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کم آبى بدن، چطور شما را چاق مى کند؟کشف 28 هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان«سن پطرزبورگ 2» ساخته مى شودمدیرى با تخصص گردشگرى، خودرو و پتروشیمى؟! سختگیرى هایى براى بازسازى ذوب آهن سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

درمان با 
میوه کــاج

استقبال از روز اصفهان با 1000 برنامه متنوع
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سرنوشت نامعلوم
 تغییر تعطیالت آخر هفته

ورود سامانه جدید بارشى 
به اصفهان

سرقت کاشى هاى 
قاجارى سقاخانه

«نقـاشى»
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 یک افغانستانى 
چند صد میلیارد 

پول جا به جا 
کرده است

میوه کاج، مخروطى و شبیه قلب گوسفند است و پس از رسیدن، 
فلس هاى آن خشک و از هم باز مى شود. در وسط آن بادام 
کوچکى قرار دارد که پس از شکستن، مغز آن را مى خورند. 

کاج همانند گردو داراى کالرى تقریباً باالیى است، 
پس در مصرف آن باید اعتدال را رعایت کرد.

محمدرضا تابش، عضو شــوراى پول و اعتبار با اشاره 
به هجمه هایى که بــه وزیر امور خارجــه در رابطه با 
ســخنانش در مورد پولشویى مى شــود، گفت: آقاى 
ظریف از طــرح این موضــوع نهایت حســن نیت را 
داشته اند و خواســتند اعالم کنند که پدیده پولشویى 
و فساد در کشور رایج است. بخشــى از نابسامانى ها و 
تالطم هایى که در بازار ارز و سکه شاهد بودیم متأثر از 

همین موضوع بود.
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ورود مدعى العموم براى حل مشکالت کشاورزان اصفهانى
دادستان عمومى و انقالب استان به مدت دادستان عمومى و انقالب استان به مدت 44 ساعت در میان کشاورزان حضور پیدا کرد ساعت در میان کشاورزان حضور پیدا کرد
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در قالب 74 عنوان از اول تا سوم آذر ماه محقق مى شود

سروش صحت: 

از اجراى برنامه «کتاب باز» 
ترس داشتم                    

مظاهرى در انتظار تصمیم بیرانوند؟!
پس از شکســت ســنگین 4 بر یک تیم فوتبــال ذوب آهن مقابل 
تراکتورسازى در هفته دوازدهم لیگ برتر، باشگاه ذوب آهن تصمیم 
گرفت تغییراتى در کادرفنى خود ایجاد کــرده و علیرضا منصوریان 
را جایگزین امید نمــازى و کادرش کند. در این بین ســعید آذرى، 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در یکى از مصاحبه هاى خود ...
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س از رسیدن، 
 آن بادام 
ى خورند. 
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آگهى تجدید مزایده عمومىآگهى تجدید مزایده عمومى

حسین ایزدى- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

نوبت دوم

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم 
اسالمى شــهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه 

کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.

نوع آگهىموضوع مزایدهردیف
شماره 

صورتجلسه 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر 
ماه (ریال)

1
اجاره بها حدود 4500 مترمربع 
عرصه با کاربرى پارك بادى و 

شهربازى در محوطه پارك پرنیان
تجدید مزایده 

نوبت دوم
بند 1 شماره 80

97/3/2933/000/00055/000/000

2
اجاره بها حدود 500 مترمربع 

عرصه با کاربرى کارتینگ موتور 
چهارچرخ ساحلى در محوطه 

پارك پرنیان

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 84
97/4/1710/800/00018/000/000

3
اجاره بها حدود 200 مترمربع 

عرصه با کاربرى یوروبانجى در 
محوطه پارك پرنیان

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 1 شماره 84
97/4/176/000/00010/000/000

4
اجاره بها حدود 200 مترمربع 
عرصه با کاربرى اسکیت در 

محوطه پارك پرنیان
تجدید مزایده 

نوبت دوم
بند 2 شماره 93

97/5/284/800/0008/000/000

5
اجاره بها حدود 300 مترمربع 

عرصه با کاربرى پارك بادى در 
محوطه بوستان خلیج فارس 

(پارك ورودى شهر)

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 96
97/6/046/600/00011/000/000

6

اجاره بها مکانى به مساحت 
تقریبى 1500 مترمربع جهت 

راه اندازى بازارچه خطى 
اغذیه فروشى (حداکثر 10 کانتینر 
سیار) در ضلع شرقى پارك پرنیان

تجدید مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 71
97/2/3018/000/00030/000/000

پیشنهاد  دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 
روز شنبه مورخ 97/09/10 به سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد
تلفن: 03152631711 و 03152631722

آگهى تجدید مناقصه عمومىآگهى تجدید مناقصه عمومى

حسین ایزدى- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

نوبت دوم
سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات زیر را از طریق مناقصه عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به 

اشخاص حقیقى یا حقوقى/ پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شماره مصوبه نوع آگهىموضوع مناقصهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ کل (ریال)در مناقصه (ریال)

1
خرید و نصب پایه چراغ هاى 
روشنائى در سطح پارك ها و 

فضاى سبز شهر
تجدید مناقصه 

نوبت اول
5/97/1174

97/7/1200/000/0004/000/000/000

پیشنهاد  دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز 
شنبه مورخ 97/09/10 به سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد
تلفن: 03152631711 و 03152631722

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 

زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1- موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى دهکده طبق جدول زیر:

مبلغ پایه کارشناسى موقعیتنوع کاربرىردیف
ماهیانه (ریال)

مبلغ پایه کارشناسى سالیانه 
مدت قرارداد(ریال)

3 سال220/000/0002/640/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانسالن ورزشى تفریحى سرپوشیده1
3 سال3/500/00042/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانسایت شترسوارى2

2- مدت قرارداد براى هر یک از موارد در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا دو سال قابل تمدید است.
3- محل دریافت اسناد مزایده دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، ساختمان ادارى است.

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 است
4-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، نقشــه و مشــخصات محل اجاره ردیف یک باید مبلغ 500/000 ریال و براى ردیف دو مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 

0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد  دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

غدیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/09/17 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 132/000/000 ریال براى سالن ورزشى سرپوشیده و 2/100/000 ریال براى سایت شترسوارى است.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مزایده مندرج است.
10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

داشرسترسداشترس داش ت

عضو شوراى پول و اعتبار: 
پدیده پولشویى در کشور رایج است

 بازار صنایع دستى 
در رکود کامل است

رئیس اتحادیه صنایع دستى استان:

33

 واحدهاى صنعتى در جذب نیروى انسانى دچار مشکل هستند
رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانى اصفهان:
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گر
ج را
مد کى روش باز همکى روش باز هم

 دالرها را برایمان دالرها را برایمان
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به دنبال کم آبى و مشکالتى که براى باغداران، چاه داران 
و کشاورزان شرق و غرب اصفهان حوضه آبریز زاینده رود 
به وجود آمده است جمعى از کشاورزان در دیدار با دادستان 
عمومى و انقالب اصفهان خواستار اجراى مصوبه شوراى 

عالى آب و تخصیص حقابه خود از این رودخانه شدند.
دادســتان عمومى و انقــالب مرکز اســتان اصفهان در 
گفتگو با «میزان» با تأکید بر اینکه مطالبات کشــاورزان 
در خصوص حقابه، مطالبه اى برحق است که باید پیگیرى 
شود، اظهارکرد: تصمیماتى که در حوضه آبریز زاینده رود 
گرفته مى شود براساس مصوبات شوراى عالى آب است که 

امیدواریم به نتایج مثبتى دراین رابطه برسیم. 

دادستان اصفهان با اشاره به بازدید چهار ساعته خود که با 
همراهى کامران نماینده مــردم اصفهان صورت پذیرفت، 
افزود: دراین بازدید نمایندگان صنف کشاورزان تأکید داشتند 
که حقابه زاینده رود و مصوبات شوراى عالى آب اجرایى شود 
که مقرر شد درخواســت هاى آنان به صورت کتبى به دفتر 
دادستانى اعالم شود و براساس مصوبات شوراى عالى آب 

پیگیر مطالبات آنها باشیم. 
این مقام قضائى در اســتان اصفهان اعالم کرد: همچنین 
هشدار هاى الزم به کشاورزان داده شده است که افرادى که 
دغدغه کشاورزان را ندارند در قالب دفاع از حق آن ها از این 

موقعیت سوء استفاده نکنند.

على اصغر مونسان از روزى که ســکان میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى را برعهده گرفته همواره بر 
تعطیالت زمستانى براى رونق سفرهاى مردم تأکید کرده 
است اما حال نه تنها این تعطیالت محقق نشده است بلکه 

صحبت از لغو تعطیلى پنج شنبه ها هم به میان آمده است.
عالوه بر تعطیلى یک هفته اى زمستانى، موضوعاتى  درباره 
تغییر تعطیالت آخر هفته و تعطیلى شنبه به جاى پنج شنبه 

مطرح شده بود که به نظر مى رسد فعًال مسکوت است.
محمدمهدى زاهدى، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در مورد مصوبه تعطیلى پنج شنبه ها مى گوید: شوراى 
عالى آموزش  و پرورش با اهداف خاصى روز پنج شنبه آخر 

هفته را تعطیل اعالم کرد البته هدف از این طرح این نبود که 
مدرسه تعطیل شود و کالس ها تشکیل نشود بلکه قرار بود 
دانش آموزان در کنار معلم و مربیان حضور پیداکرده و باهم 

تعامل و گفتگو کنند.
وى با اشاره به اینکه روزهاى پنج شنبه یا باید به حالت قبل 
برگردد و یا اینکه اهدافى که این مصوبه دارد دنبال شــود، 
ادامه داد: برنامه هاى پرورشــى باید در سرفصل روزهاى 
پنج شنبه قرار گیرد و برنامه هایى مدون براى ارتباط مدرسه 
با مسجد دنبال شود. این برنامه مى تواند عالوه بر آموزش 
درس زندگى به دانش آموزان قسمتى از سند تحول بنیادین 

را نیز به اجرا دربیاورد.

ورود مدعى العموم براى حل 
مشکالت کشاورزان اصفهانى 

سرنوشت نامعلوم
 تغییر تعطیالت آخر هفته

«وحشتناك» و «خشن»
 پانا| رئیس جمهورى آمریکا مى گوید، به طور 
کامل در جریان جزئیات نوار صوتى که در زمان قتل 
«جمال خاشقجى» ضبط شده، قرار گرفته است اما 
شــخصًا این نوار را گوش نکرده چون معتقد است 
وحشتناك تر و خشــن تر از آن اســت که بتواند آن 
را گوش کند. «دونالد ترامپ» در گفتگو با شــبکه 
خبرى «فاکس نیوز» اظهار کرد که این نوار صوتى 

خیلى «وحشتناك»، «دردناك» و «خشن» است.

روزى که اسکناس ها را 
معدوم کردند

محمــد ســالمتى، وزیر   اعتماد آنالین|
کشاورزى دولت شــهید رجایى با ذکر خاطره اى از 
زمان دولت شهید رجایى گفت: در زمان دولت دوم 
به دلیل شایعه ورشکســتگى بانک ها، مردم اقدام 
به برداشــت وجوه نقدى خود کردند که همین امر 
موجب شد بانک مرکزى پیشــنهاد چاپ اسکناس 
بدهد که قطعًا باعث ایجاد تورم مى شد. پول ها چاپ 
شــد اما پیش از توزیع شــهید رجایى در گفتگویى 
تلویزیونــى به مــردم اطمینــان داد بانک ها دچار 
هیچ مشکلى نخواهند شــد و از آنها درخواست کرد

پول هاى خود را به بانــک بازگردانند که اطمینان 
و اعتماد مردم به رجایى باعث شــد مشکل سیستم 
بانکى رفع شــده و اســکناس هاى تازه چاپ شده 

معدوم شود.

موالوردى استاندار مى شود؟
شــهیندخت موالوردى،   روزنامه آرمان|
دســتیار ویــژه رئیس جمهــورى در امــور حقوق 
شهروندى، استاندار مى شــود؟ عضو کمیته رایزنى 
شــوراى هماهنگى اصالح طلبان خراسان رضوى 
گزینه هاى این شورا را براى اســتاندارى خراسان 
رضوى اعــالم کرد کــه یکى از آنها شــهیندخت 
موالوردى، معــاون ســابق امور زنــان و خانواده 
رئیس جمهور و دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور 

حقوق شهروندى است.

همه مدیران زندانى!
محمد دهقان، نماینده مجلس   عصر ایران|
شوراى اســالمى در توییتى نوشت: «حدود 9 نفر از 
مسئوالن سابق بانک مرکزى و تعدادى از مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در زندان هســتند و 
قوه قضائیه باید کسانى که 18 میلیارد دالر ارز کشور 
و ده ها تن سکه را تضییع کردند و ثروت کشور را به 
یک سوم کاهش دادند تحت کیفر قانونى قرار دهد.»  

اگر حجاب اختیارى باشد...
على مطهرى در گفتگــو با روزنامه   روز نو|
«اعتماد» گفته: فرض کنید حجاب اختیارى باشد، 
قطعاً این به برهنگى و عریانى منتهى مى شود. اینطور 
نیست که اگر حجاب را اختیارى کردید فقط روسرى 
را بردارند، مطمئن باشــید کار بــه جاهاى باریک 
مى کشــد. بنابراین وضع موجود بهتر از آن است که 

بگوییم حجاب اختیارى باشد.

جزئیات یک درگیرى 
 ایسنا| مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشکى جندى شــاپور اهواز با اشاره به درگیرى در 
بیمارستان امام خمینى(ره) اهواز گفت: 27 آبان ماه 
حوالى ساعت 22، راننده یک خودرو با پلیس راهور 
در مرکز شهر درگیر مى شود و با توجه به این درگیرى 
پلیس راهور از نیروى انتظامى درخواست یگان امداد 
مى کند. در حین این درگیرى، چرخ یک خودرو روى 
پاى همراه راننده خودرو مى رود و این مسئله باعث 
مى شود پلیس به همراه راننده خودرو و همراهى که 
آسیب دیده به اورژانس بیمارستان امام خمینى(ره) 
اهواز مراجعه کنند. در بیمارســتان امام خمینى(ره) 
بستگان راننده خودرو با پلیس راهور درگیر مى شوند و 
مردم از این درگیرى فیلم بردارى و در فضاى مجازى 

منتشر مى کنند.

خبرخوان
دلیل تعطیلى

 نمایشگاه مطبوعات 
معاون امــور مطبوعاتى وزیر   ایسنا|
ارشاد درباره تصمیم نهایى براى برگزار نشدن 
نمایشــگاه مطبوعــات اظهار کرد: شــرایط 
اقتصادى حاکم بر مطبوعات در ســال جارى 
مهمترین دلیل براى برگزار نشــدن نمایشگاه

مطبوعات بــود. بنابراین نظرســنجى کردیم 
و 26 مدیــرکل از 31 یا 32 مدیر کل ارشــاد 
تصمیم گرفتند امسال نمایشگاه مطبوعات را 

برگزار نکنیم.

تیراژ عجیب یک کتاب 
  فارس| دبیر هشتمین جشن کتاب سال 
ســینماى ایران گفت: قدیم گالیه مى کردیم 
که چرا تیراژ کتاب ها 3000 نسخه شده، حال 

کتابى داریم که تیراژ آن 50 عدد است.

ما و عراق و سفرهایمان
ایرج مسجدى، سفیر ایران در   چمدان|
عراق با اشاره به اینکه ســاالنه چهار میلیون 
ایرانى به عراق ســفر مى کننــد و همزمان دو 
میلیون عراقى به ایران مى آیند گفت: این آمار 
در ســال 97 در حال نزدیک شدن به هم است 
و پیش بینى مى کنیم تا پایان امســال بیش از 
ســه میلیون عراقى به ایران ســفر کنند. وى 
اضافه کرد: ما در پى لغو روادید میان دو کشور 
هستیم و در سفر رئیس جمهور عراق به تهران 
براى لغو روادید میان تجار و بازرگانان بحث و 

تبادل نظر شد.

بارش هاى سیل آسا 
در راه است

  تسنیم| از  روز جمعــه دوم آذر ماه با 
ورود سامانه بسیار فعال از سمت جنوب غرب 
کشور، ابتدا در استان هاى جنوب غرب کشور 
با پیک بارش در شــمال خوزســتان و سپس 
در اســتان هاى واقع در غرب (جنوب ایالم و 
لرستان) بارش هاى سیل آسا را شاهد خواهیم 
بود. بارش ها تا اواخر وقت دوشنبه ادامه خواهد 
داشــت و دامنه بارش ها بــه مناطق مرکزى ، 
دامنه هاى البرز و شمال شرق کشور هم کشیده 

خواهد شد.

نامه مرغداران 
به رئیس جمهور

اتحادیه سراسرى مرغداران   افکارنیوز|
کشور در نامه اى به رئیس جمهور، از تصویب 
قیمت 9800 تومان براى هرکیلوگرم مرغ در 
ســازمان حمایت، انتقاد کردند. مرغداران در 
این نامه  سرگشاده به قیمت اعالم شده براى 
مرغ اعتراض و اعالم کردند: با نرخ تعیین شده 
مخالف هســتند و قیمت منطقى و کارشناسى 
شده براى مرغ، کیلویى 11 هزار و 500 تومان 

است.
   

اتباع عربستان
به ایران نمى آیند

 چمدان| عضو کمیسیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس مى گوید از زمان قطع 
رابطه ایران و عربستان، پروازهاى متعددى که 
زائران شیعه عربســتان را از منطقه الشرقیه به 
مشهد مقدس منتقل مى کرد قطع شده است. 
عالءالدین بروجردى افزود: عربســتان اجازه 
نمى دهد اتباعش بــه ایران ســفر کنند. وى 
درباره اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگى 
و گردشگرى کشور مبنى بر اینکه روند حضور 
گردشگران عربستان در ایران شدت یافته است، 
توضیح داد: تا آنجــا که مى دانم این ممنوعیت 
همچنان جارى و سارى است و نمى دانم مرجع 

خبر وى چیست.

