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2بازیکن در زمین حضور ندارند«اسپایدرمن» یتیم شدصندوقى که 50 میلیون تومان آب خورد  دفع سنگ کلیه با استفاده از یک روغنافتتاح  8 مجموعه فعالیت  هاى نوین دانشگاه فرهنگ و هنر ورزشفرهنگ سالمتاستان جهان نما

حمله به مدیریت بوق 90 میلیونى!

با خرمالو جوان بمانید

اصفهان رکـورد «آزادى» را زد
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آغاز شدیدترین خشکسالى 
در ایران؟!

دارو هم تحریــم است

رویدادهاى میلیاردى 
هم به زندگى الکچرى 

اضافه شد سپاهان 5
با تجربه ترین، 

ذوب آهن 
موفق ترین
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خرمالو منبع خوبى از انواع ویتامین هاى B و C و سرشار از مواد معدنى 
مفید مانند پتاسیم، فسفر، کلسیم و آهن است. اگر شما جزو افرادى هستید 

که به جاى استفاده از مواد آرایشى از مواد طبیعى و میوه ها براى زیبایى و 
شفافیت پوست خود استفاده مى کنید...

تیم ســپاهان اصفهان با 11 حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا باتجربه ترین تیم ایرانى این مسابقات است.

در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا (از سال 2002)  دوازده تیم 
مختلف از فوتبال ایران راهى این مسابقات شده اند اما 

تنها تیم هاى سپاهان، پرسپولیس، استقالل...
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4 شناسایى شناسایى 730730 ساختمان نیمه ساز رهاشده در شهر اصفهان
3

از 4033 زندانى غیرعمد آزاد شده در کشور، 375 زندانى متعلق به اصفهان هستند

بازیگر بدلکار از واکنش مخاطبان 
نسبت به نقشش در «حوالى پاییز» 
مى گوید

ارشا اقدسى:
 آنهایى که 
مـرا
 نمى شناسند

 به من 
فحش
 مى دهند

ادعایى ندارم، ذوب آهن براى شما
گلر ذوبى ها معتقد است پاسخ پنج سال فعالیت او، صحبت هایى نبود 

که مدیرعامل تیم علیه او کرد. 
رشــید مظاهرى را مى توان یکــى از مهمتریــن دروازه بان هاى 
حاضر در فوتبال ایران دانست. گلر گچسارانى فوتبال ایران یکى از 

دروازه بان هاى مورد نظر کارلوس کى روش در ...

دلخورى مظاهرى از آذرى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستاى دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخى از مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) با موضوع شرایط واگذارى 
طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره بردارى، به بخش غیردولتى( مصوب 1394/07/04) و بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و 
آیین نامه اجرایى آن به شماره 48007/169/67 مورخه 91/2/3 " ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب

( به روش بیع متقابل)"به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه

موضوع پروژه:" ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب( به روش بیع متقابل)"
- شامل سرمایه گذارى در احداث:

احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
ساخت تصفیه خانه فاضالب

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 2 سال شمسى

- دوره بهره بردارى تجارى: بر اساس مدل مالى
- محل اجرا: استان اصفهان - شهر دهاقان

مبلغ تضمین بر اساس مبلغ سرمایه گذارى و مطابق با اسناد ارزیابى کیفى تعیین مى گردد.
ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:

- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى سرمایه گذارى در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

به آدرس www.abfaesfahan.ir  مراجعه نمایند.
محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 97/09/05  و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 

مى باشد.
- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 97/09/06 

- سرمایه پذیر در ردیا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
www.abfaesfahan.ir      شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www. jets.mporg.ir     پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن   031-36680030-6

داخلى 335- 338

آگهى شناسایى سرمایه گذار
جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب ( به روش بیع متقابل)

(مزایده شماره 193/2- 97-3)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

دوم نوبت 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/08/23

سازمان مدیریت حمل و نقل شــهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیأت مدیره 
ســازمان و نظریه کارشناســى در نظر دارد جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانى ابتداى 
شــهرك پردیس را از طریــق برگزارى مزایده عمومى به شــرکت هاى مــورد تأیید 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان واگذار نمایــد. لذا متقاضیان 
مى توانند به واحد امور مالى ســازمان واقع در شاهین شــهر بلوار جمهورى اسالمى 
مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــرکت در مزایده 
اقدام و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 
به دبیرخانه حراست ســازمان تحویل نمایند. جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت
 WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. در ضمن سازمان در رد یا قبول 

یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (تجدید آگهى- نوبت سوم)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

دوم چاپ  

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان و شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع  در ضلع غرب بیمارستان گلدیس را از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق 
مزایده به امور مالى سازمان مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 
1397/09/07 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

دوم چاپ  

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى 
اقدام نماید:

موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG عماد سیادت به مدت یک سال
- مبلغ پایه ماهیانه: 200/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 120/000/000 ریال
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى شنبه مورخ 97/09/10

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/09/11
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/09/24

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها 
انجام نمى شود.

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

نن
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وابازیگر بدلکار از وا از بدلکار بازیگر
نقششدرنسبت به نقشش در بتبه ن

شاارشا ارشاا
آنآن آن

ىنمىن نمى

ممم
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با

تیم ســ
آسیا باتج
در تاریخ
مختلف
تنها تیم

ى شما
هایى نبود 
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ایرانى ها در لیگ قهرمانان آسیا

اوضاع 
بسیار بحـرانى 

فرونشست 
در شمال اصفهان

نیم فصل دوم؟ نیم فصل دوم؟ 
هرگز بزرگــــوار!هرگز بزرگــــوار!
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اظهارات وزیر خارجــه آمریکا کــه دارو را از تحریم ها 
مستثنى خواند، واکنش وزارت بهداشت را به دنبال داشت 

و این ادعاها را دروغى بزرگ در روز روشن عنوان کرد.
سخنگوى سازمان غذا و دارو در گفتگو با «ایسنا» درباره 
تأثیر تحریم ها بر مکانیزم خرید و تأمین دارو مى گوید: 
اظهارات آمریکا و پمپئو دروغى آشکار است؛ چراکه بحث 
دارو فقط مواد اولیه نیست، بلکه انتقال پول آن نیز بسیار 
مهم است. همچنین فاکتورهاى دیگرى هم مانند ماشین 
آالت تولید دارو و بسیارى از مواد جانبى و مواد واسطه اى، 
حالت دوگانه دارند و به نام دوگانه بودن، تحریم شده اند.

کیانــوش جهانپور مى افزایــد: همزمان بــا این موارد، 

تراکنش هاى مالى هم محدود شــده است و همه این 
موارد دست به دســت هم مى دهند تا روند خرید، تولید 
و تأمین دارو مشکل شــود. بنابراین قطعًا دارو هم جدا 
از سایر حوزه هاِى اقتصادِى تحریم شده کشور، نخواهد 
بود. وى ادامه مى دهد: در عین حال اقداماتى هم انجام 
شده که بتوان این تحریم ها را خنثى کرد که البته تا حد 
زیادى هم خنثى شــده و امیدواریم طى ماه هاى آینده 
بخش بیشــترى از آن خنثى شــود. البته مجموعه این 
اقدامات چیزى از ددمنشى آمریکا نخواهد کاست؛ چراکه 
قطعاً  آنها با تحریم، رنج و آالم مردم ایران را هدف قرار

 داده اند.

پروفسور حســین اردکانى از بنیانگذاران هواشناسى در 
ایران با تأکید بر تداوم بارندگى ها تا پایان ســال جارى 
گفت: برخى شبکه هاى اجتماعى پیش بینى شروع دوره 
ترسالى در ایران را به نقل از من منتشر کرده اند، که این 
اظهار نظر را تکذیب مى کنم. وى با بیان اینکه میانگین 
بارندگى ها امسال نسبت به ســال هاى گذشته افزایش 
قابل توجهى داشته اســت، ابراز کرد: جاى تعجب است 
که چرا رئیس سازمان هواشناسى در ابتداى سال جارى 
پیش بینى کرده بود خشکســالى شــدید تا پایان سال 
زراعى 96-97 ادامه مى یابد و هشدار به آغاز شدیدترین 

خشکسالى نیم قرن اخیر در ایران را داده است.

اردکانى گفــت: پیش از این پیش بینــى کرده بودم که 
از 21 آبان ماه به شــدت بارندگى ها افزوده شده وحتى 
در ارتفاعات شاهد بارش برف هستیم. وى خاطرنشان 
کرد: بارندگى هاى پاییز و زمستان امسال همانند بهار از 
حد نرمال باالتر خواهد بود و در میانه سال هاى خشک 
ایران امسال شاهد ترسالى هستیم. این استاد هواشناسى 
پیش بینى ورود ایران به دوره ترسالى را اشتباه دانست و 
گفت: با توجه به شرایط منطقه اى نمى توانیم انتظار داشته 
باشیم که چندین سال پیاپى بارندگى ها همانند امسال در 
کشور ادامه داشته باشــد  اما به صورت تصادفى هر چند 

سال یکبار ترسالى بر کشور حاکم مى شود.

دارو هم 
تحریم است

آغاز شدیدترین خشکسالى 
در ایران؟!

کدام احزاب به آخوندى 
رأى ندادند

  دیده بان ایران | اعضاى شوراى شهر تهران 
دیـروز پیروز حناچـى را با اختـالف یک رأى بـه عنوان 
سومین شهردار خود در یکسـال گذشته انتخاب کردند. 
گفتنى است میرلوحى، آروین، میالنى، صدراعظم نورى 
و خداکرمى از اعضاى حزب اتحاد ملت به آخوندى رأى 
داده و علـى اعطا عضو این حـزب به حناچـى رأى داده 
است. همچنین هاشمى و شهربانو امانى از اعضاى حزب 
کارگـزاران به حناچـى رأى دادند. حق شـناس، امینى و 
نظرى از اعضاى حزب اعتماد ملى به حناچى رأى دادند 
و گفته مى شـود علیخانى، حبیب زاده، فراهانى، فخارى 
و الویرى که جزو مستقلین هسـتند هم به حناچى رأى 
داده اند. خلیل آبادى، نژادبهرام، مسـجدجامعى و حسن 

رسولى هم به آخوندى رأى دادند.

همچنان کاغذ پاره
صـادق زیبـا کالم، اسـتاد    دیده بان ایران |
دانشـگاه تهران در خصوص علت اینکـه رئیس جمهور 
تحریم ها علیه ایران را نامؤثر مى داند اظهار کرد: هدف 
اصلى آقاى روحانى از بیان چنیـن جمالتى تنها «جلب 
رضایـت اصولگرایـان» اسـت. رئیـس جمهـور چیزى 
مخالف خواسته اصولگرایان نمى گوید چراکه نمى خواهد 
حرف هایش باعث تکـدر خاطر اصولگرایان شـود. این 
همان چیزى است که نشـان مى دهد آقاى روحانى هم 
همانند آقـاى احمدى نژاد معتقد اسـت کـه «تحریم ها 

چیزى جز کاغذ پاره نیست».

تکذیب یک شایعه 
  فارس| درپى انتشار شایعاتى در خصوص تغییر 
رئیس بنیاد مستضعفان و حدس هاى بى پایه نسبت به 
حضور افراد مختلف به عنوان ریاست این بنیاد، یک مقام 
آگاه ضمن تکذیـب هرگونه تغییر در بنیاد مسـتضعفان 
اعالم کرد: آقاى سـعیدى کیا از مدیران جهادى، موفق 
و با سابقه جمهورى اسالمى است که در همه ادوار منشأ 
خدمات زیادى بوده است. اکنون نیز به هیچ عنوان تغییر 
ایشان در دسـتور کار نیسـت و کماکان با قوت و همت 

مضاعف به مسئولیت خود ادامه خواهند داد.

سوئیفت اروپایى تا پایان 2018 
رئیس شوراى    باشگاه خبرنگاران جوان |
سیاسـتگذارى IT کشـور اظهار کـرد: در مـورد صنعت 
بانکـدارى با تحریـم مشـکالتى را خواهیم داشـت که 
تراکنش بین المللى، فاینانس ها، جـذب پول حاصل از 
فروش نفت و هجوم مردم براى خرید ارز و... از جمله این 
موارد است. از این رو کشورهایى نظیر انگلیس، فرانسه 
و آلمان به تهیه سیسـتم نحوه انتقال پول پرداخته اند تا 
بتوانند در ارتباط با ایران از این روند اسـتفاده کنند که تا 

پایان 2018 به مدار متصل خواهد شد.

پیشنهاد بنزینى
على بختیار، عضو کمیسیون    دیده بان ایران |
انرژى مجلس با اشاره به اینکه سناریوهاى مختلفى در 
کمیسـیون انرژى درباره مدیریت مصرف سوخت ارائه 
شـده اسـت، گفت: پیشـنهاد اختصاص ماهانه 30 لیتر 
بنزین به هر ایرانى مطرح شـده که افراد مى توانند مازاد 
بنزین خود را از طریق اسـتارت آپ ها تا 5000 تومان به 

فروش برسانند.

نتیجه بلوف نفتى عربستان 
هنوز دو ماه از خط و نشان نفتى عربستان    ایسنا|
براى ایران و این که قصد دارد در ازاى خروج هر بشکه نفت 
ایران دو بشـکه صادر کند، نگذشـته که وزیر انرژى این 
کشـور اعالم کرده اسـت میزان تولید نفت در عربستان 
500 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. حاال به نظر مى رسد 
رابطه نفتى آمریکا و عربسـتان به چرخـه باطلى تبدیل 
شده که مشخص نیست عربستان بازیچه آمریکا شده و 
تولیدش را براى خوش خدمتى به ترامپ افزایش داده، یا 
آمریکا متوجه شده عربستان پاى وعده افزایش تولید خود 
نخواهد ایسـتاد و به همین دلیل به هشت مشترى نفت 

ایران معافیت داده است.

خبرخوان
سختى هاى یک سفر

بعــد از روى کار آمدن ترامپ،    چمدان |
نرخ رد روادید آمریکا بــراى ایرانى ها روندى 
صعودى گرفت به طورى که حدود 60 درصد 
از ایرانى هایى که ســال گذشــته میالدى از 
کنســولگرى هاى آمریکا درخواســت روادید 
گردشگرى و کسب وکار کرده اند از سوى این 

کشور رد درخواست شده اند.

تعداد دانشجویان عراقى 
در ایران 

رایزن فرهنگى عــراق در ایران    ایرنا |
گفت: 4000 دانشــجوى عراقى در 48 مرکز 
آموزش عالى ایران تحصیل مى کنند که حضور 
آنان نشانه ارتباط قوى بین این دو کشور است.

واردات عجیب هدفون
  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى پنج ماهه نخســت ســال 97 نشــان 
مى دهد که در این مدت بیش از 227 تن هدفون 
و گوشى از کشور هاى چین، سنگاپور، سوئیس، 
مالزى، هنگ کنگ، ترکیــه، تایوان و امارات 

متحده عربى وارد ایران شده است.

حراج بزرگ
بامیلو بــراى چهارمیــن بار    فارس|
بزرگ ترین حراج جمعه سال را برگزار مى کند. 
بامیلو به عنوان بنیانگــذار حراج هاى اینترنتى 
در ایران، قصد دارد امســال ایــن رویداد را در 
روز جمعــه دوم آذرمــاه 1397 و تنها به مدت 
24 ســاعت برگزار کند. بامیلو بــزرگ ترین 
بازار اینترنتى ایران، با مشارکت بیش از 3000 

فروشنده و صدهزار کاالست.

سن اعتیاد، 25 سال است
  ایسنا| رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اظهارکرد: تا زمانى که مردم مى بینند در کنار 
منزلشان تولیدکننده و فروشنده و مصرف کننده 
وجود دارد سخت باور مى کنند که این مبارزه 
انجام نمى شــود؛ باید معتادین را جمع آورى

 و بازپرورى و درمان کنیم و به جامعه برگردانیم 
ولى اولویت اصلى پیشــگیرى اســت. سردار 
اســکندر مؤمنــى افــزود: مجموعــه آمار و 
بررسى ها نشان مى دهد که سن اعتیاد نزدیک 
به 25 سال اســت؛ دومیلیون و 800 هزار نفر 

معتاد در همه انواع آن در کشور حضور دارند.

ترانزیت متفاوت
  فارس| سخنگوى ستاد مبارزه با مواد 
مخدر مــى گوید: قاچاقچیان ســعى مى کنند 
چیزى حدود 30 درصد از مواد تولیدى افغانستان 
را از طریق ایران عبور دهند و با این اوصافى که 
تولید مواد مخدر افغانستان افزایش یافته قطعًا 
ورود مواد مخدر به کشور افزایش پیدا کرده اما 
راه انتقال مواد به کشــور در حال تغییر است؛ 
چون ما بخش عمده مرزهاى شرقى را مسدود 
کردیم و اکنون قاچاقچیان به راه هاى دریایى 

متوسل شده اند.

خوب نبودیم
رئیس شوراى شهر تهران     خبر آنالین |
با اشاره به سالگرد زلزله کرمانشاه گفت: سال 
گذشــته گفتیم که زلزله کرمانشاه هشدارى 
براى زلزله تهران است اما حاال با وجود گذشت 
یکســال عملکرد خوبى درخصوص سیستم 
مدیریت بحران نداشــتیم. محسن هاشمى با 
بیان اینکه نیاز به اقدامــات جدى و فیزیکى و 
نه ســخنرانى در این زمینه داریــم، افزود: 30 
ماه تا انتخابــات آینده ما زمان وجــود دارد و 
نمى توان با فرافکنى مشکالت،  عملکرد خود 

را توجیه کنیم.

