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شهردارى اژیه به استناد صورتجلسات شوراى اسالمى شهر اژیه به شماره 10 مورخ 1396/10/01 
و 21 مورخ 97/01/06 شوراى اسالمى شهر اژیه در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى 

واگذار نماید.
1- فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285 با بیل جلو مدل 1370 با قیمت پایه 200/000/000 

ریال
2- فروش یک دستگاه وانت مزدا 2000 با کاربرى آمبوالنس مدل 1384 با قیمت پایه 300/000/000
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/08/04 لغایت پایان وقــت ادارى روز 1397/08/13، 

پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

آگهى مزایده عمومى، مرحله دوم

حسین نظام زاده اژیه- شهردار  اژیه

نوبت اول

غلبه بر سرماخوردگى به کمک زنجبیلمحدودیتى براى ثبت نام زائران تک نفره نداریمهمایون این همه نََفس را از کجا آورده است؟ سود بانک هاى خصوصى از 18 تا 23 درصد؟ وعده «حمله» عملیاتى شد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

MS غذاهاى مفید براى مبتالیان به

شرکت فوالد مبارکه تحریم شد
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اوباما فرمان حمله سایبرى
 به نطنز را صادر کرد

معناى غیبت پرماجراى جهانگیرى

کشف 18 هزار لیتر 
سوخت قاچاق
 در لنجـان
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بانـوان
 از فکر نیمه نهایى
 بیرون بیایند

بیمارى MS یک بیمارى مزمن است که در برخى مبتالیان
 باعث ناتوانى و بروز پیامدهاى ناخوشایند مى شود. 

عالوه بر مصرف دارو، رژیم غذایى هم مى تواند به بهبود عالیم 
این بیمارى کمک کند.

به دنبال حضور بانوان در استادیوم آزادى براى 
تماشاى بازى ایران - بولیوى اینطور گفته شد در 
بازى پرسپولیس - السد هم مجوز حضور زنان در 

استادیوم آزادى صادر خواهد شد.
اما این اتفاق رخ نخواهد داد. به این علت که 
بازى پرسپولیس- السد با حضور بى شمار 
تماشــاگران برگزار مى شود و 
اســتادیوم آزادى در چنین 
روزهایى نمى تواند ...
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پاییز  پربارش همراه با استمرار خشکسالى در اصفهانپاییز  پربارش همراه با استمرار خشکسالى در اصفهان
پیش بینى هواشناسى استان از روزهاى پیش روپیش بینى هواشناسى استان از روزهاى پیش رو
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اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران به اصفهان رسید

واکنش پرویز پرستویى به انتقادات اخیر
 درباره فیلم جدیدش

منتقدین شمشیر را 
از رو بسته انـد

آن خاطره تلخ را آن خاطره تلخ را 
فراموش مى کنـــم

حمــله دوباره به مرد نــــــکونام! جدایى امیر جدیدى 
تیم فوتبال سپاهان در هفته نهم رقابت هاىاز «تختى»

 لیگ برتر میزبان تیم نساجى مازندران
 است. هفته نهم از رقابت هاى
 لیگ برتر روز جمعه 27 مهرماه
 (فردا) با برگزارى شش دیدار

 ادامه مى یابد...

 فیلمبردارى مرحله نخست فیلم «غالمرضا 
تختى» در حالى به پایان رسید که امیر جدیدى

 (بازیگر نقش تختى) با این پروژه
 قطع همکارى کرد.
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قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه را
بر عهده بگیریم. 

4
ر ن

باز رو بسته انـد رو انز داز ان بسته رو از

ى 

سد زاینده رود فقط تأمین کننده آب آشامــــیدنى

افزایش 10درصدى 
قیمت نان در نصف جهان

له دوباره به مرد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکونام!
ن در هفته نهم رقابت هاى

 تیم نساجى مازندران
ز رقابت هاى
هرماه 7عه 27 مه
شش دیدار
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 از فکر نیمه نهایى
 بیرون بیایند
بانوان در استادیوم آزادى به دنبال حضور
تماشاى بازى ایران - بولیوى اینطور گفته
بازى پرسپولیس - السد هم مجوز حضور زن

استادیوم آزادى صادر خواهد شد.
اما این اتفاق رخ نخواهد داد. به این عل
بازى پرسپولیس- السد با حضور بى
ش تماشــاگران برگزار مى
اســتادیوم آزادى در
روزهایى نمى تو

م ى وش ممششوورر ى وش ر

سد زاینده رود فقط تأمین کننده آبآشامـــــــــــید
5
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گشت و گذارى در شعب بانک هاى خصوصى و دولتى 
نشان مى دهد که باز هم تغییراتى در نرخ سود سپرده این 

بانک ها رخ داده است.
تعدادى از بانک هاى خصوصى ماه هاســت از دستورات 
سودى بانک مرکزى و شــوراى پول و اعتبار سرپیچى 
کرده و ســودهاى خود را باالى 23 درصــد برده اند اما 
بودند تعدادى از بانک هاى بزرگ که همچنان نرخ سود 
سپرده هاى خود را مانند مصوبه شوراى پول و اعتبار تعیین 
کرده بودند. تازه ترین مراجعه به شعب این بانک ها نشان 
مى دهد که نرخ سود در این بانک ها نیز رشد داشته است.

اگر به عنوان مشترى وارد شــعب این بانک ها شوید به 

شما طرحى را معرفى مى کنند که در قالب اوراق سرمایه 
گذارى مى توانید در این بانک سپرده گذارى و سود 18 
درصد دریافت کنیــد. بانک مرکزى قبًال ســود باالى 

صندوق هاى سرمایه گذارى بانک ها را رد کرده بود.
در روزهاى اخیر  برخى از نامه نــگارى بانک مرکزى با 
تعداد محدودى از بانک ها براى افزایش نرخ سود از 15 
به 18 درصد خبر داده بودند و نکته مهم این است که دو 
سه ماهى است اجازه سود 18درصدى به آنها داده شده 
است. این در حالى است که بانک هاى دولتى ظاهراً هنوز 
مجوز افزایش نرخ سود را دریافت نکرده و همچنان به 

مشتریان خود سود 15درصدى مى پردازند.

روز دوشنبه جلســه برخى اقتصاددانان با رئیس جمهور 
برگزار شــد. در اولین خبر بعد از جلسه، احمد توکلى در 
مصاحبه اى اعالم کرد جهانگیــرى معاون اول رئیس 

جمهور در این جلسه حضور نداشته است.
پس از این مصاحبه، انتشار تصاویر نشست هم حکایت 
داشــت از اینکه به رغم حضور مدیران ارشد اقتصادى 
دولت، معاون اول در این برنامه غایب بوده اســت. این 
اتفاق در حالى است که جهانگیرى عنوان فرمانده ستاد 
اقتصاد مقاومتى و ستاد اقتصادى کشور را داراست و على 
القاعده موجه ترین مســئول دولت بعد از رئیس جمهور 

براى حضور در چنین جلسه اى بوده است.

البته جهانگیرى خودش در دولت یازدهم چنین جلساتى 
را برگزار مى کرده اما اینکه چرا اکنون در چنین جلسه اى 
حضور ندارد ممکن است به دلیل همان موضوعى باشد 
که برخى اصالح طلبان مدعى اند: محدود شدن نقش 
اسحاق جهانگیرى در دولت دوازدهم یا شاید، افزایش 

احتماالت در مورد جدایى او از دولت!
با توجه به شــایعات و اخبار ضد و نقیض درباره محدود 
شدن نقش و اختیارات جهانگیرى در دولت دوازدهم، باید 
دید تحوالت آتى دولت تأیید کننده این شایعات است یا 
مانند تکذیب هاى برخى دولتمردان باالخص دفتر رئیس 

جمهور این مطلب چندان تطابقى با واقعیت ندارد؟

سود بانک هاى خصوصى از 
18 تا 23 درصد؟

معناى غیبت
 پرماجراى جهانگیرى 

حضور زنان در ورزشگاه 
یعنى گناه

  مهر | حجت االســالم محمدجعفر منتظرى، 
دادستان کل کشــور بیان کرد: حضور زنان در ورزشگاه 
آزادى یک آسیب اســت و هیچ توجیه شرعى ندارد، چرا 
مخالفیم چون گنــاه صورت مى گیرد، تماشــاى بازى 
ایراد ندارد اما گناهى که صورت مى گیرد جاى اشــکال 
است. وى تصریح کرد: از حضور دیروز(سه شنبه) زنان در 
ورزشگاه گالیه داریم، نظام ما اسالمى است، ما مسلمان 
هستیم، وقتى خانمى به ورزشــگاه مى رود و با مردانى 
که با لباس ورزشى و نیمه لخت مواجه مى شود و آنها را 
مى بیند گناه مى کند. دادستان کل کشور تصریح کرد: با 
حریم خصوصى مردم کارى نداریم اما در مجامع عمومى 
کسى حق ندارد حریم عمومى را آسیب بزند. وى گفت: با 
هر مدیرى که بخواهد بستر حضور بانوان در ورزشگاه را با 

بهانه هاى مختلف فراهم کند برخورد مى کنیم.

هالکت عامل اصلى حمله اهواز
طى عملیات شناسایى و غافلگیرى نیروهاى   آنا |
مقاومت که صبح روز سه شنبه 24 مهرماه در استان دیاله 
عراق صورت گرفت، «ابوضحى» امیــر داعش در این 
استان و طراح و برنامه ریز اصلى جنایت تروریستى اخیر 

اهواز همراه با چهار تروریست دیگر به هالکت رسیدند.

طعنه به خاطرات هاشمى
   خبر آنالین | روزنامه «شــرق»، یادداشتى از 
سعید حجاریان منتشر کرده که وى در آن بر لزوم انتشار 
اسناد و مدارك تاریخى، ادارى، تصمیمات سیاسى و... به 
منظور مستندسازى رخدادهاى جامعه تأکید کرده است. 
در بخشى از این یادداشت آمده است: اغلب، روایت هاى 
تک بعدى به جاى روایت هاى مستند نشسته است. براى 
نمونه، فردى مانند آیت ا... هاشمى رفسنجانى عادت به 
نگارش روزنوشت داشت اما واضح است بسیارى موارد به 
دست خود یا ویراستاران حذف یا تعدیل شده است چنانکه 

زمانى از «دفترچه مخفى آیت ا...»  سخن میان آمد.

ورود ایرانى ممنوع!
 عصر ایران | یک مغازه دار در شــهر «دنیزلى» 
ترکیه با زدن یک پالکارد پشت شیشه مغازه اش اعالم 
کرد از ارائه خدمات به مشتریان ایرانى، افغانى و سورى 
معذور است و اگر چنین مشتریانى وارد مغازه اش شوند، 
کتک مى خورند! پس از گرفتن عکــس از این پالکارد 
جنجالى و نژادپرستانه و انتشــار آن در فضاى مجازى، 
پلیس دنیزلى فرد صاحب مغازه را دســتگیر کرده و او را 
مورد بازجویى قرار داده است. در نهایت این فرد پس از ارائه 
تعهد به عدم تکرار چنین کارى و نیز برداشتن این پالکارد 

تحریک آمیز آزاد شد.

ظهور احمدى نژاد جدید؟
   خبر آنالین | این روزها بسیارى از تحلیلگران 
نسبت به تکرار تجربه احمدى نژاد هشدار و انذار مى دهند. 
اکبر ترکان گفته «خطر یــک رئیس جمهورى غیرقابل 
پیش بینى که مقید به هیچ چیز نیســت بزرگ است». 
این خطر زمانى بیشتر محسوس مى شود که زاکانى نیز 
«انتخابات مجلس شوراى اسالمى را دوربرگردان انقالب 
خواند». معنا و مفهوم صحبت زاکانى این است که ساختار 
تشــکیالتى جریان رقیب اصالحات به جد وقوع چنین 
اتفاقى را پیگیرى مى کند. سیدمصطفى هاشمى طبا هم 
مى گوید: «بعید نیست کســى بیاید یکسرى حرف هاى 
جذاب بزند و توده هاى مردم را به سمت خودش بکشاند.» 

مرزبانان، بیهوش و ربوده شدند
فرمانده کل سپاه پاسداران درباره   عصر ایران |
ربوده شدن تعدادى از بسیجیان بومى و مرزبانان در نقطه 
صفر مرزى در جنوب شرق کشور گفت: دشمنان هربار 
تالش مى کردند با درگیرى این برجک و پاسگاه را اشغال 
کنند ولى با توجه به ناکامــى در این زمینه، این بار با وارد 
کردن یک نیروى نفوذى توانســتند عمل خود را انجام 
دهند. سرلشکر محمدعلى جعفرى افزود: با بیهوش کردن 
این افراد توانستند آنها را بربایند که با پاسخ سخت و دندان 

شکن ما روبه رو خواهند شد.

خبرخوان
هشدار به سوپرمارکت ها

  ایسنا| ســخنگوى ســازمان غذا و 
دارو نســبت به عرضه داروهاى بدون نسخه 
و حتى برخى از داروهــاى اعصاب و روان در 
برخى ســوپرمارکت ها هشــدار داد و گفت: 
متأسفانه در برخى سوپرمارکت ها به ویژه در 
محله هایى که از نظر تمکــن مالى باالترند، 
شاهد چنین مبحثى هســتیم؛ چنین اقداماتى 
خالف اســت و با خاطیان برخــورد قضائى 

مى شود.

چند نفر 
فیلترشکن دارند؟

  ایسنا| اخیراً سردار کمال هادیان فر،  
رئیس پلیس فتــاى ناجا اعالم کــرد: حدود 
ده تا 12 میلیون نفر از VPN و فیلترشــکن  
استفاده مى کنند. این اظهارات در حالى است 
که ابوالحســن فیروزآبادى، رئیس مرکز ملى 
فضاى مجازى، سال گذشته اظهار کرده بود 
طى دو سال گذشته اســتفاده از فیلترشکن به 

شدت کاهش یافته است.

فتنه تى شرت و مانتو! 
  روزنامه کیهان| اخبار واصله حاکى 
از اقدام ریاست دانشگاه عالمه طباطبایى براى 
جذب رئیس حراست دانشگاه به عنوان هیئت 
علمى بوده و ارتباط یا عدم ارتباط این مسئله 
با انفعال دانشــگاه در برابر فتنه گران و نشان 
دادن چراغ ســبز به آنها قابل بررسى است. به 
ویژه وقتى ضلع ســوم این مثلث با رهاسازى 
فضاى دانشــگاه در مقوله پوشــش و حجاب 
از طرف حراســت دانشــگاه کامل مى شود و 
آمدن دختران دانشگاه با تى شرت و مانتوهاى 
کامًال جلــو باز، به امرى طبیعى در دانشــگاه 

بدل مى شود!

یک گام تا ثبت انگور
  ایرنا | این بار محصول منحصر به فرد 
انگور، نام مالیر را در عرصه جهانى مطرح کرد 
و موجب شد پاى ســازمان جهانى خواروبار و 
کشاورزى ملل متحد(فائو) به این شهرستان 
باز شــود و حاال تنها یک گام تــا ثبت جهانى 

خوشه هاى زرین باقى مانده است.

 زمان واریز یارانه 
  افکارنیوز| نود و دومین مرحله یارانه 
نقدى مربوط به مهر ماه سال جارى ساعت 24 
امشب مورخ 26 مهرماه به حساب سرپرستان 
خانوار ها واریز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ 
یارانه دریافتى همانند ماه هاى گذشته 45 هزار 

و 500 تومان است.

مشکالت گوشتى
دبیــر انجمــن صنفى    انصاف نیوز|
صنعت تولید و بســته بندى مــواد پروتئینى 
کشــور با اشــاره به کم بودن میزان واردات 
گوشت نســبت به مصرف کشــور مى گوید: 
در تولیــد گوشــت در داخل کشــور به دلیل 
کمبود آب با مشکل مواجه هستیم. براى تولید 
یک کیلو گوشت گوســفند 12 هزار لیتر آب 
نیاز اســت که ما اینقدر آب در کشور نداریم. 
گذشــته از آن سیســتم هاى بــزرگ تولید

نداریم.

سفر اربعین میلیونى شد
  فارس| مدیر کل عتبات سازمان حج 
و زیارت با اشاره به اینکه تمامى زائران اربعین 
باید در سامانه ســماح نام نویسى کنند، گفت: 
تعداد متقاضیان سفر اربعین از مرز یک میلیون 

نفر گذشت.