پس از مکاتبه رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت 
ایران با دادســتان کل کشــور در خصوص حمایت 
قضائی از مصوبات ستادهاي تسهیل، حجت االسالم 
والمسلمین محمد جعفر منتظري، دادستان کل کشور 
طی بخشنامه اي، دادســتان هاي عمومی و انقالب 
سراسر کشور را موظف به همکارى کامل با ستادهاي 
تسهیل کرده است. در بخشنامه دادستان کل کشور 
تأکید شــده اســت: نظر به حل و فصل مشــکالت 
واحدهاى تولیــدى به ویــژه در مــوارد مربوط به 

تکمیل و راه انــدازى طرح هاى نیمــه تمام، تأمین 
مالى، تعیین تکلیف بدهى هــاى معوق و همچنین 
رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعى و 
معادن و نیز رفع موانع صادراتى و با توجه به تصویب 
قانون الحاق ماده واحده به قانــون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى کشــور در تاریخ 31 
خرداد 1397 توســط مجلس شــوراى اسالمى که 
به موجب آن «ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید» 
تشــکیل و در فراز آخر ماده 61 آن قانون، مصوبات 
ستاد مذکور و کارگروه هاى استانى را نافذ و اجرایى 
دانسته اســت مقرر مى دارد دادستان هاى عمومى و 
انقالب در راستاى صیانت از حقوق عمومى، نهایت 
همکارى و مساعدت را با ســتاد مذکور معمول و در 
مواردى که آن ستاد اقدام به طرح شکایت مى کند، با 
رعایت قوانین و مقررات مصوب، ترتیبى اتخاذ شود  
که اقدامات تعقیبى و تحقیقى با ســرعت الزم انجام

پذیرد.

بیش از نیمى از جمعیت اســتان کرمان در زمینه کشاورزى 
مشغول به کار هستند اما این روزها مگس مدیترانه اى در کنار 
تغییر اقلیم و خشکســالى بالى جان کشاورزى در این استان 
شده و خسارت هاى ســنگینى به بار آورده است. کارشناسان 
کشــاورزى از این آفت به عنوان مهمترین تهدید کشاورزى 
اســتان در بخش آفت ها یاد مى کنند که اگر کنترل نشــود 
مى تواند گریبان کشــاورزان را بسیار محکم تر از قبل بگیرد. 
مگس مدیترانه اى به سادگى مى تواند باغ میوه را در عرض چند 
روز در برگیرد و همه محصول را به میوه هاى گندیده تبدیل کند.
کار تهدید مگس مدیترانه اى در استان کرمان به جایى رسیده 
است که حمید مالنورى، رئیس جهاد ک شاورزى شمال استان 

کرمان در خصوص این آفت اعتقاد دارد مگس مدیترانه اى 
تهدید بیوتروریســمى و حتى امنیتى است. حمید مالنورى

 مى گوید که این آفت از خارج از کشور وارد شده و طبق بررسى ها، 
قدرت تخریب باالیى دارد و مى تواند منابع را هدر دهد.

تصدى همزمان پست هیئت مدیره شرکت هاى   الف|
زیر مجموعه شستا توسط مدیران ســایپا این روزها بعد از 
افشاى اسامى اعضاى هیئت مدیره، موضوعى ابهام برانگیز 
براى کارشناسان و اصحاب رســانه شده است. اینکه تعداد 
زیادى از مدیران سایپا علیرغم اینکه تخصص الزم را ندارند 
در زیر مجموعه هاى شستا عضو هیئت مدیره شوند موضوعى 

است که نهادهاى نظارتى باید بررسى کنند.
سید علیرضا محمودى که سال گذشته با حکم جهرودى، 
قائم مقام مدیرعامل در امور بازاریابى و فروش ســاپیا شد، 
یکى از این مدیران است. محمودى در حال حاضر عالوه بر 
قائم مقامى در سایپا چهار پست دیگر به ترتیب زیر دارد: نایب 
رئیس هیئت مدیره ایمن خودرو شرق متعلق به تعاونى اعتبار 
ایران خودرو (از بهمن 90 تاکنــون)، رئیس هیئت مدیره و 
رئیس کمیته حسابرسى پتروشیمى غدیر وابسته به هلدینگ 
تاپیکو (آبان 93 تاکنون)، رئیس هیئت مدیره شــرکت راه 
پرواز متعلق به مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن 
(فروردین 95 تاکنون) و مشــاور ارشد مدیر عامل مؤسسه 

صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهورى اســالمى (از 
خرداد 94 تاکنون).

این در حالى است که وى عالوه بر این پست ها عضو هیئت 
مدیره گسترش صنایع ریلى ایران از شهریور 94 تا خرداد 96 
و عضو هیئت مدیره شرکت محصوالت کاغذى لطیف از زیر 

مجموعه هاى شستا از تیر 92 تا تیر 95 بوده است.
این در حالى است که اکثر جوانان ایرانى بدون شغل تحت 
شدیدترین فشارهاى اقتصادى هستند. سئ والى که در این 
بین مطرح مى شود این است که چگونه یک شخص هم در 
حوزه گردشگرى تخصص دارد، هم خودرو و هم پتروشیمى؟!

حدود 15 سال از آخرین حضور تیم ملى ژیمناستیک 
زنان ایران در رقابت هاى بین المللى مى گذرد اما قرار 
است این تیم پس از این ســال ها دورى و حصر، در 

رقابت هاى زنان کشورهاى مسلمان به میدان برود.
به گزارش «ایرنا»، تیم ملى ژیمناستیک زنان ایران 
قرار است بهمن امسال پس از سال ها طعم حضور در 
یک مسابقه رسمى را بچشد. زنان ژیمناست به دلیل 
نوع پوشش این رشــته، در این سال ها ورزش را فقط 
براى دل خود دنبال کردند و نتوانســتند این هنر را در 

رقابت هاى بین المللى ارائه کنند. 

رئیس فدراسیون ژیمناستیک تأکید کرد: این دوره از 
رقابت ها با مقررات اسالمى و بدون حضور مردان در 

همه بخش ها برگزار مى شود. 
زهرا اینچه درگاهى، به موضوع لباس براى تیم هاى 
شــرکت کننده اشــاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 
مسابقات در محیطى بدون حضور مردان و تصویربردار 
برگزار مى شــود، طبق قوانین رقابت هاى جهانى و 
بین المللى برگزار مى شود  و تغییرى در پوشش زنان 

ورزشکار انجام نخواهد شد. 

«پدرم کارگر است. وضعیت اقتصادى خانواده زیاد مناسب نیست. با زدن گیتار 
کنار خیابان سعى مى کردم کمک خرج خانواده باشم.» این سخنان محمد 17ساله 
بود که این روزها ماجراى برخورد بد یکى از مأموران با او در رشت به تیتر یک 

رسانه ها تبدیل شده است.
به گزارش «برنا»، چند روز پیش در شب شهادت امام حسن عسگرى (ع) که 
آغاز امامت حضرت قائم (عج) نیز بود، سه جوان کم سن و سال با نام هاى محمد 
17 ساله، على 20 ساله و امید 19 ساله بى خبر از اینکه شب شهادت است، مطابق 
معمول بسیارى از شب هاى دیگر براى کسب درآمد راهى یکى از خیابان هاى 
رشت مى شوند تا با زدن گیتار و نواختن موســیقى کمک خرجى باشند براى 
خانواده هاى خود. اما دقایقى از نواختن موســیقى نگذشته بود که مأمور اماکن 
به آنها حمله کرده و در ادامه رفتار بسیار زشــت و زننده اى را براى مانع شدن 
آنها از نواختن انجام مى دهد. رهگذران با مشاهده برخورد مأمور اماکن شروع به 

تصویربردارى از صحنه مى کنند و در مدت زمان کوتاهى فضاى مجازى پر مى شود 
از تصاویر این صحنه متأثر کننده. پس از انتشار این تصاویر عکس العمل هایى از 

سوى مسئوالن کشورى در برابر نوع برخورد مأمور با این جوانان ابراز شد.
محمد که کوچک ترین عضو این گروه محسوب مى شود و 17 سال سن دارد، در 
گفتگویى اظهار کرد: «پدرم کارگر است؛ وضعیت اقتصادى خانواده زیاد مناسب 

نیست. با زدن گیتار کنار خیابان سعى مى کردم کمک خرج خانواده باشم.»
او با بیان این ادعا که در همان ساعات اولیه پس از انتشار فیلم در فضاى مجازى 
از چند شبکه خارجى فارسى زبان با ما از طریق دایرکت اینستاگرام تماس گرفته 
شد، توضیح داد: «خبرنگاران این شبکه ها، خواستار این بودند که فیلم حادثه و 
چگونگى وقوع این اتفاق را از زبان خودمان به صورت فیلم براى آنها ارسال کنیم 
و مى گفتند که پس از ارسال این فیلم ها اتفاق خوبى برایمان مى افتد ولى ما این 

کار را نکردیم.»
محمد اظهار کرد: «آن شب با حمله مأموران شوکه شدیم. اصًال نمى دانستیم 

که شب شهادت است و اگر مى دانستیم قطعاً آن شب به خیابان نمى رفتیم.»

محمدرضا تابش، عضو شوراى پول و اعتبار با اشاره به 
هجمه هایى که به وزیر امور خارجه در رابطه با سخنانش 
در مورد پولشویى مى شود، گفت: آقاى ظریف از طرح این 
موضوع نهایت حسن نیت را داشته اند و خواستند اعالم 
کنند که پدیده پولشویى و فســاد در کشور رایج است. 
بخشى از نابســامانى ها و تالطم هایى که در بازار ارز و 

سکه شاهد بودیم متأثر از همین موضوع بود.
نماینده اردکان یزد در مجلس در گفتگو با «عصر ایران» 
ادامه داد: به عنوان عضو شــوراى پــول و اعتبار اعالم 
مى کنم متأسفانه پدیده پولشویى در کشور رایج است و 
اتباع بیگانه و حتى ایرانیان از فرصت هایى که فراهم شده 
است براى تبادل پول به مبالغ کالن حداکثر استفاده را 
کرده اند و گاهى با کارت هاى بانکــى این کار را انجام

داده اند و متأسفانه منجر به سوءاستفاده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خاطر نشان 
کرد:  در جلسه اخیر شــوراى پول و اعتبار دادستان کل 
کشــور گزارش دادند که در یکى از استان ها، یک تبعه 
افغانى که گذرنامه هم ندارد توانسته است با کارت بانکى 
چند صد میلیارد پول را جابه جا کند و همین نشان دهنده 

پولشویى در کشور است.
عضو فراکســیون امید تأکید کرد: افــرادى که االن در 
معرض اتهام هســتند یــا در حال محاکمه هســتند از 
حساب هاى چند صد میلیاردى بستگان یا افراد ناشناس 
صحبت مى  کنند که همه اینها نشان دهنده این است که 

در کشور پولشویى مى شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: پولشویى 
در این حجم و حد وسیع در کشور بدون پشتوانه نیست و 
باید خود نظام و حاکمیت این مسئله را ریشه یابى کنند 

و قوانین محکمى داشته باشیم که مانع پولشویى شود. 
این نماینده اصالح طلب مجلس تصریح کرد: قوه قضائیه 
همچنان که تا کنون به خوبى براى برخورد با مفسدان 

اقتصادى عمل کرده است به طور جدى تر این برخورد 
را انجام دهد.

تابش افــزود: عامه مردم و مســئوالن از صحبت هاى 

آقاى ظریف استقبال کردند ولى عده اى نیز این سخنان 
را برنتافتند و با آن مخالفت کردند که دلیل مخالفتشان 

معلوم نیست.

عضو شوراى پول و اعتبار: پدیده پولشویى در کشور رایج است

 یک افغانستانى چند صد میلیارد پول جا به جا کرده است

ابالغ بخشنامه حمایت از مصوبات رفع موانع تولید

پایان 15 سال حصر زنان ژیمناستیک ایران

تهدید بیوتروریسمى با مگس؟!

مدیرى با تخصص گردشگرى، خودرو و پتروشیمى؟!

 اگر مى دانستیم شب شهادت است، ساز نمى زدیم
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تصویب بودجه 
شهردارى اصفهان 

بودجه سـه هـزار و 300 میلیـارد تومانى سـال آینده 
شهردارى اصفهان با ده رأى موافق تصویب شد.

قاسمى، سرپرست معاونت 
سیاسى استاندارى شد

با حکم سرپرست اسـتاندارى اصفهان، حیدر قاسمى 
مدیرکل سیاسـى، انتخابات و تقسیمات کشورى، به 
سمت سرپرست معاونت سیاسى، امنیتى و اجتماعى 

استاندارى اصفهان منصوب شد.

فرماندار سمیرم هم 
خداحافظى کرد

در جلسـه شـوراى ادارى سـمیرم از زحمـات محمد 
جعفـرزاده تقدیر و محمدرضا عسـگریان بـه عنوان 

فرماندار جدید این شهرستان معرفى شد.

ورنامخواست وقف نیست
شـهردار ورنامخواسـت گفـت: براسـاس نظـر 
کارشناسـان، اینکـه مطرح مى شـود بخـش قابل 
توجهى از شـهر ورنامخواسـت وقفى است، درست 
نیسـت و انتظار مى رود با همدلى مسـئوالن تدابیر 
اصولى براى رفـع مشـکل زمین هاى ایـن منطقه 
پس از 40 سال اتخاذ شود تا مشکل مردم این شهر 

مرتفع و کام آنها شیرین شود.
علیرضـا اطهـرى فر یکـى از مشـکالت موجود در 
شهر ورنامخواست را طرح سخنانى مبنى بر موقوفه 
بودن اراضى این شـهر دانست و اظهار کرد: یکى از 
مشـکالت بزرگ مردم ورنامخواسـت در 40 سال 
اخیر، موقوفه بودن زمین هاى شهرى در این منطقه 
بوده، به طورى که این معضل چندین سـاله توسعه 

و رونق شهر را کامًال تحت تأثیر قرار داده است.
وى بـا بیـان اینکـه مشـکل موقوفـه بودن شـهر 
ورنامخواسـت مانعى اساسـى بر سـر راه مردم این 
شهر براى اخذ سـند ثبتى به شمار مى آید، افزود: در 
سال هاى اخیر به رغم پیگیرى هاى متعدد، همچنان 
نتیجه الزم حاصل نشـده و رفع این چالش نیازمند 

نگاه ملى، استانى و شهرستانى مسئوالن است.

کشف 28 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در اصفهان 

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهان از کشـف 
28 هـزار و 500 لیتـر سـوخت قاچـاق در اصفهان

 خبر داد.
حسـن یـار دوسـتى  گفـت: 28 هـزار و 500 لیتر 
گازوئیل قاچاق در اصفهان کشـف و یک دسـتگاه 

کامیون تانکر دار توقیف شد.
وى افزود: مأموران پاسگاه دستجاء حین گشتزنى 
در یکى از محورهاى فرعى این شهرستان، به یک 
کامیون کشـنده تانکردار مشـکوك شـدند و آن را 
متوقف کردند.ایـن مقـام انتظامى بیان کـرد: این 
خودرو حامل 28 هزار و 500 لیتـر گازوئیل بود که 

راننده مدارك و مجوز مربوطه را ارائه نداد.

اصفهان 200 محیط بان 
کم دارد

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
اصفهـان گفـت: مناطـق حفاظت شـده و شـکار 
ممنوع این اسـتان بـه وسـعت 2 میلیـون هکتار،

 200 محیط بان کم دارد.
مرتضـى جمشـیدیان تعـداد محیـط بانـان در 
عرصه هـا اکنون بـا وجـود گسـتردگى و اهمیت 
گونه هـاى گیاهى و جانـورى این اسـتان را 200 

نفر اعالم کرد.
وى اظهارکـرد: در مناطـق حفاظت شـده اسـتان 
شامل موته، قمیشلو، کاله قاضى، کرکس و عباس 
آباد تاکنون 62 گونه پستاندار، 296 گونه پرنده، 40 
گونه خزنده، هشت گونه دوزیست و 41 گونه ماهى 

شناسایى شده است.

خبر

معــاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى استان اصفهان از آماده باش صد گروه راهدارى 
دائم و موقت براى اجراى طرح راهدارى زمســتانه در 

استان اصفهان خبر داد.
فرزاد دادخــواه اظهار کرد: طرح راهدارى زمســتانه در 
مناطق کوهستانى، برفگیر و پربارش از اول آذرماه و در 
سایر محورهاى مواصالتى استان اصفهان از 15 آذرماه 

آغاز خواهد شد.
وى با بیان اینکه استان اصفهان 75 گردنه برفگیر دارد، 
تصریح کرد: در فصل بارش بــرف بیش از 60 درصد از 
محورهاى اســتان اصفهان تحت تأثیر بارش برف قرار 

مى گیرند. دادخواه با بیان اینکــه750 نفر از نیروهاى 
مجرب راهدارى در این طرح به مردم خدمت رســانى 
خواهند کرد، اضافه کــرد: در اجراى ایــن طرح، 550 
دستگاه ماشــین آالت و بالغ بر 200 دستگاه تجهیزات 
راهدارى مانند نمک پاش و تیغه هاى برف روب به کار 

گرفته شده است.
معــاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى استان اصفهان تصریح کرد: راهدارى زمستانه 
در 11 هزار و 500 کیلومتر راه هاى حوزه اســتحفاظى 
استان اصفهان اجرا خواهد شد.دادخواه به آمادگى کامل 

این معاونت براى زمستان سال جارى اشاره کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 264 هزار و 272 سبد کاال در طرح حمایت غذایى 
نیازمندان بــه خانوارهاى تحت حمایــت کمیته امداد 

اصفهان در سه نوبت پرداخت شد.
محمدرضا متین پور بابیان اینکه 264 هزار و 272 خانوار 
تحت حمایت این نهاد امسال سبد کاالى طرح حمایت 
غذایى دولت را دریافت کردند، گفت: این تعداد سبد کاال 
در سه نوبت ماه رمضان، شهریور و آبان ماه به مددجویان 
پرداخت شده است و پیش بینى مى شود که تا پایان سال 

در دو نوبت دیگر نیز پرداخت شود.
وى با اشاره به واریز مستقیم این کمک هزینه به حساب 

سرپرستان خانوارهاى تحت حمایت کمیته امداد اصفهان 
از طرف دولت، گفت: در آبان ماه 91 هزار و 565 خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد در استان اصفهان از این بسته 

حمایت غذایى بهره مند شدند.
وى با اشاره به افزایش مبلغ پرداختى در این مرحله نسبت 
به مرحله هاى قبل، گفت: خانوارهــاى یک نفره صد، 
خانوارهاى دو نفره 150، سه نفره 200، چهار نفره 250 و 

پنج نفره و بیشتر 300 هزار تومان دریافت کردند.
متین پور افزود: در ماه رمضان امســال 85 هزار و 473 
خانوار و همچنین در شهریور ماه 87 هزار و 224 خانوار از 

سبد کاالى طرح حمایت غذایى بهره مند شدند.

پرداخت 264 هزار سبد کاال 
توسط کمیته امداد

اجراى طرح راهدارى زمستانه 
در نصف جهان

رئیس اتحادیه صنایع دستى استان اصفهان گفت: مشکالت 
عدیده هنرمندان صنایع دستى در قالب بسته هاى حمایتى و 

اصالح قوانین واردات و صادرات کاهش مى یابد.
عباس شیردل افزود : افزایش قیمت مواد اولیه و وضع مالیات 
و عوارض، سازندگان صنایع دســتى استان را با مشکالت 

عدیده اى مواجه کرده است.
وى اظهارکرد: افزایش دو برابرى قیمت مواد اولیه وارداتى 
و همچنین باالرفتن قیمت مواد داخلى از جمله رنگ و حتى 
مس، بســیارى از کارگاه هاى صنایع دستى را به تعطیلى 

کشانده است.
وى یادآور شد: بر این اســاس، بازار صنایع دستى در رکود 
کامل قرار گرفته و بســیارى از مغازه  هاى فروش صنایع 

دستى در میدان نقش جهان اصفهان از درآمد حداقل روزانه 
ناتوان شده اند.