چندى پیش بود که ســازمان ثبت احوال کشور، فهرستى 
از عجیب ترین اســامى که ایرانى ها براى فرزندان خود 
انتخاب کرده اند را منتشــر و از ممنوعیت به کار بردن این 
اسامى در شناسنامه ها خبر داد.  این سازمان همچنین اوایل 
همین هفته هم اعالم کرد کمیته اى مشورتى تشکیل شده 
که به بررســى نام ها مى پردازد تا از ثبت اسامى نامتعارف 

جلوگیرى کند. 
سیف ا... ابوترابى، سخنگوى سازمان ثبت احوال در گفتگویى 
که با خبرگزارى «ایسنا» انجام داد ضمن اینکه گفت این 
کمیته شامل استادان دانشگاه و مشاوران زبان هاى رایج در 
کشور و تعدادى از اعضاى فرهنگستان زبان وادبیات فارسى 
هستند، به برخى از نام هاى نامتعارف که در سال 95 تغییر 

یافته است نیز اشاره کرد.
این فهرست که به مراتب از فهرست اولیه اى که ثبت احوال 
منتشر کرده بود مفصل تر است، دربرگیرنده ده ها نام عجیب 
و غریبى است که به گفته سخنگوى سازمان ثبت احوال یا 
در تعارض با ارزش ها و اعتقادات اســالمى یا ملى بوده یا 
نام هاى مرکب نامناسب یا مهجور است که عرفًا یک نام 
محسوب نمى شود، برخى دیگر از این اسامى نامتعارف نیز 
واژه یا واژه هایى بوده که مقام یا منصب یا میزان تحصیالت 
کسى را نشــان مى دهد و تعدادى اسامى نیز لقب یا صفت 
بوده است که معموًال به نام کسى اضافه مى کنند یا به جاى 
نام او به کار مى برند. همچنین برخى نام هاى استفاده شده 
فاقد ویژگى هاى نام و معناى مناسب و برخى دیگر نیز معرف 
صفات مذموم و مغایر با ارزش هاى انسانى و منزلت اجتماعى 
اســت و برخى اسامى نیز داللت بر خوشــحالى والدین از 

پسرزایى یا آرزوى ماندگارى فرزند و... دارد.
برخى از اسامى نامتعارفى که در سال 95 تغییر یافته است 

به شرح زیر است:
کلوخ رضا، علــى میت، گرزعلى، على محمد مشــهور به 
سرتیپ، فاطمه مشــهور به تلى (زن)، على معروف به آقا 
(مرد)، سرتیپ (مرد)، ماما(زن)، ســردار(زن)، لقب حاجیه 
(زن)، حاجى بابا (مرد)، ام القافیــه (زن)، نیل، دجله، مکه، 
مصرى، گیالن، کعبه، ســوریه، خراســان، تهران، بغداد 

خانم، انگلیس، آمریکا، شش پر، گل غوزه، گرده، گردگل، 
ککلیگ، کیســه گل، صدگل، صدتومانى، روزه گل، پنبه، 
گل گل، هزارگل، گل انار، نعناع، نارنگى، مشــجر، لیمو، 
کلپوره، گیالس، گلباغى، دگمه، سماور، ساعت، دفتر، خانه، 
خاص طال، چینى، چلوارى، اســکناس، سرانداز، مخمل، 
متاع، هزارى، وسیله نقره، ســینما، سیمزر، سنگین طال، 
وحوش، میمونه، اردك، کســاد، قــرص دولت، صد گنج، 
شب نما، سنگین جان، سردار، زشتو، خال خاص، خاطى، 
اضافه، معتاد، مشــنگ، مخصوص، گران، گداباجى، گدا، 
کفر، کفایت، کیک، نمکى، مى، قندى، پنیر، خدابس، خانم 

بس، خاتمه، تمام گل، تمام، تابســت، پرى بس، گلبس، 
گل آخر، قیزتمام، قزتمام، قزبس، شیرین بس، دختربس، 
همین، همین بس، هل بس، نشــد، نخواســته، نازبس، 
نازاده، ماه بس، صدآفرین، شــانزده، سه راهى، سالطون، 
زعفر، ثانیه، تومان، آبــى، امالك، اللک، کبوت، کوچک، 
قیمت، فهرست، فامیله، عمه، عکســى، صنعت، وظیفه، 
ورانداز، واقعه، نگهدار، نظافت، مهره، مشروطه، مشترى، 
لولوپر، قیطاس، خزر، سید الماسقلى، داخل، شاه بندر، قالب، 
شمشیر، رکاب، موذن، قونسول، ســرتیپ، داماد، چوپان، 
ببرعلى، گرگعلى، کبوتر، عرب شیر، سید کبوتر، توله شیر، 

ببر، نیست در جهان، الل احمد، گدایى کن، گداخان، عاصى، 
صدیار، سوخته رو، سوخته، نگهدار، ندرت آقا، نوزاد، نمرد، 
میرقسمت، مرادحاصل، الزم، بمان على، ببرعلى، آبعلى، 
التماس على، ازبرعلى، ارجعلى، ربعلى، راه على، دادعلى، 
حکمعلى، توپوزعلى، پیرعلــى، پنجعلى، بهارعلى، رکاب 
على، غیرتعلى، غنجعلى، عیانعلى، عوضعلى، على مال، على 
جمعه، على ناز، گرگعلى، کوچکعلى، قندعلى، قسمت على، 
فغانعلى، عیدقلى، شنبه، شهریور، خوش ساعت، نام خدا، 
قسم، شکار، زیدان، بال آقا، الف، مزار، مرادکلوخ، مراتب، 

محیط و قمصور.

روزنامه «کیهان» نوشــت: برخى از ایرانى ها ســفر به 
ترکیه، تایلند، دوبى و... را به دلیل بى بند و بارى موجود 
در آنها انتخاب مى کنند؛ بــراى خریدهاى خود به دنبال 
کاالهاى برند و گرانقیمت هســتند و بعد از مراجعه به 
ایران نیز بخشى از همان فرهنگ هاى مبتذل را در درون 
خود نهادینه کرده و به فرزنــدان و اطرافیان خود منتقل 

مى کنند.
اما زائران حســینى با روحى صیقل یافته به کشــور باز 
مى گردند؛ معموًال در ســاده ترین مکان ها مثل چادرها 

و خانه ها و ســکونتگاه هاى مردمى اقامــت دارند و به 
دنبال غذاهاى  اشرافى و برند و... نیستند؛ بسیارى از آنها 
خریدهاى ساده دارند که مهر و تسبیح و جانماز در صدر 
این خریدها قرار دارد؛ بنابر این خروج ارز به مراتب کمتر 
صورت مى گیرد. بسیارى از آنها براى رسیدن به مرز از 
اتوبوس ها و وسایل نقلیه داخل کشور استفاده مى کنند و 
موجب  اشتغال زایى در صنعت حمل ونقل مى شوند؛ عالوه 
بر آن به دلیل هجوم مسافران، براى برخى از مردم غرب 

و جنوب غربى نیز درآمدهاى مناسبى به دست مى آید.

بر اساس گفته مشــتریان، در حالى که قیمت پژو207 
اتوماتیک بدون صندوق در کارخانه 54 میلیون و 300 
هزار تومان است، ایران خودرو، قیمت مصوب صندوق دار 
این محصول را براى تحویل به مشتریان 104 میلیون 

تومان اعالم کرد.
گــروه صنعتى خودروســازى ایــران خــودرو که در 
اســفندماه ســال 1396 اولین مرحله از پیش فروش 
پــژو 207i صنــدوق دار اتوماتیــک را انجــام داد، 
اکنون بعد از حدود شــش ماه تأخیــر، دعوتنامه هاى 
مشــتریان تحویل خــرداد ماه 1397 را ارســال کرده

 است. 
قیمت مصوب ایــن محصول در ایــن دعوتنامه 104 
میلیون تومان تعیین شــده اســت که با در نظر گرفتن 
تخفیف 15 میلیون تومانى به مشــتریان این سرى از 

ثبت نام قیمت این خودرو براى این گروه از مشتریان که 
تحویل آنها خردادماه 97 بوده است 89 میلیون تومان 
محاسبه مى شود اما براى سایر مشتریان که از تخفیف 
برخوردار نیســتند، قطعًا به همان قیمت 104 میلیون 

تومان محاسبه خواهد شد.
این در حالى است که مشتریان خرید این خودرو از این 
گروه خودروسازى نسبت به اختالف قیمت این خودرو 
با نمونه هاچ بک آن، که در کارخانه 54 میلیون و 300 
هزار تومان اســت انتقاد دارند و معتقدند، اختالف 50 
میلیون تومانى قیمت براى اضافه شــدن یک صندوق 

عادالنه نیست. 
همچنین این خریــداران مهلت یک هفتــه اى براى 
پرداخت مابه التفاوت وجه اولیه پرداختى را نامناســب 

عنوان مى کنند.

با گذشت چند روز از بازى پرســپولیس و کاشیما حاال 
نوبت به واکاوى اتفاقات این بازى رســیده است و این 
بار روزنامه هــوادارى این تیم هم به صــف منتقدان 
پیوســته اســت. روزنامه «پیروزى» در شماره روز سه 
شنبه خود حمله تندى داشت به مدیریت کانون هواداران 
پرســپولیس و از این کانون براى بوق مدارى در بازى 

انتقاد کرد.
در سیاست اعمال شده از سوى این کانون که در ابتداى 
بازى از سوى برانکو اعالم شــد، آنها قرار بود با شروع 
بازى 90 دقیقه بوق بزننــد و کارى کنند که تیم حریف 

تمرکزش را از دست بدهد. بوق هایى که به قول روزنامه 
«پیروزى»، جهنم را براى کاشیما گلستان کرد و براى 
خرید آنها 90 میلیون هزینه شد و در شروع بازى صدایى 
وحشتناك به اســتادیوم دادند اما درست در دقایقى که 
دیگر صداهاى شــان براى حریف عادى شــده بود و 
اســترس روى تیم خودى باال مى رفت، به جاى اینکه 
این صدهزار نفر با فریادهاى شان پرسپولیس را به پیش 
بخوانند، آنها را وارد بازى بوق هاى متوالى کرده بودند و 
حاصلش تقریباً  براى تیم هیچ شد و نگذاشت بازیکنان 

خودى تمرکز داشته باشند.

انتشار دومین فهرست اسامى عجیب و غریبى که ایرانى ها روى فرزندانشان  مى گذارند

از «ام القافیه» و «لولوپر» تا «گل گل» و «مشنگ»!

به همت خیرین در شش ماهه نخست سال جارى تعداد 
4033 زندانى جرائم غیرعمد از بند زندان رهایى یافتند که 

101 نفر این مددجویان را زنان شامل مى شوند.
به گزارش روابط عمومى ستاد دیه کشور، به همت خیرین 
در شش ماهه نخست ســال جارى تعداد 4033 زندانى 
جرائم غیرعمد از بند زندان رهایى یافتند که 101 نفر این 

مددجویان را زنان شامل مى شوند.
اســتان اصفهان با آزادى 375 زندانى نیازمند در رأس 
این فهرســت قرار دارد  و در ادامه تهران با استخالص 

320 بدهکار و فارس با 188 مــورد آزادى در رتبه هاى 
بعد قرار دارند.

2019 نفر از این محبوســان را بدهکاران چک، 1027 
نفر را متعهدان پرداخت مهریه و نفقــه و مابقى افراد را 
محکومان دیه ناشــى از حوادث رانندگــى یا کارگاهى 

تشکیل مى دهند.
کل بدهى زندانیان یاد شــده رقمى معــادل پنج هزار 
میلیارد ریال بود که به همت کمیته هاى صلح ستاد دیه 
به از ســوى شکات خصوصى و  47 درصد این محکوم ٌ

اولیاى دم گذشت شــده و جالب توجه اینکه حدود 700 
نفر از مددجویان هم بدون پرداخت وجه و تنها از طریق 

مشاوره آزاد شده اند.
در فرآیند آزادى طلبکاران با سخاوت استان هایى، چون 
لرستان و گلســتان با چشم پوشــى از 82 درصد حقوق 
خود، بیشــترین همیارى را در حبس زدایى از بدهکاران 
غیربزهکار داشته و در مقابل شاکیان استان هایى مانند 
تهــران در وصول مطالبات خود تنها 7 درصد گذشــت 

داشته اند.

اصفهان رکورد «آزادى» را زد

یک متخصص علوم رفتارى و آسیب شناس اجتماعى 
گفت: رویدادهاى میلیاردى هم بــه زندگى الکچرى 

اضافه شده است.
مجید ابهرى در گفتگو با مهر اظهار کرد: بعد از برگزارى 
جشــن تولد حیوانات خانگى و گرفتن بچه ها از پوشک 
و... حاال شــاهد برگزارى ایونت هاى میلیاردى هستیم 
که به مدد شبکه هاى اجتماعى به یک رفتار الکچرى 

تبدیل شده است.
این متخصص علوم رفتارى و آســیب شــناس اجتماعى 
اظهار کرد: براى افتتاح یک آرایشــگاه یا مــزون یا ورود 
یک نفر از خارج مهمانى هاى گفته شــده برگزار مى شود 
ولى با معمارى هاى سنتى تفاوت بســیار دارد. اول گفته 
مى شود با تم مشکى یا زرشکى در مهمانى حاضر شوند یعنى 
دیکته کردن وضعیت ظاهرى و یکدست شدن حاضران و 

دوم دعوت از سلبریتى ها با قیمت هاى بسیار گران براى 
حضور و تعیین چند عکاس براى عکسبردارى از مهمانان با 
سلبریتى ها که هر کدام از این عکس ها حداقل تا 500 هزار 

تومان فروخته مى شود آن هم با نیت به ظاهر خیر.
به گفته وى مورد سوم نیز فروش بعضى از اقالم به صورت 
حراج و پذیرایى هاى بسیار لوکس و گرانقیمت از اردك 
سفید تا قرقاول و خاویار یعنى به طور متوسط هر ناهار براى 
یک نفر بیش از چهار پنج میلیون تومان هزینه بر مى دارد 
و خرید هم اجبارى است و تنها حضور سلبریتى هاست که 

مهمانان را تشویق به حضور مى کنند.
ابهرى گفــت: همچنین براى نگهــدارى و پذیرایى از 
حیوانات مهمانان نیز جا و مکان ویژه و غذاى مخصوص 
با پرستار پیش بینى شــده که صاحبان آنها نیز با خیال 

راحت مشغول م همانى باشند.

رویدادهاى میلیاردى هم به زندگى الکچرى 
اضافه شد

مقایسه راهپیمایى اربعین و سفر به تایلند

صندوقى که 50 میلیون تومان آب خورد 

حمله به مدیریت بوق 90 میلیونى!

سهیل سنایى
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افزایش متقاضیان کار 
معضلى براى اصفهان است

معـاون امـور اقتصـادى و توسـعه منابع اسـتاندارى 
اصفهان با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادى در این 
منطقه مثبت 3/4 درصد اسـت، گفت: افراد متقاضى 
کار در استان نسبت به کشور 3/2درصد بیشتر هستند 

که معضلى براى استان است.
محمدعلى شـجاعى با اشـاره به جمعیت شـاغل در 
اسـتان بیان کـرد: در بخـش کشـاورزى 10 درصد، 
در بخـش صنعت و معـدن 40/6 درصـد و در بخش 
خدمات 49/5درصـد از جمعیت اسـتان مشـغول به 

کار هستند.

افزایش15درصدى ازدواج 
در آران و بیدگل 

محمدعلى کاشـفى،  مدیـر اداره ثبت احـوال آران و 
بیـدگل گفـت: ازدواج هاى ثبـت شـده در هفت ماه 
گذشته سال جارى در این شهرستان 15 درصد نسبت 

مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان مى دهد.

برداشت 2000ُتن وش پنبه از 
مزارع استان 

بیش از 2000 ُتن وش پنبه از مزارع کشاورزى استان 
اصفهان برداشت شده است.

کارشـناس مسـئول پنبه و دانه هاى روغنى سازمان 
جهادکشـاورزى اسـتان گفت: با آغاز فصل برداشت 
تاکنون، این میزان وش پنبه از 1000 هکتار از مزارع 
شهرسـتان هـاى اصفهـان، کاشـان، آران وبیدگل، 

اردستان و نایین برداشت شده است. 
کیوان بنى اسدى با اشاره به اینکه این میزان محصول 
برداشت شـده هم اکنون به کارخانه هاى اصفهان و 
اسـتان هاى همجوار از جمله قم ارسـال شده است، 
پیش بینى کرد: تا آذر بیش از 500تن دیگر وش پنبه 
از مزارع زیر کشـت این محصول در اسـتان برداشت 
شود.  بنى اسدى گفت:کشت این محصول زراعى به 
دلیل خشکسـالى هاى اخیر 30درصد کمتر از سـال 

زراعى پارسال بوده است.  

آب رسانى سیار به 275 روستا 
در استان 

کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روسـتایى اسـتان اصفهـان گفت: در 
حال حاضر به 275 روسـتا در اسـتان آبرسـانى سیار 

انجام مى شود.
حمیدرضا عوض زاده با بیان اینکه هیچ پروژه بحرانى 
ناتمامى در اسـتان وجود نـدارد، تأکید کـرد: در یک 
ماه گذشـته عملیات آبرسـانى سـیار بـه ظرفیت 45 
هزار مترمکعب به مناطق روسـتایى استان اصفهان 
انجام شده اسـت. وى با اشـاره به خرید یک دستگاه 
بسـته بنـدى آب در یکسـال گذشـته، خاطرنشـان 
کرد: در همیـن مـدت 150 تانکر فلزى و شیشـه اى 
بـا ظرفیت هـاى 3000 و 6000 لیتـرى در اسـتان 
خریدارى شـده و اقدامات دیگـرى همچون اصالح 
شـبکه، تأمیـن لوله و تأمیـن اضطرارى شـبکه هاى 
آبرسـانى براى ارتقـاى امنیت ایـن شـبکه ها انجام 

شده است.

بارش هاى پاییزى 
اصفهان را فرا مى گیرد

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: ورود سامانه بارشى از چهارشنبه (امروز) 
به استان سبب افزایش ابر، بارش هاى رگبارى و گاهى 

وزش بادهاى شدید مى شود.
فاطمه زهرا سـیدان افزود: جو به نسبت پایدار و آرامى 
در اسـتان حاکـم خواهد بود امـا از چهارشـنبه(امروز) 
با ورود سـامانه ناپایدار از مناطق غربى اسـتان، شاهد 
بارش هـاى رگبارى خواهیـم بود که این بـارش ها تا 

جمعه ادامه دارد.
وى گفـت: بارش هـاى پراکنـده در مناطـق غربى از 
بعدازظهر چهارشنبه آغاز خواهد شد اما در سایر مناطق 
استان براى روزهاى پنج شنبه و جمعه شرایط ناپایدارى 

مهیا خواهد بود. 

خبر

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: اصفهان به دلیل برخوردارى از امکانات 
و مناطق مختلف مى تواند به پایگاه بین المللى آموزش 
سگ هاى نجات(آنَست) زنده یاب، جستجوگر و ردیاب 

تبدیل شود.
امیر جاللیان افزود: مرکز آموزش امداد و نجات اســتان 
واقع در کیلومتر 12 جاده اصفهان - بهارســتان از حیث 
وسعت، مناطق طبیعى مانند کوه و دشت و دیگر امکانات، 
وضعیت مطلوبى دارد و دوره هاى آموزشــى سگ هاى 

نجات در آن با کیفیت خوبى برگزار مى شود.
وى اضافه کرد: دیگر شهرستان هاى استان نیز از اماکن 

و موقعیت مورد نیاز براى آمــوزش تخصصى برخوردار 
هستند.

 به گفتــه معاون هــالل احمر اصفهان،کمبود ســگ 
جستجوگر در کشــور وجود دارد، در حالى که براى هر 
50هزار خانوار باید یک قالده سگ زنده یاب وجود داشته 
باشد و هم اکنون در استان سه قالده و در کل کشور 80 
قالده از آنها موجود اســت که یکى از دالیل آن، هزینه 

باالى تربیت و نگهدارى اینگونه سگ هاست.
جاللیان ادامه داد: آموزش هاى مرتبط با امداد و نجات 
براى هر سگ از سه ماهگى آغاز و براى هر یک از آنها، 

برنامه غذایى خاصى مشخص مى شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان گفت: 
در طرح ویژه بهسازى مسکن روستایى مقرر شد ساالنه به 
200هزار مسکن روستایى تسهیالت مقاوم سازى پرداخت 
شود. غالمحسین خانى گفت: تا افق 1404 ساالنه 5800 
واحد در روستاها باید ساخته شود تا در پایان برنامه، 85 درصد 
واحدهاى مسکونى روستایى مقاوم شده باشند. وى از جمله 
اهداف آمارگیرى در سال جارى را شناخت ویژگى هاى کّمى 
و کیفى عنوان کرد و افزود: پایش صحیح هر برنامه اى از 
لحاظ جمعیتى و از نظر کالبدى نیازمند داشــتن اطالعات 
بهنگام از امکانات روستاهاســت. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه 

امسال در چهارمین دوره آمارگیرى از 229 هزارو 328 واحد 
مسکونى در کشور نمونه بردارى شــده است، اظهار کرد: 
این آمارگیرى توســط تیمى 68 نفره متشکل از آمارگیر و 
کارشناسان مربوطه انجام شده است. وى افزود: در استان 
اصفهان در 304 روستا از 12 هزار و 452واحد مسکونى نمونه 
بردارى شد. خانى با اشاره به اینکه بر اساس آمارهاى تهیه 
شده 92هزار واحد مسکونى آسیب پذیر در استان اصفهان 
وجود دارد، افزود: این واحدها در سه مقوله کمبود واحد در 
شروع، کمبود مسکن ناشى از افزایش خانوار و مقاوم سازى 
واحدهاى غیر مقاوم دسته بندى مى شود که امید است تا 

پایان برنامه به میزان 85 درصد مقاوم سازى برسیم.

92هزار واحد مسکونى 
آسیب پذیر در استان  وجود دارد 

اصفهان مى تواند پایگاه آموزش 
سگ هاى زنده یاب  شود

8 مجموعه فعالیت هاى نوین دانشــگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان به عالوه کتابخانه نسخ خطى با حضور مدیرکل 
امور اجتماعى استاندارى و رئیس دانشگاه جامع علمى 

کاربردى استان اصفهان، افتتاح شد.
رئیس دانشــگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
در آیین افتتاحیه هشت مجموعه «مرکز آموزش هاى 
پودمانى آزاد و توســعه فرهنگ و هنر»، «پژوهشکده 
فرهنگ و هنر»، «مجمع خیــران و واقفان فرهنگ و 
هنر»، «کانون دانش آموختگان فرهنگ و هنر»، «مرکز 
هنرهاى آیینى و ســنتى»، «مرکز مشاوره و راهنمایى 
روانشناختى، تحصیلى و شــغلى»، «مرکز کارآفرینى، 
مشاوره و ثبت مالکیت فکرى» و «مرکز امور بین الملل» 
در سخنانى با قدردانى از همه کســانى که در راستاى 
اشــاعه فرهنگ و هنر گام برمى دارند گفت: نظام هاى 
آموزشى در کشور به دسته هاى نظرى، حرفه اى و فنى 
تقسیم شــده و ما در زمینه آموزش هاى مهارتى، فنى و 
حرفه اى فعالیت داریم، که متشکل از تعدادى از مراکز 

آموزشى کاربردى است. 
سید حسن قاضى عســگر با بیان اینکه دانشگاه جامع 
علمى کاربردى اســتان اصفهان در حال حاضر با 43 
مرکز و واحد دانشگاهى فعال است، افزود: در 43 واحد 
دانشــگاهى دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهان حدود 20 هزار دانشجو در 170 رشته در سال 
جارى تحصیلى، مشغول تحصیل هستند و قرار است تا 

سال 1400 و پایان برنامه ششم، تعداد دانشجویان به دو 
برابر افزایش یابد.