آیــت ا... ســید احمد علــم الهــدى در همایش 
«عاشــورایى مى مانیــم» که به همت بســیج 
دانشجویى دانشگاه آزاد مشهد در سالن شهداى 
گمنام مجموعه فرهنگى این دانشگاه برگزار شد، 
گفت: بنده فیش حقوقى ندارم، اســتاد بازنشسته 
دانشگاه هستم که حدود دو تا سه میلیون تومان 

حقوق دریافت مى کنم.
وى در بخــش پرســش و پاســخ در پاســخ به  
دانشــجویى در خصوص توطئه اى که دشمنان 
براى حضور زائران عرب در مشــهد کردند، بیان 
کرد: البته نمى گوییم که هیچ مشــکلى رخ نداده 
اســت اما اینکه یک مسئله شــایع و متداول رخ 
داده باشــد، وجود ندارد. آیت ا... علم الهدى گفت: 
اولین بار این سخنان از جانب روزنامه «گاردین» 
انگلستان مطرح شد، بنابراین توطئه، یک توطئه 

انگلیسى است.
وى در رابطه با ســخن یکى از دانشجویان مبنى 
بر اینکه در دانشکده هنر و معمارى این دانشگاه 
از من خواســته شد که چادر از ســر درآورم، بیان 
کرد: اســاتید باید حرمت دانشــگاه را نگاه دارند، 
البته چادر واجب نیست اما نفى چادر یک حرکت 
فرهنگى ضدحجاب است، ما مى خواهیم دانشگاه، 
جامعه را بســازد، چنانچه در دل دانشــگاه فساد 
باشــد، این دانشــگاه چگونه مى تواند جامعه را 

بسازد؟!
آیــت ا... علم الهــدى درخصــوص پیام هــاى 
 CFTتهدیدآمیزى که از مشهد به دلیل تصویب
براى نمایندگان مجلس ارسال مى شد، خاطرنشان 
کرد: به یکى از افــرادى که مســئله تهدید ها را 
مطرح کرد گفتــم، به چه چیزى تهدید شــدید؟ 
در جواب گفــت، به من گفته انــد «اجرتان با امام 

حسین» ؟!
 نماینــده ولى فقیه در خراســان رضــوى ادامه 
داد: مگر جمله اجرتان با امام حســین(ع) تهدید 

محسوب مى شود؟!

یک رســانه آمریکایى با اشاره به فهرســت فرزندان 
مقامات ایرانى که در آمریکا زندگى مى کنند، به دولت 
«دونالد ترامپ» پیشنهاد کرده محتاطانه تر عمل کند و 
نوشت: «وزارت خارجه آمریکا باید این فهرست فرزندان 
مقامات ایران را که در آمریکا زندگى مى کنند نگه دارد. 

حضور آنها در آمریکا یک امتیاز است نه یک حق.»
به گزارش «دیده بان ایران»، «واشــنگتن تایمز» در 
گزارشى با اشــاره به اظهارات على الریجانى، رئیس 
مجلس ایــران که آمریکا را بزرگ تریــن تهدید براى 
همه جهان خوانده بود، نوشت: «این اظهارات در حالى 
مطرح شده که دختر على الریجانى یعنى فاطمه اردشیر 
الریجانى در اوهایو اولین سال دوره رزیدنسى پزشکى 
خود را در امنیت کامل مى گذراند. او در دانشگاه پزشکى 
کلولند که یکى از بهترین دانشکده هاى پزشکى جهان 

بر اساس رنکینگ دانشگاهى است، تحصیل مى کند.»
نویسنده این گزارش به حضور فرزندان مقامات ایران در 
آمریکا اشاره کرده و با نام بردن از تعدادى از آنها نوشته 
است: «دکتر اردشــیر الریجانى یکى از چندین فرزند 
مقامات ایرانى است که در دانشگاه هاى آمریکا تحصیل 
کرده و از فرصت بازارهاى شــغلى آمریــکا بهره مند 
شده اند. این در حالى است که والدین آنها دائمًا خواستار 

نابودى آمریکا هستند...»
در ادامه این گزارش آمده اســت: «عیســى هاشمى، 
دانشــجوى دکتراى دانشــکده روانشناسى حرفه اى 
شیکاگو، شــعبه لس آنجلس اســت. مادر او معصومه 
ابتکار مشــاور رئیس جمهور در امور زنان است. ابتکار، 
ســخنگوى گروهى بود که در ابتداى انقالب سفارت 
آمریکا در تهران را اشغال کردند و پرسنل آن را گروگان 

گرفتند...»
در بخش دیگرى از گزارش «واشــنگتن تایمز» آمده 
است: «احســان نوبخت، دستیار اســتاد در دانشکده 
پزشکى دانشگاه جرج واشنگتن است و خواهر او نیلوفر، 
دستیار بالینى استاد در دانشــگاه UCLA؛ پدر آنها 
محمد باقر نوبخــت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

ایران است.»
«واشنگتن تایمز» یادآور شــده که على فریدون یک 
مهندس ارشد در یک کمپانى آموزشــى در نیویورك 
است که پدر او حســین فریدون، برادر رئیس جمهور 
ایران است.  در این گزارش آمده است: «از این گذشته 
برخى از خود مقام هاى ایرانى در آمریکا تحصیل کرده 
و توانایى هایشــان را در این کشور کســب کرده اند و 

هم اکنون در ایران خدمت مى کنند.» 

ســردار ســرتیپ پاســدار غالمرضا جاللى، ریاست 
سازمان پدافند غیرعامل کشــور در گفتگویى تفصیلى 
با خبرگــزارى «فارس»، به بیان برخــى نکات امنیتى 
در حوزه تقابــل با تهدیدات پرداخــت. جاللى پیش از 
این اظهارات جنجالى در حوزه کارى خود ارائه داده بود 
از جمله در تیرماه امســال که گفت خارجى ها ابرهاى 
ایران را مى دزدند. مشــابه همین نظــرات و نیز جنس

 فعالیت هــاى ســازمان پدافند غیرعامــل، اظهارات 
ســردار غالمرضا جاللى رئیس این سازمان را همیشه
 خواندنى کرده اســت؛ از جمله اظهاراتش در گفتگو با 

«فارس»:

 چندین بار در خصوص اســتفاده مســئولین کشور از 
تلفن هاى هوشمند هشدار دادیم. یکى از تهدیدات این 
گوشى ها این اســت که مکان آن قابل ردیابى است. ما 
حدود 18 مورد آسیب پذیرى در گوشى شناسایى کردیم 
که تقریبًا هرچه بخواهند مى توانند برداشت کنند؛ از اثر 
انگشت و عکس قرنیه چشــم و پسوردها گرفته تا صدا 
و عکس و تصویر و فیلمبردارى و باکس پیام و تقویم و 
مکان و... کافى است شماره تلفن شما را داشته باشند. از 
طریق آن، نوع گوشى شما و بعد شماره سریال آن را به 
دست مى آورند، بعد وقتى سرور مى خواهد آپدیت براى 
آن گوشــى بفرســتد یک آپدیت خاص مى فرستد. آن 
آپدیت روى گوشى طرف مى نشیند و دیگر تمام گوشى 
تحت اختیار فرامین آنهاست. مثًال شما دوربین گوشى را 
خاموش مى کنید و به ظاهر خاموش است اما آنها دوربین 

را روشن مى کنند و شما متوجه نمى شوید. 
 یک بــار در زمان مذاکرات هســته اى، آقاى ظریف 
به من مى گفت من وقتى بــراى مذاکره مى روم، آقاى 
کرى (وزیر خارجه وقت آمریکا) که مى خواست با تلفن 
صحبت کند یک گوشه ســالن مى نشست و یک چادر 
الکترومغناطیســى دورش مى کشــیدند که هیچکس 
نتواند از بیرون آن را شنود کند و با رئیس جمهور آمریکا 
مشــورت مى کرد. بعد من (ظریف) که مى خواســتم با 

رئیس جمهور خودمان صحبت کنم همه آنجا شــنود 
مى کردند و نفر دهم، یازدهم به رئیس جمهور مى رسید! 
لذا یک وسیله اى براى من درست کنید که بتوانم ارتباط 
امن برقرار کنم. خب االن این وســیله در اختیار است و 
مى  توانند از آن اســتفاده کنند. ما روى همین گوشى ها 

قابلیت کنترل سیستم عامل را گذاشتیم. 
  من تحلیلى راجع به جابه جایى فرمانده اسبق سایبرى 
آمریکا داشتم و اعتقادم این است که این تغییر براساس 
اقدام ناشــیانه در حمله ســایبرى به نطنز اتفاق افتاد. 
برداشــت او این بود که مى تواند با حمله سایبرى تمام 
سیســتم هســته اى ما را نابود کند و تبعات آن را هم 
بپذیرد. رفت ایــن را به اوباما گفــت و اوباما هم خامى 
کرد و رمز عملیات  به نام  «بازى المپیک» را طرح کرد و 
وقتى این مطرح شــد در واقــع بــراى اولین بار یک 
رئیس جمهور، مســئولیت حمله سایبرى به یک کشور 
دیگر را پذیرفته و اینگونه به ما حمله شــد. یک ســال 
بعد بررســى کردند کــه در برابر حملــه اى که کردند 
چقدر منفعــت کردند و چقدر آســیب دیدنــد؟ نتایج 
بررسى شــان نشــان مى داد که میزان آسیب پذیرى 
با چیزى که به دست آوردند صد به یک بود یعنى یکى 
زدند، صدتا خوردند. لذا این فرمانده را بازنشسته و عزل 

کردند. 

وزارت خزانه دارى آمریکا تحریم هاى جدیدى را علیه 
چند بانک و شرکت ایرانى به اجرا گذاشت. شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان نیز در فهرست جدید تحریم هاى آمریکا 
قرار دارد. وزارت خزانه دارى آمریکا این اقدام ضد ایرانى 
را در پى فرمان اجرایى 18 اردیبهشت «دونالد ترامپ» 
براى خروج آمریکا از توافق هسته اى ایران و کشورهاى 

1+5 موسوم به برجام صادر کرد.
تحریم هاى وزارت خزانه دارى آمریکا چند روز پس از آن 
اعمال شــده که دادگاه الهه قرارى موقت صادر کرد و 
از آمریکا خواست از اعمال تحریم هاى جدید علیه ایران 

خوددارى کند.
به گزارش خبرگزارى «فارس»، در بیانیه دفتر نظارت بر 
دارایى هاى خارجى وزارت خزانه دارى آمریکا، از اعمال 
تحریم هاى جدید «ضدتروریستى» صحبت شده و نام 
20 شرکت، بانک و شرکت ســرمایه گذارى ایرانى که 

تحریم شده اند به شرح ذیل آمده است:
شرکت سرمایه گذارى اندیشه مهرآوران، گروه بهمن، 
شرکت تولید زینک بندرعباس، بانک ملت، بنیاد تعاون 
بسیج، شرکت کالسیمین، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
شرکت تراکتورسازى ایران، شرکت توسعه معادن زینک 
ایران، بانک مهر اقتصاد، گروه مالى مهر اقتصاد، شرکت 
ســرمایه گذارى نگین ســاحل رویال، بانک پارسیان، 
شرکت کاتالیست شیمیایى پارسیان، شرکت ذوب زینک 
قشم، بانک سینا، شرکت سرمایه گذارى طبیعت گردان 
آتیه ایرانیان، شــرکت ســرمایه گذارى تکتار، شرکت 

مهندسى تکنوتار و شرکت اسیدسازى زنجان.
خبرگزارى «تسنیم» از قول یک مقام دولت آمریکا در 
این خصوص اعالم کرد: «هرگونــه روابط بانکى با آن 
بانک ها در هر جایى خارج از ایــران هدف قرار خواهد 

گرفت یا مسدود خواهد شد.» 

چرا فوالد مبارکه تحریم شد؟
به گزارش «پارسینه»، وزارت خزانه دارى آمریکا مدعى 
است شــرکت هاى وابســته به «بنیاد تعاون بسیج» را 

هدف تحریم هاى جدید خود قــرار داده که یکى از آنها 
بانک مهر اقتصاد وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج 
مستضعفین اســت. به گفته وزارت خزانه دارى آمریکا، 
20 شرکت و مؤسسه مالى زیر نظر «بنیاد تعاون بسیج» 
هستند. بنا بر اعالم وزارت خزانه دارى آمریکا، شرکت 
ســرمایه گذارى مهر اقتصاد ایرانیان وابســته به بنیاد 
تعاون بسیج بخشى از سهام فوالد مبارکه اصفهان، به 
عنوان بزرگ ترین سازنده فوالد در خاورمیانه و شمال 
آفریقا را در اختیار دارد. این شرکت همچنین در سال 87 
سهام تراکتورسازى تبریز به عنوان بزرگ ترین کارخانه 

تولیدکننده تراکتور در خاورمیانه را خریدارى کرده بود. 
شــرکت مهر اقتصاد ایرانیان، همچنین سهام برخى از 
دیگر شرکت ها از جمله ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت 
سرمایه گذارى توسعه صنعتى و داروسازى جابربن حیان 

را خریدارى کرده است.
پایگاه اطالع رســانى «خبــروان» به نقــل از وزارت 
خزانه دارى آمریکا نوشــت که بر اساس این تحریم ها، 
شــهروندان آمریکایى حق ندارند با این شبکه تجارت 
کنند در غیر این صورت اموال آنها ضبط خواهد شــد. 
در همین حال به نوشته پایگاه «آنالین خبرورزشى»، 

تحریم شــرکت هــاى فــوالد مبارکــه اصفهان و 
تراکتورســازى تبریز مى تواند به باشگاه هاى فوتبال 

سپاهان و تراکتورسازى هم تعبیر شود!
«رویتــرز»  از تحریم هــاى جدیــد ایران بــه عنوان 
بخشــى از کارزار اقتصــادى آمریکا علیه این کشــور 
نام برده اســت. دور دوم تحریم هاى ایــاالت متحده
 علیه ایــران نیز از 13 آبــان (چهارم نوامبــر) به اجرا 
گذاشــته مى شــود. ایــن تحریم هــا بیــش از همه 
فروش نفــت و معامــالت بانکى ایــران را هدف قرار

 داده اند.

اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران به اصفهان رسید

شرکت فوالد مبارکه تحریم شد

اوباما فرمان حمله سایبرى به نطنز را صادر کرد
حدود 2 تا 3 میلیون
 حقوق مى گیرم

آیت ا... علم الهدى: 

گزارش «واشنگتن تایمز» از فهرست آقازاده هاى ایران در آمریکا
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خمینى شهر  میزبان 
مسابقات قرآنى ارتش

فرمانده گروه 44 توپخانه ارتش اصفهان گفت: بیست 
و هشتمین دوره مسابقات قرآنى ارتش 29 آبان تا یکم 
آذر در جوار آسـتان مقـدس امامزاده سـید محمد(ع) 

خمینى شهر برگزار مى شود.
امیر عباس دادسـتانى افزود: قاریان بسـیار خوبى در 
ارتش فعالیت دارند که داراى مقام ها و رتبه هاى برتر 
کشورى و بین المللى هستند که حضور این قاریان در 
پادگان ها باعث شـده تا دیگـر همکاران و سـربازان 

ارتش را در زمینه هاى قرآنى آموزش دهند.
وى افزود:: این دوره از مسابقات در رشته هاى حفظ، 
مفاهیـم، اذان، قرائت با شـرکت بیـش از 300 نفر از 
قاریان پایـور و وظیفـه بـرادر از اسـتان هاى فارس، 
سیستان و بلوچستان، اصفهان، کرمان و چهارمحال 

و بختیارى درخمینى شهر برگزار مى شود.

کشف 18 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در لنجان

فرمانده نیروى انتظامى لنجان از کشـف بیش از 18 
هزار لیتر گازوئیل در یکى از شهرهاى این شهرستان 

خبر داد.
غالمرضا افشـارى افـزود: مأموران گشـت انتظامى 
کالنترى 17 شهرسـتان لنجان در حین گشتزنى به 
یک دسـتگاه کامیون کانتینردار هنگام ورود به باغى 

در یکى از شهرهاى این شهرستان مشکوك شدند.
وى تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگى با مقامات 
قضائى، از این باغ 18 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف 

و ضبط کردند.
وى ادامـه داد: قاچاقچیان قصد انتقـال 18 هزار لیتر 
گازوئیـل را در قالب 95 بشـکه 220 لیترى داشـتند 
که با سرعت عمل پلیس به دام افتادند و سه دستگاه 
خودروى سـبک و یک کامیـون تانکردار نیـز در این 

عملیات توقیف شد.

تجهیز پایانه صفه 
به اتاق مادر و کودك 

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: به منظور رفاه حال مادران و کودکان، 
پایانه مسـافربرى صفه به اتاق مـادر و کودك مجهز 

مى شود.
عبـاس محبوبى افـزود:  بـا تمهیدات در نظـر گرفته 
شـده، مـادران در اتـاق مـادر و کـودك مى توانند در 
کمال آرامش، ضمن تغذیه نوزادان خود و انجام امور 

بهداشتى آنها، به استراحت بپردازند.

برگزارى جشنواره گل  و 
گیاهان زینتى در خمینى شهر

فرماندار خمینى شـهر با بیان اینکه توسعه گلخانه ها 
در سیاست هاى شهرستان خمینى شهر است، گفت: 
جشـنواره گل ها و گیاهان زینتى و فصلى از 23 آبان 
لغایـت 2 آذر در بـازار بین المللى گل و گیاه سـپاهان 

برگزار مى شود.
محمود مسلم زاده افزود: بیش از 350 واحد گلخانه اى 
با مساحتى بالغ بر 75 هکتار در شهرستان خمینى شهر 
فعالیت دارند که 60 هکتار از این واحدهاى گلخانه اى 
به تولیـد گل هاى فصلى، زینتى و نشـایى اختصاص 

دارد.

تدوین سند 
احیاى بافت تاریخى شهرضا

شهردار شهرضا از تدوین برنامه جامع اقدام مشترك 
براى بازآفرینـى مناطق حاشـیه اى، نوسـازى بافت 

تاریخى و مرمت بازار این شهر خبر داد.
رحیم جافرى با بیان اینکه در طرح بازآفرینى مناطق 
حاشیه اى پنج گونه محله مشخص شده است، تصریح 
کرد: در شـهرضا شـش محلـه «حکیم قشـقایى»، 
«اسـالم آباد»، «آیت ا... طالقانـى»، «خمینى آباد»، 
«شهید چاووشى» و «سـپهرآباد» براى بازآفرینى و 
استفاده از تسـهیالت این طرح مشـخص و مصوب 

شده  است.