رئیس اتحادیه صنایع دستى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
این در حالى است که مالیات و عوارض با افزایش 10 تا 20 

درصد از این هنرمندان اخذ مى شود.
وى با بیان اینکه رونق تولید صنایع دســتى نیازمند ثبات 
قیمت مواد اولیه است، تصریح کرد: در زمان حاضر مشکل 
اصلى و اساســى تمامى هنرمندان صنایع دستى بى ثباتى 
قیمت ارز است و بر این اساس هر روز قیمت مواد اولیه تغییر 
مى کند و با این روند آینده خوبى براى صنایع دستى دیده 

نمى شود.
شــیردل با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت مس و برنج 

بسیارى از کارگاه هاى صنایع دستى تعطیل شده است، بیان 
کرد: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم مس نورد شده تولید 
داخل کشور درحدود 300 هزار ریال بود که امسال با نوسانات 

قیمت ارز به 750 هزار ریال افزایش یافته است.
وى بیشترین قاچاق صنایع دســتى را پارچه  هاى قلمکار، 
ترمه دوزى و مصنوعات نقره و ظروف مســى ذکر کرد و 
گفت : بیشتر این کاالهاى قاچاق از کشورهاى چین، ترکیه 

و تایلند وارد مى شود.
شیردل خرید و فروش صنایع دستى قاچاق را موجب ضرر و 
زیان بسیارى به تولید کنندگان صنایع دستى ایرانى ذکر کرد 
و گفت: تنها راهکار رسیدگى به این وضعیت، اصالح قوانین 

واردات و صادرات و  بسته  هاى حمایتى است.

رئیس اتحادیه صنایع دستى استان:

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت:  بازار صنایع دستى در رکود کامل است
امروز براى اکثر مناطق استان آسمان صاف تا قسمتى 
ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد و در مناطق مرکزى 

غبار صبحگاهى پیش بینى مى شود.
فاطمه زهرا ســیدان اظهار کرد: در این بازه زمانى، جو 

تقریباً پایدار بر آسمان استان حاکم است.

 وى با بیان اینکه موج ناپایدار ضعیفى روز سه شــنبه و 
چهارشنبه(امروز و فردا) از آسمان استان عبور خواهد کرد 
و با پدیده افزایش ابر مواجه مى شویم، اضافه کرد: این موج 
باعث ناپایدارى جو و کاهش میزان آالینده ها در هواى 
استان مى شود و براى مناطق جنوب به ویژه سمیرم، نایین 

و ورزنه بارش برف و باران پیش بینى مى شود.

ورود سامانه جدید بارشى به اصفهان

تفاهمنامه همکارى مشــترك علمى و پژوهشى 
بین گروه 22توپخانه ارتش جمهورى اســالمى و 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا منعقد شد.
این تفاهمنامه همکارى به امضاى سرهنگ شهرام 

میناپور، فرمانده گروه 22توپخانه شــهرضا و فرید 
نعیمى، رئیس دانشگاه آزاد شهرضا رسید.

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
شــهرضا گفت: ارائه مشــاوره و راهنمایى 
و همکارى هــاى دوجانبــه در زمینــه 
کاشت،داشت و برداشــت گیاهان دارویى 
و بهره منــدى دو طــرف از آموزش هــاى 
تخصصى کوتــاه مدت، ازجملــه مفاد این 

تفاهمنامه همکارى دوطرفه است.
فرید نعمتى افزود: همکارى هاى مشــترك 
بین گروه 22توپخانه ارتش و دانشــگاه آزاد 
اسالمى شهرضا براى ارتقاى همکارى هاى 
علمى - پژوهشى دانشگاه با نهادها و سازمان هاى 

دولتى کشور منعقد شده است.

امضاى تفاهمنامه بین دانشگاه آزاد شهرضا
 و ارتش

مجرى خط دوم قطارشــهرى اصفهــان گفت: از 
ابتداى آذر امســال و به دلیل عملیــات عمرانى، 
ایستگاه عاشــق اصفهانى از خط دوم قطار شهرى 
اصفهان، محدودیت ترافیکى باند شمالى زیرگذر 

میدان عاشق اصفهانى اعمال مى شود.
محســن واعظى فر ادامه داد: این عملیات عمرانى 

مربوط به ســاخت پل در محل زیرگذر، به منظور 
عبور قطار و ساخت ایستگاه عاشق اصفهانى خط 
دوم مترو اســت. وى تصریح کرد: قرار است باند 
جنوب زیرگذر میدان عاشق اصفهانى صرفًا براى 
وســایل نقلیه ســنگین به صورت دوطرفه مورد 

استفاده قرار گیرد.

محدودیت ترافیکى در زیرگذر میدان عاشق اصفهانى

رئیس کمیســیون آموزش اتاق بازرگانى اصفهان با بیان 
اینکه واحدهاى صنعتى کشــور به شدت در جذب نیروى 
انسانى دچار مشکل هستند، گفت: آموزش هاى بسیارى 
در دانشگاه هاى کشور داده مى شــود اما متأسفانه درست 

به هدف نزده ایم.
امیر کشانى در خصوص برپایى ششمین همایش ملى تعامل 
صنعت و دانشگاه که در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد، 
اظهار کرد: در راستاى افزایش تعامل صنعت و دانشگاه در 
این دوره کمیته ارتباط صنعت با دانشگاه ایجاد شد و به دنبال 
ارتباط معنادار تمام دانشگاه هاى اصفهان با صنایع هستیم.

وى با بیان اینکه ششــمین همایش ملى تعامل صنعت و 
دانشــگاه روزهاى 30 آبان و اول آذرماه امسال به میزبانى 
اتاق بازرگانى ایران و مؤسسه آموزشــى و پژوهشى اتاق 
ایران در اصفهان برگزار مى شود، ابراز امیدوارى کرد: نتایج 
حاکى از این همایش موجب همبســتگى بیشتر صنعت و 

دانشگاه شود.
معاون امور جوانان اتاق بازرگانــى اصفهان در خصوص 
اهداف برپایى این همایش، گفت: متأسفانه ضعف تاریخى 
در ارتباط دانشگاه با صنعت داریم، از سوى دیگر وجود 2600 
واحد دانشگاهى در ایران حاکى از این است که دانشگاه هاى 
ما به صورت هدف دار ســاخته نمى شوند، بنابراین در سایه 

برگزارى این همایش در نظر داریم دانشــگاه ها به صورت 
تخصصى با تربیت نیروى انســانى متخصــص، انجام 
پژوهش، آموزش صنعت و... بــر موضوعات صنعتى وارد 

شوند.
■■■

وى همچنین به افتتاح «متسا» مرکز توسعه سرمایه انسانى 
اتاق بازرگانى اصفهان اشاره کرد و گفت: با همکارى اتاق 
بازرگانى و دانشگاه ها نیروهاى موردنیاز صنایع و واحدهاى 
تجارى بعد از اســتعدادیابى، آموزش هاى دوگانه صنعت، 
دانشگاه و دولت، تربیت و در این راســتا براى افراد شغل 

ایجاد مى شود.
کشانى با تأکید بر اینکه واحدهاى صنعتى کشور به شدت 
در جذب نیروى انســانى دچار مشکل هستند، اظهار کرد: 
آموزش هاى بسیارى در دانشگاه هاى کشور داده مى شود 

اما متأسفانه درست به هدف نزده ایم.

رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانى اصفهان:

 واحدهاى صنعتى در جذب نیروى انسانى دچار مشکل هستند

300طلبه جدید به دروس خارج حــوزه علمیه اصفهان 
وارد مى شوند.

مدیر دفتر امور فضال و روحانیون حوزه اصفهان در آیین 
ورود روحانیون جدید به دروس خارج گفت: براى ســال 
تحصیلى جدید 300طلبه کــه موفق به گذراندن و پایان 

پایه 10 شده اند، به دروس خارج علما وارد مى شوند.
حجت االســالم محمدحســین فقیهى افزود: در حال 

حاضر در استان اصفهان هر ساله بیش از دو هزار طلبه در 
30کالس درس خارج علماى اصفهان شرکت مى کنند.

وى افزود:از برخى از شهرستان هاى استان هاى همجوار 
که دروس خارج در حوزه علمیه آنها برگزار نمى شود، در 
صورت تکمیل بودن پایه هاى تحصیلى یک تا 10، آنها 
مى توانند در درس خارج حوزه علمیه اصفهان شــرکت 

کنند.

ورود 300طلبه جدید به دروس خارج حوزه علمیه اصفهان

کنگره ملى ســرداران و 1400 شــهید خط شکن 
فالورجان، پنج شنبه هفته جارى در این شهرستان 

آغاز مى شود.
جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمــان (عج) 
اســتان اصفهان گفت: این کنگره بــه مدت یک 
هفته درشــهرهاى فالورجان، بهاران، پیربکران، 
قهدریجان، ســهروفیروزان، ایمانشــهر، ابریشم، 

کلیشاد، سودرجان و زازران برگزار مى شود. 

مجتبى فدا هدف از برگزارى این کنگره را، معرفى 
هرچه بهتر شــهیدان و ارزش هاى آنها عنوان کرد 
و گفت: سخنرانى شخصیت هاى کشورى و 
لشکرى، برپایى نمایشگاه، سرکشى و اهداى 
تندیس به خانواده شهدا و خواندن دعا از جمله 

برنامه هاى این رخداد خواهد بود. 
جانشین فرمانده سپاه اصفهان، افتتاح سالن 
4000 نفرى مجموعه شــهداى خط شکن 
واقع در خیابان مالصــدرا فالورجان را نیز از 
دیگر برنامه هاى این رویداد عنوان کرد و ادامه 
داد: افتتاحیه این رخداد با ســخنرانى سردار 
محمدعلى جعفرى، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى و اختتامیه آن به انضمام چهار برنامه 

دیگر در این مجموعه برگزار خواهد شد.
فدا افزود: همزمان با برپایــى این کنگره، رزمایش 
جبهه فیاضیــه عملیات ثامن االئمــه(ع) به مدت 
سه شــب در مجموعه فرهنگى خط شکنان برگزار 

مى شود.

برگزارى کنگره سرداران و 1400 شهید فالورجان 

از 14میلیارد و 600میلیون تومان ســهم تسهیالت 
اشــتغال فراگیــر و پایــدار روســتایى شهرســتان 
خوانســار تنهــا 390میلیــون تومــان از آن جذب

 شده است.
مدیــر اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعى خوانســار 
گفت: از 68 طرح اشــتغال فراگیر روستایى که براى 
دریافت تسهیالت به بانک ها معرفى شده اند، 45طرح 

تسهیالت دریافت کرده اند و زمینه اشتغال 74 نفر در 
حوزه هاى کشاورزى، صنایع دستى و گردشگرى در 

روستاها فراهم شده است. 
عاطفه کریمى افزود: از 20طرحى نیز که براى اجراى 
طرح اشتغال فراگیر در شهر خوانسار به بانک ها معرفى 
شده است، تنها چهار طرح به مبلغ 190میلیون تومان 

تسهیالت دریافت کرده اند.

سهم اندك تسهیالت اشتغال فراگیر روستایى درخوانسار براى هر شهروند فوالدشهرى 50مترمربع فضاى سبز 
وجود دارد.

شهردار فوالدشــهر با اشــاره به ســرانه فضاى سبز 
فوالدشــهر گفت: میزان سرانه هر شــهروند در حوزه 

فضاى سبز 29مترمربع تعریف شده است.
بابک محمدى همچنین به مشــکالت آتش نشــانى 
فوالدشهر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نردبان موجود 
در آتش نشانى فوالدشهر تنها تا هفت طبقه از بلندمرتبه ها 

را مى تواند پوشش دهد.

وى گفت: پیگیرى هاى الزم براى تجهیز این ناوگان به 
یک دستگاه نردبان 56مترى انجام شده است اما براى 
خرید آن نیازمند اعتبارى افزون  بــر 130میلیارد ریال

 هستیم.  شهردار فوالدشــهر در خصوص بدهى هاى 
شهردارى نیز افزود: در حال حاضر شهردارى فوالدشهر 
افزون بر 29میلیارد تومان بدهى دارد که این بدهى ها 
شــامل 12میلیارد تومان بدهى جارى شــامل حقوق 
پرســنل، بیمه و کســورات قانونى و 17میلیارد تومان 

بدهى هاى عمرانى است.

وجود 50مترمربع فضاى سبز 
براى هر فوالدشهرى
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سید جمال ســاداتیان، تهیه کننده فیلم سینمایى 
«مترى شش و نیم» به نویســندگى و کارگردانى 
ســعید روســتایى از پرکردن فرم حضور در سى و 

هفتمین جشنواره فیلم فجر خبر داد. 
سعید روســتایى حال بار دیگر در جشنواره فیلم فجر 
حضور پیدا خواهد کرد. کارگردانى که در آســتانه سى 
و چهارمین جشنواره فجر هیچکس فکرش را نمى کرد 
که وى به موفق ترین چهره سینما در آن سال مبدل شود. 
روستایى توانست در آن سال براى فیلم «ابد و یک روز» 
اکثریت جوایز جشــنواره فیلم فجر، جشن خانه سینما، 

جشن منتقدان سینما و جشن حافظ را از آن خود کند.
«ابد و یک روز» در طول نمایش مورد توجه عموم مردم 
و منتقدان قرار گرفت و توانست 9 سیمرغ بلورین (شش 
سیمرغ در بخش اصلى، دو سیمرغ بهترین فیلم و بهترین 
کارگردانى در بخش نگاه نو، و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران) سى و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر را به 
دست آورد. وى پس از آن، نگارش فیلمنامه «سد معبر» 

به کارگردانى محسن قرایى را انجام داد.
پس از موفقیت در جشــنواره فیلم فجر و جشــن خانه 
سینما و همچنین جشن منتقدان سینما همه در انتظار 
حضور دوباره روستایى در جشنواره فیلم فجر بودند اما 
وى در دو جشنواره ســى و پنجم و ششم غایب بود تا 
اینکه مشخص شد روستایى در حال نگارش فیلمنامه 

جدید خود است.
اخبار از همان ابتدا بسیار طوفانى آغاز شد. همکارى پیمان 
معادى، شهاب حسینى و ســعید روستایى خبرى بود که 
به سرعت در محافل هنرى دســت به دست شد تا همه 
در انتظار ساخته دوم روســتایى در مقام کارگردان با نام 

«مترى شش و نیم» باشند.
شش ماه پیش به یکباره اما تمامى هیاهو ها درباره فیلم 

دوم روستایى با اعالم انصراف شهاب حسینى براى بازى 
در این فیلم خاموش شد. زوج معادى و حسینى که پیش 
تر نیز سابقه همکارى را داشته اند براى بسیارى زوج بسیار 

دیدنى بود اما این اتفاق مقدور نشد.
نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار پس از جدایى حسینى به 
پروژه جدید سعید روستایى پیوستند تا وى فیلم دومش را 
با همان بازیگران «ابد و یک روز» بسازد. اتفاقى که بدون 
شک براى این کارگردان ریسک بسیار بزرگى محسوب 
مى شود و باید دید تا چه حد مى تواند از تکرار موقعیت و 

کاراکتر ها جلوگیرى کند.
براساس آخرین اخبار روستایى قصد دارد دومین فیلمش 
را به زودى کلید بزند. هنوز درباره سایر بازیگران این فیلم 
سینمایى صحبتى به میان نیامده ولى به احتمال فراوان 
روستایى براى جلوگیرى از تکرار در بازیگران فیلم اول و 

دوم خود باید از بازیگرانى متفاوت تر بهره ببرد.

فیلمبردارى سریال «نهنگ آبى» تازه ترین تولید شبکه 
نمایش خانگى بــه کارگردانى فریــدون جیرانى، تهیه 
کنندگى سعید ملکان و نویسندگى بهرام توکلى در حالى 
در  تهران ادامه دارد که مصطفى زمانى به تازگى به گروه 

بازیگران آن اضافه شده است.
او در «نهنگ آبى» با پوششى متفاوت و با خالکوبى خاص 
بر روى گردنش در کنار  لیال حاتمى، ســاعد ســهیلى، 
حمیدرضا آذرنگ، حسین یارى، ویشکا آسایش، مجید 
مظفرى، ماهور الوند، پریوش نظریه، آزاده صمدى، الهام 

کردا، ستاره پسیانى و دیبا زاهدى ایفاى نقش مى کند.
«نهنگ آبى» با سرمایه گذارى سعید ملکان، شرکت هنر 
اول و سرویس وى او دى فیلیمو در 30 قسمت تهیه و در 

شبکه نمایش خانگى منتشر مى شود.

«کتاب باز» برنامه اى ا ســت درباره کتاب و کتابخوانى 
که این روزها ســومین فصل خود را نیز در شبکه نسیم 
پشت سر مى گذارد و براســاس نظرسنجى ها همچنان 
یکى از برنامه هاى پرمخاطب تلویزیون به شمار مى آید. 
مجرى این برنامه سروش صحت است که در این سال ها 
از بازیگرى تا کارگردانى و حتى نویسندگى را هم تجربه 
کرده و حال دومین فصلى اســت که اجراى یک برنامه 
تلویزیونى را عهده دار اســت. «ایلنا» به این بهانه با او 

به  گپ وگفتى دوستانه پرداخته که در ادامه آمده است.
با توجه به اینکه قبل از اجراى برنامه 
«کتاب باز»، حافظــه تصویرى اکثر 
مردم از شــما محدود به بازیگرى و 
کارگردانى بود، ترسى نداشتید که 
اجرایتان در «کتاب باز» مورد استقبال 
قرار نگیرد و اصوالً چه چیز شــما را 
ترغیب کرد که اجرا در تلویزیون را 

قبول کنید؟
باید بگویم که حقیقتاً ترس داشــتم چراکه «کتاب باز» 
برنامه  موفقى بود و توسط مردم دیده شده بود. همینطور 
امیرحسین صدیق که اجراى فصل اول برنامه را برعهده 
داشت، اجراى خیلى خوبى را پشت ســر گذاشته بود و 
مردم اجراى او را بسیار دوست داشتند. در نتیجه زمانى 
که یک برنامه شروع موفقى داشته باشد، ادامه دادن آن 
نگران کننده است ولى براى قبول اجراى این برنامه چند 
دلیل داشتم: اول اینکه به کتاب عالقه مند بوده و هستم 
و  حرف زدن درباره آن از لذت بخش ترین کارهاى زندگى 
من است. همچنین آدم هایى که قرار بود در این برنامه 
بیایند تا با هم درباره کتاب حرف بزنیم، برایم جذاب بودند 
و همین موضوع وسوسه قبول اجراى «کتاب باز» را برایم 
بیشتر کرد. عالوه بر این دلگرمى که تهیه کننده برنامه و 
رئیس شبکه نسیم به من دادند، نگرانى ام را کمتر کرد و 
براى اجراى برنامه از امیرحسین صدیق اجازه گرفتم و 

کارم را آغاز کردم.
جایى گفته بودید اگر براى اجراى این 
برنامه از امیرحســین صدیق اجازه 
نمى گرفتم، اجرا را قبول نمى کردم، 
گویا ایشــان در برنامه اى گفته اند 

که ســروش صحت بعد از 
اینکه قرارداد بســت با 

من تماس گرفت. گویا 
کمى از این موضوع 

دلگیر بود.