وى خاطرنشــان کــرد: رشــته هاى دانشــگاه جامع 
علمى کاربردى اســتان اصفهان متناســب با آمایش 
ســرزمینى و به صورتى مهارتى بوده و تفــاوت آن با 
دانشــگاه هاى نظــرى آن اســت کــه در واحدهاى 
دانشــگاهى ما، آموزش در محیط واقعــى کار انجام 
مى شــود در حالى که دانشــگاه هاى نظــرى اینگونه 

نیست.
قاضى عسگر با بیان اینکه امروز 14 درصد دانشجویان 
کشــور آموزش هاى مهارتى مى بینند اظهار امیدوارى 

کرد ایــن میــزان در آینده بــه 30 درصــد افزایش
 یابد.

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان با 
اشاره به مجموعه هاى افتتاح شده در دانشگاه فرهنگ 
و هنــر اصفهان بر ثبــت مالکیت معنوى آثــار ادبى و 
هنرى دانشــجویان تأکید کرد و افزود: ما مى توانیم در 
دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، دانشجو از خارج تأمین 
کنیم و به دنبال تبادل دانشــجو در ســطح بین المللى

 باشیم.
قاضى عسگر اظهار کرد: گسترش ارتباطات فرهنگى 
و هنرى از طریق دانشــگاه فرهنــگ و هنر اصفهان 

و برنامه ریزى براى شــناخت بیشــتر مــردم، با انجام 
برنامه هاى مختلــف در محدوده پیــاده راه چهارباغ، 
بیش از پیش میســر خواهد شــد تا مردم نیز در جریان 

فعالیت هاى این دانشگاه قرار گیرند.
■■■

رئیس دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان هم به عنوان 
میزبان این افتتاحیه از چشــم انداز برنامه هاى سه ساله 
این دانشــگاه گفت و اینکه براى دســتیابى به اهداف، 
مسئوالن، اساتید و دانشــجویان باید کمک کنند تا در 
پایان برنامه چشم انداز، دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
بین المللى شود و رتبه اول علمى، هنرى، مهارتى و... را 

به خود اختصاص دهد.
ســید محمد قلمکاریان سپس به تشــریح هر یک از 
مجموعه هاى نوین افتتاح شــده پرداخــت و گفت: در 
حال حاضر در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان در سال 
تحصیلى جدید، حدود 1300 دانشــجو در 13 رشــته 

مشغول به تحصیل هستند.
قلمکاریان اضافه کرد: قرار اســت در چند سال آینده، 
تعداد دانشجویان دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان به 
5000 نفر برسد و بسترهاى الزم براى اقدامات مؤثرتر 

فراهم شود.
در پایان این آییــن، مســئوالن، مجموعه هاى نوین 
دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان را بــا چیدن 
روبــان مخصوص، آمــاده فعالیت هاى مؤثــر و مفید 

کردند.

شهردار اردســتان گفت: میراث فرهنگى به دلیل 
تعدد آثار تاریخى در اســتان اصفهــان از بعضى 
مکان ها همچون تپه خاموشــان و شهر زیرزمینى 

اردستان غفلت کرده است.
محســن حیدرى بــا بیــان اینکه اردســتان هم 
داراى راه هــاى زیــر زمینى به طــول 4 کیلومتر 
اســت که به دوره قبل از ساســانیان مى رســد، 
ولى میراث فرهنگى مصر اســت تا اعالم کند که 
وجود ندارد، تصریح کرد: اعــالم مى کنم یکى از 
بزرگترین شــهرهاى زیر زمینى ایران در اردستان 
بوده و نزدیکى جاده ابریشــم و تمــدن چند هزار 
ساله اردستان نشــان مى دهد یک شــهر آباد در 
این منطقــه در هزاران ســال قبل وجود داشــته 

است.
وى تاکید کرد: وجود مسجد جامع اردستان و قنات 
دو طبقه مون اردستان نشــان مى دهد که این جا 
یک شهر آباد وجود داشته که به یقین مورد تعرض 
مهاجمان قرار مى گرفته اســت و بر این اســاس،

 راه هاى  زیر زمینى در آن ساخته شده است.
شــهردار اردســتان بیان کرد: تپه خاموشــان در 
اردستان ســابقه 2500 ساله اردســتان را نشان 
مى دهد اما میراث فرهنگى حاضــر به کاوش در 

آن نیست.

افتتاح  8 مجموعه فعالیت  هاى نوین دانشگاه فرهنگ و هنر
ساسان اکبرزاده

شهردار اردستان مطرح کرد؛ 
احیاى تپه خاموشان 

نیازمند مساعدت مسئوالن

مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره)اســتان 
اصفهان گفت: هشت میلیارد و 700 میلیون تومان 
در شش ماهه نخست سال 97 براى پوشش بیمه 
پایه درمانى 51 هزار و 646 نفر از مددجویان کمیته 

امداد اصفهان هزینه شد.
محمدرضا متین پور بابیــان اینکه 51 هزار و 646 
نفر از جامعــه تحت حمایت این نهــاد از خدمات 
بیمه پایه بهره مند هســتند، اظهار کرد: این طرح 
براى مددجویان ســاکن شــهرهاى بــا جمعیت 
بیش از 20 هــزار نفر اجرا مى شــود و مددجویان 

ساکن در روستاها و شــهرهاى زیر 20 هزار نفر از 
خدمات بیمه سالمت روستاییان و عشایر بهره مند 

هستند.
وى با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال 
هشت میلیارد و 700 میلیون تومان براى پوشش 
خدمات بیمه پایه درمانى مددجویان هزینه شــد، 
گفت: بــراى همه افــراد بهره مند از ایــن بیمه، 
کارت هاى رایانه اى صادرشده است که با مراجعه 
به مراکز درمانــى طرف قــرارداد از خدمات آنها 

بهره مند مى شوند.

بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــى 
کامپیوتر و اتوماســیون ادارى در اصفهان گشایش 
یافت. مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان گفت: در این نمایشگاه 130شرکت در 
مکانى به وسعت 8500 مترمربع در حوزه هاى سخت 
افزار، نرم افزار، خدمــات دولت الکترونیک، تجارت 
الکترونیک، شبکه هاى داده و امنیت تبادل اطالعات، 
مخابرات، اینترنت، آموزشى و پژوهشى محصوالت 

خود را عرضه کردند.
على یارمحمدیان، درخشــش اســتارتاپ ها، ایده 
پردازها و حضور شــرکت هاى خالق را از مهمترین 
ویژگى هاى این دوره از نمایشگاه اتوکام برشمرد و 
افزود: شعار این دوره از نمایشگاه «اقتصاد دیجیتال با 
توان ایرانى» و مهمترین هدف برگزارى این رویداد 
اقتصادى،  ایجاد کسب وکارهاى نوین براى پروراندن 

ایده هاى جوانان است.

بســتنى با طعم عرق هــاى گیاهــى و دارویى 
براى اولین بار در کشور در روســتاى محمدآباد 
آران و بیدگل تولید شــد. مدیر جهاد کشــاورزى 
آران و بیدگل گفت: یک واحد تولیدى در روستاى 
محمدآباد، به عنوان اولین شرکت بستنى سازى 
ساالنه 3000 ُتن بستنى با چهار طعم دارچین، گل 

محمدى، بیدمشک و هل تولید مى کند.
حســین فتاحى گفت: این شرکت در طرح توسعه 
خود تا پایان ســال با ســرمایه گذارى 20میلیارد 
ریالى و با اضافه کردن تولید 1500تن بستنى در 
سال وده نیروى انسانى جدید، فعالیت وتولید خود 

را افزایش خواهد داد. 

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از شناســایى 730 ساختمان نیمه ساز رها 
شــده در شــهر اصفهان خبر داد و گفت: ورود به 
موضوع ســاماندهى ســاختمان هاى نیمه ساخت 
رها شده شهر براى نخستین بار در کشور از سوى 

شهردارى اصفهان در حال انجام است.
حسن محمدحسینى با بیان اینکه ساختمان هاى

 نیمه ســاخت رها شده در ســطح شهر مشکالت 
مختلفــى بــراى شــهر و شــهروندان ایجــاد 
مى کند، گفت: یکــى از خطــرات نهفته، ریزش 
ناگهانــى ســازه هاى ســاختمان هاى نیمه کاره 

در اثر فرسودگى و یا استحکام نداشتن است.
وى ادامه داد: یک مشکل دیگر که این ساختمان ها 
ایجاد مى کند، نقض مســائل بهداشتى است، زیرا 
بیشتر ساختمان هاى نیمه ساخت رها شده به محلى 
براى انباشت نخاله ها و پســماندها یا حتى تجمع 

حیوانات تبدیل مى شود.
محمدحسینى گفت: نکته دیگر که مى تواند امنیت 
مردم را به خطر اندازد، تبدیل ساختمان هاى نیمه 
ساخت رها شده به محلى براى بیتوته افراد معتاد و 
کارتن خواب است که از نظر امنیتى باعث دغدغه 

خاطر شهروندان شده است. 

هزینه8/7 میلیارد تومانى
 براى بیمه درمانى مددجویان اصفهانى

گشایش نمایشگاه بین المللى اتوکام

تولید بستنى با طعم عرق هاى گیاهى در محمدآباد

شناسایى 730 ساختمان نیمه ساز رهاشده 
در شهر اصفهان

پدیده نامبارك خشــکى زاینده رود در دهه ها و به ویژه 
در ســال هاى اخیر منجر به فرونشست زمین در نقاط 
مختلف اســتان شــده اســت تا جایى که امروز شاهد 
ترك هایى بر پیکــره برخى از ســاختمان ها در نقاط 
مختلف شــهر هســتیم که به گفته کارشناسان، ناشى 
از خشک شدن ســفره هاى آب زیرزمینى، تهى شدن 

آبخوان ها و در نهایت فرونشست زمین است.
بنابر گزارش هاى رســمى و غیررسمى، درحال حاضر 
بخش هایى از مناطق شــمالى، شمال شرقى و شمال 
غربى اصفهان و حتى برخى نقاط مرکزى و حواشــى 
زاینده رود به دلیل خشکى نشــانه هایى از فرونشست 
نمایان شده اســت. آنچه در ادامه مى خوانید گفتگوى 
ایسنا با محمد سیارى، کارشــناس مطالعات آب هاى 
زیرزمینى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان است.

در حال حاضر پدیده فرونشســت 
زمیــن در اصفهان شــکل گرفته 
اما ســابقه این پدیــده در ایران و 
به ویژه در اســتان به چــه زمانى 

بازمى گردد؟
چنانچه گفته مى شــود پدیــده فرونشســت زمین با 
توسعه کشــاورزى ایجاد شــد. این پدیده نخستین بار 
در ایران در سال 76 و در دشت رفســنجان آغاز شد و 
در اصفهان نیز در همان ســال در منطقه مهیار شمالى 
مشاهده شد و در ادامه به اردســتان، کاشان، گلپایگان 
و دامنه رســید. این معضل در شــهر دامنــه فاجعه بار 

بود. 
 مطابق بررسى هاى موجود، وضعیت 
افت و فرونشســت زمین در استان 

چگونه است؟
در حال حاضر بیشترین افت در اصفهان مربوط به منطقه 
مهیار شمالى اســت که طى 36 سال اندازه گیرى شده 
و متوسط افت ساالنه آن یک متر و 25 سانتیمتر تعیین 
شده است. یعنى افت این منطقه 45 متر و 17 سانتیمتر 
بوده و بیشترین فرونشست را در مقایسه با سایر مناطق 
داشته است. در شهر دامنه نیز طى 34 سال، این میزان 
به 37 متر و 97 سانتیمتر رســیده است. بعد از آن شهر 
گلپایگان طى 24 سال به میزان 25 متر و 10 سانتیمتر 

افت داشته است. 
با بررســى هاى انجام شده، علت 
اصلى فرونشســت زمین در استان 

اصفهان چیست؟
عامل اصلى این پدیده در ســال هاى اخیر برداشت بى 
رویه آب هاى زیرزمینى بوده و عامل مؤثر در آن، بافت و 
جنس رسوبات زیرسطحى است. اگر رسوبات ضخامت 
زیادى داشته باشد با کاهش سطح آب، قطعًا فرونشست 

زمین اتفاق مى افتد.

این میزان در نقاط مختلف شهر بر چه 
اساسى تعیین مى شود؟

از سوى سازمان نقشــه بردارى یک متولى براى رصد 
میزان فرونشست ها در کل کشور تعیین شده است که 
مطابق آخرین گزارش ها، مناطق شمال شرق و شمال 
غرب اصفهان به دلیل برخوردارى از ضخامت رسوبات 
بیشتر نسبت به قسمت هاى مرکزى که رودخانه از آنجا 
عبور مى کند، با فرونشســت شــدیدترى روبه رو شده 
است. در مناطق دورتر از رودخانه نیز جنس الیه ها ریزتر 
و منابع بیشترى براى برداشــت وجود دارد اما به دلیل 
اینکه منبع تغذیه وجود نــدارد و بارش ها نیز به وضوح 
کاهش یافته، فرونشست بیشترى رخ مى دهد. در واقع 
قسمت هاى مرکزى شهر به دلیل نزدیکى به رودخانه 
از رسوباتى با دانه هاى درشت و شنى برخوردار است و 
به این دلیل، در مقایســه با مناطق دیگر از فرونشست 

کمترى برخوردار است. 
آیا ضرورتــى بــراى جلوگیرى از 
توسعه ساخت و ســاز در مناطق در 
معرض فرونشست بیشتر احساس 

مى شود؟
بلــه. شــرکت آب منطقــه اى بــا انــدازه گیــرى 
مستمر افت ها و دشــت هایى که در معرض خطر افت 
بوده اند، توسعه و بهره بردارى در این مناطق را ممنوعه 

اعالم کرده. 
گزارشــات بســیارى  از  افزایش 

فرونشســت زمیــن در اصفهان و 
شــکاف و ترك هاى جدى در بدنه 
ساختمان هاى مسکونى ارائه شده 
که خبر از وقوع حادثــه در آینده اى 
نزدیک مــى دهد. با این شــرایط 
آینده اصفهــان را چطور پیش بینى 

مى کنید؟ 
با شرایطى که اکنون در مسیر آن قرار داریم، نمى توانیم 
از آینده فرار کنیم. چنانچه گفته شــد در سمت شمالى 
اصفهان اوضاع بســیار بحرانى اســت و این به معناى 
رفع یا کاهش خطر از مناطق دیگر شــهر نیســت. اگر 
رودخانه به صورت مســتمر خشک باشد طى چند سال 
آینده شاهد اثرات بســیار مخرب و غیرقابل پیش بینى 
بر کل شهر خواهیم بود. پل هاى تاریخى اگرچه روى 
رودخانه قرار دارند اما از این آســیب بى نصیب نیستند. 
اگر فرونشســت زیادى در شمال شــهر رخ دهد، تأثیر 
خود را بر مناطق مرکزى نیز خواهد گذاشــت، بنابراین 
شکى نیست که فرونشست زمین، خرابى هاى زیادى 
به بار مى آورد که البته هنوز کّم و کیف آن مشــخص 

نیست.
پس احتمال فرونشســت پل هاى 
خواجو، سى و ســه پل و یا مساجد 

تاریخى اصفهان وجود دارد؟
بله و باید از امروز به فکر این مسئله باشیم تا از وقوع این 

فجایع جلوگیرى کنیم.

اوضاع بسیار بحرانى فرونشست در شمال اصفهان

« مهیار» 45 متر فرونشسته است
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در حالى که قرار بود فیلم ســینمایى «بمب؛ یک عاشقانه» پیش از جشنواره فجر 
اکران شود، خبر رسید که تاریخ اکران آن به تعویق افتاده است و زمان روى پرده 

رفتنش هنوز قطعى نیست.
با مشــخص شــدن قراردادهاى ثبت شــده تــا زمان جشــنواره فیلــم فجر، 
«بمب؛ یک عاشقانه» ساخته پیمان معادى، امکان اکران تا بهمن را ندارد و احتماًال 

بعد از جشنواره اکران مى شود.
پخش کننده این فیلم در تالش بود فیلم پیمان معادى را در گروه سینمایى ایران 
اکران کند که بعد از جلسه اخیر شوراى صنفى، نمایش «بى نامى» و «دزد و پرى2» 

جایگزین این فیلم شدند.
در حالى که پیش از این اعالم شده بود فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» پاییز به سینما 
مى آید، نهایتًا پخش کننده این فیلم نتوانســت با ســرگروهى به توافق برسد و با 
اعالم فیلم هاى ســینماها تا جشــنواره، نام فیلم پیمان معادى در بین آنها دیده

 نمى شود.
به این ترتیب فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» یکسال پس از نمایش در جشنواره فیلم 
فجر و کسب جایزه از جشنواره استانبول، شاید بعد از سى و هفتمین دوره جشنواره 

فجر به سینما بیاید.

ارشا اقدسى متولد ســال 61 در تهران 
اســت. او مربى آى کیدو بــود و پس از 
آشنایى با پیمان ابدى، بدلکار نامدار ایرانى، 
به علت عالقه به بدلکارى به فعالیت در این زمینه 
پرداخت. این بدلکار ســینما، تئاتر و تلویزیون با حضور 
در برنامه لباهنــگ «خندوانه»، توانســت با جلب نظر 
بســیارى از بینندگان این برنامه وکســب آراء زیاد به 
یکى از پدیده هاى این مســابقه 
تبدیل شــود و مى توان 
گفت «خندوانه» رامبد 

به شهرت رساند. ارشا جوان، این بدلکار جوان را 
اقدسى که سابقه حضور در فیلم ها و سریال هاى بسیارى 
دارد در گفتگویى که با «باشــگاه خبرنگاران جوان» به 
بهانه پخش ســریال «حوالى پاییز» انجام داده است از 
واکنش مخاطبان نســبت به ایفاى نقش منفى در این 
ســریال گفت، در ادامه بخش هایى از  ایــن گفتگو را 

مى خوانید.