خبر

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: امسال براى بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى شــعار «افتخار به گذشته، امید به آینده» 

برگزیده شده است.
جعفر عســگرى با بیان اینکه 21 کارگروه از ابتداى سال 
جارى در ستاد مرکزى چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 
تشکیل شده اســت، گفت: براى جشن چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى 40 فراخوان در کشور ارائه شده 
است. رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان تأکید کرد: دشــمن قصد دارد تا با هجمه هاى 
سنگین و ایجاد جنگ روانى به ارزش هاى انقالب ضربه 

وارد کند.  وى گفت: در راستاى هم افزایى و هماهنگى و 
استفاده از ظرفیت هاى استان باید به صورت سازمان دهى 
از این شرایط دفاع کرده و اجازه ندهیم دشمن به بدنه نظام 
آسیب وارد کند.  رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان با اشــاره به اهمیت جلسات هم اندیشى 
در ایجاد هماهنگى و هم افزایى گفت: در راســتاى تبیین 
دستاوردهاى انقالب، اطالع رسانى و روشنگرى نخستین 
کارى است که رسانه ها باید انجام دهند تا افکار عمومى را 
متوجه این موضوع کنند.  عسگرى اظهار کرد: تاکنون 18 
کارگروه براى ارتباط با رسانه ها و ارائه کارنامه دستاوردهاى 

انقالب تشکیل شده است.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 93 نفر در استان 
اصفهان بر اثر استنشاق گاز سمى منواکسیدکربن دچار 
مسمومیت شده اند و تعداد سه نفر جان خود را از دست 

داده اند.
غفور راستین اظهار کرد: در سال 96 نیز تعداد مسمومیت 
با گاز منواکســیدکربن 242 مورد بود که 46 درصد از 
این موارد زنــان و 44 درصد مــردان بودند؛ از مجموع 
این مســمومیت ها، 10 درصد مربوط به کودکان بوده 

است.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان با 

بیان اینکه در سال گذشته 23 نفر بر اثر CO جان خود 
را از دست دادند، تصریح کرد: از مجموع مسموم شدگان 
با گاز منوکسیدکربن، 208 نفر پس از دریافت خدمات 
درمانى فوریت هاى پزشــکى، به بیمارســتان منتقل 
و 11 نفر به صورت ســرپایى در محــل حادثه درمان 

شدند.
راستین خاطرنشــان کرد: بیشترین موارد مسمومیت با 
منواکســیدکربن به علت نقص در لوله بخارى، نصب 
آبگرمکن در حمام، اســتفاده از زغال براى گرم کردن 
محیط و اســتفاده از گاز پیک نیک در خــودرو و چادر 

مسافرتى گزارش شده است.

93 اصفهانى از ابتداى امسال 
دچار گازگرفتگى شدند

40 فراخوان براى چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب

«در اســتان اصفهان طى فصــل پاییز ســال جارى، 
بارش هاى خوبى خواهیم داشت و انتظار است بارش ها 
بیش از سال گذشته و در حد نرمال تا بیش از نرمال در نیمه 
غربى استان و با آغازى زودهنگام باشد اما خشکسالى از 

نوع آب شناسى در سال جارى آبى به شدت وجود دارد.»
سرپرســت کل هواشناســى اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: با توجه به خشکسالى 
که طى سال هاى اخیر تبعات زیادى داشته، بارندگى پاییز 
امسال در استان، مسائل را حل نکرده است و همچنان باید 

صرفه جویى در مصرف آب مدنظر باشد.
حمیدرضا خورشــیدى با بیان اینکه بحــران کمبود آب 
همچنان چالش مهم استان اصفهان است، افزود: باید با 
صرفه جویى در مصرف آب، همچنان آگاه بود و آگاهانه 
عمل کرد. وى گفت: اســتان اصفهان به علت استمرار 
خشکســالى طى ده ســال اخیر، یکى از سخت ترین و 
پیچیده ترین انواع خشکســالى ها را داشته است و خارج 
شــدن از این نوع خشکســالى بســیار زمانبر بوده و به 

سال هاى ترسالى متمادى نیازمند است. 
سرپرست هواشناســى اســتان اصفهان اظهار کرد: با 
توجه به خشکسالى، مبناى تخصیص بودجه و اعتبارات 
خشکسالى، خشکسالى از نوع هیدرولوژى است که باید 

بودجه بیشترى به این امر اختصاص یابد.
خورشــیدى با بیان اینکه در اکثر شهرستان هاى استان 
خشکسالى است، افزود: تا پایان شهریور ماه سال جارى، 
از کل مساحت استان اصفهان 33 درصد داراى خشکسالى 
متوســط، 50 درصد داراى خشکسالى شدید، 10 درصد 
داراى خشکسالى بسیار شدید و 5 درصد داراى خشکسالى 
خفیف بوده و در کل، 99 درصد مســاحت استان درگیر 

درجات مختلف خشکسالى بوده است.

وى خاطرنشان کرد: در سال زراعى جدید، استان اصفهان 
از نظر درصد پربارشى در بین استان هاى کشور رتبه خوبى 
داشته اســت به گونه اى که در این مدت، در 11 استان 
کشــور، درصد بارش زیر نرمال بوده ولى در استان هاى 
دیگر که درصد بارشى بیش از نرمال بوده، استان اصفهان 

پنجمین اســتان از نظر درصد پربارشى اســت. این در 
حالى اســت که مهرماه، جزو ماه هاى بارشى ما نیست. 
سرپرست هواشناسى اســتان اصفهان در این باره اظهار 
داشت: طى یک هفته گذشته به سبب گذر امواج شمالى 
بر روى استان، شاهد بارش هاى رگبارى همراه با رعد و 

برق در نیمه شمال، شــرق و مرکز بودیم و سبب شد که 
در شهرستان هاى اصفهان، نطنز، کاشان، ورزنه، خورو 
بیابانک، اردستان، گلپایگان و خوانسار بارش هاى رگبارى 

در حد نرمال و فراتر از نرمال دریافت شود.
خورشــیدى به فعالیت سامانه هاى بارشــى در مهر ماه 

اشاره کرد و افزود: این سامانه طى دو ماه آینده نیز فعال 
خواهد بود.

وى در ادامه اظهــار کرد: ناهنجارى دمایــى به ویژه در
 الیه هاى نزدیک سطح زمین به علت نفوذ متوالى توده 
هواى سرد از عرض هاى شــمالى به جنوبى تر منجر به 
تشدید ناپایدارى هاى جوى شده است، دماى آب فراتر از 
نرمال در دریاى مدیترانه، دریاى سرخ و دریاى عمان عامل 
مؤثرى در تغذیه رطوبت بیشتر به داخل سامانه هاى بارشى 
گذر کننده از روى ایران شده و شکل گیرى جریانات ال 
نینو در فصل پاییز از عوامل جدى بارش هاى روزهاى اخیر 

بوده اند که ادامه نیز خواهند داشت.
خورشــیدى گفت: رشد جمعیت، اســراف در استفاده از 
منابع آب، خشکى و بیابانى شــدن، آلودگى هوا، گرد و 
غبار، از بین رفتن جنگل هــا و مراتع از چالش هاى پیش 
رو اســت. وى ادامه داد: میانگین ارتفاع بارش در سال 
گذشته 114 میلیمتر بود که نســبت به بلندمدت مشابه 
27 درصد کاهش و نسبت به ســال قبل از آن 14 درصد 

کاهش داشتیم.
سرپرست هواشناسى استان اصفهان همچنین میانگین 
دماى استان در تابستان 97 در مقایسه با بلندمدت آن را 

داراى یک درجه افزایش دانست.
خورشیدى بار دیگر تأکید کرد: نباید تصور کرد که با بارش 
مطلوب در پاییز سال جارى در استان اصفهان، خشکسالى 
حل شده است، بلکه خشکسالى همچنان ادامه دارد و باید 
صرفه جویى در مصرف آب و دیگر راهکارها براى برون 
رفت از خشکسالى در استان، همواره مورد توجه مردم و 
مسئوالن باشد. وى در عین حال میانگین ارتفاع بارش 
در سال زراعى 98- 97 در استان اصفهان را 207 میلیمتر 
بیان کرد که نســبت به مدت مشابه 133 درصد افزایش 

داشته است.

پیش بینى هواشناسى استان از روزهاى پیش رو

پاییز پربارش همراه با استمرار خشکسالى در اصفهان
ساسان اکبرزاده

تالشــگران ذوب آهن اصفهان براى اولین بار در کشور 
موفق شدند درهاى فلکسیبل ســلول هاى باترى هاى 
کک سازى را طراحى و تکنولوژى ســاخت این درها را 

بومى سازى کنند.
علیرضا رضوانیان، مدیــر تولیدات کک و شــیمیایى 
ذوب آهن افزود: تا پیش از این، طراحى و ســاخت این 
درها تنها در چند کشور خارجى انجام مى شد اما با تالش 

متخصصان ذوب آهــن، این درها پس از یکســال کار 
تحقیقاتى طراحى و آماده ساخت شد.

وى گفت: ســاالنه در ذوب آهن اصفهان یک میلیون 
و 200 هزار تن کک تولید مى شــود که با به روزرسانى 
کردن تجهیزات باترى ها، عالوه بر حذف آالینده هاى 
زیســت محیطــى، کیفیت ایــن محصــول افزایش

 مى یابد.

نیروگاه حرارتى اصفهان در شش ماهه اول سال جارى 
بیش از یک میلیارد کیلووات ســاعت، انرژى الکتریکى 

تولید کرد و به شبکه سراسرى برق کشور انتقال داد.
نیروگاه اصفهان تا پایان شــهریورماه سال جارى، یک 
میلیارد و 76 میلیون و 711 هزار کیلووات ساعت، انرژى 

الکتریکى خالص تولیدى را به شبکه سراسرى برق کشور 
تحویل داده است.

گفتنى است؛ نیروگاه حرارتى اصفهان داراى پنج واحد 
بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان 

تولید نامى 835 مگاوات است.

سد زاینده رود فقط تأمین کننده آب آشامیدنىبومى سازى تکنولوژى در کک سازى ذوب آهن

تولید یک میلیارد کیلووات ساعت برق در 
نیروگاه اصفهان

 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان از تصویب و ابــالغ افزایش 10 درصدى 

قیمت نان در این استان خبر داد.
اسرافیل احمدیه افزود: تصویب افزایش قیمت نان 
در اســتان اصفهان درحدود یک ماه پیش صورت 

گرفته است.
وى با تأکید بر اینکه هیچ افزایش قیمت دیگرى در 
روزهاى اخیر صورت نگرفته است، افزود: افزایش 
10 درصدى قیمت نان، بر اساس مجوز ستاد تنظیم 
بازار کشور و در کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان 

انجام شده است.
احمدیه با اشاره به اینکه این مقدار افزایش قیمت 
نان چندان مورد قبول نانوایان نبود، گفت: نانوایان 

خواهان افزایش درصد بیشترى بودند.
وى با بیان اینکه قیمت آرد افزایش چندانى نداشته 
است، اضافه کرد: با توجه به افزایش سایر هزینه ها، 

مجوز افزایش نرخ نان صادر شد.
به گفته وى، افزایش 10 درصــدى قیمت نان به 
نانوایان اســتان ابالغ و به طور تقریبى اجرا شده 

است.

افزایش 10درصدى قیمت نان در نصف جهان

معاون سیاسى امنیتى اســتاندار اصفهان با اشاره به اینکه آب 
پشت ســد در حال حاضر 144میلیون مترمکعب است و این 
رقم فقط تأمین کننده شرب اســت، گفت: بر اساس توافق با 
کشاورزان غرب و شرق استان، اگر حجم آب سد به 350میلیون 
مترمکعب برسد، آب براى کشت دوم پاییزه (اوایل زمستان) 

تأمین مى شود. 
طباطبایى تصریح کرد: اســتاندار هم از ایــن توافق حمایت 
مى کند و در صدد کسب موافقت شوراى آبریز حوضه زاینده 

رود در این زمینه است.
مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان هم با 
اشاره به حجم 144میلیون مترمکعبى فعلى سد گفت: با وجود 
بارش هاى پاییزه، ورودى آب سد همان حداقل است که تالش 

براى تأمین آب آشامیدنى است.
میر محمدصادقى افزود: با توجه به اولویت ها، ممکن اســت 
حقابه ها به شــرب یا صنعت اختصاص یابد که این مصرف 

کنندگان هزینه هاى آن را درقالب پرداخت خسارت بپردازند.

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیســت اصفهان 
گفت: استفاده از رس در کوره هاى آجرپزى ذرات معلق 

را افزایش مى دهد.
مهدى ریاحى با اشــاره به اینکــه روش هاى جدیدى 
براى کاهش آالیندگى کوره هاى آجرپزى وجود دارد، 
اظهارکرد: در اســتان اصفهان هم تعــداد زیادى کوره 

آجرپزى فعالیت دارد که البته برخى از آنها نیاز به تغییر 
فرآیند تولید براى کاهش آالینده ها دارند. 

وى ادامه داد: درصد انرژى به کار رفته براى تولید آجر 
به روش سنتى نیز فراوان است که مى توان با استفاده 
از راه هاى جدید، صرفه جویى انــرژى را به 40 درصد 

رساند. 

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه در روش جدید، هــوا به 
ورودى هاى کوره ها بازمى گردد و همین مسئله میزان 
مصرف انرژى را کاهش مى دهد، تصریح کرد: فعالیت 
سنتى کوره هاى آجرپزى ذرات معلق در هوا را پراکنده 

مى کند.

مدیر کل جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
25 پایگاه امداد و نجات اســتان اصفهان فاقد خودروى 

نجات است.

 محســن مؤمنى اظهارکرد: تجهیزات و لــوازم امدادى 
نیاز به به روزرســانى دارد و باید اقدام جدى در این حوزه 
صورت گیــرد. وى بیان کرد: اکنــون 25 پایگاه امداد و 

نجات اســتان، خودروى نجــات ندارد کــه تأمین این 
خودروها، موجب عملکرد بهتر در پاســــخگویى بــه 

حوادث خواهد بود.

مدیر کل حج وزیارت استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
فرصت براى ثبت نام زائران کربال وجود دارد ومحدودیتى 

براى ثبت نام زائران تک نفره نداریم.
غالمحسین زاهدى گفت: امسال نسبت به سال گذشته 

با افزایش 40 درصدى ثبت نام زائران کربال در اصفهان 
مواجه هستیم.

وى بیان کرد: سال گذشــته درحدود 60 هزار ویزا براى 
زائران کربال در استان اصفهان صادر شد.

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

استفاده از رس در کوره هاى آجرپزى، ذرات معلق را افزایش مى دهد

25 پایگاه امداد و نجات، فاقد خودروى نجات

محدودیتى براى ثبت نام زائران تک نفره نداریم
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پرویز پرستویى که طى  سال هاى اخیر به عنوان یک هنرمندى که همواره از بسیارى موارد دلگیر است شناخته مى شود، 
این روزها فیلمى با عنوان «لس آنجلس تهران» را روى پرده ســینماها دارد که به لحاظ ســاختارى و ضعف کارگردانى 
مورد اعتراض بسیارى قرار گرفته اســت.  دومین همکارى پرویز پرســتویى و تینا پاکروان در «لس آنجلس تهران» با 
واکنش هاى منفى بسیارى در فضاى مجازى و مطبوعات روبه رو شده اســت به طورى که جواد طوسى، منتقد با 
سابقه سینما در اظهار نظرى، این فیلم را بدترین فیلم 40 سال اخیر سینماى ایران معرفى کرده است. مخاطبان این 

مند بودند تا یک بار دیگر خاطره فیلم هاى کمدى او مانند «لیلى با من است» و بازیگــر که عالقه 
ذهن ها متصور شود اما ناامید از سینماها خارج مى شوند.«مومیایى 3» در 
پس از سال ها با یک فیلم کمدى روى پرده سینماها به نقش آفرینى پرداخته پرویز پرستویى که 

برخى نقدها درباره  فیلم «لس آنجلس تهران» نوشت: «نظر صادقانه شما براى است، در پاسخ به 
مــا  پذیرفتنى است ولى با انصاف و نه کینه شخصى و...»همــه 

این بازیگر سینما که در سابقه  بازیگرى اش بازى در فیلم هاى 
کمدى چون «مارمولک»، «عزیزم من کوك نیســتم»، 
«مومیایى 3»، «شــوخى»، «مرد عوضــى» و «آدم 
برفى» را دارد، در پاســخ به برخى انتقادات درباره  

فیلم اخیرش در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«هموطنان عزیزم، منتقدین محترم، اینجانب 
پرویز پرســتویى حدود نیم قرن در عرصه هنر 
خدمت کردم و در طول ســال هم پیشنهادات 
کارى زیادى داشتم ولى به لحاظ احترامى که براى 
مخاطب قائل بودم تن به هر کارى ندادم و در هر کارى هم که 
حضور داشتم با اعتقاد پذیرفتم و تا کنون صرفاً براى پول کار نکردم و 
در بازتاب کارهایى که حضور داشتم خود را از هرحیث سهیم دانستم، 

چه خوب و چه بد.
"لس آنجلس تهران" هم جزو همان کارهایى بوده که نه براى رفاقت 
بلکه با اعتقاد بر اینکه بتوانیم یک فیلم مفرح و شاد (مهاجرت برعکس) 
با حفظ احترام براى شما عزیزان بســازیم، پذیرفتم. و این را در این 
سالیان آموختم که اثرى که ساخته مى شود شما مى توانید نظر بدهید 
چه دوست داشته باشید و چه دوست نداشته باشید، منتقدین محترم 
هم همینطور. ولى متأسفانه بعضًا نقدها صادقانه نیست که هیچ بلکه 
شمشیر از رو بستن است وگرنه همه عزیزانى که دراین فیلم حضور دارند 
نقد پذیرند. بنده همه نظرات مردم و بعضى از منتقدان را دنبال مى کنم. 
ایمان دارم و باور داشته باشید هیچیک از هنرمندان این فیلم کیسه براى 
ثروت اندوزى ندوخته اند وهیچکس هم نمى خواهد شما را وادار کند که حتماً و باید از این فیلم استقبال 

کنید. نظر صادقانه شما براى همه ما پذیرفتنى است. ولى با انصاف نه کینه شخصى و...»
بنابر اعالم یک کانال سینمایى این فیلم که با اسپانســر مالى قوى مثل بانک ملت و فروشگاه رفاه 
این روزها روى پرده است در دو روز اول با حضور پرسنل آن توانست فروش قابل مالحظه اى را به 

 دست بیاورد.