امیر حسین صدیق دوســت عزیز و قدیمى من است و 
به نظرم او که اجراى فصل اول «کتاب باز» را برعهده 
داشت، سبب شد که این برنامه دیده شود. با این توضیح 
حق عظیمى بر گردن «کتاب باز» دارد و هرچه بگوید من 

چاکرش هستم.
در دوره اى هســتیم کــه بازیگران 
مختلفى همچون محمد رضا گلزار، 
حمید گــودرزى و خیلى هاى دیگر 
عهده دار اجراى برنامه هاى مختلفى 
در تلویزیــون شــده اند، آیا موافق 
این موضوع هســتید که بازیگران 
مى توانند وارد حوزه اجرا شــوند و 
اجراى کدامیک از چهره ها برایتان 

جذاب تر است؟
در مورد اجراى همکارانم باید بگویم که چون دوست و 
همکارانم هستند، از دیدن اجرایشان حس خوبى گرفته و 
کیف مى کنم و اصوًال با دید مثبت به آنها نگاه مى کنم. اما 
قسمت اول سئوال شما، موضوعى نیست که من بخواهم 
به آن جواب بدهم، هرکســى مى توانــد کارى که فکر 
مى کند درست است را انجام دهد و ممکن است خوب، 
متوسط یا بد شود. آن آدم باید خودش تصمیم بگیرد و بعد 
از آن، مخاطبان مى گویند که برنامه مورد قبولشان قرار 

گرفته یا خیر.
ســئوال آخر اینکه هر وقت مهران 
مدیرى در تلویزیون نیســت، شما 
سریال مى سازید. آلترناتیو مهران 

مدیرى بودن چه حسى دارد؟
کارم را با آقاى مدیرى شروع کردم؛ شاگرد ایشان هستم 
و تا آخر عمر هم خود را شــاگرد ایشان مى دانم و خیلى 

دارم. هیچ وقت حس آلترناتیو دوستشان 
بودن براى ایشــان را 
نداشــتم و اولین بار 
است که درباره این 
موضوع مى شــنوم 
ولى اگــر آلترناتیو 
ایشان هم باشم، واقعًا 
از این موضوع مفتخر 

هستم.

 انصراف محمدرضا گلزار 
از حضور در «دل»

منوچهــر هــادى، کارگردان ســینما و 
تلویزیون قرار اســت بــه زودى 

تصویربردارى ســریال «دل» 
را براى نمایش خانگى آغاز 

کند.
چندى پیش خبر ساخت این 
سریال منتشــر و گفته شد 

محمدرضا گلزار، ساره بیات و 
یکتا ناصر در این سریال به ایفاى 

نقش مى پردازند. بعد از طوالنى شدن 
زمان تولید این سریال ایرج محمدى، تهیه کننده سینما و 
تلویزیون به دلیل شروع یک پروژه جدید از تهیه کنندگى 
این سریال کنار کشید و جواد فرحانى تهیه کنندگى این 

سریال را برعهده گرفت.
حال بعد از مدتى از انتشــار خبر به تعویــق افتادن این 
سریال، منوچهر هادى، کارگردان ســینما و تلویزیون 
با انتشــار پســتى از انصراف محمدرضا گلــزار براى 
بازى در سریال «دل» به دلیل مشــغله کارى و شروع 
کنسرت هاى وى خبر داد و گفت محمدرضا گلزار امکان 

حضور در این سریال را ندارد.
گفتنى است؛ سریال «دل» به کارگردانى منوچهر هادى 
و نویسندگى بابک کایدان و تهیه کنندگى جواد فرحانى 
در 28 قسمت با موضوع عاشقانه قرار است بر اى شبکه 

نمایش خانگى تولید شود.

خالق «ابد و یک روز» با فیلم جدیدش در راه جشنواره فیلم فجر 

و این بار سعید روستایى
 با «مترى شش و نیم» مى آید

بازیگر «بتمن» 
باز مى گردد

نخســتین تصویر از حضور «کریستین بیل»، 
بازیگر نقش «بتمن» در فیلم ســینمایى «فورد 
علیه فرارى» منتشر شد. فیلمبردارى جدیدترین 
فیلم «جیمــز منگولــد»، کارگــردان مطرح 
هالیوودى با نــام موقت «فــورد علیه فرارى» 

2018 آغاز شد.
بر اساس آخرین اخبار، «کریستین بیل»، بازیگر 
نقش «بتمن» در فیلم «شوالیه تاریکى» و «مت 
دیمون»، بازیگر فیلم «ویــل هانتینگ نابغه» 
براى ایفاى نقش هاى اصلى این فیلم سینمایى 

انتخاب شده اند.
فیلم سینمایى «فورد علیه فرارى» همانطور که از 
نامش پیداست به رقابت دو کمپانى خودروسازى 
معروف جهان مى پردازد. این فیلم بر اســاس 

داســتانى واقعى روایتگر مسابقات 
اتومبیلرانى سال 1966 و رقابت 

فورد و فرارى است.
«جــان بوتــرال»، «کاتروینــا 
بلفى» و «نوح جــوپ» از جمله 

بازیگرانى هســتند که 
در کنار «کریســتین 

بیــل» و «مــت 
دیمون» ایفاى 
نقــش هاى 
مکمــل فیلم 

سینمایى «فورد 
علیه فرارى» را بر 

عهده خواهند داشت. 
هنــوز در خصوص زمان 
اکران این فیلم صحبتى 
به میان نیامده اما با توجه 

به زمان فیلمبردارى این اثر 
سال 2019 اکران خواهد شد.

«جیمــز منگولــد» از جمله 
کارگردانــان مطــرح و پرکار 

هالیوود محسوب مى شود. وى 
پیش از ایــن کارگردانــى آثارى 

همچون «لــوگان»، «ولوورین»، 
«راه رفتــن روى لبــه»، «هویت» 
و «3:10 بــه یومــا» در کارنامه خود

 مى بیند.
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کران خواهد شد.
گولــد» از جمله 

ن مطــرح و پرکار 
سوب مى شود. وى 

ن کارگردانــى آثارى 
ـوگان»، «ولوورین»، 
 روى لبــه»، «هویت» 
ه یومــا» در کارنامه خود

سروش صحت: 

از اجراى برنامه «کتاب باز» ترس داشتم

دردسر قد کوتاه «تام کروز»
«لى چایلــد»، نویســنده کتاب هاى با 

موضوع «جــک ریچر» گفت که 
«تام کروز» بــراى ایفاى این 

نقش قامــت خیلى کوتاهى 
دارد بنابرایــن در مجموعه 
تلویزیونــى که براســاس

 کتاب هاى او و شــخصیت 
«جک ریچر» ساخته مى شود؛ 

حضور تام کروز منتفى است.
وى افزود: مــن از همکارى با تام کروز 

لذت بردم. او انســان واقعًا نازنینى است. اوقات خوبى را 
کنار هم گذراندیم اما در نهایت حق با خوانندگان است. 
توصیفات و ســایز «جک ریچر» اهمیت دارد و عنصر 

مهمى از این شخصیت است.
تام کــروز در دو فیلمى که بر اســاس کتاب هاى «لى 

چایلد» ساخته شد، نقش «جک ریچر» را بازى کرد.

«جانوران شگفت انگیز» در 
صدر گیشه سینماى جهان

فیلــم «جانــوران شــگفت انگیز: جنایــات 
گریندل والــد» بــه عنوان دهمین قســمت از 
مجموعه فیلم هاى «هرى پاتر» با بیش از 250 
میلیون دالر، پرفروش ترین فیلم گیشه هفتگى 
سینماى جهان شد.  این فیلم در مجموع دهمین 
فیلم از دنیاى جادوگــرى «جى.کى. رولینگ» 
محسوب مى شــود که رخدادهاى آن پیش از 
مجموعه فیلم هاى «هرى پاتر » رقم مى خورد و 
در آن بازیگرانى چون «ادى ردمین»، «کاترین 
واترســتون»، «جود ال» و «جانى دپ» بازى 

کرده اند. 
«جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندل والد» در 
هفته نخست اکران بین المللى خود در 79 کشور 
به روى پرده رفت و به فروش 191 میلیون دالر 
دست یافت و با احتساب فروش 62 میلیون دالر 
در آمریکا، مجموع فروش جهانى خود را به  253 

میلیون دالر رساند. 
کمپانى «بــرادران وارنر» اعــالم کرد: فروش 
آغازیــن این فیلــم 2 درصد باالتــر از فروش 
مشابه قسمت قبلى آن «جانوران شگفت انگیز 
و زیســتگاه آنهــا» بــوده اســت و از رکورد 
فروش آغازیــن آن را در 43 کشــور پیشــى

 گرفته است. 
ســینماى چین با 37/5 میلیــون دالر از محل 
نمایش این فیلم در 20 هزار ســالن سینمایى، 
بهترین بازار خارجى «جانوران شــگفت انگیز: 
جنایــات گریندل والــد» بــوده اســت و پس 
از آن بریتانیا بــا 16/3 میلیــون دالر، آلمان با 
12/8 میلیون دالر، روســیه بــا 12/2 میلیون 
دالر و کــره جنوبى با 11/8 میلیــون دالر قرار

 گرفته اند.
از دیگر بازارهاى پرفروش این فیلم مى توان به 
فرانسه (11/8 میلیون دالر)، ایتالیا (6/9)، برزیل 
(6/9)، استرالیا (6/7)، مکزیک (6/2) و اسپانیا 
(4/7) اشاره کرد و سینماهاى ژاپن نیز از جمعه 

میزبان نمایش این فیلم خواهند بود. 

مجموعه  «محلــه  گل و بلبل» با اجــراى داریوش 
فرضیایى (عموپورنگ) چندى پیش به دلیل مشکالت 
مالى متوقف شد و حتى تا پیش از این بازپخش مى شد. 
قبل از آن برنامه  «یه گله جا» هم به دلیل نداشــتن 
بودجه و همچنین دکور مشخص تعطیل شد. برنامه اى 

که با اجراى «عمو قناد» به روى آنتن مى رفت.
مجید قناد در این باره گفته بود، «استفاده از اسپانسر 
براى برنامه هاى کودکان هیچ معنایى ندارد، اگر هم 
استفاده مى شود باید اسپانسر فرهنگى باشد. متأسفانه 
تلویزیون پول نمى دهد و ما به دلیل اینکه بودجه اى 

نداریم برنامه مان تعطیل مى شود».
تهیه کننده برنامه «محله گل و بلبل» که مدتى است 
پخش قســمت هاى جدید برنامــه اش آن هم بدون 
اسپانسر از ســر گرفته شده اســت نیز نظرى مشابه 

مجید قناد دارد.
مسلم آقاجان زاده با انتقاد از اینکه برنامه کودك نباید 

اسپانسر داشته باشد، درباره اسپانسر مجموعه «محله 
گل و بلبل» و مشــکالتى که براى این برنامه ایجاد 
شد، به «ایســنا» گفت: «اسپانسر به تعهداتش عمل 
نکرده بود و به همین منظور پخش قسمت هاى جدید 
این مجموعه متوقف شده بود تا وضعیت مالى اصالح 
شود. در حال حاضر این مجموعه بدون اسپانسر تولید 
و پخش مى شود که اتفاق خوبى است. در حال حاضر 
مسئوالن تلویزیون بدون اسپانسر برنامه "محله گل 
و بلبل" را پیش مى برند و چاره اى نیســت؛ چرا که 
این برنامه برند اســت و تلویزیون مجبور شده است 

بودجه بدهد.»
آقاجان زاده توضیح داد: «متأسفانه به دلیل مشکالتى 
که در ارتباط با اسپانســر به وجود آمد، مشکل پخش 
تکرارى این مجموعه به قبل از ایام صفر برمى گردد. به 
تازگى قسمت هاى جدید این مجموعه به مدت چهار 

روز در هفته به روى آنتن مى رود.»

چرا «محله گل و بلبل» 
تکرارى پخش مى شد؟

کارنامه کارى امیر نــادرى به طرز کامًال محوســى با 
کارنامه سعید راد رقم خورده اســت چون نه تنها نادرى 
کارگردانى در ســینما را با «خداحافــظ رفیق» و ایفاى 
نقش اصلى توسط ســعید راد آغاز کرد بلکه در شمارى 
از بهترین آثار نادرى و از جمله «تنگنا» هم این سعید راد 

بود که حضور داشت. مهاجرت 
نادرى به آمریکا هرچند با ادامه 
فعالیت فیلمسازى او همراه بود 
اما هیچ کدام از فیلم هایى که 
بعد از مهاجرت ساخت در جلب 

مخاطب عام موفق نبود.
سعید راد بعد از سال ها با اشاره 
به عالقه اى که به سبک کارى 
نادرى داشته به «هفت صبح» 
گفت: بعد از مهاجرت نادرى از 
ایران یک بار با دلتنگى بسیار 

به نیویورك رفتم که ببینمش اما بعداً متوجه شــدم که 
نخواسته مرا ببیند! شاید شــرایطى داشته که آن موقع

 نمى خواسته ارتباط برقرار کند.
سعید راد با اشاره به فیلم هایى که نادرى خارج از ایران 
ساخت بیان کرد: هیچ کدام مورد پسند من نیست و یک 

پالن فیلم هایى که در ایران ســاخته مــى ارزد به تمام
 پالن هایى که آن طرف ســاخته! ریشــه سینماى او 
اینجاست و همیشه به من مى گفت دوست دارم فیلم هاى 
سیاسى و اجتماعى و با محوریت طبقات محروم بسازم 
ولى فیلم هایى که آن طرف ساخته نشانى از امیر نادرى 
ندارد. دیگر نــادرى آن نادرى 
«تنگسیر»، «تنگنا»، «دونده» 
و «ساز دهنى» نیست. نادرى 
با فیلم هایى که ایران ساخت 
کلى جایزه گرفت و هنوز بابت 

آن گذشته تجلیل مى شود.
سعید راد با امتداد نقد از کارنامه 
خارجــى امیر نــادرى گفت: 
نادرى در سینماى بومى ایران 
موفق بــود. ما نمــى توانیم با 
شناخت اندکمان از جامعه آن 
طرف فیلم هایى بسازیم که مردم جهان خوششان بیاید. 
سینماى آنجا بزرگ تر و حرفه اى تر از آن است که تصور 
مى کنیم. ما باید از همینجا فیلم بسازیم و موفق شویم. ما 
باید از همینجا با فرهنگ خودمان اسکار یا نخل طالى 

کن را بگیریم.

سعید راد: رفتم امیر نادرى را ببینم 
اما نخواست مرا ببیند!

خالکوبى روى گردن مصطفى زمانى!

ى «کتاب باز» را برایم 
که تهیه کننده برنامه و 
گرانى ام را کمتر کرد و 
 صدیق اجازه گرفتم و 

ر براى اجراى این 
ـین صدیق اجازه 
ا قبول نمى کردم، 
برنامه اى گفته اند 

حت بعد از 
ـت با 
گویا
وع

و تا آخر عمر هم خود را شــاگرد ایشان مى دانم و خیلى 
دارم. هیچ وقت حس آلترناتیو دوستشان 

بودن براى ایشــان را 
نداشــتم و اولین بار 
این است که درباره

موضوع مى شــنوم 
ولى اگــر آلترناتیو 
ایشان هم باشم، واقعًا 
از این موضوع مفتخر 

هستم.