مخاطبان این شب ها بازى شما را در 
سریال «حوالى پاییز» تماشا مى کنند، 
اولین تجربه بازیگرى در تلویزیون 

است؟
در تلویزیون تجربه بازیگرى کوتاه داشتم اما برایم نقش 
منفى و خاکسترى جالب بود چراکه نقش منفى را بخاطر 
چالش هایش دوست دارم. با گروه خوبى به ویژه حسین 
نمازى، کارگردان و ایمان غیرتمند، دســتیار ایشــان 
همکارى داشتم؛ همچنین بازیگر هاى روبه روى من هم 
کمک بســیارى کردند. همه چیز ایده آل بود و برخالف 

خیلى از پروژه ها مشکل چندانى نداشتم.
حضــور خانــم تیموریــان چقدر 

تأثیرگذار بود؟
بازى کمى در مقابل تیموریان داشتم اما انرژى خوبى در 

صحنه داشتند.
بعد از «حوالــى پاییز» پیشــنهاد 

جدیدى داشتید؟
فعًال کارى نــدارم و آنهایى کــه حــوزه کارى من را 
مى شناسند مى دانند بیشترین تمرکز من در حوزه بدلکارى 
است، البته قبل از آن پیشنهاد بازیگرى بسیارى داشتم و 
زمانى که آقاى نمازى پیشنهاد دادند گفتم که نمى خواهم 
جاى کسى را بگیرم. خیلى از عزیزانم هستند که در حوزه 
بازیگرى زحمت مى کشند به خصوص بچه هاى تئاتر که 

به نظرم حق آنهاست که دیده شوند.
دلیل حضور شــما در این نقش چه 
بود؟ نگــران واکنش هــاى مردم 

نبودید؟
سال هاست در سینما کار مى کنم؛ بچه سینما هستم و 15 
سال در این محیط و این شاخه کارى بزرگ شدم. «حوالى 
پاییز» تجربه جدیدى برایم بود و از حضورم هم پشیمان 
نیستم. بسیارى از بازیگران به دلیل قضاوت هاى مردم 
دوســت ندارند، نقش منفى بازى کنند اما واکنش هاى 
مردم نسبت به «فرهاد» نشان مى دهد که من توانستم 
اندازه خودم با نقش «فرهاد» حرص همه مخاطبان را در 
بیاورم؛ آنهایى که من را مى شناسند مى گویند چقدر خوب 
حرص ما را در آوردى و افرادى که از من شناخت ندارند به 
من فحش مى دهند. بازیگران نقش هاى منفى یکسرى 
بازى هاى خاص دارند اما من سعى کردم بازى ام شبیه 

کسى نباشد و اندازه خودم بازى کرده ام. با توجه به اینکه 
تلویزیون یک رسانه عمومى است و همه افراد با هر سن و 
تفکرى آن را مى بینند مى توانیم از طریق یک نقش منفى 
پیام هاى مثبتى را به مخاطب منتقل کنیم به دلیل آنکه 
با سیگار کشیدن کاراکتر هاى منفى یا هر کاراکترى در 
فیلم ها مشکل دارم، ســعى کردم با سیب خوردن پیغام 
خودم را برســانم. یک کودك این موضوع را تشخیص 
نمى دهد که این شخصیت منفى است یا مثبت و به راحتى 
از او الگوبردارى مى کند. پس از پخش سیب خوردن این 
شخصیت، پیغام هاى جالبى را دریافت کردم که کودکان 
ما مدتى است بسیار ســیب مى خورند و این برایم جاى 
خوشحالى است که درباره سیگار این موضوع پیش نیامده 
است؛ لذا با این اتفاق حتى اگر توانسته باشم روى دو نفر 

هم تأثیر مثبت بگذارم، برایم بسیار حائز اهمیت است.
فارغ از بازیگرى دغدغه  دیگرى هم 

در عرصه هنر دارید؟
من همیشــه به حرفه اصلى ام یعنى بدلکارى عالقه و 
هیجان خاصى داشــته و دارم اما به کارگردانى اکشن 
عالقه مند هســتم و در حال حاضر کارگردانى سریال 
اکشــن را انجام مى دهم. حوزه بدلــکارى را به صورت 
جدى ادامه خواهم داد و فاز اکشن را که بعد از بازى استاد 

جمشید هاشم پور خالى است، فعال مى کنم.
چى شد در ســرى فیلم هاى «جیمز 

باند» حضور داشتید؟
براى سرى بیســت و ســوم «جیمز باند» که در ترکیه 
فیلمبردارى مى شد، دعوت شدم و حدود 70 روز کار کردم 
 Screen Actors Guild که هفته آخر به من جایزه

award را دادند.

فاز جدید تصویربردارى «بهترین سال هاى زندگى ما» با پیوستن بازیگران امیررضا دالورى 
و علیرضا جاللى تبار به زودى آغاز خواهد شد.

با پایان تصویربردارى فاز اول سریال «بهترین ســال هاى زندگى ما» به کارگردانى احمد 
کاورى و تهیه کنندگى محمودرضا تخشید که بخش هاى مربوط به دهه هاى 30 و 40 را در 
بر مى گیرد، گروه تولید به زودى فاز جدید که بخش هاى مربوط به دهه 50 را شامل مى شود 

را جلوى دوربین خواهد برد.
محمدکامبیز دارابى، مجرى طرح پروژه با تأیید ایــن خبر گفت: امیررضا دالورى و علیرضا 
جاللى تبار، دو بازیگرى هســتند که در فاز جدید جلوى دوربین مى روند و تست گریم آنها 
نیز انجام شده اســت. چند بازیگر دیگر نیز به این گروه خواهند پیوست. او افزود: این روزها 

تصویربردارى سریال در بندر کیاشهر، ساحل چمخاله و ارتفاعات سیاهکل در شمال کشور 
پیگیرى مى شود. تدوین همزمان مجموعه نیز در حال پیگیرى است.

«بهترین سال هاى زندگى ما» به نویسندگى جابر قاسمعلى، یک درام تاریخى عاشقانه است 
و اقتباســى از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست محسوب مى شود. داستان این سریال 
که در 30 قسمت براى پخش از شبکه 3 ســیما تولید مى شود، در دهه 30 روایت مى شود و 
قصه اى پرفراز و نشیب را به تصویر مى کشــد که در ادامه به دهه حاضر نیز مى رسد. تنوع 

جغرافیایى لوکیشن هاى این مجموعه از جمله ویژگى هاى آن است.
علیرضا کمالى، بهنام تشکر، هدایت هاشمى، برزو ارجمند، رحیم نوروزى، الهام طهمورى، 
شهرام قائدى، على سلیمانى، فرخ نعمتى، کورش سلیمانى، افشین سنگ چاپ، فریبا طالبى، 

مینا نوروزى، فریده دریامج، ساناز سماواتى، شــهروز ابراهیمى، وحید شیخ زاده و ... در این 
سریال بازى مى کنند.

در خالصه داستان این سریال آمده: «یارمحمد سیستانى براى فرار از گرسنگى و خشکسالى 
به شمال کشــور مى رود تا شــغل ماهیگیرى را پیشــه کند. او که نمى داند ماهیگیرِى آن 
منطقه در ســلطه گردنکشــى به نام تراب اســت، به دریا مى زند و مقابل تراب مى ایستد. 
وارش بیوه جواد که سال ها تراب در خیال ازدواج با اوســت، با دیدن دالورى یارمحمد دل 
به او مى بندد و به تراب جواب رد مى دهد. تراب نقشــه اى مى چیند تا یارمحمد را از سر راه 
بردارد اما اتفاقى که هیچکس انتظارش را نمى کشــد، از راه رسیده و سرنوشت آدم ها را به 

هم پیوند مى زند.»

رحمان رضایى، تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت ساخت «چارلى در تهران» گفت: 
بنا به دالیلى وقفه اى در مراحل فنى این اثر رخ داد که خوشبختانه ختم به خیر شد و تدوین آن ادامه پیدا 
کرد و آخر همین هفته به پایان مى رسد. وى افزود: صداگذارى و ساخت موسیقى این فیلم بالفاصله پس 

از اتمام تدوین آغاز مى شود. 
این تهیه کننده همچنین در ادامه در خصوص آخرین وضعیت ســاخت «فشن» عنوان کرد: در انتظار 

دریافت پروانه ساخت این اثر هستیم تا بتوانیم تولید را آغاز کنیم.
گفتنى است؛ «فشــن» به تهیه کنندگى و کارگردانى رحمان رضایى خواهد بود. «چارلى در تهران» 
را هم رحمان رضایى تهیه کــرده و کارگردانى آن بــر عهده مهدى 
آقابابایى بوده اســت. بازیگران 
«چارلى در تهــران» عبارتند از 
علیرضا خمسه، امیر غفارمنش، 
مهشید جوادى، سحر خزائلى، 
افسانه چهره آزاد، جواد زیتونى، 
على رجائى، امیر حسین رضایى 
و... با هنرمندى سید کمال سید 

محسن.

چهارمین فیلم بهنام بهزادى با حضور چند بازیگر سرشناس ساخته مى شود. پیش تولید فیلم سینمایى «من مى ترسم» 
به کارگردانى و تهیه کنندگى بهنام بهزادى آغاز شد. تاکنون حضور الناز شاکردوست، امیر جعفرى، ستاره پسیانى و پوریا 
رحیمى سام در این فیلم سینمایى قطعى شده است و دیگر بازیگران پروژه به زودى انتخاب و پس از نهایى شدن معرفى 
مى شوند. «من مى ترسم» چهارمین فیلم بهنام بهزادى پس از فیلم هاى «وارونگى»، «قاعده تصادف» و «تنها دوبار 
زندگى مى کنیم» است که حال و هوایى متفاوت با ساخته هاى پیشین بهزادى دارد و فیلمنامه آن هم توسط خودش  به 

نگارش درآمده است.

تصویربردارى فصل دوم فیلم مسابقه «رالى ایرانى» به 
کارگردانى آرش معیریان در جزیره قشم پایان یافت.

به گزارش ســینماپرس، ضبط فصل دوم فیلم مسابقه 
«رالى ایرانى» که پس از شش سال به کارگردانى آرش 
معیریان در شمال کشور کلید خورد، با اجراى فرزاد حسنى 
در جزیره قشــم ادامه پیدا کرد و پــس از ضبط در َده ها 

لوکیشن به پایان رسید.
چهره هاى مختلفى در این فصل به عنوان شرکت کننده 
حضور داشتند و شــرکت کنندگان نسبت به فصل اول 
افزایش پیدا کرده اند. همچنین تفاوت این فصل با فصل 
گذشته در آن است که این بار براى عبور از هر مرحله و 
ورود به مرحله بعد گروه هاى شرکت کننده، یک گروه را 

به انتخاب خود حذف مى کنند.

از جمله این چهره ها مى تــوان به کامبیز دیرباز، کامران 
تفتى، نیوشا ضیغمى، ترالن پروانه، سیاوش خیرابى، نیما 
شاهرخ شــاهى، امیرعباس گالب، متین ستوده، سمیرا 
حســینى، فردین ناجى و امیرحسین رستمى اشاره کرد. 
ضمن اینکه بهناز شفیعى اولین بانوى موتور ریس ایران و 
همچنین «سالى بسمه»، بازیگر و کارگردان جوان لبنانى 

نیز در کار حضور داشته اند.
«رالى ایرانى2» با شور و هیجان و جذابیت هاى بیشترى 
نسبت به فصل اول همراه است و از ماشین بازى گرفته 
تا فعالیت هاى اکشن در لنج هاى سواحل خلیج فارس در 
آن به چشــم مى خورد.  این فیلم مسابقه براى پخش در 
شبکه نمایش خانگى به کارگردانى آرش معیریان تولید 

مى شود.

بازیگر بدلکار از واکنش مخاطبان نسبت به نقشش در «حوالى پاییز» مى گوید

ارشا اقدسى: آنهایى که مرا 
نمى شناسند به من فحش مى دهند
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ب؛ یک عاشقانه» پیش از جشنواره فجر 
به تعویق افتاده است و زمان روى پرده 

ــده تــا زمان جشــنواره فیلــم فجر، 
ى، امکان اکران تا بهمن را ندارد و احتماًال 

یمان معادى را در گروه سینمایى ایران 
فى، نمایش «بى نامى» و «دزد و پرى2» 

لم «بمب؛ یک عاشقانه» پاییز به سینما 
ســت با ســرگروهى به توافق برسد و با 
 نام فیلم پیمان معادى در بین آنها دیده

 یکسال پس از نمایش در جشنواره فیلم 
شاید بعد از سى و هفتمین دوره جشنواره 

ارشا اقدسى متولد س
اســت. او مربى آى ک
آشنایى با پیمان ابدى، بد
فع عه علت عالقه به بدلکارى به به
پرداخخت. این بدلکار ســینما، تئاتر و
بر برنامه لباهنــگ «خندوانه»، توان در
بسبســیارى از بینندگان این برنامه وک
یکى از پدیده ه
تبدیل
گفت

به شجوان، این بدلکار جوان را 
اقدسى که سابقه حضور در فیلم ها و س
دارد در گفتگویى که با «باشــگاه خب
بهانه پخشنه پخش ســریال «حوالى پاییز»
واکنش مخاطبطبان نســبت به ایفاى
ســریال گفتفت، در ادامه بخش هایى

مى خوانید.د.

مخاطبان این شب ها
سریال «حوالى پاییز»

اولین تجربه بازیگرى
است؟

در تلویزیون تجربه بازیگرى کوتاه دا
منفى و خاکسترى جالب بود چراکه نق
چالش هایش دوست دارم. با گروه خو
ایمان غیرتمند، نمازى، کارگردان و
همکارى داشتم؛ همچنین بازیگر هاى
کمک بســیارى کردند. همه چیز اید

بازیگر بدلکار

ارش
نمى شن

«بمب عاشقانه» پیمان معادى 
فعالً  منفجر نمى شود

فاز جدید تصویربردارى «بهترین سال هاى
و علیرضا جاللى تبار به زودى آغاز خواهد ش
اولسریال «بهت فاز تصویربردارى با پایان
کاورى و تهیه کنندگى محمودرضا تخشید
بر مى گیرد، گروه تولید به زودى فاز جدید ک

را جلوى دوربین خواهد برد.
محمدکامبیز دارابى، مجرى طرح پروژه با
جاللى تبار، دو بازیگرى هســتند که در فا
نیز انجام شده اســت. چند بازیگر دیگر نیز

امیررضا  دالورى در فاز دوم «بهترین سال هاى زندگى ما» 

پایان ضبط «رالى ایرانى2» با اجراى فرزاد حسنى

چهارمین فیلم بهن
به کارگردانى و تهی
رحیمى سام در این
مى شوند. «من مى
زندگى مى کنیم»
نگارش درآمده اس

معیریان در شمال
ا در جزیره قشــم
لوکیشن به پایانر
چهره هاى مختلفى
حضور داشتند و ش
افزایش پیدا کرده

گذشته در آن است
ورود به مرحله بعد
به انتخابخودحذ

الناز شاکردوست و امیر جعفرى در «من مى  ترسم»

گشت و گذار «چارلى در تهران» به کجا رسید؟ 

طرفداران شخصیت هاى افسانه اى عزادار شدند. «استن 
لى»، اســطوره «مارول» خالق شــخصیت هاى مشهور 
ابَرقهرمانى «انتقام جویان»، «مرد عنکبوتى» و «مردان 

ایکس» در 95 سالگى درگذشت.
«مرد عنکبوتى»، یکى از محبوب ترین و مشــهورترین 
شــخصیت هاى شــرکت «مارول» اســت که بیش از 
ده ســال اســت که همه ما، خاطرات زیادى با فیلم ها و 
بازى هایش داریم. از کنسول پلى استیشن یک گرفته تا 
به امروز، قسمت هاى زیادى از این بازى و چندین قسمت 
از فیلم هاى سینمایى «مرد عنکبوتى» در سراسر جهان 

منتشر شده است. 
«استنلى مارتین لیبر» ملقب به «استن لى»، ناشر، ویراستار 
و نویسنده  شرکت «مارول» پس از یکسال دست و پنجه 
نرم کردن با بیمارى، در 95 سالگى درگذشت. لى از سال 
1939، پیش از آنکه به خدمت ارتش ایاالت متحده درآید، 
کار خودش را در دنیاى کامیک ها آغاز کرد. او با همکارى 
هنرمندانى چون «جک کربى» و «استیو دیکتو » با خلق 
ابَرقهرمان هایــى متفاوت که زندگــى، ماجراجویى ها و 
احساسات پیچیده اى داشتند به صنعت داستان هاى مصور، 

حیاتى دوباره بخشید.
ایــن ابَرقهرمان ها شــامل 

«مــردان ایکــس»، 
«هالک افســانه اى»، 

«مرد آهنى»، 

«دردویل»، «ثور» و البته «مرد عنکبوتى» مى شوند. اینها 
همگى شخصیت هاى به یادماندنى هستند که شاید اگر 
«استن لى» نبود هیچگاه شکل نمى گرفتند. شخصیت هایى 
که وى خلق کرده و به خلق آنها کمک کرده، تقریباً در همه 

جاى دنیاى مدرن، از جمله قلمرو دیجیتال وجود دارند.
این نویسنده با پیوند دادن داســتان هاى متفاوت و درگیر 
کردن شخصیت هاى این داستان ها در دنیاى ابَرقهرمانى 
«مارول» چهره فرهنگ عامه غــرب را تغییر داد و دنیاى 
ابَرقهرمانى «مارول» را به یکى از محبوب ترین سوژه هاى 
ســینما و تلویزیون تبدیل کرد. در دنیاى او مرزى وجود 
نداشت و شخصیت هاى هر داســتان به راحتى به دنیاى 

دیگر قهرمان ها وارد مى شدند.
سال 1980 بود که لى به لس آنجلس نقل مکان کرد به 
این امید که به دنیاى ســینما و تلویزیون وارد شود. او در 
طول دو دهه بعدى زندگى با رقابت دشوارى روبه رو بود، 
چرا که کمپانى رقیبش با ابَرقهرمان هایى مثل «بتمن» و 

«سوپرمن» بازار را در اختیار داشت.
او براى رسیدن به موفقیت، راه دشوارى پیش رو داشت 
و کارهاى ناکامى هم انجــام داد که از آن جمله مى توان 
به فیلم کم بودجه «چهار شــگفت انگیز» در سال 1994 
اشاره کرد. اما سرانجام سال 2000 با فیلم موفق «مردان 
ایکس» به کارگردانى «برایان سینگر» ورق برگشت و 
زنجیره اى از فیلم هاى ابرقهرمانى «مارول» در سال هاى 
بعد به پاى ثابت پرفروش هاى گیشــه تابســتان سینما 

تبدیل شدند.

«اسپایدرمن» «اسپایدرمن» 
یتیم شدیتیم شد

محیا حمزه
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گلر ذوبى ها معتقد است پاســخ پنج سال فعالیت او، 
صحبت هایى نبود که مدیرعامل تیم علیه او کرد. 

رشــید مظاهرى را مى تــوان یکــى از مهمترین 
دروازه بان هاى حاضر در فوتبال ایران دانســت. گلر 
گچسارانى فوتبال ایران یکى از دروازه بان هاى مورد 
نظر کارلوس کى روش در ســال هاى اخیر بوده و در 
نهایت با حضور در لیست نهایى این مربى موفق شد 
افتخار حضور در جام جهانى را نیز در کارنامه خود به ثبت 
برساند. حاال این گلر پس از حضور در دو اردوى قبلى، 
این بار بین سایر بازیکنان قرار نگرفت تا شرایط براى او 
جهت رسیدن به لیست تیم ملى سخت تر از قبل شود.

از طرف دیگر مدیرعامل ذوبى ها در مصاحبه اى براى 
اولین بار در سال هاى اخیر به انتقاد از این دروازه بان 
تیم خود پرداخت و عنوان کرد در صورتى که او تمرکز 
ایستادن درون دروازه این تیم را ندارد مى تواند از جمع 
سبزپوشــان جدا شود. پس از انتشــار این صحبت با 
رشید مظاهرى به صحبت پرداختیم. گلر ذوبى ها که 
مغموم تر از همیشه پاسخگوى تلفن خود شد درباره 
اتفاقات اخیر ذوب آهن و حــرف هاى امروز آذرى به 

صحبت پرداخت.

آذرى مسئله اى خانوادگى را رسانه اى 
کرد

 همه دوســتان و آشــنایانم براى من مصاحبه آقاى 
آذرى را مى فرســتند و بارها حرف هاى ایشان را در 
رسانه ها خواندم. واقعاً نمى دانم چه بگویم، اصَالً این 
انتظار را نداشتم که آقاى آذرى مسئله اى خانوادگى را 
اینقدر راحت رسانه اى کرد. مگر تا به االن موضوعاتى 
اینچنینى در تیم ما وجود داشت؟ من پنج سال براى تیم 
ذوب آهن به میدان رفتم مگر تا االن براى تیم مشکل 
سازى کردم؟ وقتى ایشان اینگونه در رسانه ها صحبت 
مى کند یک مسئله درون تیمى را رسانه اى مى کند و 

من از مدیر باتجربه اى مانند آقا سعید تعجب مى کنم.

همسرم از صبح شوکه شده  
همه این ســال ها یا در اردوهاى تیم ملى بودم یا به 
همراه ذوب آهن در بازى هاى داخلى و خارجى حضور 
داشتم. هر آن چیزى که بود در کنار خانواده ام نبودم. 
همسرم از صبح شوکه شده و مى گوید نتیجه همه این 
سال ها تالش براى ذوب آهن این بود؟ مسلماً من هم 

حرفى براى گفتن ندارم.