تهیه کننده فیلم ســینمایى «قســم» به کارگردانى 
محسن تنابنده گفت: این روزها در حال فیلمبردارى 
در شهر گرگان هستیم و بعد از اتمام سکانس هاى این 

لوکیشن، به شهر شاهرود مى رویم.
جلیل شعبانى گفت: چند وقتى است که فیلمبردارى 
فیلم سینمایى «قسم» آغاز شده است و در حال حاضر 

حدود 15 درصــد از این فیلم جلــوى دوربین رفته و 
تدوین همزمان آن در حال انجام است.

این تهیه کننده سینماى ایران درباره بازیگران فیلم 
«قســم» اظهار کرد: بازیگران اصلى فیلم همچنان 
مهناز افشار، سعید آقاخانى و حسن  پورشیرازى هستند 
اما در کنار آنها از برخى بازیگران تئاترى نیز استفاده 

کرده ایم.  شــعبانى درباره حضور این فیلم سینمایى 
در جشــنواره فیلم فجر، اعالم کرد: حتماً فرم حضور 
در سى وهفتمین جشنواره ملى فیلم فجر را پرخواهیم 
کرد و ان شاءا...  با موافقت هیئت انتخاب جشنواره فیلم 
فجر، این فیلم در ســى وهفتمین جشنواره فیلم فجر 

رونمایى مى شود.

کیومرث پوراحمــد مى گوید براى نقــش اول فیلم 
جدیدش دیبا زاهدى را به سوپراســتارها ترجیح داده 
است. پور احمد قرار است در جشــنواره سى و هفتم 
فیلم داشته باشد. نام آخرین اثر او «تیغ و ترمه» است.  
کارگردان فیلم «تیغ و ترمه» درباره شرایط تولید آن 
به «اعتمادآنالین» گفت: در ابتداى کار تصمیم گرفته 
بودیم که حتمًا نقش اول فیلم را یک سوپراستار بازى 
کند. یعنى کسى که مردم به خوبى آن را بشناسند. اما 
سوپراستارى که بتواند تمام موضوعاتى را که من مد 
نظر دارم در فیلم پیاده کند پیــدا نکردیم و به نتیجه 

نرسیدم.
پوراحمد ادامه داد: با توجه به این موضوعات و مشورت 
با دوســتان دیگر تصمیم بر این شد که از یک چهره 
جوان و بازیگرى که نه چندان معروف است استفاده 
کنیم که این پروسه هشت ماهى به طول انجامید تا 
اینکه به دیبا زاهدى رسیدیم. معتقدم که دیبا زاهدى 
مى تواند نقش «ترمه» را به خوبى ایفا کند. البته شراره 

رنجبر هم در «تیغ و ترمه» حضور خواهد داشــت. 
کارگردان فیلم «تیغ و ترمــه» درباره حضور عوامل 
این اثر گفت: هنرمندان دیگرى هم در این فیلم با ما 
همکارى خواهند داشــت که مى توان به هومن برق 
نورد، الله اســکندرى، پژمان بازغى، مصطفى راد و 
مهران رجبى اشــاره کرد. البته نمى توانم از نام آقاى 
زرین دست، على قائم مقامى، مهرى شیرازى و مهران 
ملکوتى هم بگذرم این دوستان در تولید و پشت صحنه 
من را کمک خواهند کرد. ما لوکیشــن هاى مختلفى 
خواهیم داشت و این امکان وجود دارد که هر روز در 

یک جاى خاص فیلمبردارى انجام شود.
کارگردان با سابقه ســینماى ایران درباره داستان و 
مضمون «تیغ و ترمه» گفت: روایت فیلم ما اقتباسى از 
رمان «کى از این چرخ و فلک پیاده مى شوم؟» گلرنگ 
رنجبر است که نشر چشمه آن را منتشر کرده است. 
رنجبر در 24 سالگى این کتاب را نوشته است که در 

قصه فیلم ما نقش ویژه اى خواهد داشت.

فریدون شهبازیان این بار با همکارى محمد اصفهانى 
ارکســتر ملى ایران را با نام «حدیث ســرفرازى» در 
تاالر وحدت به روى صحنــه برد. محمد اصفهانى که 
جزو خوانندگان گزیده کار به حســاب مى آید، امسال 
تیتراژ  پایانى دو ســریال تلویزیونى «رهایم نکن» و 
«دلــدادگان» را خواند؛ دو اثرى کــه بار ها در فضاى 
مجازى بازنشر و دانلود شد. باشگاه «خبرنگاران جوان» 
گفتگویى را با این خواننده مطرح ترتیب داده که بخشى 

از آن را مى خوانید.
بســیارى از اســاتید معتقدند که 
موسیقى پاپ مســیر غلطى را طى 
مى کند. حتى مى گویند این سبک 
از موســیقى ضربه مهلکى به بدنه 
موســیقى ایرانى مى زند. شــما 

نظرتان دراین باره چیست؟
همانطور که مثًال از ســال 55 تا االن موسیقى اصیل 
ایرانى خیلى تغییرات کرده است، موسیقى پاپ هم از 
زمانى که ما شروع به کار کردیم و حتى دوستانى که قبل 
از ما شروع کردند تا االن تفاوت هاى فراوانى کرده است. 
این تغییرات متوقف نمى شــوند و قابل پیش بینى هم 
نیستند. قطعًا اینجا مقوله شعر در بحث محتواى کار ها 
اهمیت دارد. اگر شعر خوب و مناسب احواالت مردم و 
شرایط زمانه باشد، تمامى کار ها قابل ستایش و تحسین 

هستند و من بحث تقابل و مهلک بودن را اعتقاد ندارم.
آیــا ارتباطى میان این دو ســبک 

موسیقى وجود دارد؟
موسیقى پاپ ایرانى قطعاً از موسیقى اصیل ایرانى نشأت 
مى گیرد. قطعاً جذابیت هاى متناسب با یک روح ایرانى 
مخاطبان این اقلیم را به ســمت یک قطعه موسیقى 
جذب مى کند. هر چقدر که این خاطــره انگیزى ها و 
زیبایى هاى ایرانى پسند بیشتر باشند، نفوذ موسیقى در 

جان، روان و ذهن مخاطب بیشتر است.
پــس از پایــان ماه صفــر، چه 

برنامه هایى را مد نظر دارید؟
آخرین برنامه ام که تمام هم نمى شود، آلبوم است. خودم 
هم زودتر مى خواهم از این کابوس انتشارش رهایى پیدا 
کنم. (مى خندد) قطعاً بعد از آن برنامه کنسرت با رپرتوار 

جدید را خواهم داشت.
کالم پایانى؟

امیدوارم همه را شــاد ببینم و مسئوالن در این شرایط 
دشــوار از فرصت اجبارى پیش آمده اســتفاده کرده 
اشــکاالت خود را بر طرف کنند. ما با پشــتکار و فهم 
درست از مشکالت قطعاً به روز هاى خوب مى رسیم، به 
شرط آن که درد ها را بپذیریم و سپس سراغ درمان برویم. 
حال مردم که بهتر باشــد ما اهالى موسیقى هم بهتر 

مى خوانیم و مى نوازیم و مى سازیم.

نوید محمدزاده، بازیگر ســینما و تئاتر ایــران، جایزه بهترین 
بازیگر مرد سومین فستیوال بین المللى فیلم سلیمانیه عراق 

را به دست آورد. 
«بدون تاریخ، بدون امضاء» بــه کارگردانى وحید جلیلوند در 
بخش رقابتى اصلى «سینماى جهان» در این دوره از جشنواره 

در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق روى پرده رفت.
این جشنواره توسط کمپانى ســینمایى مستى فیلم با نمایش 
فیلم هایى از کارگردانان کشورهاى مختلف جهان؛ در دو بخش 
مسابقه اصلى «ســینماى جهان» و بخش رقابتى «سینماى 
ُکردى» و همچنین برپایى کارگاه هاى تخصصى سینمایى و 
چندین نشست علمى و آکادمیک در روزهاى 18 تا 24 مهرماه 
(10 تا 16 اکتبر 2018) در پنج سالن «سیتى سینما»، «سینما 

سالم» و همچنین در تاالر «هنر» شهر سلیمانیه برگزار شد.
نمایندگان ده فســتیوال بین المللى فیلم از جمله جشــنواره 
بین المللى فیلم فجر در این فستیوال به طرح تجارب خود در 
خصوص سینما پرداختند. فیلم سینمایى «بدون تاریخ، بدون 
امضاء» به عنوان نماینده  ایــران در بخش فیلم هاى خارجى 

زبان در اسکار 2019 امسال هم انتخاب شده است.

واکنش پرویز پرستویى به انتقادات اخیر درباره فیلم جدیدش

منتقدین شمشیر را از رو بسته انـد

 فیلمبردارى مرحله نخســت فیلــم «غالمرضا 
تختى» در حالى به پایان رســید که امیر جدیدى 
(بازیگر نقش تختى) بــا این پروژه قطع همکارى 

کرد.
على حاتمى از جمله نخستین کارگردان هایى بود 
که در دهه 70ســراغ زندگى جهان پهلوان تختى 
رفت؛ شــخصیتى که همچنان نــزد مردم داراى 
محبوبیت و شهرت بسیار اســت و البته  مرگش 
در سال 46 و چرایى درگذشت این پهلوان، از نقاط 
پوشیده پرونده او به شمار مى رود و به جذابیت ها و 
کنجکاوى هاى مردم نسبت به زندگى این قهرمان 

کشتى مى افزاید. 
على حاتمى به علت شــدت گرفتن بیمارى اش 
نتوانست ســاخت فیلم «جهان پهلوان تختى» 
را بــه اتمام برســاند و به رغم ســاخته شــدن 
بخش هایى از آن، اجل مهلت تمام کردن این فیلم 
را به حاتمی نداد تا بهروز افخمی به فکر تکمیل این 
پروژه بیافتد و فیلمى به کل متفاوت از فضاى آثار 

حاتمى ساخت.
بعد از شکست افخمی در این پروژه، عالقه مندان 
به ورزش و ســینما همواره منتظر فیلمی درباره 
بزرگ ترین اســطوره تاریخ معاصر ایران بودند تا 
اینکه اردیبهشت ســال جارى خبر هایى مبنى بر 
از سر گرفتن ساخت پروژه ناتمام على حاتمى به 

گوش  رسید؛ خبر هایى که حاکى از آن بود این 
فیلم قرار است با حضور عوامل تازه اى ساخته 

شــود و در معرض دید مخاطبان قرار بگیرد. 
فیلمی با عنوان «غالمرضا تختی» به تهیه کنندگى 

سعید ملکان که کارگردانی آن بر عهده بهرام 
توکلی قرار گرفت و امیر جدیدي، بازیگر 
فیلم هاي «رخ دیوانــه»، «اژدها وارد 
می شــود» و «تنگــه ابوقریــب» هم 
بــراى ایفاى نقــش تختــی انتخاب 
شــده بود. انتخابی که عالقه مندان 

ایــن بازیگــر، آن را مناســب 
می دانســتند ولــی طرفداران 
کشــتی شــباهتی بین جدیدي 
دیدنــد  نمــی  تختــی  و 
که او را مناسب این نقش بدانند؛ 
با این حال جدیدي براي فرو 
رفتن در نقــش غالمرضا 
تختی، کشتی گیر شده و 
تمرینات کشــتی را هم 

آغاز کرده بود.
حاال اخبــار حکایت 
کــه  دارد  آن  از 
فیلمبردارى مرحله 

نخست این فیلم 
که بــه دوران 

کودکى غالمرضــا تختى مربوط اســت، پس از 
20روز در احمد آباد مستوفى به پایان رسیده است. 
همچنین مراحل تمرین کشتى و آمادگى جسمانى 
امیر جدیــدى بازیگر نقش غالمرضــا تختى به 
مدت شش ماه به طور مســتمر ادامه داشت  اما به 
دلیل طوالنى شــدن آماده ســازى دکورهاى فاز 
2و 3 که بــه نوجوانى و جوانــى غالمرضا تختى 
مربوط است، تغییر در زمانبندى پروژه و از طرفى 
به علت حساســیت بســیار زیاد گریم بزرگسالى 
جهان پهلوان تختى که به مواد اولیه تهیه شــده از 
خارج از کشور نیاز داشت، تست گریم  به روزهاى 

اخیر موکول شد.
بر اساس این خبر، بعد از تست گریم، گروه تولید و 
امیر جدیدى به این نتیجه رسیدند که فیلمبردارى 
مبارزات کشــتى جهان پهلوان تختى با این گریم 
سنگین امکانپذیر نیست. همینطور امکان حذف این 
صحنه ها از فیلمنامه به هیچ وجه میسر نیست و در 
نتیجه با طوالنى شدن زمان پیش تولید و داشتن تعهد 
از جانب جدیدى به پروژه هاى دیگر، با توافق کامل، 

همکارى او با پروژه «غالمرضا تختى» قطع شد.
گروه تولید با جایگزین کردن بازیگر 
دیگرى کار خــود را از روز 
(سه شنبه 24 مهرماه) 
دوباره آغاز کرده است 
و به زودى فهرست 
کامل عوامل فیلم 

منتشر خواهد شد.

مى ساخت.
ز شکست افخمی در این پروژه، عالقه مندان 
رزش و ســینما همواره منتظر فیلمی درباره 
گ ترین اســطوره تاریخ معاصر ایران بودند تا 
ه اردیبهشتســال جارى خبر هایىمبنى بر
ر گرفتن ساخت پروژه ناتمام على حاتمى به 
این بود ش  رسید؛ خبر هایى که حاکى از آن
است با حضور عوامل تازه اى ساخته  قرار

ود و در معرض دید مخاطبان قرار بگیرد. 
ی با عنوان «غالمرضا تختی» به تهیه کنندگى

د ملکان که کارگردانی آن بر عهده بهرام 
لی قرار گرفت و امیر جدیدي، بازیگر 
 هاي «رخ دیوانــه»، «اژدها وارد 
و «تنگــه ابوقریــب» هم  شــود»
نقــش تختــی انتخاب  اى ایفاى
ده بود. انتخابی که عالقه مندان 

ن بازیگــر، آن را مناســب 
 دانســتند ولــی طرفداران
ــتی شــباهتی بین جدیدي 
دیدنــد  نمــی  ختــی 
و را مناسب این نقش بدانند؛ 
ن حال جدیدي براي فرو 
در نقــش غالمرضا ن
ی، کشتی گیر شده و 
ینات کشــتی را هم 

 کرده بود.
ال اخبــار حکایت 
کــه  دارد  آن 
بردارى مرحله 
ست این فیلم
ــه دوران 

همکارى او با پروژه «غالمرضا تختى» قطع شد.
گروه تولید با جایگزین کردن بازیگر
دیگرى کار خــود را از روز
24 مهرماه) 4(سه شنبه
است دوباره آغاز کرده
و به زودى فهرست
کامل عوامل فیلم

منتشر خواهد شد.