حمید اعتباریان، تهیه کننده ســینما از ســاخت «ســن 
پطرزبورگ2» بر اساس فیلمنامه اى از پیمان قاسم خانى در 
سال آینده خبر داد. «سن پطرزبورگ» ساخته بهروز افخمى 
در سال 1388 است که با استقبال زیادى نیز در زمان اکران 

خود مواجه شد. 
«ســن پطرزبورگ» فیلمى بود که با وجود 
کاستی هاي بسیاري که داشــت اثر مفرح و 
جذابی از آب درآمد که سینماي کمدي بی رمق 
و کم مایه آن سال ها به شــدت کمبودش را 
احســاس می کرد. هرچند که فیلم مناسبی 
براي تمام اعضــاي خانواده نیســت! البته 
افخمی با وجود فاصله بسیار میان آثاري چون 
«شوکران» با «سن پطرزبورگ» نشان داد 
که «رگ خواب» تماشاگرانش چه بینندگان 
خاص و چه عام را به خوبی می شناسد و این 
تنوع ژانر بســیار جالب بی شک نقطه قوتی 

است در کارنامه هنري تقریبًا پربار او. «سن پطرزبورگ» 
بیش از هر چیزي فیلم پیمان قاسم خانی است و در درجه 
دوم ساخته بهروز افخمی. سایه سنگین پیمان قاسم خانی و 
برادرش در تک تک سکانس ها و به خصوص دیالوگ هاي دو 
پهلو و کنایی که رنگ و بوي آثار روشنفکرانه مدیري را دارد 
به چشم مى خورد. البته همانطور که افخمى خودخواسته و 
اعالم کرده بود انگیزه اصلی خود را بر این گذاشته که اثري 
بسازد تا رنگ و بوي کمدي هاي متفکرانه مهران مدیري 

را داشته باشد.
فیلم داستان دو جوان آس و پاس را روایت می کند که با رخ 
دادن تصادفی راز گنجی را از پیرمردي روس تبار می شنوند 
و به دنبال آن ماجراهاي بسیاري دامنشان را می گیرد. پیمان 

و مهراب قاسم خانی، بزرگ ترین محوریت داستان فیلم را بر 
همین وجه درام اثر استوار گردانیده اند. «کریم» و «فرشاد»، 
آشکارا از دو قطب مختلف جامعه اند که با وجود تناقض هاي 

اساسی موجود در کردارشان، در نقطه اي به هم می رسند.
با همه اینهاقرار است«ســن پطرزبورگ2»ساخته شود؛ 
اعتباریان مى گوید: در رایزنى هایى که با پیمان قاسم خانى 

داشته ام، این قول را از او گرفته ام که بعد از عید شروع به 
نگارش«ســن پطرزبورگ2» کند تا بتوانیم اواخر بهار و 

تابستان سال بعد این فیلم را بسازیم.
این تهیه کننده با بیان اینکه قصه «ســن پطرزبورگ2» 
در ادامه قســمت نخست آن اســت، بیان کرد: کارگردان 
هنوز مشخص نیست اما طبق صحبت هایى که با پیمان 
قاسم خانى کرده ایم، قرار است او ضمن نگارش فیلمنامه در 

این اثر به ایفاى نقش هم بپردازد.
حاال باید منتظر ماند و دید «سن پطرزبورگ2» چه چیزى 
از آب در مى آید و آیا با همان بازیگران ســرى قبل ساخته 
مى شود و آیا افخمى این بار هم کارگردانى این کمدى را  

قبول مى کند؟

«سن پطرزبورگ 2» ساخته مى شود
محیا حمزه
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پس از شکست ســنگین 4 بر یک تیم فوتبال ذوب آهن 
مقابل تراکتورسازى در هفته دوازدهم لیگ برتر، باشگاه 
ذوب آهن تصمیم گرفت تغییراتى در کادرفنى خود ایجاد 
کرده و علیرضــا منصوریان را جایگزیــن امید نمازى و 

کادرش کند.
در این بین ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در 
یکى از مصاحبه هاى خود پس از این شکســت انتقاداتى 
نســبت به عملکرد ضعیف رشــید مظاهرى انجام داد و 
این دروازه بان هم که خیلى ناراحت شده بود علیه آذرى 

مصاحبه کرد.
پس از این موضوع گفته شــد که مظاهرى به دلیل بروز 
همین مشــکالت در آســتانه جدایى قرار گرفته و حتى 
صحبت از تیم هــاى مختلفى همچون پرســپولیس به 
عنوان مقصد بعدى او هم شــد. طبق مطلبــى که اخیراً 
خبرگزارى هاى «میزان» و سایت «ورزش سه» منتشر 
کردند، باید گفــت، تصمیم مظاهرى بــراى جدایى از 
ذوب آهن مربــوط به این یکى دو هفته نیســت و وى از 
اول فصل خواســتار جدایى از ذوب آهن بوده است. این 
دروازه بان ملى پوش در اوایل فصل با چند پیشنهاد داخلى 
و خارجى مواجه شد ولى در شرایطى که خیلى راضى به 

ماندن نبود در نهایت در اصفهان ماند.
البته مظاهرى براى جدایى فعًال عجله اى ندارد و منتظر 
است تا تکلیف علیرضا بیرانوند در پرسپولیس مشخص 
شود. شنیده مى شود در صورتى که بیرانوند در نیم فصل 
از جمع شــاگردان برانکو جدا شــود بالفاصله مظاهرى 
جایگزین او خواهد شد و اگر بیرانوند نرود، مظاهرى باید به 

تیم دیگرى برود که مورد اول محتمل تر به نظر مى رسد.
دروازه بان ملى پوش ذوب آهن این روز ها دو سه پیشنهاد 
خوب از تیم هاى داخلى دارد ولى هنوز باشگاهى به صورت 
رســمى براى در اختیار گرفتن این بازیکن اقدام نکرده 
است و به نظر مى رسد مشتریان او در نیم فصل دست به 

کار خواهند شد.
با شرایطى که پیش آمده به نظر مى رسد ذوبى ها باید شاهد 
جدایى دروازه بان ناراضى خود در نیم فصل باشــند مگر 
اینکه اتفاق خاص دیگرى رخ دهد و پافشارى علی منصور 

او را تا پایان فصل در نصف جهان ماندگار کند.

على رضایى

مظاهرى در انتظار تصمیم بیرانوند؟!

پنج شنبه هفته گذشــته با تصمیم هیئت مدیره 
باشــگاه ذوب آهن امید نمازى از هدایت این تیم 
کنار رفت و علیرضا منصوریان ســرمربى سابق 
اســتقالل جایگزین وى شــد تا در جستجوى 

روزهاى خوب خود باشد.
سرمربى جدید ذوبى ها در این مدت بسیار سختگیر 
ظاهر شد و سعى کرد روى نقطه ضعف بازیکنانش 
که وضعیت بدنى اســت تمرکز کند و آنها را به 
مرز آمادگى برســاند. به همیــن علت با تصمیم 
منصوریان در این ســه روز تمرینات سختى در 
نظر گرفته شــد. حاال او براى شــاگردانش یک 
روز اســتراحت در نظر گرفته است تا انرژى آنها 

بازیابى شود.
ذوبى ها یک شــنبه در دو نوبــت تمرین کردند. 
تمرین صبح آنها به انجام کار  هوازى گذشت و با 
دویدن زیاد به نوعى بدن بازیکنان شالق خورد. در 
تمرین نوبت عصر هم بازیکنان به انجام فوتبال 
درون تیمى پرداختند تا منصوریان به شــناخت 

بهترى از تیمش دست پیدا کند.
سبزپوشان اصفهانى صبح  دوشنبه تمرین سبکى 
انجام دادند بازیکنان از روز ســه شنبه کار خود را 
زیر نظر کادرفنى جدید ادامــه مى دهند و آماده 
دیدار با پارس جنوبى جم در هفته سیزدهم لیگ 

برتر مى شوند.

به بهانه حمایت هاى امروزى از سرخ هاى پایتخت، بر آن 
شدیم تا گوشه اى از تبعیض ها را یادآورى کنیم.

سپاهانى که به مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان صعود 
کرده بود، مســابقات داخلى را از 26 مرداد آغاز کرد؛ آن 
هم در لیگى که 18 تیمى بود و مسابقات آسیایى تفکیک 

غرب و شرق نداشت.
ســپاهان در اتفاقى نادر در چهار جام حضور داشت و در  
آن فصل فشرده 51 بازى انجام داد! اما نه با سرمربى تیم 
براى برنامه مسابقات مشورت شد و نه فدراسیون توجهى 
کرد. (ســعید فتاحى مى گوید که با برانکو براى برنامه 
مشورت مى کنیم و تاج هم از ســازمان لیگ خواسته با 

پرسپولیس همکارى کنند.)
ســپاهان در نیم فصل اول 25 بازى انجام داد اما مانند 
ســوگلى وزارت ورزش به ســپاهان نگاه نشــد و در 
هفته هاى پایانى نیم فصل بازى هاى سپاهان حتى چهار 
روز یک بار هم انجام مى شد آن هم در زمانى که سپاهان 

براى رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان براى بار سوم در 
طول چند ماه به ژاپن سفر کرد.

نگاهى به برنامه فشرده ســپاهان در آن مقطع که مثل 
پرسپولیس به فینال رسیده بود:

23 آبان- بازى برگشت با اوراوا در ژاپن، 28  آبان - بازى 
با بــرق در اصفهان، 2 آذر- بازى با پــاس در اصفهان، 
6 آذر- بازى با صبــا در تهــران، 10 آذر- بازى با نفت 
در آبــادان، 16 آذر- بازى بــا وایتاکــر یونایتد در جام 
باشــگاه هاى جهــان، 19 آذر- بازى بــا اوراوا در جام 
باشــگاه هاى جهان، 25 آذر- شــهرآورد اصفهان، 30 
آذر- بازى با مس در کرمان، 5 دى- بازى با ســایپا در 

کرج، 10 دى- بازى با پرسپولیس در اصفهان.
این تازه شروع ماجرا بود و از نیم فصل با احکام ظالمانه، 
سپاهان با کســر امتیاز مواجه و چند ماه از بازى خانگى 
محروم شد اما کســى صدایش در نیامد. امروز که رأى 
بازى پرسپولیس و سایپا بعد از مدت ها به تازگى صادر 
شــد، فرجام آن همه دعوا و کتــک کارى فقط توبیخ و 

جریمه نقدى بود.
در حساس ترین مقاطع فصل براى سپاهانى که چند ماه 
از میزبانى محروم بود، فشرده ترین برنامه ممکن گذاشته 
شد تا رقیبش با خیال آســوده قهرمان شود؛ با همه این 

بى عدالتى ها سپاهان تا ثانیه هاى آخر قهرمان بود .
ســپاهان در اردیبهشت آن فصل هشــت بازى انجام 
داد؛ شــامل دو بازى آسیایى در عربســتان و سوریه و 
ســه بازى خارج از خانه در لیگ (در کرمانشاه، شیراز و

 تهران) .
آن فصل قهرمانى لیگ را این گونه از ســپاهان گرفتند 
و امروز مى بینیم باز هم بسیج شــده اند تا انواع و اقسام 
حمایت ها را از ســوگلى پایتخت انجــام دهند و جالب 
اینجاست که برانکو با وجود این  همه حمایت، همچنان 

ناراضى است!

 تیم تراکتورسازى در دیدارى تدارکاتى مقابل عقاب تبریز 
به میدان رفت و به برترى 6 بر صفر رسید. نکته قابل توجه 
در ترکیب تراکتورسازى در بازى اخیر غیبت شش بازیکن 
ملى پوش و البته دو ستاره خارجى و بازیکن اخراج شده این 

تیم بود.
تراکتورسازى در غیاب مسعود شــجاعى، اشکان دژآگه و 
احسان حاج صفى که در اردوى تیم ملى بزرگساالن هستند 
و على طاهران، محمد مســلمى پور و محمدرضا آزادى که 
به اردوى امیدها رفته اند مقابل عقاب بازى کرد. همچنین 
آنتونى استوکس و لى اروین دو ستاره خارجى که به مرخصى 
رفته اند و على عبدا... زاده که به دلیل مســائل انضباطى از 

تمرینات منع شده نیز در این بازى حضور نداشتند.
با وجود این همه غایب اما تراکتورسازى ستاره هاى زیادى 
را در ترکیبش جا داده بود. بازیکنانى مثل محسن فروزان، 
محمد طیبى، ایمان ســلیمى،  دانیال اسماعیلى فر، احسان 
پهلوان،  مهدى مهدى پــور، قائم اســالمى خواه، علیرضا 
نقى زاده، رضا شربتى، محمدرضا مهدى زاده، یوکیا سوگیتا 

و... در بازى تدارکاتى اخیر به میــدان رفتند و قدرت خود را 
به رخ کشیدند.

این مسئله نشــان مى دهدتراکتورســازى عالوه بر نفرات 
ملى پوش و خارجى هایش بازیکنــان توانمند دیگرى دارد 

که در مواقع لزوم مى توانند در ترکیب این تیم بازى کنند و 
خوش بدرخشند. نفراتى که در تیم هاى قبلى خود هرکدام 
ســتاره بودند و حاال در تراکتورسازى شاید فرصت کمترى 

براى بازى کردن داشته باشند. 

به علت درگیرى هاى فیزیکى، جنجال و فحاشــى در اواخر 
بازى، کمیته انضباطى پس از چند هفته بررسى این موضوع، 
افراد خاطى را با تذکر کتبى نقــره داغ کرد! آقایان در کمیته 
انضباطى، بابــت رنجى که در صدور این حکم کمرشــکن 

کشیدید خسته نباشید!
وقتى که نوبت به تیم هاى دیگر مى رسد، آراء به سرعت برق 

و به شدیدترین شکل صادر مى شــود، احکام تعلیقى فصل 
پیش به فصل جدید منتقل مى شود و تماشاگران راحت چند 
جلسه محروم مى شوند اما وقتى پاى پرسپولیس وسط باشد، 
آراء خیلى دیر و به شــکلى خنده دار صادر مى شود. حتى اگر 

بازیکنان خاطى بارها سابقه جنجال آفرینى داشته باشند!
آقایان نگرانند تا مبادا تیم محبوبشــان متضرر شود. کمیته 
انضباطى پس از چند هفته به این نتیجه رسیده که گناه دارند، 

از لیگ قهرمانان آسیا برگشتند و دچار کمبود نفرات هستند ما 
دیگر نباید بیشتر فشار بیاوریم! آراء خنده دارى که قطعاً  باعث 

تعجب هواداران خودشان هم شده است.
همه این اتفاقات در حالى اســت که عوامــل تیم مذکور در 
مصاحبه هاى خود با کمال پررویــى مظلوم نمایى مى کنند 
و همچنــان از این همــه خوش خدمتى ناراضــى به نظر 

مى رسند.

بازیکــن تیــم فوتســال گیتــى پســند نامزد 
بهترین بازیکن فوتســال ســال 2018 آســیا 

شد.
کنفدراســیون فوتبال آســیا نامزدهاى 

بهترین هاى آسیا در سال 2018 را 
اعالم کرد که نام مهدى جاوید 

بازیکن تیم فوتســال گیتى 
پســند، در لیست سه نفره 

نامزد بهتریــن بازیکن 
فوتســال آســیا قرار 
دارد. ضمــن اینکه 
على اصغر حسن زاده 
و رافائل ِهنمى از ژاپن 
دیگــر نامزدهاى این 

عنوان هستند.
همچنین AFC نامزدهاى بهترین بازیکن 
فوتبال آسیا را هم اعالم کرد که علیرغم 
خبرهایى که  منتشر شــد خبرى از اسم 
علیرضا بیرانوند نیست و سه نامزد نهایى 
توپ طال عبدالکریم حسن از السد، یوما 
سوزوکى بهترین بازیکن لیگ قهرمانان 
و کنتو میســائو هافبک 22 ساله کاشیما 
هســتند که در لیگ قهرمانان امســال 

عملکرد مناسبى داشتند.

طبق آنچه در خبرها آمده بود، کنفدراسیون فوتبال آسیا براى باال بردن انگیزه تیم هاى حاضر در 
جام ملت ها پاداش تیم هاى برتر را افزایش داد.

رقابت هاى جام ملت هاى آسیا 2019 در شــرایطى از روز پنج ژانویه (15 دى ماه 97) براى 
اولین بار با حضور 24 تیم به میزبانى امارات آغاز مى شود که سران کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در فاصله کمتر از 50 روز تا استارت بازى ها از پاداش تیم هاى برتر رونمایى کردند تا انگیزه 

تیم ها براى نمایش فوق العاده را باال ببرند.
براساس اعالم AFC، قهرمان این دوره از رقابت ها مبلغى در حدود پنج میلیون دالر (65 میلیارد 

تومان) دریافتى خواهد داشت که این رقم نسبت به دوره قبل با افزایش 30 درصدى روبه رو شده 
است. تیم نایب قهرمان سه میلیون دالر دریافت خواهد کرد (39 میلیارد تومان) و تیم سوم هم یک 

میلیون دالر (13 میلیارد تومان) پاداش به حسابش واریز خواهد شد.
این در حالى است که کنفدراسیون فوتبال آسیا ســواى از پاداش هاى مرحله اى و بازى به بازى براى تیم 

چهارم حاضر در نیمه نهایى نیز 200 هزار دالر (260 میلیون تومان) پرداختى خواهد داشت تا براى اولین بار در تاریخ 
جام ملت ها تقسیم پاداش ها روند جالبى داشته باشد. حال باید منتظر ماند در جنگ 24 تیم حاضر در مرحله نهایى 
کدام تیم ها مى توانند براى کسب این جوایز ارزشمند و چشمگیر خیز بردارند.  باید دید کى روش که با صعود به دو جام 
جهانى میلیاردها تومان براى فدراسیون ایران به ارمغان آورد باز هم مى تواند در جام ملت هاى آسیا این کار را تکرار

 کند.

بررسى ظلم تاریخى به زردها در فصل 86-87

سالى که سپاهان را فلج کردند
علیرضا هوایى

کى روش باز هم دالرها را برایمان
 به ارمغان مى آورد؟

یاز مواجه و چند ماه از بازى خانگى 
ى صدایش در نیامد. امروز که رأى 
سایپا بعد از مدت ها به تازگى صادر 
 دعوا و کتــک کارى فقط توبیخ و 

ناراضى است!

اىحاضر در

97) براى
تبال آسیا 
 تا انگیزه 

 (65 میلیارد 
ى روبه رو شده 

یم سوم هم یک 

بازى به بازى براى تیم 
اشت تا براى اولین بار در تاریخ 
مرحله نهایى 4گ 24 تیمحاضر در
د کى روش که با صعود به دو جام
م ملت هاى آسیا این کار را تکرار

زهره فالزاده

خشایار بیدمشکى

هاشم میرباقرى

احمد خلیلى

 ذوب آهن به تازگى با تغییراتى کــه در کادر فنى ایجاد کرده و 
آمدن منصوریان به عنوان سرمربى جدید قصد دارد تغییراتى 
هم در جمع بازیکنانش ایجاد کند و با توجه به نزدیک شدن به 
نقل و انتقاالت نیم فصل برنامه هاى خــود را براى تقویت تیم 

شروع کرده است.
ذوبى ها که سهمیه غیر مســتقیم آسیایى هم دارند مى خواهند 
با قدرت در این رقابت ها حاضر شوند و پس از صعود به مرحله 
گروهى تا مراحل باالتر هم بروند و بــه همین دلیل جذب چند 
مهره شاخص در پنجره زمســتانى از اولویت هاى این باشگاه 

است.
شنیده ها حاکى از آن است که در فهرست منصوریان نام سرور 
جپاروف، هافبک ازبکستانى هم وجود دارد و این بازیکن که مورد 

توجه استقالل است از سوى سرمربى سابق خود هم پیشنهاد 
دریافت کرده است. 

البته بعید به نظر مى رسد جپاروف از بین استقالل و ذوب آهن، 
تیم اصفهانى را انتخاب کند چرا که هم اوضاع استقالل در حال 
حاضر بهتر اســت و هم هافبک ازبکســتانى سابقه حضور در 

سپاهان را دارد. 
حال باید دیــد در نهایــت تصمیم جپاروف براى بازگشــت 
به ایــران قطعى مى شــود یــا نــه و اینکه به کــدام یک 
از پیشــنهاداتش جواب مثبت مى دهد. همچنیــن گفته مى 
شــود قلعه نویى از مدیرعامل سپاهان خواســته تا شرایط 
جذب جپاروف را بررســى کنــد. در اینصورت شــاید بتوان 
گفت که شانس حضور مرد سال سابق آســیا در اصفهان کم

 نیست.

ژنرال و علیمنصور به دنبال سرور!
محسن کدخدایى

سختگیرى هایى براى 
بازسازى ذوب آهن

گناه دارند، ما دیگر فشار نیاوریم!

تبریز ستاره باران است!

رأى انضباطى صرفاً براى خنده!