حرف هاى آذرى یعنى باید از ذوب آهن 
بروم

با حرف هایى که آقــاى آذرى زدند دیگر باید به فکر 
جدایى از ذوب آهن باشــم. نمى دانم شاید پنج سال 
حضورم در این تیم کافى باشد و تیم دیگر من را نخواهد. 
کارى که من باید از اول فصل مى کردم اما این کار را 

نکردم تا االن پشیمان شوم و این اتفاقات بیافتد.

همه دیدند من با جــان و دل تالش 
مى کنم

من سال ها تالش کردم و ســخت در تمرین بودم تا 
بتوانم خودم را به ســطح اول فوتبال ایران برســانم. 
خداراشکر مى کنم که هنوز هم به پیشرفت و رشد فکر 
مى کنم و به غیر از حضور در تیم ملى و جام جهانى، 

اهداف بزرگ ترى دارم که قطعاً به آنها خواهم 
رسید. حاال مى بینم که به راحتى من را 
زیر سئوال مى برند به شدت ناراحت 
مى شوم. آن هم آقاى آذرى که در 
همه این سال ها شاهد بوده من با 

جان و دل در خدمت تیمم بودم.

افتخار مى کنم پیراهن 
ذوب را به تن داشتم

خوشــبختانه در دوره اى به ذوب آهن رسیدم که این 
تیم هم از افول درآمد و با هم توانســتیم به افتخارات 
زیادى دست پیدا کنیم. دو قهرمانى جام حذفى، چند 
دوره حضور در لیگ قهرمانان آسیا، نایب قهرمانى لیگ 
برتر و تعدادى از عناوین انفرادى که در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آسیا همه افتخاراتى بود که من با ذوب آهن 
به آنها دست پیدا کردم و به پوشیدن پیراهن این تیم 

نیز افتخار مى کنم.

دست هایى در کار اســت تا من را در 
ذوب خراب کند

اما این روزها مى بینم نیرویى به دنبال این اســت تا 
هم من را در تیــم خراب کند و هم تیــم را از راهش 
دور کند. البته درباره خودم که مى توانم بگویم موفق 
شدند. وقتى مدیرعامل ما تحت تأثیر اتفاقات این گونه 
درباره من صحبت مى کنند یعنى آنها موفق شدند در 
تیم تفرقه به وجود بیاورند. در دو بازى اخیر ما چند گل 
خوردیم که حداقل دو گل آن را من کامًال مقصر بودم. 
اما بروید بازبینى کنید و ببینید که رشید در کدام گل ها 
مقصر بوده اســت؟ یعنى در تمام گل هایى که ذوب 
آهن دریافت کرده من مقصر بــودم که حاال اینگونه 

صحبت مى شود؟

گردنم از مو نازك تر است  
حاال به تمام آنهایى که به دنبال بر هم زدن این رابطه 
درست و منطقى بودند مى توانم بگویم بفرمایید کل 
باشگاه ذوب آهن براى شــما، من کسى نیستم که 
بخواهم ادعایى داشته باشم گردنم هم از مو نازك تر 
است. دلتان مى خواست من در ذوب آهن نباشم که به 
هدفتان رسیدید. حاال این شما و این تیمى که در سال 

هاى اخیر همیشه افتخار آفریده.

زندگى برایم کنار خانــواده ام معنى
 مى دهد

آقاى آذرى و همه مربیان من را به خوبى مى شناسند. 
تاکنون کوچک ترین حاشــیه فوتبالى و غیر فوتبالى 
نداشتم و امکان نداشته بخواهم تیم را به دردسر بیاندازم. 
اخالق برایم مهم بوده و زندگى براى من در کنار همسر 
و فرزندانم معنى مى دهد. حــاال آقاى مدیرعامل که 
من را خوب مى شناســد اى کاش اینگونه درباره من

نمى گفتند که بقیه فکر کنند با چه بازیکن پرحاشیه اى 
روبه رو هستند.

هر پیشنهادى که داشتم گفتم باید با 
باشگاه صحبت کنند

در جام جهانى حضور یافتم و فکر مى کنم اشتباه هم 
کردم چرا که خیلى ها پس از آن نمى دانم چرا ناراحت 
شدند. در ابتداى فصل هم چند پیشنهاد خیلى خوب 
داخلى و خارجى داشــتم اما بخاطر اینکه در همه این 
سال ها ســعى در حرفه اى بودن داشتم با هر کسى 
براى انتقال من به سایر تیم ها ارتباط برقرار مى کرد 
مى گفتم باید با باشگاه صحبت کنید. من به ذوب آهن 

متعهد هستم.

اى کاش اول فصــل مــى رفتــم تا 
شخصیتم خراب نشود

حاال هم گویا به آخر خط رســیدیم. یعنى حرف هاى 
آقاى آذرى این را نشان مى دهد. همانطور که 
گفتم ادعایى ندارم. خدابزرگ است و قطعًا 
مى توانم همچنان براى رسیدن به اهدافم 
تالش کنم. گویا اینطور خواستند که من از 
ذوب آهن جدا شوم و من در برابر تقدیر سر 
تعظیم فرود مى آورم. به هرحال همانطور 
که گفتم اى کاش این اتفاق در ابتداى فصل 

مى افتاد تا شخصیت من خراب نشود.

امیرقلعه نویى مى گوید که دوســت 
ندارد، تیمش با پرسپولیس در نیم فصل 

دوم بازى کند.
صعــود پرســپولیس تا فینــال لیگ 
قهرمانان آسیا سبب شد تا این تیم در 
چند دیدار لیگ برتر حضور نداشته باشد 
و حاال سازمان لیگ با توجه به مشخص 
شــدن تکلیف این تیم در رقابت هاى 
آســیایى، باید در خصوص دیدارهاى 

معوقه و زمان آنها اطالع رسانى کند.
در صورتى که بازى هاى پرسپولیس در 
نیم فصل دوم برگزار شود، این تیم اجازه 
استفاده از خریدهاى خود را پیدا خواهد 
کرد و همین موضوع اعتراض تیم هایى 
را به همراه داشته که مقابل پرسپولیس 

در نیم فصل اول بازى نکرده اند.
ســپاهان یکى از تیم هایى است که به 
این موضوع معترض شــده و امیرقلعه 
نویى در این خصوص گفته:  هنوز چیزى 
به صورت رســمى اعالم نشــده و در 
صورت اعالم، ما هم موضع رسمى خود 
را اعالم خواهیم کرد. مطمئن هســتم 
سازمان لیگ بازى ما با پرسپولیس را 
در نیم فصل دوم برگزار نمى کند و آقاى 
فتاحى (مسئول کمیته مسابقات سازمان 

لیگ) عدالت را رعایت خواهد کرد.

بازیکن اسبق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن در 
این فصل در نیمه دوم از نظر بدنى مشکل دارد و به هیچ عنوان 
صالبت و قدرت تیمى فصل گذشته را تاکنون نشان نداده است. 
فرشــید طالبى در گفتگویى، درمورد شرایط نابسامان تیم ذوب 
آهن و مصاحبه هایى که مدیرعامل و ســرمربى تیم علیه یکى 
دو بازیکن این تیم انجام دادند، گفت: ذوب آهن براى رسیدن به 
موفقیت باید آرامش خود را حفظ کند اگر فصل گذشته این تیم 
در نیم فصل دوم رشد کرد و نتایج بسیار خوبى گرفت 
یکى از دالیلش این بود کــه فضاى تیم تنش زا 
نبود باشگاه با ثبات حرکت مى کرد و ما تنشى را 
از داخل باشگاه ندیدم که به بیرون از باشگاه و 

رسانه ها درز پیدا کند. 
وى درمورد اینکه سعید آذرى از رشید مظاهرى 
به شــدت انتقاد کرده و گفته یــک بچه  اینگونه 
گل نمى خــورد گفت: برایم ایــن صحبت ها 
عجیب اســت زیرا مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن همــواره از بازیکنانش 
حمایت مى کرد ولــى این گونه 
صحبت کردن کمى براى من 
عجیب اســت. باید قبول کنیم 
که ذوب آ هن نسبت به فصل 
گذشته تغییرات زیادى داشته 
است. تغییرات گاهى اوقات 
یقه تیم ها را مى گیرد اینکه 

شما هر سال مربى عوض کنید به ضرر تیم است. شک نکنید اگر 
قلعه نویى در ذوب آهن مى ماند این تیم امسال یکى از مدعیان  
اصلى قهرمانى لیگ بود ذوب آهن فصل گذشــته در نیم فصل 
سبک فوتبالش به خواســت قلعه نویى تغییر کرد و دیگر فوتبال 
زمینى ارائه نمى کرد و فوتبال مدنظر قلعه نویى را انجام مى داد. او 
امسال از ذوب آهن به سپاهان رفته و ابزارش را هم با خودش برده 

است و مى بینید که در سپاهان هم موفق است. 
طالبى افزود: تغییرات در ذوب آهن ایجاد شده و خریدهاى جدید 
ذوب آهن شاید هنوز نتوانستند خود را با شرایط تیم تطبیق بدهند 
اما آنچه مسلم است اینکه تیم ذوب آهن نسبت به فصل گذشته 

تغییرات چشمگیرى داشته است. 
طالبى درمورد گفته هاى ســعید آذرى و انتقاد از رشید مظاهرى 
گفت: من در این فصل چند بازى از ذوب آهن را دیدم بازى ذوب 
آهن و تراکتورسازى را هم مشاهده کردم چون به هر دو تیم عالقه 
دارم، براى تراکتورسازى چند سال بازى کردم و در ذوب آهن هم 
بوده ام. متأســفم که بگویم ذوب  آهن از نظر بدنى در این فصل 
مشکل دارد، بازیکنان این تیم در نیمه دوم به هیچ عنوان تمرکز 
الزم را هم ندارند وقتى هم فشار روى تیم مى آید امکان خوردن 
هر گلى وجود دارد.  دوست نداشتم این حرف را بزنم اما واقعیت 
این است که ذوب آهن از نظر بدنى دچار مشکل است و به هیچ 

وجه صالبت و قدرت فصل گذشته را در ذوب آهن نمى بینیم. 
وى افزود: فصل گذشــته اگر ذوب آهن در نیم فصل اول نتیجه 
خوبى نگرفت اما تنش به بیرون از باشگاه درز نکرد. نبود آرامش 

به ضرر باشگاه تمام مى شود.

دلخورى مظاهرى از آذرى

ادعایى ندارم، ذوب آهن براى شما

مى کنم و به غیر از حضور در تیم ملى و جام جهانى، 
اهداف بزرگ ترى دارم که قطعاً به آنها خواهم 

رسید. حاال مى بینم که به راحتى من را
زیر سئوال مى برند به شدت ناراحت 
آقاى آذرى که در مى شوم. آن هم
همه این سال ها شاهد بوده من با 

جان و دل در خدمت تیمم بودم.

افتخار مى کنم پیراهن
ذوب را به تن داشتم

شخصیتم خرابنشود
حاال هم گویا به آخر خط رســیدیم. یعنى حرف هاى 
آقاى آذرى این را نشان مى دهد. همانطور که 
گفتم ادعایى ندارم. خدابزرگ است و قطعًا 
مى توانمهمچنان براىرسیدن به اهدافم

تالش کنم. گویا اینطور خواستند که من از 
ذوب آهن جدا شوم و من در برابر تقدیر سر 
تعظیم فرود مى آورم. به هرحال همانطور 
که گفتم اى کاش این اتفاق در ابتداى فصل 

مى افتاد تا شخصیت من خراب نشود.

تیم سپاهان اصفهان با 11 حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
باتجربه ترین تیم ایرانى این مسابقات است.

در تاریخ لیگ قهرمانان آســیا (از سال 2002)  12 تیم 
مختلف از فوتبال ایران راهى این مسابقات شده اند اما 
تنها تیم هاى سپاهان، پرسپولیس، استقالل، ذوب آهن، 
تراکتورسازى، فوالد و صبا[باترى] بیش از یک بار در 

لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته اند.

سپاهان؛ باتجربه ترین
از بین این تیم ها سپاهان با 11 حضور باتجربه ترین تیم 
ایرانى به شمار مى رود. آنها از سال 2007 تا 2014 هشت 
دوره حضور مداوم در تورنمنت معتبر آسیایى را داشتند 
که در بین ایرانى ها بى نظیر است. طالیى پوشان در این 
11 دوره یک بار به عنوان نایب قهرمانى دست یافتند و 
دو بار هم تا یک چهارم صعود کردند اما در هشت مرتبه 

قبلى در همان مرحله گروهى حذف شدند.
پس از سپاهان، ســرخابى هاى پایتخت باتجربه ترین 
هستند، اســتقالل با ده حضور و پرسپولیس با هشت 
حضور در این جــدول خودنمایى مى کننــد. بهترین 
عملکرد  آبى ها صعود به جمع چهار تیم و بهترین نتیجه 
قرمزها نیز حضور در مرحله فینال بوده است. همچنین 
این دو تیم پرطرفدار روى هم ده بار به مرحله حذفى راه 

یافته اند. ذوب آهن و تراکتورســازى به ترتیب شش و 
پنج بار در لیگ قهرمانان بازى کردند و نکته جالب اینکه 
تیم تراکتور تا ســال 2013 هیچگاه بــه این تورنمنت 

صعود نکرده بود!

موفق ترین؛ از تهران یا اصفهان؟
 براى انتخاب موفق ترین تیم ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا 
مى توان پارامترهاى مختلفى را بررسى کرد. به طور مثال 
در مجموع امتیازگیرى تیم سپاهان با 121 امتیاز از بقیه 
باالتر است اما طبیعتاً این تعداد امتیاز به دلیل تعداد بازى 
بیشتر اصفهانى ها بوده و شاید عادالنه تر باشد که میانگین 
امتیاز به تعداد هر بازى محاسبه شود. از این حیث تیم ذوب 
آهن موفق ترین تیم ایرانى خواهد بود چرا که آنها در 47 
بازى، 80 امتیاز کسب کردند و میانگین 1/70 امتیاز به ازاى 
هر بازى را دارند. پس از ذوب آهن به ترتیب پرسپولیس، 

سپاهان و استقالل در این جدول جاى مى گیرند.
اما هواداران پرسپولیس از سوى دیگر معتقدند باتوجه به 
اینکه تیمشان یک دوره سابقه حضور در فینال، یک نیمه 
نهایى و سه یک هشتم را در کارنامه دارد، باید موفق ترین 
تیم انتخاب شود. استقالل هم یک بار تا نیمه نهایى پیش 
رفت، یک مرتبه به یک چهارم راه یافت و سه بار هم در 

یک هشتم نهایى متوقف شد.

  3 تیــم تهرانــى؛ بهتریــن عملکرد 
در یک دوره

از بین تیم هایى که تنها یک بار در لیگ قهرمانان آسیا 
بودند تهرانى هاى بى طرفدار عملکرد بهترى داشتند. 
تیم پاس در سال 2005 موفق شد تا یک چهارم نهایى 
پیش برود، سال 2008 سایپا این عملکرد را تکرار کرد و 
سال 2015 نیز نفت تهران موفق شد به جمع هشت تیم 
برتر راه یابد. البته باید توجه داشــت که در زمان صعود 
پاس و سایپا مرحله یک هشتم نهایى برگزار نمى شد و 

کار نفت تهران باتوجه به نوع مسابقات سخت تر بود.
 از طرف دیگر در بین کم نام و نشــان ها، پاس تهران 
باتوجه به قهرمانى در جام باشگاه ها، آمار بهترى دارد 
و همچنین به کارنامه نفت تهران یک دوره حضور در

پلى آف را هم اضافه کرد.

 موفقیت مداوم؛ پرسپولیس، سپاهان و 
استقالل

 براى انتخــاب موفقیت مــداوم بســتگى دارد کدام 
پارامتر مدنظر باشــد. بــه طور مثال پرسپولیســى ها 
مى گویند باتوجه به اینکه تنها تیم ایرانى هستند که دو 
سال پیاپى در نیمه نهایى و یکســال هم فینال حضور 
داشته اند، بنابراین بهتر از بقیه بوده اند. سپاهانى ها نیز 

اعتقاد دارند تیمشان هشت بار پیاپى در لیگ قهرمانان 
حضور داشته و یک فینال و دو یک چهارم را هم تجربه 
کرده و باید موفــق ترین تیم در تاریخ معرفى شــود. 
استقالل هم از ســال 2009 تا 2014 همواره در لیگ 
قهرمانان بود و هواداران این تیم نیز عقیده خود را دارند؛ 
خصوصًا اینکه تیمشان در این شش سال دو بار به یک 

هشتم راه یافت و یک بار هم تا نیمه نهایى جلو رفت.

  در انتظار اولین قهرمان ایرانى در لیگ 
قهرمانان

 بر کسى پوشیده نیست که استقالل با دو قهرمانى در 
جام باشــگاه ها چه افتخار بزرگى دارد یا پاس در جام 
باشگاه ها قهرمان شــده یا اینکه پرسپولیس با گذر از 
تیم هاى مختلف به مقام قهرمانى جام در جام رسیده اما 
باید با این واقعیت روبه رو شــد که از زمان تغییر فرمت 
مســابقات قاره اى، ایران هیچگاه بر ســکوى نخست 
مسابقات باشــگاهى قرار نگرفته است. در سال 2007 
سپاهان مغلوب اوراواردز شد، در سال 2010 ذوب آهن 
به سئونگنام باخت و امســال هم پرسپولیس قافیه را به 
کاشیما واگذار کرد تا همچنان در این حسرت باقى بمانیم.
 به نظر شما سرانجام چه زمانى یک تیم از ایران قهرمان 
لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد و آن کدام تیم خواهد بود؟

ایرانى ها در لیگ قهرمانان آسیا

سپاهان با تجربه ترین، ذوب آهن موفق ترین

نیم فصل دوم؟ 
هرگز بزرگــــوار!

در نیم فصل دوم رشد کرد و نتایج بسیار خوبى گر
یکى از دالیلش این بود کــه فضاى تیم تنش
نبود باشگاه با ثبات حرکت مى کرد و ما تنش
از باشگ که به بیرون از داخل باشگاه ندیدم

رسانه ها درز پیدا کند. 
وى درمورد اینکه سعید آذرى از رشید مظاه
به شــدت انتقاد کرده و گفته یــک بچه  اینگ
گل نمى خــورد گفت: برایم ایــن صحبت
مدیرعامل باش عجیب اســت زیرا
ذوب آهن همــواره از بازیکنا
گ حمایت مى کرد ولــى این
صحبت کردن کمى براى
عجیب اســت. باید قبول ک
که ذوب آ هن نسبت به فص
گذشته تغییرات زیادى دا
است. تغییرات گاهى او
یقه تیم ها را مى گیرد ای

فرشید طالبى : 

 سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: متأسفانه یکى 
دو بازیکــن در زمین انگار حضور ندارند و بایــد آنها را از تیم 

کنار بگذارم.
 امید نمازى در مورد شــرایط تیم ذوب آهن گفت:  قبول دارم 
که جایگاه ذوب آهن اصفهان باید باالتر از این در جدول باشد. 
ذوب آهن یک باشگاه ریشه دار در فوتبال ماست. اما شرایط این 
تیم فاجعه بار نیست فصل پیش هم ذوب آهن در همین جاى 
جدول بوده و جایگاه کنونى ذوب آهن در جدول بى سابقه نبوده 
است. وى افزود: هفته گذشته در یک بازى سخت و سنگین 
در حالى 4 بر یک شکست خوردیم که در نیمه اول و در حضور 
80 هزار تماشاگر یک بر صفر پیش بودیم اما در نیمه دوم بد 
بودیم و در هشت دقیقه سه گل خوردیم. مشکل ذوب آهن این 
باخت مقابل تراکتورسازى نیست مشکل ما دیدار با صنعت 
نفت ، پیکان و استقالل خوزستان بود که باید پیروز مى شدیم 
و به برد نرسیدیم. مشکل آنجا بود که در این دیدارها موقعیت 
خلق نمى کردیم. ضمن اینکــه داورى ها هم به ضرر ما رقم 
خورد وگرنه ذوب آهن تیم خوبى اســت بازیکنان خوبى هم 
دارد و فوتبال خوبى هم ارائه مى دهد. اگر بازیکنانمان تمرکز 
بیشترى در میدان داشته باشند و بتوانند از موقعیت هاى گل 

خود استفاده کنند شرایط ما مناسب مى شود. 
نمازى تصریح کرد:  فصل گذشته ذوب آهن همین شرایط را 
داشت که بعد از یکى دو برد روى غلتک افتاد ما هم مى توانیم با 

یک پیروزى شرایط را تغییر دهیم. چهار بازى تا نیم فصل 
باقى مانده است  و مى توانیم در آنها به پیروزى برسیم به 
شرط آنکه در داخل تیم هم اتحاد بهترى داشته باشیم. 
من روى این مسائل کار مى کنم و مطمئنم که نتیجه 

مى گیریم.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد اینکه 

منظورش از اتحاد تیمى مســائلى اســت که پیش از 
این آذرى در مورد دو ســه  بازیکن ذوب آهن عنوان 
کرده بود، اظهار کرد:  خیر، مســائلى که من و آذرى 
بیان کردیم دو مقوله کامًال متفاوت اســت بازیکن 
باید در زمین تالش کند و تمام تالشــش براى تیم 
باشد نه اینکه فقط به فکر خودش باشد. متأسفانه یکى 

دو بازیکن در تیم در زمین حضور دارند اما انگار نیستند. 
من باید این یکى دو بازیکن را کنار بگذارم. من تمام اعتبار 
و حیثیت مربیگرى ام را مى گذارم تا شــرایط تیم درست 
شــود. نمازى در مورد اینکه یکى از اعضاى هیئت مدیره 
باشگاه به او اولتیماتوم داده است، گفت: من براى هیئت 
مدیره و باشــگاه احترام قائلم و حرف هــا و نظرات اعضا

را مى شنوم اما تاکنون در جلسه اى به من اولتیماتومى داده 
نشده ضمن اینکه من نیازى به اولتیماتوم ندارم خودم 
به خودم اولتیماتوم مى دهم و دنبال رفع مشــکل تیم

 هستم.