جدایى امیر جدیدى از «تختى»
محیا حمزه

کیومرث پوراحمد کیومرث پوراحمد 
«ترمه»  اش را«ترمه»  اش را

 پیدا کرد  پیدا کرد 

اهالى موســیقى به اتفاق بر این نکته باور دارند که 
همایون شجریان در تکنیِک آوازخوانى سرآمد است. 
تسلط او در خواندِن هر گامى تقریباً در موسیقى ایران 
بى مانند است. تحریرهاى متنوع، تکنیک باال، تسلط بر 
ملودى و ریتم و البته داشتِن نفس طوالنى از مهمترین 

ویژگى هاى آوازخوانى همایون شجریان است.
وقتــى همایون شــجریان آلبوم «شــوق نامه» را 
زیرنظر محمدرضا درویشــى منتشــر کرد، پدرش

 در توصیــف توانایى هاى همایون شــجریان گفته 
بود که «من نمى دانــم همایون این همــه نََفس را

 از کجا آورده است».
همیشه شنیده شده که همایون شــجریان زیاد به 
کوهســتان مى رود و آنجا به تمرین آواز مى پردازد. 
شاید همین مسئله و تمرین در دامان کوهستان یکى 
از دالیل این توانمندى اســت. اما در روزهاى اخیر 
فیلمى از همایون شجریان منتشــر شده که او را در 
حال تمرین بوکس نشــان مى دهد. این فیلم نشان 
مى دهد که همایون در 43 سالگى به شدت مشغول 

انجام تمرین هاى بوکس است.
رشته ورزشــى بوکس از جمله ورزش هاى سنگین 

اســت که ورزشــکاران این رشته با 
تمرین هــاى فشــرده، اســتقامت و 

نَفَسِ شان را باال مى برند.

همایون این همه َنَفس را از کجا آورده است؟ 

زیاد به شــجریان
رینآواز مى پردازد.

مانکوهستان یکى 
 اما در روزهاى اخیر 
ــرشده که او را در 
هد. این فیلم نشان 
ى به شدت مشغول 

ورزش هاى سنگین

اســت که ورزشــکاران این رشته با 
تمرین هــاى فشــرده، اســتقامت و

نَفَسِ شان را باال مى برند.

محمد اصفهانى: مهلک بودن موسیقى پاپ را قبول ندارم 

«قسم» محسن تنابنده و مهناز افشار به کجا رسید؟

نوید محمدزاده، بهترین بازیگر مرد 
فیلم سلیمانیه شد
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تیم فوتبال سپاهان در هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر میزبان تیم نساجى 
مازندران است.

هفته نهم از رقابت هاى لیگ برتر روز جمعه 27 مهرماه (فردا) با برگزارى 
شــش دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال سپاهان 

اصفهان در ورزشگاه نقش جهان به مصاف نساجى مازندران خواهد رفت.
دیدارى که با توجه به نتیجه بازى پدیده و فوالد، مى تواند بهترین فرصت 

براى صدرنشینى زردپوشان اصفهانى باشد.
سپاهان در حالى به مصاف نساجى مى رود که دو هفته قبل، در جام حذفى 
نیز میزبان این تیم بوده و در یک بازى سخت و نفسگیر در ضربات پنالتى 

پیروز شد.
سپاهان این روزها در آرمانى ترین شرایط خود به سر مى برد. آمادگى باال 
و درخشش اکثر بازیکنان این تیم در کنار هماهنگى و درك کامل آنها از 
سیستم انتخابى قلعه نویى موجب شده است که سپاهان عالوه بر ارائه دادن 
نمایش هاى جذاب و دلپذیر، در نتیجه گیرى نیز موفق عمل کند. سپاهان 

در فصل جارى با سیستم 1-4-1-4 به میدان مى رود و برگ 
برنده قلعه نویى در اختیار داشتن تمامى ابزارهاى الزم براى 

اجراى آن است.
سپاهان در فاز هجومى عملکرد درخشانى دارد و صاحب 
بهترین خط حمله لیگ است. نفوذها و سانترهاى دقیق 

محمدى، ایران پوریان و آقایــى در جناحین در کنار تبحر 
و قدرت باالى ســرزنى «کى روش استنلى» و جاگیرى هاى 

درست و به موقع انصارى و شــهباززاده، خط حمله سپاهان را به 
شــدت زهردار و پرقدرت کرده اســت. یکى دیگر از عوامل موفقیت 

سپاهان در فاز تهاجمى، حضور پرتعداد بازیکنان در زمان حمله و حبس 
تیم رقیب در یک سوم دفاعى خودش است.

شاگردان قلعه نویى در فاز دفاعى نیز شرایط خوبى دارند. آمادگى 
باالى مدافعــان میانى و حضور کیانــى جلوى خط دفاعى 

سپاهان، ضریب اطمینان خوبى را براى تیم قلعه نویى 
به وجود آورده است.

در آن سو تیم نساجى نیز از شرایط تقریباً خوبى 
برخوردار است. آنها طى دو بازى آخر خود 

در لیگ مقابل استقالل تهران و سایپا دو 
تساوى ارزشمند را به دست آوردند و در 

جام حذفى نیز نمایش بسیار خوبى ارائه دادند. عملکرد نساجى مقابل 
سپاهان در جام حذفى نشان داد که نکونام و یارانش تیم قلعه نویى را 

به خوبى آنالیز کرده و شــناخت کاملى از سپاهان دارند. امرى که 
مى تواند در این دیدار نیز براى زردپوشان دردسرساز شود.

تقابل روز جمعه ســپاهان و نســاجى ظرفیت تبدیل شدن 
به یک بازى جذاب و دیدنى را دارد. ســپاهانى ها براى 

رسیدن به صدر جدول چاره اى جز پیروزى در این دیدار 
ندارند و نساجى نیز به دنبال قطع نوار موفقیت هاى 
زرد پوشان و کســب دومین برد خود است. انگیزه 
باالى بازیکنان هر دو تیم در کنار شناخت کامل 
مربیان آنها از تیم مقابل، نویددهنده یک بازى 
جذاب و تماشــایى خواهد بود. باید منتظر ماند 
و دید حــوادث فوتبال به نفع کــدام تیم رقم 

خواهد خورد.

مصاف سپاهان و نساجى مازندران 

!حمله دوباره به مرد نکونام!
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان مى گوید این تیم ابزار و 
امکانات الزم را براى قهرمانى دارد اما به این معنى نیست 

که این تیم حتماً باید قهرمان شود.
مسعود تابش با انتقاد از برخى از رسانه ها به علت انتشار 

اخبار نادرست در مورد باشگاه 
ســپاهان، اظهار کرد: ما تیم 
خوبى داریم اما من هیچ وقت 
نگفتم که باید قهرمان شویم. 
این اصًال حرف درستى نیست. 
ما ابزار و امکانات الزم را براى 
قهرمانــى داریم ولــى به این 
معنى نیست که ما باید قهرمان 
شویم. چه کسى فکر مى کرد 

در این فصل رئال مادرید، بارســلونا و بایرن مونیخ نتایج 
ضعیف بگیرند؟ ما حتى نمى توانیم بگوییم باید سهمیه 
آسیایى بگیریم. ما همیشه گفته ایم که سپاهان هستیم 

و قطعًا چشــم به قهرمانى در هر دو جــام حذفى و لیگ 
برتر داریم.

مدیرعامل باشگاه ســپاهان با تأیید صحبت هاى قلعه 
نویى مبنى بر زیــاد بودن تعطیالت لیــگ اظهار کرد: 
من با صحبت هاى قلعه نویى 
موافقم. تعطیــالت لیگ اگر 
معقول و در چارچوب مشخص 
شــده مثل روزهاى فیفا باشد 
مشکل نیست اما لیگ ما بیش 
از این تعطیل مى شــود. هیچ 
لیگى در دنیا ســه چهار بار و 
هر بار به مدت دو هفته تعطیل 
نمى شود. تا تیم ها مى خواهند 
روى غلتک بیافتند لیگ تعطیل مى شود و باید براى آماده 
نگهداشتن تیم، بازى دوســتانه تدارك دید که شرایط 

خاص خودش را دارد.

مثلث محبوب سرمربى پرتغالى یک بار دیگر در پیکان 
خط حمله تیم ملى تشکیل شد تا ایران با اتکا به این مثلث 

رؤیاى قهرمانى آسیا را در سر بپروراند.
«کارلوس کى روش» در تمام ســال هــاى حضور در 
نیمکت تیم ملــى ثابت کرده وقتى بــه بازیکنى اعتقاد 

داشته باشد تحت هر شرایطى 
به او اعتماد مى کند و پاى فراز 
و نشــیب هاى این بازیکنان 
مى ایستد، اعتقادى که باعث 
شــد تا مربى پرتغالى حاال به 
آنچه در ساختار تهاجمى ایران 

مى اندیشید، برسد.
بازگشــت ســردار آزمون که 
توســط خود کى روش به تیم 

ملى دعوت شد و طى چهار سال گذشــته به گلزن اول 
ملى ایران تبدیل شد زمینه را براى تشکیل دوباره مثلث 
رؤیایى مد نظر مربى پرتغالى را فراهــم کرد. در مثلث 
رؤیایى مد نظــر کى روش آزمــون در کنار جهانبخش 

است به عنوان خط آتش ویرانگر و طارمــى قرار 

ایران در جام ملت هاى آســیا به میدان بروند تا به 
حسرت قهرمانى در این تورنمنت پایان بدهند.

مصاف با بولیوى فرصت خوبــى بود تا کى روش 
از این مثلث یک بار دیگر رونمایى کند، مثلثى که 
در نیمه اول عملکرد قابل قبولى داشــت و چه بسا 

اگر کمى دقت بیشترى در 
زدن ضربات آخــر همینطور 
از خــود گذشــتگى نشــان

 مى داد مى توانست با اختالف 
گل بیشترى برترى ایران در 

این نیمه را به ثبت برساند.
مســلمًا بــا روند و شــرایط 
حاکم بــر اردوى تیم ملى مى 
توان از این مثلــث به عنوان
 انتخاب هاى اصلى کى روش براى جام ملت هاى آسیا 
نام برد به خصوص با تغییراتى که مربى پرتغالى در پست 
برخى دیگر از مهره هاى تهاجمى تیم ملى مقابل بولیوى 
ایجاد کرد تا خللى در استفاده از این مثلث در خط حمله 

ایران ایجاد نشود.

تابش: حق با قلعه نویى است 

اتحاد مثلث

 تیم هاى فوتبال سپیدرود رشــت و ذوب آهن فردا جمعه 
ساعت 16 در رشت با یکدیگر دیدار مى کنند.

ســپیدرود 2 امتیازى که با بازگشــت على کریمى از نظر 
تاکتیکى متحول شــده، همچنان نتوانسته پیروزى کسب 
کند و همین امر فشار بسیارى بر بازیکنان این تیم وارد کرده 
است. میزبانى آنها در هفته نهم از ذوب آهن مى تواند براى 
هر دو تیم خطرناك باشد چراکه نتیجه نگرفتن هریک از تیم 
ها شرایط بحرانى براى آنها در پى خواهد داشت. امید نمازى 
هم خوب مى داند که کسب 9 امتیاز از 9 بازى نتیجه مطلوبى 
براى تیمى مثل ذوب آهن نیســت و تنهــا پیروزى در این 
مسابقه راهگشاى ذوب آهن براى فرار از این بحران است. 
ذوب آهن با پیروزى در این دیدار مى تواند به شرایط خود سر 

و سامان خوبى دهد.

 دوئل على کریمى و نمازى در رشت

سپیدرو شوید و 
برگردید!

فریدون اصفهانیان به عنوان ناظر داورى، در دیدار 
تیم هاى سپیدرود رشت و ذوب آهن حاضر خواهد 
شد تا به نوعى مقابل سعید آذرى مغلوب شده باشد.

به گزارش «ایمنا»، پس از آنکه باشگاه ذوب آهن 
بارها نســبت به امر قضاوت دیدارهاى تیم فوتبال 
این باشگاه به فدراســیون فوتبال و کمیته داوران 
اعتراض کرد، کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال 
ضمن احضار سعید آذرى، وى را پنج میلیون تومان 
جریمه کرد. اما بعد از اینکه اشتباهات داورى باز هم 
به ضرر سبزپوشان اصفهانى ادامه یافت، آذرى بار 
دیگر لب به انتقاد از نابسامانى کمیته داوران گشود 
و بار دیگر با شکایت کمیته داوران آذرى به کمیته 

انضباطى رفت.
آذرى در آن مقطــع در گفتگــو بــا یکــى از 
رسانه ها گفت: «من ذره اى از حقوق تیم فوتبال 
ذوب آهن و مردم اصفهان کوتاه نمى آیم و تا 
مشخص شدن دلیل این همه سوت به ضرر 

تیم ذوب آهن به مسیرم ادامه خواهم داد.»
آذرى که همیشــه نشــان داده تمام قــد از منافع 
تیم هاى باشــگاه حمایت مى کند، طى این مدت 
در کمیته انضباطى، مصاحبه ها و حتى در صفحه 
اینستاگرام خود نسبت به تصمیمات رئیس کمیته 
داوران اعتراض کــرد و با اینکه دو بــار به کمیته 
انضباطى رفت باز هم از موضع خــود کوتاه نیامد 
تا اینکه روز سه شــنبه اســامى داوران و ناظران 
دیدارهاى هفته نهم لیگ برتر مشخص شدند که 
نام فریدون اصفهانیان به عنوان ناظر داورى دیدار 
تیم هاى ســپیدرود رشــت و ذوب آهن به چشم 
مى خورد. نام اصفهانیــان به عنوان ناظر این دیدار 
نشان مى دهد که صحبت ها و اعتراضات مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن باالخره جواب داد و اصفهانیان را 
وادار به تسلیم کرد. مشخصاً اصفهانیان قصد دارد با 
توجه به هجمه اى که علیه داورى ها در این فصل 
وجود دارد، خود به میدان بیاید و نظارت بازى هاى 

پرحاشیه را برعهده بگیرد تا بتواند تصمیمات بعدى 
را معقوالنه تر بگیرد. در این بین آذرى نشان داد با 
اینکه امتیازات از دست رفته تیم فوتبال ذوب آهن بر 
نمى گردد اما راحت از کنار این اشتباهات رد نمى شود 
و تا ترتیب اثرى بر این اعتراضات داده نشود کوتاه 
نمى آید. شاید هر مدیرعامل دیگرى به جاى آذرى 
بود سر به فرمان کمیته داوران مى شد و با سکوت یا 
چند مصاحبه معمولى اعتراض خود را بیان مى کرد.

از سوى دیگر آذرى هم خوب مى داند که برخى نتایج 
ضعیف تیم فوتبال باشگاه به دلیل اشتباهات داورى 
نیست و حاشیه هاى تیم هم در این بین مؤثر بوده 
است. جلسه کمیته انضباطى باشگاه براى محسن 
مسلمان و جلسه روز سه شنبه اعضاى هیئت مدیره 
باشگاه با امید نمازى زاده نشان مى دهد همانقدر که 
وى به اشتباهات داورى معترض است، از عملکرد و 
رفتار بازیکنان و کادر فنى غافل نیست و تمام جوانب 

امر را رصد مى کند.

اصفهانیان تسلیم آذرى شد

تیم ملى ایران با ارائه یک بازى تهاجمى موفق شــد با 
نتیجه 2 بر یک برابر بولیوى به برترى برسد. این همان 
چیزى بود که «کارلوس کى روش» از این بازى انتظار 

داشت.
کارلوس کى روش دو روز پیــش از دیدار تیم ملى برابر 

بولیوى از هواداران فوتبال 
دعوت کرد تا در استادیوم 
آزادى حاضر شوند و قول 
داد کــه اگر به ورزشــگاه 
بیاینــد، از تصمیــم خود 

پشیمان نمى شوند.
پیش از بازى صحبت هاى 
کى روش نویــد یک بازى 
تهاجمى مــى داد و ترکیب 
هم که اعالم شد، به وضوح 
مشــخص بود که سرمربى 
پرتغالى تیم ملى با سیستمى 

هجومى تیمش را وارد میدان خواهد کرد. این سیستم سبب 
شد تا در نیمه اول شاهد ایجاد موقعیت هاى زیادى روى 
دروازه تیم بولیوى باشــیم؛ موقعیت هایى که اگر با دقت 
بیشترى زده مى شد، مى توانست شمار گل هاى تیم ملى 

را از عدد یک بیشتر کند.
در نیمه دوم هم علیرغــم تغییرات زیادى که در ترکیب 
ایجاد شد، باز هم شاهد بازى تهاجمى از سوى شاگردان 
کى روش بودیم و باز هم شــانس هــاى گلزنى زیادى 

ایجاد شد.

شــاگردان کى روش در بحث مالکیت توپ و رد و بدل 
کردن پاس هاى پرشمار آمار خوبى ثبت نکردند و به نظر 
مى رسد کى روش هم تمایلى به این موضوع ندارد ولى 
در مقابل بولیوى شاهد بودیم که ملى پوشان بالفاصله 
پس از تصاحب توپ بــه دروازه حریف حمله مى کردند 
و تعداد بازیکنان پرشمار در زمین حریف باعث مى شد 

که برترى عددى موقعیت هاى خوبــى براى تیم ملى 
ایجاد کند.

یکى از انتقاداتى که به تیم کى روش در بُعد فنى وجود 
دارد، بازى تدافعى است که سرمربى پرتغالى تیم ملى در 
مقابل بولیوى سعى کرد تا با نمایش یک بازى تهاجمى 
تیمش را براى مصاف هایى نظیر دیدار برابر یمن آماده 
کند که بى شــک تیم ملى مالکیت بیشترى نسبت به 
حریف در مقایســه با دیدارهاى احتمالــى برابر ژاپن و 

استرالیا خواهد داشت.

وعده «حمله» عملیاتى شد!