پنج شنبه هف
باشــگاه ذوب
کنار رفت و ع
اســتقالل ج
روزهاى خوب
سرمربى جدی
ظاهر شد و س
که وضعیت
مرز آمادگىب
د منصوریان
نظر گرفته ش
روز اســتراح
بازیابى شود.
ذوبى ها یک
تمرین صبح
دویدن زیاد به
تمرین نوبت
درون تیمى
بهترى از تیم
سبزپوشان اص
انجام دادند با
زیر نظر کادر
دیدار با پارس
برتر مى شوند

ن تیــم فوتســال گیتــى پســند نامزد 
8ازیکن فوتســال ســال 2018 آســیا 

ــیون فوتبال آســیا نامزدهاى 
8هاى آسیا در سال 2018 را 

د که نام مهدى جاوید 
یم فوتســال گیتى 
در لیستسه نفره
تریــن بازیکن 

ل آســیا قرار 
مــن اینکه 
ر حسن زاده 
ِهنمى از ژاپن 
امزدهاى این 

ستند.
AFCC نامزدهاى بهترین بازیکن

سیا را هم اعالم کرد که علیرغم 
ى که  منتشر شــد خبرى از اسم 
یرانوند نیست و سه نامزد نهایى

ال عبدالکریم حسن از السد، یوما 
 بهترین بازیکن لیگ قهرمانان 
2ســائو هافبک22 ساله کاشیما 
 که در لیگ قهرمانان امســال 

مناسبى داشتند.

خشایار

بازس جاوید به جاى بیرانوند 
نامزد شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000088 مورخ 1397/01/30 خانم فاطمه مرتضوى 
دیزیچه به شماره شناســنامه 5 کدملى 5419619946 صادره از مبارکه فرزند سید نوراله بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 189/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2714- اصلى واقع در بخش 
1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت  مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/08/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/29 م الف: 197460 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /8/283
مزایده نوبت دوم

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى کالسه 971000 جلسه مزایده اى در روز 
سه شنبه مورخ 97/09/27 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم 
له و به جهت فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 1187 فرعى از 
647 اصلى مفروز و مجزى شده از 4 فرعى از اصلى مذکور به مساحت 158 مترمربع عرصه و 120 مترمربع 
اعیانى داراى اسکلت بتنى و ســقف تیرچه بلوك داراى سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش 
بخارى گازى دله اى انشعابات آب، برق و گاز واقع در شهر زاینده رود بلوار پیامبر اعظم کوچه شهید سید 
مصطفى موسوى زاده (70) پالك 6 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/756/000/000 
ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند به مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرک ت نمایند که ده درصد قیمت کارشناسى 
را نقداً پرداخت و در صورت برنده شده اند الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 292754 

اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان /8/519
اخطار اجرایى

به موجب راى شماره 505/97 تاریخ 97/6/10 حوزه 5 امیراباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد کریمى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند قطعى و رسمى اتومبیل پراید به شماره انتظامى 14-464ج43 به نام 
خواهان و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه 
مى گردد.محکوم له: اکبر شکراللهى به نشــانى: آزادگان-فاز 3-خ نیایش-بعثت 14-پالك 22، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

293597/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/524
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973730201639 شماره پرونده: 9609983730200964 شماره بایگانى شعبه: 
960978 خواهان: آقاى سعید رجائى فرزند اسداله با وکالت خانم فرزانه سیف قلى پور فرزند یوسف به 
نشانى اصفهان-نجف اباد-خ امام شرقى-مجتمع پرشیا-ط1- واحد5، خوانده: خانم پریوش جعفرى 
فرزند جالل به نشانى:مجهول المکان،  خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه 3. مطالبه 
خسارات دادرسى، (راى دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى سعید رجایى فرزند اسداله  باوکالت خانم 
فرزانه سیف قلى پور به طرفیت خانم پریوش جعفرى فرزند جالل به خواسته مطالبه مبلغ سیصدو دوازده 
میلیون ریال به استناد فیش هاى واریزى و مطالبه خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله، 
با این توضیح که وکیل خواهان در جلسه دادرسى اظهار داشت: خوانده با بذل کل مهریه خود موفق به 
مطلقه کردن خود شده است ولى از طرف دیگر کل مهریه خود را نیز که عبارتست از یک زمین واقع در 
خوانسار که قبل از طرح دعوى مهریه به نام وى منتقل شده است و 200 سکه تمام ازادى که در قبال آن 
یک منزل در خ شمس آبادى اصفهان توقیف نموده بود و ما به تفاوت هم 30 میلیون و چهارصد و پنجاه 
هزار تومان به حساب وى واریز شده است که از مهریه مذکور منزل واقع در خ شمس آبادى برگردانده 
شده ولى زمین واقع در خوانسار و مبلغ مذکور در حساب خوانده باقى مانده است که در این راستا وکیل 

خواهان مدارك و مستنداتى را به دادگاه ارائه نموده است که مبین مبلغ سى میلیون و چهارصدو شصت 
و پنج هزار ریال مى باشد و خوانده در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و نسبت به خواسته خواهان دفاعى 
معمول نداشته و نسبت به مدارك و مستندات خواهان ایرادى وارد ننموده است دادگاه مستفادا از ماده 
265قانون مدنى خواهان مى تواند مبالغى را که به حساب خوانده واریز نموده است را مسترد نماید مگر 
اینکه خوانده مدیونیت خواهان را اثبات نماید علیهذا نظر به اینکه مستندات ابرازى خواهان بر اشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواســته، داللت داشته، دادگاه با اســتصحاب بقاى دین،استحقاق خواهان را بر 
مطالبه ى خواسته ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده ى مذکور و ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى 
راى برمحکومیت خوانده به پرداخت سى میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال، بابت اصل دین 
و مستندا به قاعده ى تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى به 
ماخذ محکوم به و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مبلغ یادشده برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ 
تقدیم دادخواست و حق الوکاله برابر تعرفه که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان صادر مى 
نماید. و در خصوص مازاد بر مبلغ محکوم به نظر به عدم کفایت دالیل به استناد ماده 197 از قانون اخیر 
یاد شده راى بر بیحقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در این دادگاه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. (اصالحیه) شماره دادنامه: 9709973730200431 شماره 
پرونده: 9609983730200964 شماره بایگانى شعبه: 960978 خواهان: آقاى سعید رجائى فرزند اسداله 
با وکالت خانم فرزانه سیف قلى پور فرزند یوســف به نشانى اصفهان-نجف آباد-خ امام شرقى-مجتع 
پرشیا-ط 1- واحد 5، خوانده: خانم پریوش جعفرى فرزند جالل به نشانى:مجهول المکان،  خواسته ها: 
1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه 3. مطالبه خسارات دادرسى، (راى اصالحى)  دادگاه به عنایت 
به مجموع محتویات پرونده مالحظه مى نماید در دادنامه شماره 21/11/96-9609973730201639 
مالحظه مى گردد در راى صادره مبلغ خواسته سى میلیون و چهار صدو شصت و پنج هزار ریال اعالم شده 
است در حالیکه مبلغ خواسته خواهان به واحد تومان با ید منظور بومى گردید که با توجه به احتساب مبلغ 
مذکور به واحد ریال مبلغ صحیح  سیصدو چهار میلیون و ششصدو پنجاه هزار ریال مى گردد که بدین 
وسیله دادنامه یاد شده به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى به شرح مذکور اصالح  مى گردد و به 
استناد ماده مذکور راى اصالحى به طرفین ابالغ و تسلیم رونوشت راى اصلى بدون تسلیم رونوشت راى 
اصالحى وجاهت قانونى ندارد. این راى به استناد تبصره 1 ماده مذکور غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 293617/م الف محمد حسن قلى زاده- رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقى نجف اباد /8/525
 اخطار اجرایى

شماره 163/97 به موجب راى شماره 361 تاریخ 1397/04/09 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه گل بانو عیدیوندى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به 1.پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواسته 2.پرداخت هزینه هاى دادرسى به مبلغ 
950/000 ریال 3.پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ  1397/02/16 لغایت اجراى حکم 3.پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 4.پرداخت هزینه نیم عشر دولت؛ محکوم له: موال صالحى با وکالت عاطفه 
ناصحى به نشانى: یزدانشهر-قسمت دوم-خیابان اول-کوى پروین-پالك 22، ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 293807/م 

الف-شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/526
حصر وراثت

آقاى / خانم عبداله توکلى گارماسه بشناسنامه شماره  170  به شرح دادخواست کالسه 97/1614  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان غالمرضا توکلى گارماسه 
بشناسنامه شماره 546  در تاریخ 19/ 1385/12  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- 
عباسعلى توکلى گارماسه شماره شناسنامه 17 نسبت فرزند 2- احمدرضا توکلى گارماسه شماره شناسنامه 
46 نسبت فرزند 3- حبیب اله توکلى گارماسه شماره شناسنامه 24 نسبت فرزند 4- محمد توکلى گارماسه 
شماره شناسنامه 47 نسبت فرزند 5- عبداله توکلى گارماسه شماره شناسنامه 17 نسبت فرزند 6- خانم 
آغا مرادى کرسگانى شماره شناسنامه 123 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 

294933  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/534 
 اخطار اجرایى

شــماره 653/96 به موجب راى شــماره 1074 تاریخ 96/10/07 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه خانم فرشته رهبرى به نشانى مجهول المکان 

محکوم است به پرداخت 20/000/000 ریال معادل دومیلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
345000 ریال معادل سى و چهار هزارو پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/1/25(بیست و پنجم/

فروردین/نودو پنج) لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم له: احمد 
مهدیه با وکالت خانم عاطفه ناصحى به نشانى: نجف آباد-خ امام-حسینیه ارشاد-کوچه شهید موحدى-
مجتمع ارشاد-طبقه دوم؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. 293817/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/527
اجرائیه 

اجرائیه شماره: 9710423730100323 شماره پرونده: 9709983730100031 شماره بایگانى شعبه: 
970031 مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد نشانى: استان اصفهان – شهرستان اصفهان-شهر 
اصفهان-پل آذر- ابتداى خ توحید-بعد از تاالر فرشچیان-پالك 3؛ مشخصات محکوم علیه: 1. ذبیح 
اله آخوندى آبادچى فرزند :محمد نشانى: استان اصفهان-شهرستان نجف آباد- نجف آباد- ویالشهر- 
بلوار با هنر پالك 61 2.مریم آخوندى آبادچى فرزند: ذبیح اله نشانى: استان اصفهان-شهرستان نجف 
آباد- نجف آباد- ویالشهر- بلوار با هنر پالك 61  3.مهدى عالئى ششجوانى فرزند: حجت اله  نشانى: 
استان اصفهان-شهرستان نجف آباد- نجف آباد- ویالشهر- بلوار منتظرى 8 نیلوفر 1، نماینده قانونى 
محکوم له: مریم منعمیان اصفهانى فرزند احمدرضا به نشانى اصفهان- 22بهمن- شمال باغ غدیر،کنار 
گذر اتوبان شــهید آقا بابایى، خیابان کوثر مجتمع تجارى کوثر، نوع رابطه: وکیل، محکوم له/محکوم 
لهم: بانک مهر اقتصاد؛ (بسمه تعالى) بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9709973730100252 محکوم علیهم محکوم هســتند به پرداخت تضامنى مبلغ 446/946/058 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 16/660/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل 
وفق تعرفه وخسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک (1396/08/13) تا زمان وصول بر اساس نرخ 
شاخص تورم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 22/347/303 ریال هزینه عملیات اجرا توسط محکوم 
علیهم به حساب صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 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 هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (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 بــه دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 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)، 294557/م الف شــکرانه - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى 

شهرستان نجف آباد /8/528
حصر وراثت

آقاى / خانم مرضیه مرادى بشناسنامه شماره  662  به شرح دادخواست کالسه 97/1615  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان مصطفى حسنى یکتا بشناسنامه 
شماره 1100431144  در تاریخ 03/ 1397/07  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- مرضیه مرادى شماره شناسنامه 662 نسبت مادر 2- اهورا حسنى یکتا شماره شناسنامه 1101074681 
نسبت فرزند 3- سحر عبدالوند شماره شناسنامه 0520526376 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 294937  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/533 
اخطار اجرایى

شماره 238/97 به موجب راى شماره 707 تاریخ 97/06/19 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.على اشــرفى 2.رضا پور محمدى به نشانى مجهول 

المکان محکوم است به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند 
یک دستگاه بنز خاور به شماره انتظامى ایران 23-643 ع 13 و خوانده ردیف دوم رضا پور محمدى را به 
پرداخت 1/000/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نیم عشر دولتى-(خواسته مبلغ 5/000/000 
تومان تقویم گردیده است).  محکوم له: زهره جمشیدیان به نشانى: نجف آباد-خیابان قدس شرقى- 
کاروان جنوبى-امین فر شرقى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 294609/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 8/529 
 حصروراثت 

حسین ترابى داراى شناسنامه شماره 5490001356 به شرح دادخواست به کالسه 1127/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مطلب ترابى بشناسنامه 14 در تاریخ 
1397/08/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
طاهره ترابى ش ش 49 ، 2. سکینه ترابى شاهدانى ش ش 27 ، 3. مریم ترابى ش ش 729 ، 4. صدیقه 
ترابى ش ش 688 ، 5. طیبه ترابى ش ش 50 6.حسین ترابى ش ش 5490001356 (فرزندان متوفى)، 7. 
فاطمه جعفرى ش ش 649 (همسر 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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

294685/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /8/530
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 97/07/26-891 شماره پرونده: 250/97 –(راى دادگاه) درباب دعوى: على یزدانى به 
طرفیت:مهرداد کریمى نژاد با مدیریت شرکت صنعت توش  به خواسته مطالبه (هشتادو هفت میلیون 
ریال )87/000/000 ریال وخسارت دادرسى وتاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره به تارخ سر 
رسید: 96/4/15 عهده بانک پارسیان با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در 
ذیل چک ها که توسط بانک مربوطه نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى 
حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل تشخیص  و مستندا به مواد 313 
و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خسارت دادرسى به میزان (یک میلیون و یکصدو دو هزار پانصد 
ریال) 1/182/500 ریال و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  بر مبناى 
نرخ اعالمى بانک مرکزى درحق خواهان صادر ،اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل 
واخواهى در این مرجع وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى 
باشد .ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ تقدم دادخواست با التفات به 
اینکه حسب مستفاد از ماده 314قانون تجارت وصراحت ماده 286 همان قانون دارنده ى چک درصورتى 
مى تواند از مزایاى اسناد تجارى در برابر دارنده باحسن نیت استفاده نماید که در ظرف یک سال از تاریخ 
گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه ومزایاى تجارى از آن سلب و درواقع 
از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و 
مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى در خصوص مورد صادر اعالم مى نماید 
.این راى حضورى وظرف 20روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى 

باشد.288762/م الف  سید امید قاضى عسگر-قاضى شعبه 11شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/531
 مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 960005 اجرائى موضوع 
علیه آقاى ابراهیم صادقى وله آقاى مرضیه رمضانــى در تاریخ 97/09/21 به منظور فروش 9/69 حبه 
از 72 حبه از 6 دانگ یک واحد منزل مسکونى داراى 125 مترمربع عرصه و 75 متر مربع اعیان در یک 
طبقه واقع در فالورجان خ بسیج محله سعادت آباد کوچه شهید عبدالرضا عبدالوند کوچه ایمان کدپستى 
8451716177 فاقد سابقه ثبتى  ملک مذکور مشــاع مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد از ساعت 10 
الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 228/846/153 ریال  ارزیابى شده است. 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع  و فیش 
آن را ارایه نمایند. در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/

الف:293818 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 8/532 

مدیرعامل سازمان بهسازى و نوسازى شهردارى اصفهان 
گفت: در همه مناطق 15گانه شهر اصفهان لکه هاى بافت 
فرســوده وجود دارد که منطقه 14 با 312هکتار و منطقه5 
با 18 هکتار به ترتیب بیشــترین و کمترین مساحت بافت 

فرسوده را دارا هستند.
حسین جعفرى ادامه داد: از جمله اقدامات واحد بافت فرسوده 
در سازمان بهسازى و نوسازى شــهردارى اصفهان،  تهیه 
طرح هاى بازآفرینى بافت هاى فرســوده و ناکارآمد و راه 

اندازى دفاتر تسهیلگرى و خدمات نوسازى است.
مدیرعامل سازمان بهسازى و نوسازى شهردارى اصفهان 
عنوان کرد: خدمات ارائه شده در این دفاترتسهیلگرى شامل 

مجموعه اقدامات تبلیغى، ترویجى، توانمندسازى اقتصادى 
اجتماعى ساکنین تا تهیه و تصویب طرح و اجراست.وى ادامه 
داد: عالوه بر آن، پروژه هاى عمرانى شامل تعریض معابر و 
بازگشــایى گلوگاه ها، تأمین فضاهاى خدماتى و ورزشى، 
تأمین فضاى ســبز و پروژه هاى ارتقاى کیفى و بهسازى 
محیطى، پروژه هاى تجمیع و نوســازى مسکن از جمله 
اقداماتى است که در این محدوده ها پیشنهاد و اجرا مى شود.
جعفرى تصریح کرد: بازآفرینى محالت ناکارآمد شــهرى 
فرایندى طوالنى مدت است، چرا که براى هرگونه اقدامى 
نیاز به بسترسازى در حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى است تا 

به صورت کالبدى شاهد اقدامات باشیم. 

موج سرقت کاشــى هاى تاریخى حاال به اصفهان رسیده 
و معدود نشــانه هاى باقیمانده  تاریخى در چهارراه نقاشى 
اصفهان هم به مرور در حال حذف از جــداره  تاریخى این 
خیابان اســت. سقاخانه اى که همســایه  چند بناى بیش از

 صد ساله  دیگر مانند خانه «نایب السلطنه» است  اما در این 
میان صداى کسى در نمى آید ...

مهدى تمیزى، پژوهشگر و فعال میراث فرهنگى اصفهان 
گفت:  در حال حاضر درحدود سه یا چهار سقاخانه ارزشمند 
در شهر اصفهان وجود دارد که به واسطه ارزش هنرى خود 
در محتوا و حوزه  کاشى کارى داراى جایگاه و ارزش ویژه اى 
هستند. وى ســقاخانه «بازار دردشــت» با کاشى خشتى و 

تصویرى از «عباس بن على(ع)» به همراه بسیارى اشعار و 
نوشته هاى دیگرى که در اطراف این سقاخانه نقش بسته یا 
«سقاخانه چهارراه عباس آباد» را از این نمونه سقاخانه هاى 
ارزشمند عنوان کرد. وى اما سقاخانه  قرار گرفته در «چهارراه 
نقاشى» درابتداى خیابان فلسطین را یکى از سقاخانه هاى 
واجد ارزش و باقیمانده از دوره  قاجار مى داند که گویا در طول 
یکى دو ماه گذشته کاشى هاى دو لچکى باالى سقاخانه به 
ســرقت رفته اند. رئیس موزه هنرهاى معاصر اصفهان که 
در حال پژوهش روى سقاخانه هاى شــهر اصفهان است، 
اظهارکرد: کامًال مشخص اســت که برخى از کاشى ها دانه 

دانه در حال جابه جایى هستند.