2بازیکن در زمین حضور ندارند

امیر
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دوم
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چند
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در ص
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ه
م. چهار بازى تا نیم فصل 
ها به پیروزى برسیم به 
د بهترى داشته باشیم. 
م و مطمئنم که نتیجه 

 اصفهان در مورد اینکه 
ى اســت که پیش از 
کن ذوب آهن عنوان

ـائلى که من و آذرى 
وت اســت بازیکن 
تیم تالشــش براى

ش باشد. متأسفانه یکى 
دارند اما انگار نیستند.  ر
نار بگذارم. من تمام اعتبار

م تا شــرایط تیم درست 
ىاز اعضاى هیئت مدیره

ت، گفت: من براى هیئت 
 حرف هــا و نظرات اعضا

ى به مناولتیماتومى داده 
 ولتیماتوم ندارم خودم 
بال رفع مشــکل تیم

رند

قلعه نویى 
ابزارش را 

از ذوب 
به سپاهان 

برده 
است
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تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 139721702023017348- 97/8/12 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب 
سقاخانه پالك شماره 2046 واقع در بخش دو ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
موقوفه مدرسه درب کوشک تحت شناســه ملى 14000528151 در جریان ثبت است و 
به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود پــالك مرقوم در روز 
چهارشنبه 97/09/21 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهى به کلیــه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 
97/08/23 م الف: 282555 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 

8/321/
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139721702023017348- 97/8/12 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب 
دکان پالك شــماره 2044 واقع در بخش دو ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام 
موقوفه مدرسه درب کوشک تحت شناســه ملى 14000528151 در جریان ثبت است و 
به علت  عدم امکان حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود پــالك مرقوم در روز 
چهارشنبه 97/09/21 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهى به کلیــه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 
97/08/23 م الف: 282556 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 

8/322/
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139721702023017348- 97/8/12 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب 
مدرسه پالك شــماره 2045 واقع در بخش دو ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
موقوفه مدرسه درب کوشک تحت شناســه ملى 14000528151 در جریان ثبت است و 
به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن م حل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود پــالك مرقوم در روز 
چهارشنبه 97/09/21 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهى به کلیــه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 
97/08/23 م الف: 282558 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 

8/323/
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976839201253 شماره پرونده: 9609986839200576 شماره 
بایگانى شعبه: 960675 خواهان: حمید شاه پورى ارانى فرزند محمدعلى به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان نجف آباد- شــهر نجف آباد- خ باهنر جنوبى- کوى خوشبخت پ 
28 خواندگان: 1- علیرضا قاسمى فرزند نادرقلى به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خ امام خمینى مفتح 63 پالك 20، 2- مصطفى ســلیمانى 
درچه فرزند محمدابراهیم به نشــانى استان اصفهان- شهرســتان خمینى شهر- شهر 
خمینى شهر- محله قرطمان- کوچه باغ 3- على نصرى نصرآبادى فرزند رضا به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- الزام به تنظیم سند خودرو 
دادگاه با بررســى محتویات پرونده و با توجه به درخواست کارشــناس منتخب دادگاه، 
به شــرح ذیل اتخاذ تصمیم مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى حمید شــاه پورى 
ارانى به طرفیت علیرضا قاسمى و مصطفى ســلیمانى درچه و على نصرى نصرآبادى به 
خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودروى کشــنده ولوو مدل 1369 به شماره انتظامى 
442/43 ع 27 به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواست تقدیمى و رونوشت سند رسمى مالکیت که داللت بر مالکیت رسمى خواندگان 
دارد و رونوشــت مصدق بیع نامه عادى مورخ 93/8/19 که داللت بر وقوع بیع داشته و 
اصالت آن از ناحیه خواندگان مصون از ایراد و تعرض مانده و دلیلى بر فســخ و یا بطالن 
آن اقامه نگردیده و خواندگان ســلیمانى و نصرى با وصف ابالغ قانونى و مشــاهده در 
سامانه ثنا در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دفاعى به عمل نیاورده اند و از ناحیه خوانده 
دیگر نیز دفاع موجهى بعمل نیامده لذا بــا توجه به الزم االتباع بودن عقود و قراردادهاى 
فى ما بین متعاملین و اصاله الزوم و اصاله الصحه دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 194 و 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 219 و 220 و 223 
و 231 قانون مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به الزام به حضور در احد از دفاتر اسناد 
رسمى و الزام به انتقال سند رسمى معادل ســهم خویش از خودرو مختلف فیه به پالك 
فوق الذکر به نام خواهان و پرداخت کلیه خسارات دادرس ى طبق مقررات در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد. راى صادره نسبت به على نصرى غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل خواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. و نسبت به مابقى حضورى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى اســت. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد 
على- خ شهداى ســتار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد 202. م الف: 283103 
مومن زاده- رئیس شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید 

بهشتى) /8/422
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426795800111 شــماره پرونــده: 9609986795800503 
شــماره بایگانى شــعبه: 960503 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
9710096795800079 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976795800499 محکوم 
علیه رسول جهانبخش نشانى: اصفهان- اصفهان- خ طالقانى- 4 سوق- ك روضاتى- 
ك روح االمین- ســوپرى طاهرى محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 570/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها 1396/01/10 مبلغ 20/000/000 ریال و 
1396/03/10 مبلغ 20/000/000 ریال لغایت زمان وصول در حق محکوم له: یوســف 
صفارى فرزند فتح اله نشانى: استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
خرم- الیادران- ك مهرانگیز- مقابل سوپر طاهر. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال 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 منظــور 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 اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 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). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 283256 شعبه 28 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /8/423
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420351500254 شماره پرونده: 9609980351501280 شماره 
بایگانى شــعبه: 961465 به موجب درخواســت اجراى حکم 9709970351500278 
محکوم علیهم 1- فرزاد اکبرى فرتخونى فرزند صفرعلى نشــانى: اصفهان- خ شفق- 
زاینده رود 4- پالك 330- کدملى 1112115595، 2- اصغر عابدین دستگردى فرزند 
محمدعلى نشــانى: اصفهان- بلوار کشــاورز- خ کشاورز-  ك شــهید فیاض- پالك 
4- کدملى 1288985193، 3- مجتبى احمدى خونسارکى فرزند مسعود نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان کشاورزى- کوچه 19- پالك 
5 متضامنا محکوم اســت به پرداخت 1- چهارصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته؛ 
2- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا زمان وصول که بر مبناى تغییر شاخص 
اعالمى بانک مرکزى مرکزى محاســبه خواهد گردید 3- هزینه نشر آگهى 4- چهارده 
میلون و پانصد و شصت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسى 5- یازده میلیون و چهل هزار 
ریال حق الوکاله در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- پل آذر- ابتداى خ توحید بعد از تاالر فرشچیان- پ 3، 6- نیم 
عشــر دولتى. راى غیابى است. مشــخصات وکیل محکوم له: محبوبه السادات تدین فر 
فرزند سید رسول نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- نیکبخت. 
ساختمان وکال ماکان واحد 45. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. 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 بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 

نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال 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 اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344. م الف: 284308 شــعبه 15 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /8/424
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350600129 شــماره پرونــده: 9409980350600788 
شماره بایگانى شــعبه: 940888 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970350600371 شعبه ششــم و دادنامه 96000003 
مورخ 96/01/16 صادره از شــعبه 2 تجدیدنظر محکوم علیهم 1- ســجاد حق شناس 
آدرمنابادى فرزند اصغر نشــانى: مجهول المکان 2- جعفر نفرمهرنجانى نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان مبارکه- مبارکه- ده سرخ- خ توحید- کوچه توحید- پ 34 متضامنا 
محکومند بپرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بعنوان اصل خواســته (وجه چک شــماره 
842/599772- 1394/6/30 عهده بانک مســکن) و نیز پرداخت خســارات دادرسى 
و حق الوکاله وکیل آمنه انصارى فرزند على باقر نشــانى: اســتان اصفهان- شهرستان 
لنجان- زرین شهر- زرین شهر- اصفهان زرین شــهر خ آیت ا... کاشانى مجتمع وکال 
ط زیرین روبروى دادگسترى طبق تعرفه و نیز پرداخت خســارات تاخیر تادیه بر مبناى 
نرخ تورم  از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانک مرکزى اعالم و حین اجراى 
حکم محاسبه خواهد شد در حق محکوم له علیمراد احمدى فرزند اقاعلى نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان لنجان- ورنامخواســت- میدان گوسفندفروشان- کاروان سراى 
صداقت با کدپســتى 8474175571 با تلفن همراه 09138674917 و نیز پرداخت نیم 
عشر اجرایى در حق صندوق دولت. (ضمنا راى صادره درخصوص محکوم علیه سجاد حق 
شناس غیابى است). محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال 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 اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394). اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 214. م الف: 283113 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /8/425
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید 
پرونده کالسه 971060 ج 17 خواهان نجمه الســادات محقق طباطبایى فرزند مهدى 
خوانده جواد احمدیان فرزند نصرا... اوصاف مورد مزایده: طبق نظر کارشناسى درخصوص 
ارزیابى پالك ثبتى 4827/33 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به اســتحضار میرساند در 
معیت حامل ابالغیه خانم نجمه الســادات محقق طباطبایى از محل موردنظر به ادرس 
اصفهان خ ابوالحسن اصفهانى ك زاللى پ 27 کدپســتى 8153887583 بازدید بعمل 
امد و پس از معاینه فنى محل نظریه کارشناســى زیر تهیه و به حضورتان ایفاد میگردد. 
مشخصات ثبتى: طبق سند مالکیت ابرازى به شــماره سریال اصلى 405626 الف 96- 
59/39 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره 33 
فرعى از 4827 اصلى بخش 4 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان با حدود شماال 
در پنج قسمت که قســمت چهارم ان شرقى و قســمت دوم ان غربى است اول: دیوارى 
است مشترك به طول 3/20 به مغازه قطعه 1 تفکیکى دوم دیواریست مشترك بطول 3 
متر به مغازه قطعه 1 تفکیکى سوم دیواریســت بطول 2/8 متر به جاده چهارم دیواریست 
مشترك بطول 3 متر به مغازه قطعه 2 تفکیکى پنجم دیواریست مشترك بطول 2/5 متر 
به مغازه قطعه 2 تفکیکى شرقا خط فرضى اســت بطول 14 متر بکوچه جنوبا خط فرضى 
است بطول 8 متر به زمین شماره 7 فرعى از 4827 اصلى غربا خط فرضى است بطول 14 
متر به زمین شماره 14 فرعى از 4827 اصلى با سابقه پالك باقى مانده شماره 13 فرعى 
از 4827 اصلى که در اجراى بخشنامه 23511 مورخ 91/1/29 شماره 33 فرعى از 4827 
اصلى تعیین گردید و با مستند مالکیت انتقال قطعى شماره 13315 تاریخ 1396/11/14 
توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 233 اصفهان ســند انتقال اجرایى میباشد و در دفتر 
الکترونیکى شماره 139620302023016676 بنام خانم نجمه السادات محقق طباطبایى 
داراى سابقه ثبتى میباشــد. وضعیت محل طبق برگه عوارض نوسازى و عمران شهرى 
صادره از شهردارى منطقه 3 اصفهان ملک داراى عرصه به مساحت 130/24 متر مربع و 
ساختمان به مساحت 124 مترمربع در 2 طبقه با قدمت باال طبقه همکف شامل 3 اطاق- 
راهرو- حیاط به مساحت حدود 45 مترمربع و ایوان- اشــپزخانه- سرویس بهداشتى و 
حمام و طبقه اول شامل 2 اطاق و اشپزخانه با ان شعابات اب- گاز- برق میباشد. طبق پاسخ 
استعالم از شهردارى منطقه 3 اصفهان به شــماره 3/97/8517 پالك بصورت یک باب 
مسکونى شماال به گذر 8 مترى 0/4 متر از بر پالك و شرقا به بن بست 4 مترى 0/4 متر 
از بر پالك عقب نشینى دارد. نظریه کارشــناس: با عنایت به مراتب فوق و بررسى جمیع 
جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه هــاى موثر در قضیه ارزش 
کل 6 دانگ پالك موصوف (صرف نظر از دیون و بدهى هاى احتمالى و مبالغ بازداشتى) 
به مبلغ 5/859/000/000 ریال معادل پانصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد هزار تومان 
ارزیابى میگردد. ضمنــا طبق گزارش 3/45/97 مورخ 97/7/22 کالنترى دادگســترى 
اصفهان ملک در تصرف خواهان و خوانده میباشد. زمان 97/9/20 ساعت 9 صبح مکان خ 
جى خ شهداى ستار مجتمع شهید بهشتى طبقه دوم شعبه 17 اجراى احکام طالبین خرید 
میتوانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از اموال دیدن کرده و با سپردن 
10 درصد ارزش اموال به شــماره حســاب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى 
اصفهان و ارایه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع 
میشود پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 282915 دادورز 

شعبه 17 اجراى احکام مدنى اصفهان /8/439
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960607 ج/6 له آقاى محمد رســتخیز پایدار و علیه آقاى هاشم وکیلى 
مبنى بر مطالبه مبلــغ 121857517 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 1397/9/18 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان 
خیابان جانبازان شیرآالت ولیعصر مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 ٪ بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. لیســت اموال مورد مزایده: اینجانب طبق دستور در وقت مقرر ضمن مراجعه 
به دفتر آن اجراء و مطالعه پرونده فوق الذکر ســپس طبق قرارى که در مورخه 97/3/28 
با خواهان گذاشته شــد در معییت و راهنمایى ایشــان به آدرس مندرج در پرونده خیابان 
جانبازان- شیرآالت ولیعصر مراجعه نموده و از اموال توقیفى طبق لیستى که توسط مأمور 
محترم کالنترى که در مورخه 95/10/25 تنظیم گردیده بود بازدید به عمل آورده شد لذا 
با عنایت به محتویات پرونده موضوع قرار کارشناســى را مورد لحاظ قرار داده و با در نظر 
گرفتن جمیع جهات و عوامل مؤثر در قضیه بدین وسیله اقالم توقیفى را طبق نرخ عادالنه 
روز در این مقطع از زمان و دخیل در تعیین قیمت پایه در شــرایط روز بشرح ذیل برآورد 
و اعالم نظر مى گردد مراتب را جهت صدور دســتور الزم تقدیم مى دارم. 1- اجاق گاز 
رومیزى 5 شعله شیشه اى مدل کن (519- ام) یکدستگاه 9/920/000 ریال 2- اجاق گاز 
رومیزى 5 شعله شیشه اى مدل (618- جى) یکدستگاه 9/920/000 ریال 3- اجاق گاز 
رومیزى 5 شعله شیشه ایمدل درسا یکدستگاه 9/920/000 ریال 4- اجاق گاز رومیزى 5 
شعله شیشه ایمدل توربوالین یکدستگاه 9/920/000 ریال 5- اجاق گاز رومیزى 5 شعله 
شیشه اى استیل مدل کن (403- اس) یکدستگاه 9/840/000 ریال 6- پکیج بوتان ورونا 
یکدســتگاه 16/800/000 ریال 7- پکیج بوتان پرال یکدستگاه 16/800/000 ریال 8- 

پکیج نیوورام مدل (مون) یکدستگاه 18/400/000 ریال جمع کل بریال 101/520/000 
ریال. م الف: 283230 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/440 

قرار ارجاع امر داورى
شماره ابالغنامه: 9710106836406706 شماره پرونده: 9709986836400361 شماره 
بایگانى شعبه: 970409 ابالغ قرار داورى به آقاى کمال فرزندى فرزند حسن- خواهان 
خانم فاطمه نریمانى فرزند على اصغر دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى کمال فرزندى 
فرزند حسن به خواســته طالق به درخواســت زوجه (به جهت تحقق شروط ضمن عقد 
بخصوص بندهاى 2 و 4 و 9 و 11 ســند ازدواج) مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709986836400361 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
(مجتمع شهید قدوسى) ثبت و قرار داورى صادر گردیده است. تا داور واجد الشرایط خود 
(مسلمان- متاهل و اشتهار به فســاد نداشته باشــد) در مهلت مقرر 7 روز به این دادگاه 
اعالم نمایید. حسب دســتور دادگاه طبق موض وع 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 مهلت مقرر پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه نماید. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 3- اتاق 302. م الف: 285072 شعبه 4 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /8/441
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9710100350309174 شــماره پرونده: 9709980350300357 
شماره بایگانى شــعبه: 970391 آگهى مربوط به تجدیدنظر- ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهى به آقاى محمدرضا عزیزى- تجدیدنظر خواه آقاى مصطفى نخ کوب 
دادخواســت تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقــاى محمدرضا عزیزى 
نسبت به دادنامه شــماره 9709970350301081 در پرونده کالســه 970391 شعبه 
3 دادگاه عمومى حقوقــى اصفهان تقدیم که طبق موضوع مــاده 73 و 346 قانون آئین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه 
ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به 
دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305. م الف: 285054 شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/442
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9710100351211935 شــماره پرونده: 9709980351200488 
شماره بایگانى شــعبه: 970553 آگهى مربوط به تجدیدنظر- ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهى به آقاى مهدى مزروعى- تجدیدنظر خواه قدرت اله اقیونى دادخواست 
تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده مهدى مزروعى و غیره نسبت به دادنامه 
شماره 9709980351201106 در پرونده کالسه 970553 ح 12 شعبه 12 حقوقى تقدیم 
که طبق مو ضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى 
را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نمایــد. در غیر اینصورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد 
شــد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120. م الف: 282982 شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /8/443
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رســیدگى- شــماره ابالغنامه : 9710103656505271 – 
شــماره پرونده : 9709983656500471 – شماره بایگانى شــعبه : 970508 -  آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 1- حمید موسوى فرزند زین العابدین 
2- سیما موســوى فرزند رضا 3-  عباس صاحبان 4- مهین موســوى فرزند ابوالفضل 
5 – هادى گیالنى 6 بهجــت گیالنى 7-رافت گیالنى 8- مونــس گیالنى 9 – اقدس 
صاحبان 10 – حسن صاحبان 11- پرى صاحبان 12- امیر حسین ایرانى پور 13- گیالن 
ایرانى پور 14- بهروز بهادرى 15- نگار بهادرى 16 – جعفر کلباسى 17 – محمود صدر  
18- فرهاد صدر 19 – احمد صدر 20 - پوران صدر 21 – مهین صدر 22- شــعله صدر 
23- منصوره کلباســى 24- ملیحه کلباســى  – خواهان آقاى على اکبر پایدارى فرزند 
حسین دادخواســتى به طرفیت خوانده آقا/خانم  1- حمید موســوى فرزند زین العابدین 
2- سیما موســوى فرزند رضا 3-  عباس صاحبان 4- مهین موســوى فرزند ابوالفضل 
5 – هادى گیالنى 6 بهجــت گیالنى 7-رافت گیالنى 8- مونــس گیالنى 9 – اقدس 
صاحبان 10 – حسن صاحبان 11- پرى صاحبان 12- امیر حسین ایرانى پور 13- گیالن 
ایرانى پور 14- بهروز بهادرى 15- نگار بهادرى 16 – جعفر کلباسى 17 – محمود صدر  
18- فرهاد صدر 19 – احمد صدر 20 - پوران صدر 21 – مهین صدر 22- شــعله صدر 
23- منصوره کلباسى 24- ملیحه کلباســى  به خواسته افراز ملک موضوع یک باب قلعه 
قدیمى موسوم به قلعه گلگون و باغ موسوم به باغ چنارى واقع در شمال قلعه و زمین زراعى 
واقع در غرب قلعه متصل به آن ، مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983656500471 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/12/20 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73  قانون آیین 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 مدت یکماه 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 حاضر گردد .. م/ الف/ 288665 خسرو آقایى - مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 