به دنبال حضور بانوان در استادیوم آزادى براى تماشاى 
بازى ایران - بولیوى اینطور گفته شد در بازى پرسپولیس 
- الســد هم مجوز حضور زنان در استادیوم آزادى صادر 

خواهد شد.
اما ایــن اتفاق رخ نخواهــد داد. به این علــت که بازى 
پرسپولیس- السد با حضور بى شمار تماشاگران برگزار 
مى شود و استادیوم آزادى در چنین روزهایى نمى تواند به 
خوبى پذیراى بانوان باشد چرا که امکانات الزم فعًال پیش 

بینى نشده است.
غالمحسین زمان آبادى، مســئول فرهنگى فدراسیون 
فوتبال در این باره به سایت «ورزش سه» مى گوید:  فعًال 
برنامه اى براى حضور بانوان در بازى هاى غیر از بازى هاى 
تیم   ملى نداریم و باید مشکالت بر طرف شود تا آنها بتوانند 
در ورزشگاه حضور داشته باشند. حضور بانوان در ورزشگاه 

آزادى فعًال در بازى هاى تیم   ملى مقدور است. 
چند روز پیش از بــازى ایران - بولیــوى مهدى تاج در 
مراسمى از نیروى انتظامى که در ایجاد نظم در استادیوم 
آزادى متحمل زحمات مى شــوند، تشکر کرد و همانجا 
استارت حضور بانوان در استادیوم آزادى را زد که در نهایت 
مورد موافقت قرار گرفت و چندین تماشاگر خانم اجازه پیدا 

کردند این بازى ملى را از نزدیک تماشا کنند.
این حضور بازتاب گســترده اى در رسانه هاى گروهى 
جهان داشت و از ســویى به فیفا نشــان داد فدراسیون 
فوتبــال در حــال تالش اســت حضــور بانــوان در

 استادیوم هاى فوتبال را مهیا کند. این مى تواند یک چراغ 
سبز از سوى فدراســیون فوتبال به فیفا باشد. فدراسیون 
فوتبال در تالش است میزبانى جام جهانى فوتسال 2020 
را از فیفا بگیرد که این حرکت مى تواند فیفا را نسبت به 

اعطاى این امتیاز به ایران ترغیب کند.

بانوان از فکر نیمه نهایى بیرون بیایند

فریدون اصفهانیان به عنو
تیم هاى سپیدرود رشتو
شد تا به نوعى مقابل سعید
به گزارش «ایمنا»، پس
بارها نســبت به امر قضاو
این باشگاه به فدراســیو
اعتراض کرد، کمیته انضب
ضمن احضار سعید آذرى،
جریمه کرد. اما بعد از اینک
به ضرر سبزپوشان اصفه
دیگر لب به انتقاد از نابسا
و بار دیگر با شکایت کم

انضباطىرفت.
آذرى در آن مقطــع د
رسانه ها گفت: «من ذ
ذوب آهن و مردم اص
مشخص شدن دلیل
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رضا حبیــب زاده، مهاجم جوان ذوب آهــن درباره آخرین 
وضعیت جســمانى اش بعد از اتفاقى کــه در بازى مقابل 
اســتقالل براى او رقم خورد، گفت: االن شرایط جسمى ام 

خیلى خوب است و نزدیک به 20 روز است 
که کنار تیم تمریــن مى کنم. احتماًال 
همین روزها ســیم هاى فکم را هم باز 

خواهم کرد.
وى در پاســخ به این پرسش 

که آیا آمادگى بازى مقابل 
سپیدرود در هفته نهم را دارد 
یا خیر، تصریح کرد: باید زمان 

بگذرد تا آمادگى 
الزم را به 

دست بیاورم. متأسفانه از لحاظ بدنى عقب هستم. واقعاً بازى 
کردن در این شــرایط برایم سخت اســت، چون دو ماهى 
مى شــود که از تمرینات و بازى دور بودم. نمى توانم بگویم 
مى توانم بازى کنم یا نه اما اگر کادرفنى صالح بداند که باید 
به زمین بروم، براى تیم بازى خواهم کرد. مهاجم تیم 
فوتبال ذوب آهن ضمن بیان اینکه دوست دارم خاطره 
تلخ بازى با استقالل و شکستگى فکم را فراموش 
کنــم، در مورد شــرایط این 
روزهاى تیمش نیز تصریح 
کرد: شرایط تیم خوب 
است و اگر بدشانسى ها 
از بین برود مى توانیم 
نتیجــه الزم را در 
بــازى مقابــل 
د  و ر ســپید

بگیریم.

آن خاطره تلخ را فراموش مى کنم

 بروند تا به 
بدهند.

 کى روش 
، مثلثى که 
ت و چه بسا 

ت بیشترى در 
همینطور آخــر
شــتگى نشــان

انست با اختالف 
 برترى ایران در 

 ثبت برساند.
 روند و شــرایط 
وى تیم ملى مى 
ثلــث به عنوان
م ملت هاى آسیا
 پرتغالى در پست

لى مقابل بولیوى 
خط حمله  لث در

اســتقالل براى او رقم خورد، گفت: االن شرایط جسمىام  فیفا را نسبت به 
0خیلى خوب است و نزدیک به 20 روز است 
که کنار تیم تمریــن مى کنم. احتماًال 
ســیم هاى فکم را هم باز همین روزها

خواهم کرد.
وى در پاســخ به این پرسش 

که آیا آمادگى بازى مقابل 
در هفته نهمرا دارد  سپیدرود
نمان یا خیر، تصریح کرد: باید ز

بگذرد تا آمادگى 
الزم را به

مى شــود که از تمرینات و بازى دور بودم. نمى توانم بگویم
مى توانم بازى کنمیا نه اما اگر کادرفنى صالح بداند که باید
به زمین بروم، براى تیم بازى خواهم کرد. مهاجم تیم
فوتبال ذوب آهن ضمن بیان اینکه دوست دارم خاطر
تلخ بازى با استقالل و شکستگى فکم را فراموش
کنــم، در مورد شــرایط این
روزهاى تیمش نیز تصریح
خوب کرد: شرایط تیم
است و اگر بدشانسى ه
از بین برود مى توانیم
نتیجــه الزم را د
بــازى مقابــل
و ر ســپید
بگیریم.

احمد خلیلى

على رضایى
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ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710106796304680 شــماره پرونده: 9709986796300608 شماره 
بایگانى شعبه: 970612 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به اسماعیل رضائى 
فرزند رضا- خواهان  بانک ملت با وکالت محمود سنجرى دادخواستى به طرفیت خوانده 
اسماعیل رضائى به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986796300608 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/09/06 ســاعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 270700 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/595
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106793504240 شــماره پرونده: 9709986793500664 شماره 
بایگانى شعبه: 970670 خواهان آقاى محسن سراجى دادخواســتى به طرفیت خوانده 
آقاى سعید بق اء سرشت به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986793500664 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/09/10 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 270553 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/596
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106794105013 شــماره پرونده: 9709986794100474 شماره 
بایگانى شــعبه: 970477 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به هاشم 
احمدیان فرزند محمدرضا- خواهان آقاى محمد نیگخواه دهنوى با وکالت اقاى سیامک 
نیکخواه دهنوى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى هاشم احمدیان به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794100474 شعبه 11 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/07 ساعت 
9:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 269571 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/597 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106793704732 شــماره پرونده: 9709986793700899 شماره 
بایگانى شــعبه: 970904 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به ابراهیم 
آشورى فرزند امید- خواهان آقاى سعید نجار مارنانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
ابراهیم آشورى به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986793700899 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/09/05 ســاعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل 
خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در  دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 269535 شــعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /7/598
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9710460350900124 شــماره پرونده: 9709980350900660 شماره 
بایگانى شــعبه: 970730 درخصوص دعوى خواهان ســید محمدعلى مرتضوى فرزند 
مرتضى بطرفیــت خوانده ریبوار حمزه زاده سردشــتى فرزند عبداله بخواســته مطالبه 
دادخواستى را به شــعبه نهم حقوقى اصفهان ارائه نموده است که دادخواست مذکور در 
این شعبه ثبت و به تاریخ 1397/09/24 رأس ساعت 11:30 داراى وقت رسیدگى مى باشد. 
نظر به مجهول المکان بودن احدى از خواندگان به نام ریبوار حمزه زاده سردشــتى فرزند 
عبداله و بنا به درخواست خواهان با عنایت ب ه ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده 
در جلسه رسیدگى حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه ســوم- اتاق شماره 352. م الف: 269575 شعبه 9 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/606
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106836205689 شــماره پرونده: 9709986836200627 شماره 
بایگانى شــعبه: 970708 خواهان ربابه رعیتى به طرفیت خوانده محمدامین ایرجى به 
خواسته طالق به درخواست زوجه به شماره بایگانى 970708 خ 2 دادخواستى تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که وقت رسیدگى 97/9/5 ساعت 8/30 تعیین 
شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى محمدامین ایرجى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود به 
دادگاه مراجعه نماید. ضمنًا خوانده ظرف یک هفته جهت معرفى داور واجد شــرایط (از 
اقارب- حداقل سى سال سن- متأهل- آشنا به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى) به 
شعبه مراجعه نماید و اال وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. اصفهان- خ میرفندرسکى 
خ میر- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 4- اتاق 
402. م الف: 270829 شعبه 2 دادگاه خانواده شهر ستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) 

7/607/
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106794404204 شــماره پرونده: 9709986794400726 شماره 
بایگانى شــعبه: 970726 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقایان 
مرتضى خانى و رمضانعلى رنجبر زفره فرزند محمدحســین- خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت افسانه حبیبى دهکردى دادخواستى به طرفیت خوانده آقایان  مرتضى خانى و 
رمضانعلى رنجبر زفره فرزند محمدحسین به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986794400726 شعبه 14 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/11 ساعت 9:00 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 270600 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/608
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9710460350700081 شــماره پرونده: 9709980350700242 شماره 
بایگانى شــعبه: 970263 خواهان هادى سورانى یانچشــمه فرزند امراله دادخواستى به 
طرفیت خواندگان حســین ضیائیان فرزند یداله و محمد رضا کاملى به خواسته مطالبه 
وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى 97/10/5 ساعت 8/30 صبح به شعبه 7 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن و ساعت تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خواندگان پس  از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 270566 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

7/609/
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شــعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوســیله اعالم مى نماید به 
موجب درخواست تحریر ترکه به طرفیت رضا ملک نیا قرار تحریر ترکه مرحوم اکبر ملک 
نیا طى شماره 970632 در شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان صادر و وقت اجراى قرار 
ساعت 17 روز 4 شنبه مورخ 97/9/7 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن 
ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت 
مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان ا صفهان با آدرس خ ارباب 
حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 270587 شعبه 20 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/610
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795502693 شــماره پرونده: 9709986795500506 شماره 
بایگانى شعبه: 970506 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهدى عمو 
هاشمى دســتجردى فرزند عبدالرســول - خواهان نوید قربانى دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى مهدى عمو هاشمى دستجردى فرزند عبدالرسول به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795500506 شعبه 25 حقوقى 
شــوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/10 ساعت 16:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 
مهدى عموهاشــمى دستجردى فرزند عبدالرســول کدملى: 6609849641 درخصوص 
دعوى نوید قربانى به طرفیت شما مبنى بر مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه  چک 
و مطالبه خســارت تاخیر تادیه در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى دراین شعبه حاضر 
شوید. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف. م الف: 270609 شــعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

7/611/
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100361709376 شــماره پرونده: 9709980361700503 شماره 
بایگانى شــعبه: 970569 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به احسان 
نجفى على کرزانى فرزند على- خواهان آقاى اشــکان صفدار فرزند ابراهیم دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى احســان نجفى على کرزانى فرزند على به خواسته مطالبه وجه 
چک 4 فقره عهده بانک مسکن مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980361700503 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 
بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/04 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجدعلى- خ 
شهداى ستار- مجتمع  قضائى شهید بهشتى- واحد 201. م الف: 270575 شعبه 28 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/612
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100350508525 شــماره پرونده: 9709980350500498 شماره 
بایگانى شــعبه: 970564 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به مهرداد 
ریاحى فرزند غالمرضا- خواهان فضل اله قزوینى زاده اصفهانى دادخواستى به طرفیت 
خوانده مهرداد ریاحى فرزند غالمرضا به خواســته الزام به فک پالك خودرو مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350500498 شعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/16 ساعت 9:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 225. م الف: 

270560 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /7/613
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100354506963 شــماره پرونده: 9709980362000613 شماره 
بایگانى شعبه: 971203 شاکى امیر بحیرائى فرزند على پاشا شکایتى علیه 1- سیروس 
فارسانى 2- ســعید احمدیان 3- ســردار زارع دائر بر ردیف اول ضرب و جرح و تخریب 
و فحاشى ردیف دوم فحاشــى و ردیف سوم فحاشــى علیه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو 
شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 343 ارجاع و به کالسه 
971203 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/10/23 و ساعت 9 الى 9:30 تعیین شده 
اســت. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به اســتناد ماده 174 قانون ایین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر 
مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

260610 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق)  /7/614
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100354807211 شــماره پرونده: 9609980362300596 شماره 
بایگانى شــعبه: 971364 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و کیفرخواســت به آقاى عباس 
کارخیران- خواهان آقاى اقبال جمالى شکایتى علیه عباس کارخیران با موضوع توهین 
به مءمور دولت در حین انجام وظیفه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
کالسه 9609980362300596 شــعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى 
سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/24 ســاعت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى به علــت مجهول المکان 
بودن متهم  مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهــى مى گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
کامل خود، کیفرخواست را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 337. م الف: 269976 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (122 جزایى سابق) /7/615
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000266 تاریخ آگهــى: 1397/07/17 شــماره پرونده: 
139604002004000165 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9600596 ششدانگ 
یک باب تعمیرگاه پالك ثبتى 3 فرعى از 14608 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 148/75 مترمربع با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه به آدرس: اصفهان خیابان 
عاشق اصفهانى غربى صد متر فاصله با پمپ بنزین توحید نبش خیابان فردوسى که سند 
مالکیت آن در صفحه 119 دفتر امالك جلد 64 ذیل شماره 13136 و شماره چاپى 926750 
به نام آقاى عباسعلى سیم زاده سینى ثبت و صادر شــده است با حدود آپارتمان: شماالً: 
بطول 9/92 متر دیواریســت به جاده شــرقاً: بطول 12/70 متر به دیوار پالك 14608/4 
جنوباً: بطــول 12/45 متر به دیوار جزء باقیمانده پــالك 14608 غرباً: بطول 14/10 متر 

درب و دیواریست به جاده عاشــق اصفهانى که طبق نظر کارشناس رسمى ملک فوق 
تفکیک شده و به صورت 3 باب مغازه و انبارى تبدیل شده، یک باب  تعمیرگاه مکانیکى 
به ابعاد 67/20= 5/60*12، یک باب تعویض روغنى به ابعاد 25/28=3/20*7/90، یک 
باب باطرى ســازى و آپاراتى به ابعاد 31/96= 6/80*4/70، انبارى پشت مغازه 24/49= 
7/90*3/10 که جمعًا 148/93 مترمربع مى باشد و داراى انشعابات آب و برق مى باشد. 
که طبق سند رهنى شماره 68772- 95/8/26 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
187 اصفهان در قبال بدهى آقاى عباسعلى سیم زاده سینى در رهن آقاى مسعود قبادیان 
واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 97/8/21 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 6/255/060/000 ریال (شش میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون و شصت 
هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکــه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/7/26 درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

269498 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/616
ابالغ

آگهى ثبت طالق- آقاى سید فرشــید رمضانى پیانى فرزند سید مجید مجهول المکان 
پیرو انتشــار آگهى ابالغ و احضار مورخ 1397/02/24 در روزنامه عصر اصفهان و آگهى 
ابالغ و احضار مورخ 1397/03/08 در روزنامه عصر اصفهان به علت عدم حضور جنابعالى 
همسر شما خانم سحر سعدى بندانى با وکالت شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان 
به طالق رجعى نوبت اول مطلق گردید. لذا علقه زوجیت فى مابین از تاریخ 1397/04/04 
ساقط گردید. با تشکر غالمرضا ترابیان سردفتر ازدواج 76 و طالق 149 زرین شهر م.الف 

269675  شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان /7/635
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 387/97 شــماره دادنامه: 704-97/06/31  مرجع رســیدگى: شعبه دوم 
حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: حســن براتى نشانى: نجف 
آباد- یزدانشهر – خ 5 غربى –پالك 87 کدپســتى 1519658951، وکیل خواهان :زهرا 
سلحشــورى نشــانى: نجف آباد- خ قدس غربى – روبروى نانوایى خوانده: امید طالبى  
نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبــه وجهى از وجه 3 فقره چک به شــماره هاى 
969312- 96/11/25 و 969313- 96/12/20 و 969311- 96/10/25 و جمعــا به مبلغ 
60/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى حســن براتى با وکالت زهرا سلحشــورى به طرفیت امید طالبى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/920/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 
269183/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شــعبه دوم حقوقى 

شهرستان نجف آباد /7/636
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حامد شاطرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت 
خواندگان سمانه خلیلى- سپیده خلیلى- نسترن(نسرین) خلیلى- شمس ساکیان- پروانه 
حشمت به شــوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شوراء شهرســتان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 493/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/09/14 
ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 269539/ م الف شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/637
اجراییه