سرقت کاشى هاى قاجارى 
سقاخانه «نقاشى»

کدام منطقه اصفهان بیشترین 
بافت فرسوده را دارد؟

رونمایى از 5 ایستگاه مکانیزه 
دوچرخه تا پایان سال

معاون حمل و نقل و ترافیک شـهردارى اصفهان گفت: 
تعداد پنج ایستگاه مکانیزه و تمام هوشمند تا قبل از نوروز 
امسال در محدوده مرکزى شـهر رونمایى مى شود و در 
اختیار شهروندان قرار مى گیرد.علیرضا صلواتى اظهارکرد: 
شهروندانى که کارت اشـتراك ایستگاه هاى دوچرخه را 
داشته باشند، مى توانند با مراجعه به ایستگاه هاى مکانیزه، 

دوچرخه مورد نظر خود را دریافت و استفاده کنند.

تشدید برخورد با خودروهاى 
فاقد معاینه فنى در شهر 

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان از جریمه روزانه 
300 خـودروى فاقد معاینه فنى خودرو در سـطح شـهر 
اصفهان خبر داد و گفت: با شروع فصل سرما، اجراى این 

طرح در شهر اصفهان تشدید مى شود.
ابوالقاسـم چلمقانى با بیان اینکه برخـورد با خودروهاى 
فاقد معاینه فنى در طول سال از برنامه هاى جارى پلیس 
راهور است، اظهار کرد: اجراى این طرح در شهر اصفهان 
با شروع فصل سرما تشدید مى شود، زیرا در فصل سرما 
وقوع پدیده وارونگى دما (اینورژن) را داریم که آالیندگى 
خودروها در افزایش آن مؤثر اسـت. وى با بیان اینکه از 
ورود خودروهاى فاقد معاینه فنى به خیابان هاى سـطح 
شهر جلوگیرى نمى شود ، اضافه کرد: چنانچه مأموران 
پلیس راهور و یا دوربین هاى ثبت تخلف، این خودروها 
را مشاهده کنند، براى آنها برگه جریمه به مبلغ 50 هزار 

تومان صادر مى شود.

خبر

با تصویب شوراى شهر اصفهان، اول آذر ماه هر سال به عنوان روز اصفهان 
نامیده شده و برج قوس ســر در بازار قیصریه اصفهان نیز به عنوان نماد این 

روز مصوب شد.
در این راســتا معاون فرهنگى، ورزشى و اجتماعى شــهردارى اصفهان با 
همکارى دســتگاه هاى مرتبط، نشســت خبرى برگزار کرده و به تشریح 

برنامه هاى روز اصفهان پرداختند.
معاون فرهنگى، ورزشى و اجتماعى شهردارى اصفهان به اجراى 1000 برنامه 
در قالب 74 عنوان به مناسبت اول آذر روز اصفهان اشاره کرد و گفت: اصفهان 
به گونه اى است که مى تواند سرآمد باشد و جهان شهر شود که براى دستیابى 
به این مهم، باید داراى سه مؤلفه زیست پذیرى، انسان محور و شهروندمدار 

و معناگرا باشد.
محمد عیدى اظهار کرد: شهر باید براى گردشگران، فعاالن و... زیست پذیر 
باشد، ظرفیت بومى را جهانى کند و پاسخگوى نیاز شهروندان باشد و رابطه 
انسان و کالبد، نیز باز تعریف شود و براى این هدف، شهروندان، تشکل ها و 
سازمان ها باید مشارکت داشته باشند و مسئولیت جو باشند و همراهى کنند.
وى با بیان اینکه اصفهان شناسان با برگزارى هفته اصفهان در اردیبهشت 
مخالفت ندارند، افزود: بر اساس مستندات تاریخى، اصفهان شناسان اول آذر را 
روز اصفهان مى دانند. عیدى خاطرنشان کرد: به مناسبت روز اصفهان اول آذر 
ماه، ما 74 عنوان برنامه را در قالب بیش از 1000 برنامه بین روزهاى اول تا سوم 
آذر ماه و در هفته وحدت در اصفهان در زمینه هاى گوناگون براى اقشار مختلف 
در اصفهان به اجرا مى گذاریم که مهمترین آنها برنامه «میدان تا میدان» از 
میدان امام خمینى(ره) تا میدان امام على(ع) است که یادآور فضاى تاریخى 
اصفهان است. معاون فرهنگى، ورزشى و اجتماعى شهردارى اصفهان اظهار 
کرد: اصفهان در ایران و جهان در گذشته، مهمانخانه بوده که امید است ما در 

گردشگرى بتوانیم این مهمانخانه را باز تولید کنیم.
عیدى گفت: در برنامه «میدان تا میدان» 700 هنرمند و هنرور طى سه روز 

فعالیت هاى مختلفــى را اجرایى مى کنند و تمام گروه هــاى تئاتر خیابانى، 
شــبیه خوانان، نقاالن و... به اجراى برنامه مى پردازند که هدف نیز باز تولید 
گردشگرى است. همچنین همزمان با روز اصفهان از قهرمانان پارالمپیک 
تجلیل شــده، تورنمنت هندبال برگزار مى شــود، 40 بازى بومى محلى از 
جمله چوگان باز تولید شــده و در ابعاد شهرى نیز 21 برنامه فرهنگى به اجرا 
گذاشته خواهد شد که با محور هویت شهر اصفهان در حوزه هاى ملموس و 
ناملموس است. وى اضافه کرد: به مناسبت روز اصفهان ما میزبان شهرداران 
کالنشهرها، سفراى خارجى و برخى مهمانان خارجى بوده و میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان نیز در نظر دارد اول آذر روز اصفهان، 
ثبت ملى شــود. عیدى اظهار امیدوارى کرد روز اصفهان، ســرآغاز فرآیند 
هم کنشى نهادهاى مدنى و تشکل ها براى رخدادهاى بزرگ باشد و اصفهان 
سرآمد و اثرگذار باشد. وى ادامه داد: براى برگزارى روز اصفهان، یک میلیارد و 
200 میلیون تومان پیش بینى شده که معلوم نیست چه میزان تخصیص یابد اما 
واقعیت آن است که با افزایش مشارکت ها، ما سعى در کاهش هزینه ها داریم. 

■■■
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهــان نیز گفت: توجــه به اصفهان نــه از بعد 
ناسیونالیستى، بلکه از بعد هویتى مدنظر است و ما همه هویت اسالمى ایرانى را در 
اصفهان دیده ایم و اگر به اصفهان مى پردازیم براى این است که حق اصفهان است 
که بیشتر احیا شود.  مهدى احمدى فر به مجموعه برنامه هاى حوزه هنرى در روز 
نکوداشت اصفهان اشاره کرد و گفت: همه دستگاه هاى فرهنگى و هنرى در این 
روز براى اصفهان کار مى کنند و حضور سازمان ها و تشکل ها و نهادهاى مردمى 
بسیار پررنگ است و اینکه بدون سوگیرى و سیاسى به اصفهان نگاه مى شود بسیار 
خوب است. وى، نشست پیشکسوتان شعر، خواجوخوانى، احیاى مکتب و سبک 
نگارگرى اصفهان در قالب برنامه دو ساالنه، کارهاى مختلف موسیقایى در عمارت 

سعدى و... را از برنامه هاى حوزه هنرى در روز اصفهان برشمرد.
■■■

معاون صدا و سیماى مرکز اصفهان هم از اجراى برنامه هاى مختلف قبل و 
همزمان با روز اصفهان خبر داد و گفت: ما اطالع رســانى قبل از روز اول آذر 

را در برنامه هاى گفتگوى هفته، هشت بهشت، اصفهان امروز و... داشته و به 
تناسب مستندها و نماآهنگ ها به اجرا درمى آید. سید على معصوم زاده افزود: 
رادیو و خبر نیز در این ایام بر اساس وظایف خود، برنامه هایى را در رابطه با روز 
اصفهان به اجرا مى گذارند و مراسم افتتاحیه روز اصفهان نیز به صورت زنده از 

شبکه اصفهان پخش خواهد شد.
■■■

نماینده وزارت امور خارجه در اصفهان نیز با بیان اینکه شــهردارى اصفهان 
به دیپلماسى شهرى کمک کرده است حضور شهردار اصفهان در سفرهاى 

خارجى را براى معرفى اصفهان، مطلوب ارزیابى کرد.
علیرضا ساالریان گفت: در جهان و به علت تبلیغات منفى ارزیابى خوبى از ایران 
و اصفهان ندارند اما وقتى خارجیان به ایران و اصفهان سفر مى کنند تفکرشان 

نسبت به کشورمان عوض شده و بسیار مثبت است.
وى با تأکید بر اینکه اینگونه سفرهاى خارجى باید انجام شود و هزینه کرد در 
این سفرها، موجب درآمد خواهد شد یادآور شد: اگر در سفرهاى خارجى تعدادى 
از خبرنگاران، مسئوالن را همراهى و نسبت به انعکاس رخدادها اقدام کنند و 
در خصوص رهاورد سفر به مردم از طریق رسانه ها، آگاهى داده شود، اصفهان 

بیش از پیش به جهان معرفى خواهد شد. 
■■■

در این نشست ایران شناس و اصفهان شــناس نام آور کشور هم گفت: 900 
سال پیش راوندى، یکى از علماى قرن ششم هجرى درباره اصفهان گفت: 
اگر بهشت در زمین باشد در ســرزمین اصفهان است، اگر بهشت در آسمان 
باشد اصفهان در مقابل آن است. بنابراین ساکنان بهشت این نعمت را دستکم 

نگیرید. 
■■■

علیرضا روحانى، مدیر ارتباطات رسانه اى شوراى شهر اصفهان هم از تصویب 
روز اصفهان و نماد برج قوس منقوش بر سر در بازار قیصریه اصفهان در جلسه 

اخیر شوراى شهر اصفهان خبر داد.

استقبال از روز اصفهان با 1000 برنامه متنوع
ساسان اکبرزاده
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آب کرفس از جمله نوشیدنى هایى است که تبلیغات بسیارى در مورد فواید آن وجود دارد اما آیا این نوشیدنى 
مى تواند در بهبود سالمتى مؤثر باشد؟

در بررسى مشخصه هاى تغذیه اى کرفس مى توان مشــاهده کرد که وجود ترکیب H2O در آن یکى از 
حائز اهمیت ترین ویژگى هاى آن است. 95 درصد از ترکیب این گیاه را آب تشکیل مى دهد و میزان کالرى 

موجود در آن پایین است.
همچنین به طــور طبیعــى آب ســبزیجات و گیاهــان برخــالف آب میوه، حــاوى مقــدار پایینى از 
مواد قندى است. هرچند آبگیرى کرفس و مصرف آن به این شکل باعث مى شود محتویات فیبردار آن از 

بین برود.
برخى از کارشناسان به مصرف سبزى کرفس توصیه مى کنند، چرا که فیبر خوراکى براى کاهش وزن، تنظیم 
قند خون و احساس سیرى اهمیت دارد. با این حال، بدن با مصرف آب کرفس مقدار بیشترى از مواد مغذى 

از قبیل ویتامین K، ویتامین A و پتاسیم دریافت مى کند.
همچنین آب کرفس داراى خواص ضد التهابى اســت که در کاهش فشــار خون و تقویت سیستم ایمنى 

مؤثر است. 

روغن زیتون، غنى از اسیدهاى چرب غیر اشباع و جزو اصلى رژیم غذایى مدیترانه اى است.
در افرادى که به طور منظم روغن زیتون مصرف مى کنند، احتمال مبتال شــدن بــه بیمارى هاى قلبى 
عروقى، از جمله فشــار خون باال، ســکته مغزى، و هیپرلیپیدمى (سطح کلســترول باال و ترى گلیسرید)

کاهش مى یابد.
مصرف روغن زیتون همچنین به کاهش التهاب، اختالل عملکرد اندوتلیال (مشــکالت با رطوبت داخلى 

رگ هاى خونى)، ترومبوز و متابولیسم کربوهیدرات کمک مى کند.
افراد سالمندى که به طور مرتب روغن زیتون اســتفاده مى کنند، 41 درصد کمتر نسبت به سایرین دچار 

سکته مغزى مى شوند.
در افرادى که چربى هاى ترانس اســتفاده مى کنند، خطر ابتال به افسردگى افزایش مى یابد، در حالى که 

مصرف روغن زیتون خطر ابتال به افسردگى را کاهش مى دهد.
همچنین محققان معتقدند که یک رژیم غذایى مدیترانه اى که حاوى مقادیر بیشــترى از روغن زیتون با 
ارزش آنتى اکسیدان و یا میوه هاى مخلوط است، مى تواند به حفظ عملکرد شناختى در افراد مسن کمک 

کند و از بروز آلزایمر در آنها جلوگیرى کند.

هویج
 هویج یکى از ســبزیجات توصیه شده براى مبتالیان 
به زخم معده است. این سبزى داراى خواص قلیایى و 
شفابخش است و حتى درمان کننده زخم هاى روده نیز 
هست. وجود فیبر در این سبزى منجر به پیشگیرى از 

یبوست و بواسیر مى شود.

سیب
با توجه به غلظت باالى مواد مغذى ضرورى، ســیب 

یکى از محبوب ترین میوه ها با خاصیت دارویى است. 
این میوه حاوى اسیدهاى آلى است که به عنوان تنظیم 
کننده سیســتم گوارش عمل مى کنند. مصرف سیب 
براى تسکین زخم معده، گاستریت، یبوست و اسهال 

توصیه مى شود.

آلوئه ورا
کریســتال هاى گیاه آلوئه ورا خاصیت ضد میکروبى 
دارند. اگر شما دچار زخم معده هســتید، مى توانید با 

مصرف این گیاه تولید بیش از حد اسید و تحریک مخاط 
معده را کنترل کنید. مصرف آلوئه ورا باعث مهار رشد بیش 
از حد باکترى هاى هلیکوباکتر پیلورى مى شود و بافت 
آسیب دیده ناشى از اسید بیش از حد را بازسازى مى کند.

موز
موز غنى از نشاســته و ترکیبات قلیایى است که پس 
از جذب در بدن، منجر به تنظیمpHمعده مى شــوند.

خوردن این میوه به بهبود زخم معده کمک مى کند و 

مواد مغذى آن، بافت هاى آسیب دیده معده را درمان 
مى کنند. مصرف موز ناراحتى ناشى از ریفالکس اسید 

و گاستریت را نیز کاهش مى دهد.

سیب زمینى
سیب زمینى سرشار از نشاســته، فیبر و آنتى اکسیدان ها 
براى بهبود روند هضم اســت. ســیب  زمینى حاوى 
مولکول  ها و ترکیباتى است که خواص آنتى باکتریایى 
دارد، ســوزش شــکمى را کاهش مى دهد و تورم و 

ریفالکس را متوقف مى کند.

دانه کتان
وقتى دانه هاى کتان را با آب آغشــته مى کنید، ماده 
ژالتینى اطراف آنها را دربــر مى گیرد که براى درمان 
زخم معده بسیار مفید است. مصرف این دانه ها التهاب 
و ســوزش ناشــى از زخم معده را کاهــش مى دهد. 
دانه هاى کتان سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 و فیبر 

است و براى ترمیم بافت معده مفید به نظر مى رسد.

میوه کاج، مخروطى و شــبیه قلب گوسفند است و 
پس از رسیدن، فلس هاى آن خشــک و از هم باز 
مى شود. در وسط آن بادام کوچکى قرار دارد که پس 
از شکستن، مغز آن را مى خورند. کاج همانند گردو 
داراى کالرى تقریبًا باالیى است، پس در مصرف آن 

باید اعتدال را رعایت کرد.

خواص درمانى
«راتیناج» که صمغ درختان کاج است، سرد و خشک 
اســت. از صمغ کاج براى از بین بردن خلط سینه و 
جذب فضوالت بینى استفاده مى شود. به این منظور 
باید صمغ گیاه کاج (راتیناج) را مکید. اسانس راتیناج 
براى رفع درد ســیاتیک و دیگــر درد هاى مربوط 
به عصب مفید اســت. تســکین درد عضالت بین 
دنده اى و تسکین درد روماتیسم عضالنى از دیگر 

خواص کاج است.
از خواص کاج براى درمان کرم هاى روده اى، التیام 
جراحت و زخــم، زخم روده و معــده و جلوگیرى از 

خروج بیش از اندازه اسپرم استفاده مى شود.
ضماد راتیناج براى درمان گل مژه نیز مفید اســت. 
میوه کاج در پیشــگیرى و درمان دردهاى مفصلى، 
پوکى استخوان، سنگ کیسه صفرا، بواسیر و درمان 

پروستات نیز آثار مفیدى دارد. 
همچنین عصاره میوه کاج در پیشگیرى از تشکیل 

سنگ هاى کلیوى و درمان آن مفید است. دانه کاج 
که در میوه مخروطى آن قــرار گرفته، منبع غنى از 
پروتئین است و اسید هاى آمینه موجود در آن، این 
دانه را تبدیل به یک منبع غذایى مفید کرده اســت. 
همچنین منیزیم فراوان دانــه کاج، کمک زیادى 
به کاهش خســتگى، تنــش و گرفتگى عضالت 
مى کند. دانه کاج منبع سرشارى از «اسید پینولئیک» 
است که با تحریک هورمون ها، باعث کاهش اشتها

 مى شود. همچنین از خواص کاج، کاهش کلسترول 
خون است.

درمان پروستات
دانه کاج نیز همچون اســپند از ابتال به پروســتات 
پیشــگیرى کرده و در صورت وجــود، آن را درمان 

مى کند. 

«سیاتیک» به درد کمر ناشى از مشکل عصب سیاتیک 
اشاره دارد؛ عصب بزرگى که از قسمت پایین کمر تا پایتان 
کشیده مى شود. اگر شما به دردى شبیه به آنچه گفتیم، 
دچار هستید و از دالیل ایجادشدن و شیوه درمانش چیزى 
نمى دانید، بهتر اســت به یک متخصص ستون فقرات 
مراجعه کنید و از طریق معاینه، MRI یا سى تى اسکن، 
از ابتال به این مشکل اطمینان پیدا کرده و براى درمان 

آن اقدام کنید.
عالیم سیاتیک معموًال ناگهانى ظاهر مى شوند و ممکن 
است روزها یا حتى هفته ها طول بکشد. 90درصد کسانى 
که از مشکالت مربوط به عصب سیاتیک رنج مى برند، 
بدون نیاز به جراحى بهبــود پیدا مى کنند. متخصصان 
اصالح ســبک زندگى، انجام تمرینات ورزشى خاص، 
کمپرس آب گرم و پرهیز از بلندکردن اجســام سنگین 
یا انجام فعالیت هایى که به این ناحیه از کمر فشار وارد 

مى کنند را توصیه مى کنند.