2  دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /8/455 
حصر وراثت

آقاى / خانم اکبر رشیدى بشناسنامه شماره  50  به شرح دادخواست کالسه 97/1556  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان مرادعلى 
رشیدى بشناسنامه شــماره 95  در تاریخ 20/ 1390/05  درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1- محمد رشیدى شماره شناسنامه 10 نسبت فرزند 2- اکبر رشیدى 
شماره شناسنامه 50 نسبت فرزند 3- اصغر رشیدى شــماره شناسنامه 279 نسبت فرزند 
4- مهناز رشیدى باغوحوشى شماره شناسنامه 2 نسبت فرزند 5- شهناز رشیدى شماره 
شناسنامه 13 نســبت فرزند 6- مدینه رشیدى باغوحوشى شــماره شناسنامه 11 نسبت 
همسر 7- فاطمه رشیدى باغوحوشى شماره شناسنامه 23 نسبت فرزند ،پس از تشریفات 
قانونى درخواســت 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 شد م الف 289443  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/456 
حصر وراثت

آقاى / خانم رضا صادقى فیالورگانى بشناســنامه شــماره  1100095764  به شــرح 
دادخواست کالسه 97/1565  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
اشعار داشته که شادروان رجبعلى صادقى فیالورگانى بشناسنامه شماره 1  در تاریخ 10/ 
1396/12  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- حمیدرضا صادقى 
فیالورگانى شماره شناســنامه 1100095764 نسبت فرزند 2- رضا صادقى فیالورگانى 
شماره شناســنامه 494 نســبت فرزند3- فاطمه صادقى فیالورگانى شــماره شناسنامه 
36 نسبت فرزند 4- زینب اکبرى فیالورگانى شــماره شناسنامه 2 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 289451  دبیرخانه شوراى 

حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/457 
ابالغ رأى

راى شــوراى حل اختالف شــعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 1397/04/23 دروقت مقرر 
رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده 
ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالســه 217/97  شوراى حل اختالف سوم تحت نظر 
اســت. مالحظه مى گردد خوانده: محمد رضا دولت خواه علیرغم ابالغ به وصف قانونى 
و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار 
داشت خواسته به شرح دادخواســت تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى 
ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مرتضى باقرى نجف ابادى بطرفیت 
خوانده: محمد رضا دولت خواه به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ شانزده 
میلیون ریال بابت یک فقره چک بشــماره 586448 به شرح متن دادخواست به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 96/07/15. باتوجه به محتویات پرونده 
و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد 
ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رســیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه 
دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشــخیص مســتدا به 
ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرســى مدنــى حکم بر محکومیت 
خوانده: محمد رضا دولت خواه به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 29500تومان هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید 96/07/15 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه 
مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهــان مرتضى باقرى نجف ابادى صادر و 
اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده: محمد رضا دولت خواه غیابى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. 289422/ م 

الف-  قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف اباد/ 8/458

 حصروراثت 
آقاى صافى شاه نجف ابادى داراى شناسنامه شماره 751 به شرح دادخواست به کالسه 
1072/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احترام عابدینى بشناســنامه 201 در تاریخ 97/05/07 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرتضى صافى شاه 
نجف ابادى ش ش 751 ، 2. مجید صافى شاه نجف ابادى ش ش 737 ، 3. سعید صافى 
شاه نجف ابادى ش ش 543 ، 4. زهرا صافى شــاه نجف ابادى ش ش 806 ، 5. ناهید 
صافى شاه نجف ابادى ش ش 25688 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 287144/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/459
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد اسدى دادخواستى به خواسته الزام به حضور در دفترخانه و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى 
و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1.مسعود ســیلمیانى 2.سکینه بنى شمس به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1007/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/10/02 ساعت 8:30 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

289135/م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/460
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9710103731506577  شــماره پرونده: 9709983731500661 
شماره بایگانى شعبه: 970670 - آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم- به 
آقایان: 1.محمــود گرامى فرزند نعمت اله 2.حســین موحدنیا فرزنــد رمضان خواهان 
تعاونى اعتبارى ثامن االمه دادخواســتى بطرفیت خوانده 1.محمود گرامى فرزند نعمت 
اله 2.حسین موحدنیا فرزند رمضان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 410/000/000 ریال 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709983731500661 شعبه 
5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/27 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد 289428/م الف محمد 

فرهمندى - شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد/8/461
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواستى بطرفیت 1.ابوطالب محمد رضائى 2.بهادر 
رضایى 3. داریوش احمدى 4.علیرضا عباسى 5.وحید قرمزى مبنى بر مطالبه وجه به مبلغ 
440/000/000 ریال؛ مطالبه خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالســه 970596ح2 ثبت گردیده که تاریخ رسیدگى آن به تاریخ: 
1397/10/15 و ســاعت 08:30 مى باشــد که به دلیل مجهول المکان بودن ابوطالب 
محمدرضائى- علیرضا عباســى- وحید قرمزى درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى 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  با نشر 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. 289430/م الف- 

مدیر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى  دادگسترى شهرستان نجف آباد/ 8/462
ابالغ اجرائیه

شماره ابالغنامه: 9710103731505498 شــماره پرونده: 9709983731500234 
شماره بایگانى شــعبه: 970236- محکوم له:سید مهدى اســماعیلیان،محکوم علیه: 
آیت اله اســدى- پیرو آگهى هاى منتشــره در جراید بدین وســیله به آقــاى آیت اله 
اســدى که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شــود که طبق اجرائیه صادره در پرونده 
کالسه:970236 به موجب دادنامه شماره : 9709973731500669 مورخ 97/05/16 
صادره از شــعبه 5 دادگاه حقوقى نجف آباد محکــوم علیه محکوم بــه پرداخت مبلغ: 
300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور 
از تاریخ 97/03/08 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 10/100/000 ریال بابت 
خسارت ناشى از هزینه دادرسى و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى در حق 
محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به 
معرفى ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ وافعى اجرائیه به محکوم 
علیه مى باشــد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجراى احکام مدنى در یکى از  جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجراى 
احکام طبق مقررات نسب به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد 
نمود. 289433/م الف على رستمى- مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/8/463
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 233/97 شعبه 8(گلبهار غربى) 
دادنامه 97/07/07-784 مرجع رسیدگى شعبه هشــتم  شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: آقاى على باســتانى نجف آبادى نشانى: نجف اباد-خیابان قدس شرقى-کوى 
ســنبل-پالك3 خواندگان1.على حقیقى نجف آباد 2.روح اله(ســعید) بابایى نشــانى: 
1.نجف آباد- خیابان شیخ بهایى- ك نوروزى فر- 2.امیرآباد- کوى حمام- پالك 25 
موضوع: مطالبه وجه یک  فقره چک به شــماره 631520 جمعا به مبلغ 10/000/000 
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 جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى آقاى على باســتانى نجف آبادى بــه طرفیت 1.على حقیقــى نجف آباد 2.روح 
اله(سعید) بابایى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،نظر به اینکه خوانده 
دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته،دعوى و مســتندات مصون 
از هرگونه ایراد و انکار باقى مانده اســت دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشــخیص و 
مستنداً 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 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/700/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
97/02/20 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 289512/م الف، 

حسین گرامى - قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/8/464
ابالغ رأى

 آگهى دادنامه - درخصوص دادخواست کالسه پرونده :97 /180ش 11ح شماره دادنامه 
:452تاریخ رسیدگى : 29/ 7 / 97 در خصوص درخواست منصور جوان پور فرزند محمد 
به نشانى تهران خ شهید همدانى نرسیده به مترو خزانه کوچه جوان پ 2 به طرفیت زهرا 
طالورى فرزند رضا مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000  67 ریال بابت 
اصل خواسته به استناد 2 فقره چک به شماره 19 / 85320 مورخ 20 / 8 / 92 و 8522156 
مورخ 20 / 11 / 92 عهده بانک ملت شعبه محمود آباد برخوار به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویــات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجــه چک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 15 / 7 / 97 و خوانده 
علیرغم ابالغ واقعى قانونى در شورا حاضر نگردیده و نظر به اینکه اصل سند تجارى در 
ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 15 / 7 / 97 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاى دین و مســتندات به ماده 9 قانون شوراهاى حل 
اختالف مواد 310و 311و 313 از قانون تجارت و تبصره هــاى الحاقى مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 67 ریال 
بابت اصل خواسته و  پرداخت  مبلغ 500 / 837 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 000 
/ 140 ریال بابت الصاق تمبر و حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سر رسید چک 20 / 8 /92و20 / 11 / 92 لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمى 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجرا محاسبه خواهد شد محکوم 
مى نماید . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهــى در دادگاه عمومى 
حقوقى شاهین شهر مى باشــد. 282826/م الف وحید هادى - رییس شعبه 11دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر /8/465 
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در دستگاه گوارش انسان مجموعه اى از میکروب ها به 
نام «میکروبیوم» زندگى مى کنند که شامل باکترى ها، 

قارچ ها و حتى ویروس ها مى شوند.
اگرچه در ابتدا ناخوشایند و ناســالم به نظر مى رسد، اما 
باکترى هــاى روده در عملکردهاى مهمى نقش دارند 
که از آن جمله مى توان به تولید ماده شیمیایى مسئول 
احساس خوب به نام سروتونین، کمک به سیستم ایمنى، 
تولید انرژى از غذاى مصرفى، دفع مواد خارجى و سموم 
اشاره کرد. اگرچه همه ما داراى ترکیبى از باکترى هاى 
خوب و بد هستیم، گاهى اوقات جمعیت باکترى هاى بد 
بر نمونه هاى خوب برترى مى یابد و موجب شــرایطى 
به نام «ناترازى همزیســتى» یا عدم تعادل در باکترى 
هاى روده مى شــود که مى تواند در بروز برخى شرایط 
سالمت نقش داشته باشد. در ادامه با برخى از نشانه هاى 
آشکار این شرایط که پتانسیل ابتال به بیمارى را افزایش 

مى دهد، بیشتر آشنا مى شویم.
احساس خوبى در معده ندارید

اســهال، یبوســت، نفخ، حالت تهوع و سوزش سردل 
نشــانه هاى کالسیک بروز مشــکل در سالمت روده 
هســتند. ناراحتى گوارشــى، به ویژه پــس از مصرف 
وعده هاى غذایى سرشــار از کربوهیدرات مى تواند در 
نتیجه گوارش و جذب ضعیف کربوهیدرات ها شــکل 
بگیرد. بازگشت اسید معده به مرى، بیمارى التهابى روده، 
بیمارى روده تحریک پذیر و کولیت، همگى با عدم تعادل 

در«میکروبیوم» پیوند خورده اند.
برخى غذاها را زیاد هوس مى کنید

هوس هاى غذایى، به ویژه براى خوراکى هاى شیرین 
مى تواند به معناى عدم تعادل در باکترى هاى روده باشد. 
در صورت رشــد بیش از حد مخمر در بدن، که ممکن 
است پس از یک یا دو دوره مصرف آنتى بیوتیک ها و از 
بین رفتن باکترى هاى خوب رخ دهد، مى تواند موجب 

هوس هاى غذایى براى خوراکى هاى شیرین شود. با 
افزایش مصرف پروبیوتیک ها مى توانید سالمت روده 

خود را تقویت کنید.
با نوسان وزن مواجه هستید

برخى انواع باکترى هاى روده مى توانند موجب افزایش 
یا کاهش وزن شوند، به ویژه زمانى که در روده کوچک 
حضور داشته باشند که این شرایط به نام رشد بیش از حد 
باکترى هاى روده کوچک (SIBO) شناخته مى شود. 
میکروب هاى بیش از حد در روده کوچک مى تواند به 
واسطه تداخل در جذب ویتامین ها، مواد معدنى و چربى 
در سالمت روده اختالل ایجاد کند. اگر به صورت عادى 
قادر به گوارش و جذب چربى نباشید، امکان کاهش وزن 

وجود دارد. 
مضطرب یا افسرده هستید

تقریبًا 80 تا 90 درصد ســروتونین، یک انتقال دهنده 
عصبى که بر خلق و خو، رفتار اجتماعى، خواب، اشتها، 
حافظه و حتى میل جنسى تأثیرگذار است، در روده تولید 
مى شود. زمانى که ســروتونین کمترى در بدن تولید 
مى شود، این شرایط مى تواند اثر منفى بر خلق و خوى 

انسان داشته باشد.
خوب نمى خوابید

ســطوح ناکافى ســروتونین مى تواند به بى خوابى یا 
دشوارى در به خواب رفتن منجر شود. خستگى مزمن 
و عالیم «فیبرومیالژیا» مى تواند با عدم تعادل باکترى 

هاى روده مرتبط باشند.
با مشکالت پوستى مواجه هستید

راش هاى پوســتى و اگزمــا، بیمارى پوســتى که با 
جوش هاى قرمز خارش دار و ملتهب روى پوست توصیف 
مى شود، مى تواند نشــانه اى از ضعف در سالمت روده 
افراد مبتال باشد. این قبیل شرایط مى توانند به واسطه 

عدم تعادل در باکترى هاى روده شکل بگیرند.

تقویت چشــم و بینایى با تغذیه شامل خوردنى ها و 
نخوردنى هایى مى شود که با شناخت آنها مى توانید 
در مراقبت از چشمانتان از راه خوراکى بهتر عمل کنید. 
چشم عضو مهمى است که به مراقبت هاى زیادى 
نیاز دارد و یکى از این راه هــا، رعایت اصول تغذیه 

براى داشتن چشمانى سالم است.
مواد غذایى مفید براى تقویت چشم

به طور کلى شما باید مقادیر زیادى سبزیجات سبز و 
پر برگ و هفته اى دو بار ماهى مصرف کنید تا چشمى 
سالم داشته باشید اما در کنار این نکته، با برخى از مواد 

غذایى مفید براى چشم آشنا شوید.
هویج با داشتن ویتامین A تبدیل به یک موتور فوق 
العاده براى چشم مى شود. این ویتامین سالمت کلى 

چشم را بهبود مى بخشد.
اسفناج و کلم بروکلى  نیز نه تنها غنى از ویتامین هاى 
C،B،A و E و مواد معدنى و روى هستند، بلکه غنى 
از «لوتئین» و «زیزانتین» نیز هستند. مصرف روزانه 
اســفناج مى تواند مانع بروز اختالل هایى مانند آب 
مروارید و تباهى لکه زرد شود. اسفناج همچنین براى 
سالمت قرنیه چشم نیز مفید است و بروکلى با داشتن  
ویتامین B، «لوتئین» و «زیزانتین»  نه تنها باعث 
تقویت بینایى مى شــود، بلکه از چشم ها حفاظت 

مى کند و از تارى دید پیشگیرى مى کند.
مواد غذایى حاوى ویتامین C بــه خصوص فلفل 

دلمه اى و پرتقال از بهترین مواد غذایى براى تقویت 
چشم هستند. توت ها هم از حاویان این نوع ویتامین 

محسوب مى شوند.
این میوه ها سرشار از ترکیبى به نام «رفودوپسین» 
هستند که بازســازى دوباره ســلول ها را سرعت 
مى بخشــد. ماده مغذى در توت هاى سیاه و زغال 
اخته رگ هاى خونى را تقویت مى کند و گردش خون 
در تمامى بدن از جمله چشم ها را بهبود مى بخشد. 
این بهبود در گردش خون، ورم و ناراحتى چشم را کم 

مى کند و کیفیت بینایى را افزایش مى دهد.
تخم مرغ هم سرشار از پروتئین است. اگر مى خواهید 
روند بازسازى مجدد سلولى در چشم با سرعت مناسب 
انجام شود، الزم است پروتئین با کیفیت مصرف کنید. 

در این مورد، زرده تخم مرغ بسیار مفید است.
 ماهى همانند سالمون، تن و ساردین هم سرشار از 
اسید چرب امگا3 هستند که مانند آنتى اکسیدان عمل 
مى کنند و چشم ها را در برابر آسیب رادیکال آزاد در 

بدن محافظت مى کنند. 
تقویت چشم با گیاهان دارویى

از لحاظ طب ســنتى، مواد غذایى مفید براى چشم 
و بینایى شــامل زردچوبه، هویج، آویشــن، شلغم، 
رازیانه، بادام شــیرین با نبات و مغزها به طور کلى 
مانند بادام، گردو، پســته، فندق، دارچین، زعفران و 

 کندر است.

اســفناج، یکى از مواد غذایِى بسیار ســالم است. طبق 
بررســى هاى صورت گرفته بیش از ده آنتى اکســیدان 
فالونوئید در این سبزى وجود دارد و این آنتى اکسیدان ها 
تنها یکى از چنــد ماده  آلى و معدنى موجود در اســفناج 

هستند.
اشعه  فرابنفش ممکن است در تماس با پوست فرد، عامل 
ابتال به سرطان پوست شــود یا به ظاهر پوست آسیب 
برســاند ولى ویتامین C و A موجود در اسفناج، آسیب 

ناشى از اشعه  فرابنفش را بهبود مى بخشد.
اگر مصرف مواد غذایى  حاوى آنتى اکسیدان، مانند اسفناج 
را در رژیم غذایى روزانه  خود قرار دهید، ســرعت تولید 
سلول هاى پوستى افزایش پیدا مى کند و تولید کالژن را 

در پوست تحریک مى کنید. کالژن یکى از مواد سازنده  
پوست اســت که در بهبود کشســانى و زیبایى پوست 

نقش دارد.
همچنین «فیتونوترینت » هاى موجود در اســفناج، به 
ســم زدایى بدن کمک مى کنند و با جلوگیرى از رشــد 
انبوه فلورهاى میکروسکوپى روده، کارکرد کبد را بهبود 
مى بخشند. همچنین بین کاهش التهاب لوله  گوارش و 
مصرف فالونوئید و کارتنوئیدهاى درون اسفناج رابطه 
مســتقیم وجود دارد. هرچه التهاب لولــه  گوارش کمتر 
شــود، الیه  داخلى آســیب پذیر آن و معده نیز سالم تر 
مى مانند و احتمال پیشرفت سندروم روده  نشت کننده و 

ناراحتى هاى گوارشى دیگر کاهش مى یابد.
اسفناج در پیشگیرى از دیابت نیز بسیار مؤثر است. 
این سبزى حاوى اســتروئیدهاى مفیدى به نام 
«فیتواکسایتروئید» است. بررسى ها نشان داده اند 

این استروئید، متابولیسم گلوکز یا همان شکر خودمان 

را افزایش مى دهد و به این ترتیب ســطح قندخون پایدار 
مى ماند و باال نمى رود. 

تخم گشنیر مملو از خواص آنتى اکسیدانى و فیبر رژیمى است که مى تواند موجب افزایش عملکرد کبد و همچنین تنظیم 
حرکات روده شود. همچنین به علت وجود خواص آنتى اکسیدانى، به درمان سرماخوردگى و آنفلوآنزا کمک مى کند.