 اجرائیــه شــماره: 9710423730200177 شــماره پرونــده: 9609983730201091 ، 
9609983730201248  شماره بایگانى شعبه: 961267، 961109 مشخصات محکوم لهم: 
1.حسین عرب پور اسفیدواجانى 2.منصور کرداریان نجف آبادى  فرزند 1.عباس 2.جعفر 
نشانى: 1.استان اصفهان- شهرســتان نجف آباد- شهر نجف آباد- خ شریعتى غربى ك 
حقیقت منزل اول سمت راست  2. استان اصفهان- شهرســتان نجف آباد- شهر نجف 
آباد- خ منتظرى شــمالى خ پاسداران مجتمع ش ســعید فر پ21  مشخصات محکوم 
علیه: 1. طاهره شادکام 2.سام راستگو 3.شــهریار بهادر  فرزند 1.ابوالقاسم 3. اسماعیل  
به نشــانى: 1. اصفهان – نجف آباد- خ منتظرى شــمالى مجتمع ســعید فر پ15 2. 
اصفهان- نجف آباد خ منتظرى شمالى خ پاسداران مجتمع ش سعید فر پ13 ، 3.استان 
هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس-کشتى سازى فراساحل، وکیل محکوم 
له: 1.حمید محمد کبیرى نجف آبادى  فرزند 1. محمدعلى به نشانى: 1. نجف آباد خیابان 
امام غربى(چهارباغ) روبروى تاالر چهارباغ جنب مسجد امام حسن مجتبى(ع) پالك 765 
کدپســتى 34583-85186 . محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم 
مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9709973730200332 محکوم علیها: آقاى 
سام راستگو فرزند هوشنگ 2- آقاى شهریار بهادر فرزند اسماعیل محکوم اند به پرداخت 
مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال بابت ثمن زمین مزبور که اجراى احکام 
مکلف است مبلغ مذکور را با احتساب شاخص متوســط نرخ تورم بانک مرکزى از تاریخ 
85/01/17 لغایت صدور دادنامه محاسبه و نیز هزینه دادرسى به ماخذ تقویم و تاخیرتادیه 
از حین صدور راى لغایت اجراى حکم و حق الوکاله در حق محکوم له به انضمام پرداخت 
مبلغ 112500000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 

ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) . 269023/ م الف قلى 

زاده- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/7/638
 حصروراثت 

کاظم طاهرى داراى شناســنامه شماره 3 به شرح دادخواســت به کالسه 953/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میثم طاهرى 
بشناســنامه 2016 در تاریخ 1397/07/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. کاظم طاهرى ش ش 3 ، (پدر متوفى) 2. زهرا 
قربعلى ش ش 75 ، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 268922/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /7/639
 اخطار اجرایى

شماره 89/97 به موجب راى شماره 287 تاریخ 97/04/27 حوزه نهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا بویراحمدى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت ماهیانه مبلغ ســیصد و چهل هزار تومان از 
مورخه 96/04/31 لغایت 96/12/31 و ماهیانه مبلغ سصد و شصت هزار تومان از تاریخ 
97/01/01 تا صدور راى مورخ 97/04/10 به عنوان نفقه خواهان و ماهانه مبلغ دویســت 
هزار تومان بابت نفقه فرزند مشــترك به نام محمــد ایلیا از تاریخ تقدیم دادخواســت 
97/02/15 تا پایان سال و نفقه آتیه ســالیانه بر مبناى نرخ تورم افزایش مى یابد و مبلغ 
هشتاد و چهار هزار تومان هزینه دادرسى همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت صد 
هزار ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: مریم رضایى به نشانى: امیرآباد-خ 
مطهرى شمالى کوچه محمدجواد صابرى-پالك 24 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 268818/م الف-شعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد  /7/640
ابالغ  وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103730103003 بایگانى شــعبه:  970002 ابالغ وقت رسیدگى و 
دادخواست و ضمائم به آقایان منصور تارمحمدى و مجید حاجى وند خواهان شهردارى 
نجف آباد دادخواســتى بطرفیت خواندگان منصور تارمحمدى و مجیــد حاجى وند به 
خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709983730100002 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد ثبت و وقت  رســیدگى مورخ 1397/09/18 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان فوق و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. عشرت آباد- اســتان اصفهان- شهرستان نجف 
آباد- کمربندى جنوبى- دادگســترى نجف آباد 267129/م الف محمود دهقانى- منشى 

شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/7/641
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا 
تاریخ 1397/08/12 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره 
بردارى درپرونده کالسه 971277 به این دادگاه ارســال گردد. پرونده 971277 شعبه اول 
دادگاه عمومى بخش مهردشت- موضوع: وقت رسیدگى مورخ 1397/09/21 ساعت 10:30 
خواهان: آقاى فردین قلى زاده فرزند فرهاد خوانده: عبدالرحمن محسنى  فرزند محمدعلى 
به نشــانى مجهول المکان حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: محکومیت 
خواندگان به پرداخت تضامنى وجه یک فقره چک بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد آقاى 
فردین قلى زاده فرزند فرهاد دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر محکومیت خواندگان به 
پرداخت تضامنى وجه یک چک مطرح نموده که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت 
تحت کالسه 971277 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما به استناد ماده ى 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج 
مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور کامل 
مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 267955/م 

الف قندهارى- مدیرى دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/7/642
 حصر وراثت

آقا/خانم جمشید رستم پور بشناسنامه شــماره  1100087001  به شرح دادخواست کالسه 
97/1375  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان ناصر رستم پور  بشناسنامه شــماره 3  در تاریخ 01/ 1396/07  درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- جمشید رستم پور شماره شناسنامه 1100087001 
نسبت   2- یحیى رستم پور شماره شناســنامه 1100192336 نسبت 3- زینب رستم پور 
شماره شناسنامه 1100767223 نسبت  4-فریبا رستم پور شماره شناسنامه 727 نسبت  
5- پریسا رستم پور شماره شناسنامه 4640203586 نســبت    ، پس از تشریفات قانونى 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 270626  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 7/632 
حصر وراثت

آقاى / خانم مهدى سهرابى بجگردى بشناسنامه شماره  12  به شرح دادخواست کالسه 
97/136  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که 
شادروان سهراب سهرابى  بجگردى بشناسنامه شماره 1  در تاریخ 08/ 1397/07  درگذشته 
و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- خسرو سهرابى شماره شناسنامه 419 نسبت 
فرزند 2- احمد سهرابى بجگردى شماره شناسنامه 3891 نسبت فرزند 3- مهدى سهرابى 
بجگردى شماره شناسنامه 12 نسبت فرزند 4- طیبه سهرابى بجگردى شماره شناسنامه 
12 نسبت فرزند 5- زینب سهرابى بجگردى شماره شناسنامه 1 نسبت همسر  ، پس از 
تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 270635  دبیرخانه شوراى 

حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 7/633 
حصر وراثت

آقا /خانم امیر حیدرى زفره بشناسنامه شماره  772  به شرح دادخواست کالسه 97/1366  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان فاطمه 
حیدرى زفره  بشناسنامه شــماره 1100998802  در تاریخ 27/ 1397/06  درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- امیر حیدرى زفره شماره شناسنامه 772 نسبت پدر 
2- خدیجه زارع شماره شناسنامه 109 نســبت مادر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 270632  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان /7/634 
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با از دســت دادن حس بویایى (آنوسمى) ممکن است شما خود 
را در وضعیت خطرناك قرار دهید به عنوان مثال، بدون توانایى 
تشخیص بو، شما ممکن است در وضعیت خطرناکى مانند نشت 

گاز، دود ناشى از آتش و... قرار گیرید. 
6علت پزشکى عمده براى توجیه از دست دادن بویایى مطرح است:

سرماخوردگى
هر فردى که به یک ســرماخوردگى بد یا آنفلوآنزا مبتال شده 
باشد، آگاه است که این شــرایط مى تواند به از دست دادن 
قدرت بویایى به میزان اندك یا قابل توجه منجر شود. این 
نوع از عفونت ها مى توانند به آسیب دیدگى دیواره داخلى 
بینى و سینوس ها منجر شوند و تشخیص رایحه ها را براى 

فرد دشوار سازند. 
ضعف بویایى مادرزادى

درصد بســیار کمى از افرادى که با از دســت دادن 

نســبى یا کامل حس بویایى مواجه هستند، به عنوان افرادى با 
آنوسمى مادرزادى شناخته مى شوند. در این موارد، افراد بدون 
هیچ توانایى بویایى متولد مى شوند. این وضعیت به طور معمول 
با یک نقص در هیپوتاالموس مرتبط است که مى تواند شامل 

مشکالت بارورى نیز شود.
دمانس

بیمارى هاى مربوط به زوال عقل از جمله بیمارى پارکینسون و 
بیمارى آلزایمر مى توانند موجب آنوسمى شوند. در حقیقت، از 
دست دادن قدرت بویایى ممکن است خود را چند ماه یا حتى چند 
سال پیش از پدیدار شدن بیمارى پارکینسون یا بیمارى آلزایمر 
نشان دهد. از دست دادن حس بویایى مى تواند روشى مؤثر براى 
تشــخیص بیمارى هاى مرتبط با زوال عقل پیش از ظهور آنها 
باشد. بر همین اساس است که افراد بزرگســال و به ویژه افراد 
پیر باید در صورت مواجهه با از دست دادن نسبى یا کامل قدرت 

بویایى خود به پزشک مراجعه کنند.
پیرى

همانطور که سن شما باال مى رود، احساس بویایى، دید و شنوایى 
در شما کاهش مى یابد. تحقیقات نشان مى دهد که 75 درصد 

افراد باالى 80 سال دچار اختالالت بویایى هستند.
مشکالت سینوسى

تورم اطراف بینى و ســینوس ها مى تواند موجب از دست دادن 
توانایى بویایى شود. این شــرایط پس از فروکش کردن التهاب 
بهبود مى یابد. گفتنى است که سرماخوردگى شدید، پولیپ هاى 

بینى و آلرژى هاى فصلى نیز مى توانند موجب آنوسمى شوند.
سیگار کشیدن

سیگار یکى از متداول ترین انواع آلودگى است که اکثر مردم در 
معرض دود آن قرار دارند. استعمال سیگار توانایى شناسایى بوها 

را کاهش مى دهد.

زرشک، گیاهى ترش مزه و سرشار از خاصیت است که در مناطق معتدل مى روید.
زرشک طبعى سرد و خشــک دارد؛ َدم کرده زرشک براى درمان ورم و زخم معده و روده 

مناسب است. این دمنوش اسهال هاى خونى را نیز درمان مى کند.
زرشک با داشــتن ویتامین C فراوان، از سرماخوردگى پیشــگیرى مى کند؛ دمنوش 
زرشک ادرارآور و خلط آور است و دهان را نیز خوشبو مى کند. این دمنوش تصفیه کننده و 

ضدعفونى کننده خون و منقبض کننده عروق است.
زرشک تقویت کننده قلب، کبد و صفراآور است و سنگ کیسه صفرا را نیز درمان مى کند. 

َدم کرده زرشک، بى اشتهایى را برطرف مى کند و فشارخون را کاهش مى دهد.

زنجبیل یک ریشــه مغذى حاوى ترکیبات زیست فعال است که مزایاى بسیار 
زیادى براى بدن و به خصوص مغز دارد. این ادویه سالم در رده گیاهان دارویى 

بسیار مقوى به شمار مى رود.
باید بدانید خواص زنجبیل تمامى ندارد و این ریشه پرقدرت مى تواند یک دنیا 
سالمتى براى شما به ارمغان بیاورد. این گیاه براى هضم بهتر غذا، کاهش تهوع 
و کمک به درمان آنفلوآنزا و سرماخوردگى بسیار مفید است. عطر و طعم منحصر 
به فرد زنجبیل از روغن هاى مختلفى که در این گیاه وجود دارد حاصل مى شود 
که مهمترین آنها «جینگرول» است. جینگرول ترکیب اصلى زیستى فعال در 
زنجبیل اســت که بســیارى از خواص دارویى از آن به دست مى آید و خواص 

ضدالتهابى و آنتى اکسیدانى زنجبیل در آن موجود است.

خار پاشــنه پا دردســرى اســت که به علت 
مراقبت نکردن از پاها و استفاده از کفش هاى

 غیر استاندارد به وجود مى آید. 

علل ایجاد خار پاشنه
خار پاشــنه زمانى رخ مى دهد که رســوبات 
کلسیم در قسمت پایین استخوان پاشنه ایجاد 
شود. فرایندى که معموًال طى چند ماه اتفاق 
مى افتد. خارهاى پاشنه اغلب به علت کشیدگى 
عضالت و ربــاط هاى پا و تکرار پاره شــدن 
غشاى پاشنه اســتخوانى اتفاق مى افتد. خار 
پاشنه مخصوصًا در ورزشــکاران رایج است، 
زیرا فعالیت آنها شــامل مقدار زیادى دویدن 

و پریدن است. 
عالیم خار پاشنه

خار پاشــنه اغلب هیــچ عالمتــى ندارند اما 
مى تواند با درد متناوب یا مزمن همراه باشــد 
مخصوصًا در هنگام پیاده روى و دویدن. اگر 
التهاب در نقطه تشکیل شده ظاهر شود، علت 
درد خار پاشنه نیســت، بلکه آسیب بافت نرم 
است و بسیارى از افراد درد خار پاشنه را مانند 

فرو رفتن چاقو مى دانند.
درمان خار پاشنه 

اولین قدم در درمان خار پاشنه، استراحت است. 
در بسیارى از موارد دیده شده که استراحت به 
تنهایى حتى دردهاى شدید را از بین برده است. 
از ایســتادن به مدت طوالنى خوددارى کنید. 
همچنیــن کاهش وزن در درمان خارپاشــنه 

مؤثر است. 
استفاده از پد پاشنه

پد مخصوص خار پاشــنه را از داروخانه تهیه 
کرده و به طور دائم در کفش خود استفاده کنید. 
پد، باعث کاهش فشار بر روى پاشنه و موجب 

بهبود درد پا خواهد شد. 
استفاده از آب گرم 

 استفاده از آب گرم بهترین و مؤثرترین روش 
اســت، به طورى که هر روز عصــر یا صبح یا 
قبل از رفتن به رختخــواب، به مدت 15دقیقه 
پاهایتان را در آب گرم قرار دهید. سپس پاى 

خود را خشک کنید. 
استفاده از یخ

در یک لیوان بســتنى، آب بریزید و در فریزر 
قرار دهید. پس از نیم ساعت یک چوب بستنى 
در لیوان قرار دهید و بگذارید کامًال یخ ببندد، 
سپس چوب بستنى را در دســت گرفته و به 
صورت دایره هاى همپوشــان روى پاشنه پا 
بکشــید به طورى که هر دایره، نصف دایره 

قبل را بپوشاند. 
همچنین یکى از بهتریــن راه ها براى درمان 
خار پاشنه پا و درمان درد کف پا، ماساژ اطراف 
تاندون آشیل با یک روغن گرم مانند زیتون، 
ســیاهدانه، کنجد، هسته قیســى، نارگیل، 

شترمرغ، کوهان شتر و... است.

بیمارى MS یک بیمارى مزمن است که در برخى مبتالیان باعث ناتوانى 
و بروز پیامدهاى ناخوشایند مى شود. عالوه بر مصرف دارو، رژیم غذایى 
هم مى تواند به بهبود عالیم این بیمارى کمک کند که در ادامه به غذاهاى 

مفید براى مبتالیان به MS اشاره مى شود.
زردچوبه 

این ادویــه زردرنگ مصرف زیــادى در پخت و پز دارد و مــى توانید در 
غذاهاى زیادى از آن مصرف کنید. مهمترین ترکیب موجود در زردچوبه 
«کورکومین» است که مى تواند از ســلول هاى عصبى محافظت کند و 

سیستم ایمنى بدن را تنظیم کند. 
D غذاهاى سرشار از ویتامین

اگر به MS مبتال هستید، در معرض ابتال به پوکى استخوان قرار دارید. 
پوکى استخوان شرایطى اســت که منجر به ضعیف شدن استخوان ها و 
شکستن آنها مى شود. به عالوه ویتامین D التهاب ناشى از MS را کاهش 
مى دهد. نور خورشید به پوســت کمک مى کند مواد مغذى تولید کند اما 
ماهى هاى چرب مانند سالمون یا ماهى تن، ماست، تخم مرغ، غالت و آب 

پرتقال غنى شده منابع خوبى از ویتامین D هستند. 

میوه ها و سبزیجات 
زمانى که در روز پنج وعده میوه و سبزى مصرف مى کنید، آنتى اکسیدان 
زیادى به بدن خود مى رسانید که مى تواند التهاب را کاهش دهد. اگر به 
طور منظم میوه و سبزى بخورید، از عود MS پیشگیرى مى شود. به عالوه 
مواد غذایى که سرشار از فیبر هستند، به حرکت منظم و نرم دستگاه گوارش 
کمک مى کنند. بهتر است غذاهایى بخورید که آنتى اکسیدان زیادى دارند 

مانند پیاز، سیب، مرکبات و انگور سیاه. 
غذاهاى حاوى فیبر 

فیبر نامحلول در آب بهترین گزینه است. آلو و آب آن، نان سبوس دار، 
برنج قهوه اى و سایر غالت سبوس دار حاوى فیبر نامحلول هستند. بدن 
این فیبر را به طور کامل هضم نمى کند، بنابراین از سیســتم گوارشى 
عبور مى کند. این فیبر یک ماده غذایى مفید است و از بروز یبوست در 
افراد مبتال به MS پیشگیرى مى کند. یبوســت یک مشکل رایج در 
مبتالیان به MS است. روزانه حداقل 20 تا 30 گرم فیبر مصرف کنید. 
از آنجایى که این فیبر آب را نیز جذب مى کنــد، حتمًا در طول روز آب 

فراوان بنوشید. 

چاى سبز 
آیا به ضعف عضالنى و خستگى مفرط مبتال مى شوید؟ نوشیدن یک 
فنجان چاى سبزکمک زیادى به شما خواهد کرد. بررسى ها نشان 
 ،EGCG داده اند که برخى ترکیبات موجود در چاى سبز، از جمله

به بهبود این عالئم کمک مى کند. به عالوه نوشــیدن چاى سبز به 
تقویت سیســتم ایمنى کمک کرده، التهاب را کم مى کند و سرعت 
تأثیراتى که MS مى تواند بر روى قدرت تفکــر افراد بگذارد، کم 

مى کند. 

MS غذاهاى مفید براى مبتالیان به

با از دســت دادن حس بویایى( ((آآ
را در وضعیت خطرناك قرار دهییییید
تشخیصبو، شما ممکن است ددررر
گاز، دود ناشى از آتش و... قرار گیگیییی
6علت پزشکى عمده براى توجیهاا

سرماخوردگى
هر فردى که به یک ســرماخخوووو
باشد، آگاه است که این شــــرـرر
قدرت بویایى به میزان اندككككك
نوع از عفونت ها مى توانندد
بینى و سینوس ها منجر شووونن

فرد دشوار سازند. 
ضعف بویایى ماماا
اا ز درصد بســیار کمى

چرا حس بویایى ضعیف مى شود؟

آگهى انحالل 
شرکت تدبیرگران اکسیر صنعت پارسه شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 57595 و شناسه 
ملى 14006457716 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/09تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و آقاى حمیدرضا ادهمى به شماره ملى 
2991664940 به آدرس اصفهان-اتوبان شهید 
کشورى-یاس 3 واحد 23 کد پستى 8144189657 
به سمت مدیر تصفیه انتخاب شــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (270926)

آگهى تغییرات
 شــرکت الماس فلز کویر شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 55784 و شناسه ملى 
14005661862 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/06/31تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم معصومــه فالح زاده 
شهرابى به شــماره ملى 2296927083 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاى حسین 
عموچى به شــماره ملى1287260756 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى علیرضا 
عموچى به شــمارملى1754823701 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب شــدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. هیات مدیره شرکت کلیه اختیارات 
مندرج در ماده 40 اساسنامه شرکت را با حق 
توکیل به مدیرعامل شرکت تفویض مى نماید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و  موسسات غیرتجارى 

اصفهان (270932)

آگهى تغییرات
 شــرکت الماس فلز کویر شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 55784 و شناسه ملى 
14005661862 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
خانم معصومه فالح زاده شهرابى به شماره 
ملى2296927084 و آقاى علیرضا عموچى 
به شماره ملى1754823701و آقاى حسین 
عموچى به شــماره ملــى 1287260756 
بعنوان اعضاى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسى آگاه 
تدبیر(حسابداران رســمى) به شناسه ملى 
10100592389 به ســمت بازرس اصلى 
و آقاى على رضا موحدیان عطار به شــماره 
ملى1287919839به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى 
به 1396/12/29مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (270933)

آگهى تغییرات
فرهنــگ  ترویــج  و  نشــر  کانــون 
اســالمى حســنات اصفهان موسســه 
غیر تجــارى به شــماره ثبــت 169 و 
شناســه ملــى 10260043848 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
فــوق العــاده مــورخ 1396/12/18و 
نامــه شــماره 24/1/516/1414مورخ 
1397/04/31فرماندهى انتظامى اصفهان 
مرکز اصلى موسسه در واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، 
شمس آبادى، خیابان آیت اله شمس آبادى ، 
کوچه کازرونى [30] ، پالك -50 ، ساختمان 
کانون حسنات ، طبقه اول ، واحد 9 کدپستى 
8135614379 انتقال یافت وماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(270940)

آگهى تغییرات
 کانون نشــر و ترویج فرهنگ اسالمى حسنات 
اصفهان موسســه غیر تجارى به شــماره ثبت 
 10260043848 ملــى  شناســه  و   169
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
1397/03/08و  مــورخ  العــاده  فــوق 
نامــه شــماره 24/1/516/1414مــورخ 
1397/04/31فرماندهــى انتظامــى اصفهان 
اساسنامه جدید موسسه در 3 فصل و 41 ماده و 
32 تبصره به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان(270941)

آگهى تغییرات 
کانون نشــر و ترویج فرهنگ اسالمى حسنات 
اصفهان موسســه غیر تجارى به شــماره ثبت 
169 و شناسه ملى 10260043848 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/08و 
نامــه شــماره 24/1/516/1414 مــورخ 
1397/04/31 فرماندهــى انتظامــى اصفهان 
غالمحسین مالئى ازیرانى کدملى 1291844031 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید 
على نکوئى زهرایــى کدملى 1285294807 به 
سمت رییس هیات مدیره و حسنعلى ترابى کدملى 
1287584675 به ســمت خزانه دار و مرتضى 
طهرانى کدملى 4590991799 به سمت نایب 
رییس هیات مدیره و سید رسول قریشیان کدملى 
1280837012 به سمت منشى هیات مدیره و 
احمد صابریان سیچانى کدملى 1288553110 
به سمت قائم مقام مدیرعامل و نعمت ا... اکبرى 
کدملى 1291868496 به ســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه 
اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور با امضا مدیر عامل 
و خزانه دار و در غیــاب مدیرعامل ،رییس هیات 
مدیره و با مهــر کانون معتبر خواهــد بود. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره

 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 
(270942)

آگهى تغییرات 
کانــون نشــر و ترویــج فرهنــگ اســالمى 
حســنات اصفهــان موسســه غیــر تجارى 
بــه شــماره ثبــت 169 و شناســه ملــى 
10260043848 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى مــورخ 1397/03/08و 
شــماره24/1/516/1414مورخ  نامــه 
1397/04/31فرماندهــى انتظامــى اصفهان 
غالمحسین مالئى ازیرانى کدملى 1291844031 
و سید على نکوئى زهرایى کدملى 1285294807 
و حســنعلى ترابى کدملــى 1287584675 و 
مرتضى طهرانى کدملى 4590991799 و سید 
رسول قریشیان کدملى 1280837012 و احمد 
صابریان ســیچانى کدملى 1288553110 و 
نعمت ا... اکبرى کدملى 1291868496 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره و محمدعلى خادمى 
کدملى 1170082254 و حیدر حاتمیان خرزوقى 
کدملى 5110388032 به ســمت اعضاى على 
البدل هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. سید ابراهیم میرشــاه جعفر اصفهانى 
کدملى 1284585069 به سمت بازرس اصلى 
و علــى فقیه کدملى1286458153 به ســمت 
بازرس علــى البدل براى مدت یک ســال مالى 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (270943)

بهترین راه براى 
درمان خار پاشنه پا

همه ما درباره فواید روغن زیتون و اینکه استفاده از زیتون 
مى تواند فوایدى فراتر از بهبود عطر و مزه یک ساالد یا پیتزا 
را ارائه کند، چیزهایى شنیده ایم. در حقیقت، این ماده غذایى 

منبعى سرشار از فواید سالمت مختلف است.
در ادامه با برخى از فواید سالمت مهم این ماده غذایى مغذى 

بیشتر آشنا مى شویم.
کاهش التهاب

التهاب مى تواند عامل مؤثر در بسیارى از بیمارى هاى مهم 
محسوب شــود. افزایش سطح آنتى اکســیدان ها در بدن 
مى تواند به کاهش التهاب کمــک کند. مطالعات مختلف 
نشــان داده اند که مصرف زیتون ســطح «گلوتاتیون» را 
افزایش مى دهد کــه به عنوان یک آنتى اکســیدان قوى 

شناخته مى شود.
ضد باکترى

«گلوکوزید» تلخ در زیتون هاى سبز داراى «الوروپین» است 
که در برابر عفونت هاى باکتریایى، هم از درون و 

هم از بیرون از بدن محافظت مى کند.
کمــک به پیشــگیرى از 

سرطان
مشخص شــده است که ابتال 
به سرطان در کشورهایى که 
رژیم غذایــى مدیترانه اى را 

دنبال مى کنند، کمتر است. این 
نوع رژیم غذایى شــامل زیتون و 

روغن زیتون فراوان است. روغن زیتون نشان داده است که 
از اثرات ضد تومور سود مى برد.

سرکوب رشد باکترى ها
نتایج مطالعات نشــان داده اســت که زیتون داراى مواد 
تشکیل دهنده اى است که در برابر باکترى هایى که موجب 
عفونت هاى معده و مسیرهاى هوایى مى شوند، به عنوان 

سد دفاعى عمل مى کنند.
کاهش آلرژى هاى فصلى

زیتون داراى ویژگى هاى ضد التهاب اســت که مى تواند 
آلرژى هاى فصلى را کاهش دهد. نتایج مطالعات نشان داده 
که «هیدروکســى تیروزول»، یک آنتى اکسیدان قدرتمند 
که در عصاره روغن زیتون وجود دارد، مــى تواند در برابر 

آلرژى ها بســیار مفید 
باشد.

ون و ح ون
کــه به عنوان یک آنتى اکســیدان قوى 

ى
ر زیتون هاى سبز داراى «الوروپین» است 

 هاى باکتریایى، هم از درون و 
 محافظت مى کند.

 پیشــگیرى از 

ست که ابتال 
ورهایى که 
یترانه اى را

متر است. این 
شــامل زیتون و 

ن ى و و ى و
که در عصاره روغن زیتون وجود دارد، مــى تواند در برابر 

آلرژى ها بســیار مفید 
باشد.

خواص باور نکردنى زیتون غلبه بر سرماخوردگى
 به کمک زنجبیل

زنجبیل ی
زیادى برا
بسیار مقو
باید بدانید
سالمتىب
و کمک به
به فرد زنج
که مهمتر
زنجبیل اس
ضدالتهابى

و ن و ر

فواید فوق العاده دمنوش زرشک
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ســتایش خداوندى را سزاســت که به قــدرت، واال و برتر و با 
عطا و بخشش نعمت ها به پدیده ها نزدیک است. اوست بخشنده 
تمام نعمت هــا و دفع کننــده تمام بالهــا و گرفتارى هــا. او را 
مى ســتایم در برابر مهربانى ها و نعمت هــاى فراگیرش. به او 
ایمان مى آورم چون مبدأ هستى و آغازکننده خلقت آشکار است.

موال على (ع)

ســومین دوره مســابقات قویترین مردان ذوب آهن با حضور پیمان 
صفت، رئیس تربیت بدنى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان، 
متقى، رئیس تربیت بدنى سپاه لنجان ، امیدى فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان و رضوانیان، مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایى 
و تعدادى از مدیران و کارکنان شــرکت به همت تربیت بدنى حوزه 

مقاومت بسیج شهید تندگویان برگزار شد .
این مسابقات با حضور 21 ورزشکار در دو رده سنى باال و زیر40 برگزار 
شد که در پایان حمید رضا جهانى، حسین کاظمى، فریبرز سلیمانى و 
بهفر درى به ترتیب مقام هاى اول تا چهارم را در رده سنى باالى 40 
سال و محمد على دانشمند، جلیل احمدى ، غالمرضا نقدى، مهرداد 
مهرى ، رضا توکلى و امیر ایرانپور نیز بترتیب مقام هاى اول تا ششم را 

در رده سنى زیر 40 سال کسب کردند .
در پایان مســابقات جوایز نقدى و احکام به نفرات برتر اهدا شد .کاپ 

اخالق این مسابقات نیز به محسن نوروزى رسید .
 دانش زارع ، امیر صالحى و رضــا درى اعضاى هیئت داورى و فرزاد 

بویرى و محمدرضا سلیمى نیز داوران اصلى این مسابقات بودند .
***

حجت ا... کرمى، مسئول تربیت بدنى حوزه مقاومت شهید تندگویان 
هدف از برگزارى این مسابقات را، ترویج فرهنگ ورزش دانست و گفت:  
با نهادینه کردن ورزش در بین پرسنل مى توان سالمت و تندرستى را 
در ذوب آهن گسترش داد و اولویت اصلى تربیت بدنى بسیج ، ورزش 
همگانى است و نمونه بارز آن، همایش پیاده روى بود که در مرداد ماه 
با استقبال کارکنان مواجه شد .وى در پایان ضمن قدر دانى از تمامى 
عوامل اجرایى این مســابقات گفت : در این مسابقات براى اولین بار 

بازوبند پهلوانى به نفرات برتر هر گروه اهدا شد.

 در سال جارى در شــهر زواره  به منظور تامین پایدار آب شرب با کیفیت، شبکه آب 
شرب  مجزا از آب بهداشتى  اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:در سال جارى  شبکه اى به 
طول 12 کیلو متر براى تامین پایدار آب شرب مردم شهر زواره اجرا شد که  بدنبال آن 

20 شیر برداشت در نقاط پر تردد شهر نصب گردید.
هاشم امینى با بیان اینکه  شــهر زواره یکى از توابع شهرستان اردستان مى باشد، 
افزود: شهر اردســتان در انتهاى خط انتقال طرح آبرســانى اصفهان بزرگ استان 
قرار دارد، این در حالیست که خط انتقال آب به شهرســتان اردستان به طول 110 

کیلومتر است.
وى به EC باالى آب در شهر زواره اشــاره کرد و خاطر نشان ساخت: EC آب در 
شهر زواره تاحدودى باال است و با آب طرح مخلوط، ســپس با کیفیتى مطلوب در
شــبکه اى جدا از آب بهداشــتى در اختیار مردم قرار مى گیرد که این امر رضایت 

مشترکین را رقم زده است.
مدیر عامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بــه بیــش از 50 درصد 
کاهش تخصیص آب طــرح به شهرســتان اردســتان پرداخت و بیان داشــت:

در نیمه اول ســال جــارى کاهش تخصیص آب شــرب اســتان از حــوزه آبریز 
زاینده رود، میــزان  تخصیص آب به شهرســتان هایى که تحت پوشــش طرح 
آبرسانى بودند را تحت تاثیر قرار داد به گونه اى که اردستان با کاهش 50 درصدى 

روبرو شد.
***

امینى با اشاره به راه اندازى دستگاه آب شیرین کن در شهر مهاباد  اظهارکرد: شهر 
مهاباد یکى دیگر از توابع اردستان است که با واگذارى سه هزار و700 انشعاب،آب 

شرب جمعیتى بالغ بر 10 هزارو100نفر تامین مى شود.
وى افزود: با ســرمایه گذارى بخش خصوصى،  یک  دســتگاه آب شیرین کن در 

شهر مهاباد راه اندازى شده، چراکه EC آب در این شهر بیش از چهار هزار میکرو 
زیمنس درســانتى متر مى باشــد. وى ادامه داد:  یکى از راه هاى تامین آب شرب 
مطلوب در شهرستان مهاباد،راه اندازى آب شیرین کن بوده است که این دستگاه با 
ســرمایه گذارى 2/5 میلیاردتومان با ظرفیــت 14 لیتر در ثانیه در ســنوات اخیر

 راه اندازى گردید.
امینى با اشــاره به کیفیــت آب  قنات در مهابــاد تصریح کرد: آب قنات در شــهر 
مهاباد  از لحاظ کیفى بســیار گوارا مى باشــد و بر این اســاس، پروژه لوله کشى

 آب قنات به  سطح شهر بمنظور برخوردارى مردم این شهر ازاین آب گوارا اجرایى 
شد.

وى افــزود: با انتقــال آب قنات به  ســطح شــهر مهابــاد، هم اکنون مــردم از 
طریق چندین شــیر برداشــت، از آب گواراى ایــن قنات جهت شــرب بهره مند 

مى شوند.

***
وى در بخش دیگرى از سخنانش به چگونگى مهار بحران کم آبى در فصل تابستان 
در شهر اردستان پرداخت وتصریح کرد:در نیمه اول سال جارى با توجه به کاهش 50 
درصدى آب  و از سویى EC  باالى منابع محلى، براى برون رفت از چالش کم آبى 

بخشى از آب انبارهاى موجود در شهر را وارد مدار کردیم.
امینى گفت:بعنوان مثال آب انبار مسجد جامع با ظرفیت 700 مترمکعب  که یکى از 
آب انبارهاى قدیمى در کشور محسوب مى شود، در تابستان سال جارى وارد مدار شد 

که این امریکى ازراه هاى تامین  آب شرب مردم این شهرستان بوده است.
وى افزود: درست است  در تابستان سال جارى توانســتیم با اجاره کردن چاه ها و 
دیگر منابع محلى در شهر اردســتان از تبعات  بحران کم آبى بکاهیم اما به منظور 
تأمین پایدار آب شرب شهر اردستان در تمام فصول باید یک دستگاه آب شیرین کن 

راه اندازى شود.  

برگزارى سومین دوره مسابقات قوى ترین مردان در ذوب آهن 

تفکیک شبکه آب شرب و بهداشتى شهر زواره  