این دانه شگفت انگیز داراى فواید ضدباکتریایى است که مى تواند به رهایى از وبا، تیفوئید و مسمومیت غذایى کمک 
کند. طبق یافته هاى محققان، دانه گشنیز مى تواند به مقابله با دیابت هم کمک کند. به گفته محققان، 
عصاره دانه گشنیز حاوى برخى ترکیبات است که در زمان ورود به خون، منجر به ترشح انسولین و 

حرکت شبه انسولین مى شود که گلوکز را کنترل مى کند.
همچنین برخى مطالعات هم نشان مى دهند مصرف تخم گشنیز موجب افزایش ترشح انسولین از 

سلول هاى بتا لوزالمعده مى شود. همچنین محققان دریافته اند تخم گشنیز داراى اتانول است که 
میزان گلوکز خون یا قندخون را کاهش مى دهد.

مطمئنًا مى دانید مصرف کلســیم براى ســالمت 
استخوان ها و دندان ها ضرورى است اما آیا مى دانید 
الزام مصــرف آن در بزرگســاالن همانند کودکان 
ضرورى است؟ خوردن کلســیم براى انرژى بدن، 
عملکرد بهتر عضالت و تــوده طبیعى خون حیاتى 

است.
اصرار همه ما براى مصرف کلســیم در ســن رشد 
کودکانمان براى تقویت وســالمت استخوان ها و 
دندان هایشان امرى بدیهى است، اما در واقع همه ما 
هر روز نیاز به مصرف مقدار کافى کلسیم براى قوى 

نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم.
اگر این چهار عالمــت را در خودتان حس مى کنید، 

احتماًال کمبود کلسیم دارید:
اگر بیش از حد احســاس خســتگى 

مى کنید
کلسیم به آزادسازى انرژى از غذایى که مى خورید، 
کمک مى کند. بنابراین اگر به میــزان کافى از این 
ماده معدنى استفاده نمى کنید، احتماًال بیش از اندازه 
احساس خســتگى مى کنید. کمبود کلسیم در زنان 
باردار یکى از عوامل خستگى مفرط است. استخوان ها 
در رحم مادر شروع به سخت شدن مى کنند، پس اگر 
کودك به میزان الزم کلسیم دریافت نکند، در آینده 
دچار مشکالت استخوانى خواهد شد. توصیه پزشکان 
براى مادران شیرده، مصرف کلسیم بیشتر، به میزان 
1250 میلى گرم در روز است که تقریباً دو برابر بیشتر 

از مصرف عادى وضرورى براى بزرگساالن است.
تالش مى کنید تناســب اندام داشته 

باشید
ممکن است براى داشــتن اندامى موزون، مصرف 
لبنیات پر چرب را از رژیــم غذایى خود حذف کنید. 

اما خوب اســت بدانید که کلســیم موجود در شیر و 
پنیر براى سالمت و عملکرد بهتر عضالت و ضربان 
طبیعى قلب ضرورى است. داشتن عضالت بیشتر، 
بدین معناســت که بدن در زمان استراحت، کالرى 
بیشترى را مى سوزاند. پس اگر به میزان کافى کلسیم 
مصرف نمى کنید، بهتر است بدانید که راه شما براى 

رسیدن به تناسب اندام کمى دشوار است.
اگر دســتتان با کاغذ هم مــى برد و 

خون ریزى شدید دارد
به محض اینکه پوســتتان دچار زخــم و یا جراحت 
شود، پالکت هاى خونى شما لخته مى شوند تا به طور 
خودکار از خونریزى جلوگیرى کنند. کلسیم عنصر 

مهمى در انعقاد خون است. 
اما در صورت مصرف ناکافى کلسیم، بدن براى لخته 
شدن خون زمان بیشــترى نیاز دارد و در نتیجه در 
خونریزى هاى جدى و شدیدتر، بدن ما میزان بیشترى 

خون از دست خواهد داد.
اســتخوان هاى بدنتان بــه راحتى 

مى شکنند
با باال رفتن سن، از دســت دادن تراکم استخوان  ها 
و یا پوکى اســتخوان یک روند طبیعى است و این 
وضعیت به دلیل از دست دادن سریع   میزان کلسیم 
ذخیره شده در بدن است. زنان یائسه به دلیل کاهش 
میزان استروژن ( هورمونى که در حفظ و نگهدارى 
اســتخوان ها کمک مى کند) بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند. متأســفانه در خانم هاى میانسال، شانس 
شکستگى اســتخوان ها حتى با کوچک ترین زمین 
خوردن هم وجود دارد. بنابرایــن عاقالنه ترین کار، 
مصرف روزانه و کافى کلسیم و ایمن نگهداشتن خود 

از خطرات احتمالى آینده است.

نشانه هاى آشکار
 روده  ناسالم

تقویت چشم با تغذیه

4 عالمت ناشى از کمبود کلسیم 

 C و B خرمالو منبع خوبى از انــواع ویتامین هاى
و سرشار از مواد معدنى مفید مانند پتاسیم، فسفر، 
کلسیم و آهن است. اگر شما جزو افرادى هستید 
که به جاى اســتفاده از مواد آرایشى از مواد طبیعى 
و میوه ها براى زیبایى و شــفافیت پوســت خود 
اســتفاده مى کنید، حتمًا تا انتهاى این مطلب با ما 

همراه باشید.
خرمالو پیرى پوســت را عقب مى انــدازد و چین 
و چروك را تــا حد زیــادى از بین مى بــرد. این 
میوه پاییزى، داراى نوعى آنتى اکســیدان به نام 
«لیکوپن» اســت که مصرف روزانه این ماده به 
نرمى و حفظ رطوبت پوست کمک مى کند و براى 

رفع چین و چروك پوست صورت مفید است.
همچنین به عنوان یک کرم ضدآفتاب طبیعى از 
پوســت محافظت مى کند. در ادامه به اثرات مفید 

این میوه بر پوست بیشتر اشاره مى کنیم.
پاك کننده طبیعى پوست

یکى دیگــر از مهمترین خــواص خرمالو براى 
پوست، اســتفاده از این میوه به عنوان پاك کننده 
طبیعى پوست است. شــما مى توانید از خرمالو به 
عنوان تمیز کننده صورت براى از بین بردن چربى 
و آلودگى هاى پوست و درمان جوش صورت و آکنه 
استفاده کنید زیرا خرمالو میزان چربى پوست را که 
باعث بسته شدن منافذ پوســت مى شود، متعادل 

مى کند.
اسکراب طبیعى پوست

الیه بردارى و تمیز کردن عمیق پوست، آبرسانى، 
افزایش نرمى و شــفافیت پوســت، از مهمترین 
خواص خرمالو براى پوســت اســت. مى توان از 
خرمالو اسکراب طبیعى تهیه کرد تا آلودگى هاى 

صورت را پاك کند. 
مفید براى پوست خشک سرمازده

با شروع سرما و ایجاد خشکى بیش از حد در پوست 
مى توانید این خشکى را با خرمالو درمان کنید. 

این میوه براى ناخن ها و موهاى خشک و شکننده 
نیز مفید اســت. آب خرمالو خاصیت ضدعفونى 
کنندگى دارد و مالیدن آن روى پوســت ســر، به 

درمان شوره سر هم کمک مى کند.

با خرمالو
 جوان بمانید

چرا باید 
اسفناج بخوریم

تخم گشنیز در کنترل قندخون تأثیر دارد
 کبد و همچنین تنظیم

 کمک مى کند.
ت غذایى کمک 

 

ثیر دارد

 پوست 

ففناج، به 
ز رشــد 
ررا بهبود 
ووارش و 
جج رابطه 
شش کمتر 
سسالم تر 
نننده و 

تت.
م
د

خخوددمانمان

مى ماند و باال نمى رود. 

ســنگ کلیه و دردهاى طاقت فرساى ناشى 
از آن را عده زیادى چشــیده اند.

 دســته اى از افــراد داراى
 کلیه هاى ســنگ ساز 
هســتند و مدام باید دفع 
سنگ کلیه انجام دهند. 

با مالیــدن روغن کرچک 
روى کلیه ها مــى توان 

به دفع ســنگ 
کمک  کلیه 
در  کــرد. 
ادامه ضمن 
در  توضیح 

مــورد دفــع 
ســنگ کلیــه با 

مالیدن روغــن کرچک، به 
دیگر راه هاى دفع سنگ کلیه نیز مى پردازیم.

روغن کرچک خواص ضدالتهابى زیادى دارد. به همین 
دلیل براى کاهش عالیم سنگ کلیه و گرفتگى عضالت 

شکمى، ماده  مناسبى است. 
آب موردنیاز بدنتان را تأمین کنید

مصرف نکردن مایعات به انــدازه  کافى، انجام 
تمرینات ورزشى زیاد (موجب افزایش تعریق 
و از دســت رفتن آب بدن مى شود)، زندگى در 
مناطق گرم، مصرف نوشــیدنى هاى ادرارآور و 
عرق کردن زیاد، احتمال تشــکیل سنگ کلیه 
را افزایش مى دهند. بنابراین بهتر است 
مصرف آب و سایر نوشیدنى ها مانند 
دمنوش هاى گیاهى را افزایش 
افزایــش  بدهیــد. 
مصرف مایعات 
صــًا  مخصو
که  زمانــى 
سدیم  میزان 
موجود در رژیم 
غذایى  باال باشــد، 
اهمیت بیشترى مى یابد. وزن ، 
رژیم غذایى ، محل زندگى و شغل ، تعیین کننده  میزان نیاز 

بدن به مایعات هستند. با این حال مصرف 230 میلى لیتر 
آب در هر ساعت ایده آل است.

درمان سنگ کلیه با سیاه دانه و عسل
براى درمان سنگ کلیه به روش طب سنتى، مصرف سیاه 

دانه به همراه عسل نیز توصیه مى شود.
خوردن کرفس

براى جلوگیرى از تشکیل سنگ کلیه، هر روز یک لیوان 
آب کرفس بنوشــید. همچنین مى توانیــد از دانه هاى 
کرفس نیز استفاده کنید. نوشیدن چاى خانگى که با دانه 
هاى کرفس تهیه مى شود، نیز مى تواند به درمان سنگ 
کلیه که از انباشت اسید اوریک ایجاد مى شود، کمک کند.

خاکشیر در دفع سنگ کلیه مؤثر است
خاکشیر گیاهى اســت خودرو، علفى و داراى ساقه اى با 
ارتفاع 12 تا یک متر که در کنار جاده ها و اماکن غیر زراعى 

و تقریباً مرطوب مى روید.
نسرین عاقل، فارماکوگنوزیست گفت: گیاه خاکشیر ادرار 
آور بوده و قادر است التهاب کلیه (پیلونفریت) را برطرف 
کند. وى با اشاره به اینکه خاکشیر ســنگ کلیه را دفع 
مى کند، خاطرنشــان کرد: به منظور دفع ســنگ کلیه 
مى توان خارشتر، خاکشــیر و ترنجبین را با هم مخلوط 

کرده و خورد.

دفع سنگ کلیه با 
استفاده از یک روغن

و دردهاى طاقت فرساى ناشى
ادى چشــیده اند.

 فــراد داراى
ــنگ ساز 
م باید دفع 
جام دهند. 
وغن کرچک
مــى توان 

گ 

ه با 
به کرچک، ن

آب موردنیازبدنتان را تأمین
مصرف نکردن مایعات به انــد
تمرینات ورزشى زیاد (موجب
و از دســت رفتن آب بدن مى
مناطق گرم، مصرف نوشــیدن
عرق کردن زیاد، احتمال تشــ
را افزایش مى دهند. بنا
مصرف آبو سایر
دمنوش هاى گ
بدهیـ
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از خدا چونان کسى پروا کنید که سخن حق را شنید و فروتنى کرد، 
گناه کرد و اعتراف کرد، ترسید و به اعمال نیکو پرداخت، پرهیز 
کرد و پیش تاخت، یقین پیدا کرد و نیکوکار شد، پند داده شد و آن را 
به گوش جان خرید، او را ترســاندند و نافرمانى نکرد، به او اخطار 

موال على (ع)شد و به خدا روى آورد.

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 337- 5- ش- 97 مورخ 1397/06/15 
شوراى محترم اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد مقدار 60/720 تن قیر در اختیار 
خود در انبار کارخانه آسفالت واقع در مبارکه پشت کارخانه پلى اکریل کارخانه آسفالت 
شرکت شهیر بناى ایرانیان را تبدیل به آســفالت 19- 0 نموده و در پروژه هاى عمرانى 
سطح شهر استفاده نماید مقتضى است قیمت انجام عملیات یاد شده را به ازاى هر تن 
آسفالت تحویل درب کارخانه از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شهرداریها، با شــرایط ذیل اقدام نماید. از کارخانه هاى آسفالت و شرکت هاى داراى 
صالحیت دعوت مى گردد جهت شرکت در مناقصه، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
1397/09/10 به واحد امور قراردادهاى این شهردارى مراجعه نمایند. شهردارى در رد

 و یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهى  تجدید مناقصه 

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت  اول

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 20 مورخ 97/07/28 شوراى اسالمى شهر ورزنه 
در نظر دارد عملیات الیروبى رودخانه زاینده رود حد فاصل شهر ورزنه را با دستگاه بیل 
مکانیکى کششى (دراگالین) به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا 
متقاضیان در صورت داشتن شرایط الزم مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه در ساعات ادارى و حداکثر تا روز دوشــنبه مورخ 97/09/05 به واحد 
عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و 
رسید دریافت نمایند. توضیح اینکه هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد، 

همچنین کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
www.varzaneh.ir :سایت شهردارى تلفن تماس 46482220  

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول- نوبت اول

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

مدیر اشــتغال و کار آفرینى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: هفت کارآفرین براى 
شرکت در دوازدهمین جشــنواره کارآفرینان برتر استان 

انتخاب شدند.
کمال الدین میرهادى افزود: این کارآفرینان از بین 644 
نفر که براى حضور در این جشنواره در سامانه کارآفرینان 

ثبت نام کرده بودند، انتخاب شدند.
وى افزود: پس از بررسى مدارك و پروژه هاى افراد شرکت 
کننده در این جشنواره، هفت نفر به عنوان کارآفرینان برتر 
استان در بخش هاى صنعت، خدمات و کشاورزى، انتخاب 

شدند و یک نفر نیز به مرحله کشورى راه پیدا کرد.

مدیر اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان با اشــاره به تعداد کارآفرینان 
انتخاب شده گفت: سه نفر در بخش کشاورزى، سه نفر در 
بخش صنعت و یک نفر نیز در بخش خدمات تعیین شدند 

که از بین آنها یک کارآفرین ملى انتخاب شد.
وى با اشاره به این که این جشنواره فرصت مناسبى براى 
معرفى کارآفرینان است تا با الگوسازى از آنها زمینه اشتغال 
ایجاد شود، اضافه کرد: کارآفرینان برتر، نمونه و شایسته 
تقدیر در بخش هاى کشاورزى، صنعت و خدمات مورد 
تجلیل قرار خواهند گرفت و دســتاورهاى آنها در عرصه 

کارآفرینى در استان معرفى مى شود.

انتخاب کارآفرینان برتر در دو ســطح کشورى و استانى 
صورت مى گیرد و در 11 جشــنواره گذشته، بیش از سه 
هزار کارآفرین استانى و 120 کارآفرین کشورى از استان 

اصفهان انتخاب شده اند.
دوازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر اصفهان 29 
آبان سالجارى در اتاق بازرگانى صنایع، معادن و کشاورزى 

استان برگزار مى شود.
گفتنى است؛ اصفهان با یک میلیون جمعیت کارگرى، 10 
درصد کارگران کشور را به خود اختصاص داده است که 
با احتساب خانواده هایشان بیش از 65 درصد از جمعیت 

اصفهان را شامل مى شوند. 

29 آبان صورت مى گیرد

تجلیل از کارآفرینان برتر استان 
مدیرعامــل شــرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: در مدت اخیر اصالح شــبکه هاى آب، راه اندازى

 اکیپ هاى نشــت یابى، ایجاد ســامانه هاى هوشمند 
مدیریت فشــار باعث شــده که میزان آب بدون درآمد 
استان اصفهان از 34 درصد در ســال 86، به 16 درصد 

کاهش یابد.
هاشم امینى افزود: به رغم اینکه از سال 1386 هیچ منبع 
جدید آبى به سامانه آبرســانى اصفهان بزرگ در حوزه 

شرب اضافه نشده است شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان توانسته  پایدارى و تاب آورى 
شبکه هاى آب شرب را حفظ و رضایت مندى 

حداقلى مشترکین را داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت آب  و فاضالب اســتان 
اصفهان با بیان اهمیت استفاده از پساب و آب 
خاکسترى در وضعیت کنونى، گفت: بخش 
عمده پساب استان اصفهان که 170 میلیون 
مترمکعب اســت در اختیار صنایع بزرگ قرار 
داده شده، شرکت فوالد مبارکه نیز پساب 11 
شهر از شهرستان هاى لنجان و مبارکه را در 
اختیار گرفته و همچنین شــرکت ذوب آهن، 
پاالیشگاه اصفهان و نیروگاه شهید منتظرى 

نیز قرار است از پساب استفاده کنند.
امینى تاکید کرد: پســابى که پیــش از این 

مشکالت زیست محیطى ایجاد مى کرد تا یک ماه آینده 
در پاالیشگاه اصفهان در حد آب مقطر تصفیه خواهد شد.

وى گفت: به رغم اینکه در ســال 89 مصرف آب حدود 
63 درصد مشــترکین اصفهانى کمتر از الگوى مصرف 
بوده است، درسال 97 این میزان به بیش از 92 درصد رسید 
و در حال حاضر 92 درصد از مردم اصفهان کمتر از الگوى 

مصرف ، آب شرب استفاده مى کنند و میانگین مصرف 
آب شرب مردم اصفهان به 12مترمکعب رسیده  است.

مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب اصفهان افزود: در حال 
حاضر سرانه مصرف آب  شرب در بخش خانگى در استان 

اصفهان از 189 لیتر به 154 لیتر تقلیل پیدا کرده است.
■■■

وى با بیان اینکه صرفه جویى منحصر به تابستان نیست 
و خوب مصرف کردن در تمام مقاطع سال باید به مردم 

آموزش داده شــود، گفت: راه اندازى خانه فرهنگ آب، 
براى فرهنگ سازى مدیریت مصرف بهینه آب در اقشار 

مختلف جامعه اثر بخش بوده  است.
امینى اظهار کــرد: برگزارى همایش هــا و کنگره هاى 
کاربردى در کشورى که بارش هاى آن یک سوم دنیاست 
ضرورتى اجتناب ناپذیر است و در سال هاى اخیر نیز به 

دلیل خشکسالى هاى پى در پى شــرایط سخت تر شده 
است.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اصفهان گفت: باید 
تمرکز همه اســتعدادهاى علمــى، اجتماعى، صنعتى 
و مدیریتى کشــور در حوزه مدیریت آب و شــاخه هاى 

مرتبط باشد.
امینى ادامه داد: در شرایط کنونى استفاده از عبارت «مقابله 
با خشکسالى» آدرسى غلط و خطایى راهبردى است و به 
همین دلیل عبارت «سازگارى با کم آبى» 
مطــرح و کمیته هــاى ملى و اســتانى 
ســازگارى با کم آبى در تمام اســتان ها 
تشکیل شد تا اقداماتى پیرامون سازگارى 
بخش هاى مختلف شرب، کشاورزى و 

صنعت انجام شود.
وى تاکید کرد: سازگارى با کم آبى، بقا و 
دوام فرهنگ و تمدن کشور را در پى دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان تصریح کرد: بــه دنبال پیروى 
ازسیاست هاى وزارت نیرو، در سال هاى 
اخیــر این شــرکت اقداماتــى در قالب 
بخش هاى ســخت افزارى، نرم افزارى 
و مغز افزارى انجــام داده که نتیجه و اثر 
آن در 10 سال گذشته که اصفهان شرایط 

بسیار سختى داشت، مشهود است.
امینى با اشاره به اینکه ســامانه آبرسانى اصفهان بزرگ 
شامل 56 شهر، 300 روستا و درحدود چهار میلیون نفر 
جمعیت است، گفت: کنترل این سامانه کار بسیار سختى 
است اما با اقداماتى که در حوزه مدیریت توزیع بهینه آب 

انجام شده، این مهم اجرا شده  است.

مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب استان:

 میانگین مصرف آب شرب اصفهان
 به 12مترمکعب  رسیده است 