چه نشانه هایى دارد؟
شایع ترین نشانه ســیاتیک، درد کمر است؛ دردى که 
مى توان به سادگى آن را از انواع دیگر کمردرد تمیز داد، 
چراکه تا ران و ساق و پشت پا کشیده مى شود و تنها به 
کمر محدود نمى شــود. این درد معموًال وقت نشستن، 
سرفه یا عطسه کردن و رانندگى تشدید مى شود و گاهى 

ممکن است در پاى مبتالیانش، بى حسى را ایجاد کند.

چه کسانى مبتال مى شوند؟
اغلب مبتالیان این درد، بین 30 تا 50 ساله هستند و زنان، 
بیشتر گرفتار آن مى شوند. فشــار رحم در حال رشد در 
دوران باردارى، مى تواند سیاتیک را تحت تأثیر قرار دهد 
و درد آن را در میان زنان باردار بیشتر کند. گذشته از این، 
کسانى که دچار فتق دیسک، آرتریت و دیگر مشکالت 
مربوط به ستون فقرات هستند هم بیشتر احتمال دارد درد 

سیاتیک را تجربه کنند.

فتق دیسک بین مهره اى
شایع ترین علت سیاتیک، فتق دیســک بین مهره اى 
است. دیسک ها مانند یک بالشــتک براى مهره هاى 
ستون فقرات شــما عمل مى کنند. با باالتر رفتن سن، 
معموًال دیسک هاى مهره اى هم ضعیف و آسیب پذیر 
مى شــوند و گاه زمینه را براى فشار واردشدن به عصب 
سیاتیک فراهم مى کنند. از هر50 نفر، یک نفر به فتق 
دیسک بین مهره اى دچار مى شود و یک چهارم مبتالیان 
این مشکل، بیشــتر از شــش هفته این درد را تحمل 

مى کنند.

تنگى کانال نخاعى
تنگ شــدن کانال نخاعى که عنوانى است براى تغییر 
شکل و ساختار اجزاى ستون فقرات، یکى دیگر از دالیل 
احساس کردن درد سیاتیک اســت. تنگ شدن کانال 
نخاعى ممکن است بر ریشه هاى عصب سیاتیک فشار 
وارد کند. تنگى نخاعى در بزرگســاالن باالى 60 سال 
رایج است و گفته شده شــیوع آن در میان زنان و مردان 

تقریباً یکسان است.

تومورهاى نخاعى
در موارد نادر، درد ســیاتیک ممکن است به دلیل رشد 
تومورهایى در داخل یا کنار نخاع یا عصب ســیاتیک 
احساس شود. این تومورها گاه به نخاع فشار مى آورند و 
گاه مستقیماً عصب سیاتیک را تحت فشار قرار مى دهند. 
گرچه شــیوع این مشکل نســبت به دیگر مشکالت 
تحریک کننده عصب سیاتیک باال نیست اما متخصصان 

بر لزوم بررسى احتمال آن تأکید مى کنند.

آسیب یا عفونت
التهاب عضالنــى، عفونت یا آســیب هایى مانند 
شکســتگى نیز مى توانند زمینه را براى ابتال به این 
درد فراهم کنند. به طور کلى هر شرایطى که عصب 
سیاتیک را تحریک و فشــرده کند، زمینه ساز درد 
مى شود و گاهى هم پزشکان، با وجود شکایت بیمار 
از درد، نمى توانند علت دقیقــى را براى ابتال به این 

مشکل پیدا کنند.

این نکته ثابت شده که مصرف 1/5 لیتر آب در طول روز 
و قبل از تمام وعده هاى غذایى، نه تنها منجر به کاهش 
وزن شما خواهد شــد، بلکه وزن کاهش یافته شما را تا 

مدت ها حفظ خواهد کرد.
کارشناسان توضیح مى دهند افرادى که مصرف آب خود 
را به بیش از 1/5 لیتر افزایش مى دهند، مى توانند در سال 
17 هزار و 400 کیلو کالرى بسوزانند و افزایش متابولیسم 

را در حد شگفت انگیزى تجربه کنند.

با مصرف نکردن آب چــه اتفاقى در بدن 
مى افتد؟

کم آبى جدى بدن مى تواند منجر به مشکالت گوارشى، 
کلیوى، خستگى، سردرد، مشکالت پوستى و مشکالت 

مثانه شود. 
حتى ثابت شده که نوشیدن آب در اوایل صبح بسیار بهتر 
از قهوه و سایر نوشــیدنى ها منجر به کنترل فشار خون 
مى شود. مصرف منظم آب عالوه بر افزایش متابولیسم، 
منجر به احساس ســیرى طوالنى مدت و کاهش وزن 

موفق تر خواهد شد. هنگامى که بدن کم آب است، بدن 
به دالیل متعددى چاقى و ابتال به بسیارى از بیمارى ها 

را تجربه مى کند.

خشکى پوست
کم آبى بــدن همچنین احتمــال بروز اگزمــا، آکنه و 
پسوریازیس را افزایش مى دهد. ترك و خشکى پوست 

لب نیز یکى دیگر از نشانه هاى کم آبى بدن است.

مشکالت گوارشى
مقادیر کم آب و مواد معدنى قلیایى مانند منیزیم و کلسیم 
منجر به مشــکالت هضم مانند گاستریت، زخم معده و 

ریفالکس اسید مى شود.

کاهش متابولیسم
بدن شما براى سوزاندن کالرى به آب نیاز دارد. حتى اگر 
به طور خفیف دچار کم آبى شوید، ممکن است سوخت و 

ساز بدنتان ُکند شود. 

آلرژى و آسم
هنگامى که بدن آب خود را از دســت مى دهد، راه هاى 
هوایى را براى ذخیره کــردن آب محدود مى کند و این 

دلیلى براى ابتال به آسم و آلرژى است. 
همچنین ثابت شــده که کم آبى بدن موجب مى شود 
برخى گلبول هاى سفید «اســید آمینه هیستیدین» را 
به «هیستامین» تبدیل کنند که واکنش هاى آلرژیک 

را تحریک مى کند. 
هنگامى که آب کافى به بدن مى رســد، این گلبول ها 
تولید هیســتامن خود را کاهش مى دهند و نشانه هاى 

تنفسى از بین مى روند.

دیابت بزرگساالن
دیابت بزرگســاالن بر اثر کم شــدن آب بدن به وجود
مى آید. بدن با کاهش ترشح انسولین، به کم شدن آب 
پاسخ مى دهد. انسولین اگر به میزان طبیعى ترشح شود، 
آب را به تمام سلول هاى بدن عرضه مى کند و اندام هاى 

مهمى مانند مغز از کم آبى بدن رنج نمى برند.

مشکالت مثانه و کلیه
هنگامى که بدن شــما بــه مقادیر کافــى آب دریافت

 نمى کند، سموم شــروع به رشــد مى کنند و این روند 
التهاب، درد و عفونت کلیه ها و مثانه را به همراه دارد.

آرتریت
آرتریت روماتوئید یکى از عوارض کم شــدن آب بدن 
است. این وضعیت موجب درد مفاصل مى شود. عالیم 
این بیمارى تا حد زیادى با مصرف آب و تأمین امالح بدن 

کاهش مى یابد.

گرسنگى کاذب
اگر خیلى تشنه باشید، ممکن است بدنتان سیگنال هاى غلط 
به گیرنده هاى گرسنگى در مغز بفرستد. در بسیارى موارد، 
وقتى بدن کم آب مى شود، تمایل فرد به مصرف غذاهاى 
نمکى افزایش مى یابد. پس بار دیگر که احساس گرسنگى 
کردید، بد نیست یک لیوان آب بنوشید و ببینید آیا احساس 

گرسنگى تان برطرف مى شود یا خیر. 

کم آبى بدن 
چطور 
شما را چاق 
مى کند؟

« زخم معده» عارضه اى است که در  اگر زخم معده دارید، 6 ماده غذایى را هر روز بخورید
غشاى مخاطى در اثر تولید بیش از حد 
اسید ایجاد مى شود. شایع ترین علت 
ایجاد زخم معده، رشــد باکترى هاى 
هلیکوباکتر پیلورى اســت. البته این 
عارضه مى تواند ناشى از مصرف بیش 

از حد برخى داروها نیز باشد.
زخم معده خــود را با درد و ســوزش 
در ناحیه شکم، احســاس سنگینى و 
ریفالکس، استفراغ و حتى خونریزى 
معده نشــان مى دهــد. در این میان 
انواع مختلفــى از غذاها وجود دارد که 
مى تواند بــه تنظیمpHمعده کمک 
کند و با کاهش اسید معده، عالئم این 

عارضه را کاهش دهد:

، سباالى مواد مغذى ضرورى، ســیب ورغذبا ى ضواد ىیمست مفاست و براى ترمیم بافت معده مفید به نظر مى رسد.ند.ددارند. اگــیبى معد ظرى تر سدفت د بهو بر ، مگر شما دچار زخم معده هســتید، مى ــتمعدما چار هسخمگر

 خواص شگفت انگیز روغن زیتون آب کرفس چه مزیت هایى براى سالمتى دارد؟

 درد سیاتیک سراغ چه کسانى مى رود؟

درمان با میوه کــاج

ممکن است در پاى مبتالیانش،بى حسى را ایجاد کند. ببدن 
 عالیم 
الحبدن 

ىغلط 
ى موارد، 
غذاهاى 
رسنگى

حساس 

ت.
ى،
مان

کیل

ر
پر دانه کاج نیز همچون اســپند از ابتال ب

ررررررردر صورت وجــود، آن را درمان  پیشــگیرى کرده و
مى کند. 



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

حمد و سپاس، خداوندى را که پیشى نجسته اســت حالى از او، حالى دیگر 
را. بدین معنى که اول باشــد پیش تر از آنکه آخر باشــد و آشــکار باشــد 
پیش تر از آنکه نهان باشد. جز او، هر چه نام وحدت دارد، اندك و بیمقدار 
است و جز او هر عزیزى ذلیل است و جز او هر نیرومندى ناتوان است و 
جز او هر مالکى بنده اســت و جــز او هر دانایى، نوآموزى اســت و جز او 

موال على (ع)هر توانایى، گاه تواناست و گاه ناتوان.

فرصتى دست داد تا در روز پایانى بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و 
اتوماسیون ادارى اصفهان (اتوکام) از این نمایشگاه در محل پل تاریخى شهرستان 
بازدید داشته باشیم و در این میان آنچه بیشتر توجه را جلب مى کرد ازدحام جمعیت 
بازدیدکننده بود که ســنین مختلف از نونهــال، نوجوان، جوان و میانســال را در 

مى گرفت.
یکى از شلوغ ترین غرفه ها در نمایشگاه بیست و چهارم اتوکام اصفهان، غرفه شرکت 
مخابرات منطقه اصفهان بود که مسئوالن و متصدیان آن پاسخگوى خواسته هاى 
الکترونیکى متنوع، عالقه مندان و مشتریان بودند. شرکت مخابرات منطقه اصفهان 
در بیست و چهارمین نمایشــگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى اصفهان 

(اتوکام)، دستاوردهاى جدید شــرکت مخابرات منطقه اصفهان همچون خدمات 
عمومى، خدمات کاربران، فعالســازى خدمات تلفن ثابت، سامانه هاى تلفنى و... 
را در معرض دید مشــترکین قرار داد تا در این نمایشگاه با بهره گیرى از تخفیفات 

نمایشگاهى و هدایا از خدمات متنوع شرکت مخابرات بهره گیرند.
چند تن از بازدیدکنندگان غرفه هاى شرکت مخابرات منطقه اصفهان از ارائه خدمات 
الکترونیکى متنوع و مطلوب شــرکت مخابرات منطقه اصفهان در این نمایشگاه 
ابراز رضایت کردند و به مسئوالن نمایشگاه نیز یادآور شدند که راهکارى مناسب 
براى بازدیدکننــدگان اینگونه نمایشــگاه ها بیابند تا در روزهــاى تعطیل هفته، 
نمایشــگاه محل گذران اوقات فراغت خانواده ها با فرزندان خردســال و کودکان 

نباشد.
در میان مسئوالن شــرکت مخابرات منطقه اصفهان، از سرپرست روابط عمومى 
شرکت مخابرات منطقه اصفهان خواستیم هدف شرکت مخابرات از شرکت در این 
نمایشگاه را بیان کند که او گفت: طى برگزارى نمایشگاه اتوکام ما روزانه پذیراى 
بیش از هزار نفر بوده ایم و هدف ما نیز ارائه خدمات مطلوب و متنوع الکترونیکى به 

مشترکین و ارائه دستاوردهاى جدید بود.
شاهین ملک زاده افزود: مشترکین براى استفاده از خدمات عمومى تلفن ثابت نیاز 
e.tce. به عضویت در پرتال شــرکت ندارند و همه مى توانند با مراجعه به آدرس

ir از این خدمات شامل ثبت نام تلفن ثابت و پیگیرى، خرید شماره هاى ُرند ثابت 
و پیگیرى، مشاهده صورتحساب پایان دوره و پرداخت آن، مشاهده صورتحساب 
میاندوره و پرداخت آن و اعالم خرابى تلفن و پیگیــرى بهره گیرند. وى ادامه داد: 
پرداخت غیرحضورى همه قبوض با سامانه تلفنى آسان پرداز 2000، دریافت آخرین 
صورتحساب تلفن ثابت در هر لحظه با ارســال پیامک به شماره 3000001818، 

شماره 2020 براى فروش، پشتیبانى و شــارژ ADSL شرکت مخابرات، اعالم 
خرابى تلفن ثابت با تماس با شماره تلفن 20117 و... از سامانه هاى تلفنى شرکت 

مخابرات منطقه اصفهان است.
سرپرســت روابــط عمومــى شــرکت مخابــرات منطقــه اصفهــان اظهــار 
کرد: شــرکت مخابــرات منطقــه اصفهــان در راســتاى افزایــش درگاه هاى 
خدمــات الکترونیــک، اقــدام بــه راه انــدازى ســامانه پیامــک با شــماره 
3000001818 کرده اســت که مشــترك با ارســال یک پیام کوتاه بدون متن 
به این ســامانه مى تواند از لیســت تمــام ســرویس هاى مربوطه اطــالع یابد 
و سپس با ارسال کد سرویس موردنظر، از خدمات موردنظر در این سامانه استفاده 

مى کند.
ملک زاده از تخفیفات ویژه و هدایاى نمایشگاهى شرکت مخابرات منطقه اصفهان 
در بیست و چهارمین نمایشــگاه اتوکام اصفهان خبر داد و گفت: در طول برگزارى 
نمایشــگاه اتوکام اصفهان، خریداران شــماره هاى ُرند تلفن ثابــت از تخفیفات 
ویژه بهره مند شــدند که با اســتقبال خوبى هم مواجه بود. این در حالى است که 

سرویس هاى برتر را در این نمایشگاه معرفى کردیم و ارائه دادیم.
***

در نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى اصفهان، سامانه هاى مختلف 
شرکت مخابرات منطقه اصفهان به همشهریان معرفى شد. در این نمایشگاه عالوه 
بر معرفى سامانه ها، شــماره هاى رند نیز در چهار سطح عالى، خیلى خوب، خوب و 

مناسب به خواست مشتریان، در اختیارشان قرار داده شد.
در این نمایشــگاه همچنین با توجه به حضور مسئوالن شــرکت مخابرات منطقه 
اصفهان، امکان دسترســى آسان مشــترکین به مســئوالن فراهم بود و آنان در 

طول نمایشگاه همواره پاســخگوى مراجعین بودند. از طرف دیگر تخفیفات ویژه 
نمایشگاهى براى خریداران ســیمکارت هاى دائمى و اعتبارى هم در نظر گرفته 
شد و در طول برگزارى نمایشگاه، ســیمکارت هاى دائمى 10 درصد و اعتبارى 20 
درصد تخفیف را شامل شده و سیمکارت هاى دانشــجویى و انارستان مخصوص 
دانش آموزان رایگان بود و به مشتریانى که ADSL خریدارى کردند، هدیه تعلق 

گرفت و سیمکارت 3G  نیز به 4G تبدیل شد.
اما شــرکت مخابرات منطقه اصفهان همواره توصیه مى کند همه مشــترکین و 
همشهریان در سنین مختلف، باید سعى کنند انجام کارها را به صورت الکترونیکى 
 پیگیرى کنند تا با کاهش ترافیک و صرفه جویى در استفاده از زمان و مکان، از تردد 

بى مورد نیز جلوگیرى شود.

ارائه خدمات متنوع شرکت مخابرات در نمایشگاه اتوکام

ساسان اکبرزاده

آگهى استفاده از حق تقدم آگهى استفاده از حق تقدم 
موضوع ماده موضوع ماده 169169 الیحه اصالحى قانون تجارت الیحه اصالحى قانون تجارت

شرکت حمل و نقل نور بار مبارکه (سهامى خاص) ثبت 292 و شناسه ملى 10260067568 در راستاى مصوبه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 97/07/17 مبنى بر افزایش سرمایه و تفویض اختیار عملى نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره ظرف 
مدت یکسال و رعایت ماده 169 الیه اصالحى قانون تجارت، بدینوسیله به اطالع صاحبان سهام شرکت فوق مى رساند، 
مقرر گردیده سرمایه شرکت از یک میلیون ریال به مبلغ یکصد میلیون ریال از محل واریز نقدى و از طریق صدور سهام 
جدید افزایش یابد، لذا شماره حساب 0209094617007 عهده بانک ملى شعبه بلوار خلیج فارس مبارکه جهت واریز مبلغ 
ناشى از افزایش سرمایه اعالم گردیده و هر یک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستى ظرف 
مدت 60 روز از تاریخ انتشار آگهى جهت خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه به نسبت هر یک 99 سهم به ارزش ده هزار 
ریالى اقدام نمایند و رسید مربوطه را تحویل هیئت مدیره دهند. الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از 
سهامداران نسبت به خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننمایند، هیئت مدیره مجاز 
خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم هاى استفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامدارانى که تمایل به خرید 
سهام دارند واگذار نمایند و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه مى باشد. 

در خصوص پاره سهم هاى احتمالى هیئت مدیره تعیین تکلیف خواهد نمود. 

مقام دعوت کننده هیئت مدیره شرکت

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

روابط عمومى شهردارى خالدآباد

چاپ اول

شــهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه هاى مورخ 
96/09/30 و 97/07/07 و 97/08/10 شوراى اسالمى شهر، تعداد 
12 قطعه زمین مســکونى را ا ز طریق مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 
97/09/13 به شــهردارى خالدآباد مراجعه و یا با شماره تلفن 

54346850- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)
نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 1857 مورخ 97/08/19 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
واگذارى یک قطعه زمین به شماره پالك 3059 اصلى به متراژ 103/40 م.م با کاربرى مسکونى واقع در خیابان شهید ربانى به ازاى هر 
مترمربع 4/150/000 ریال از طریق مزایده عمومى و شرایط پرداخت به صورت نقدى اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10  روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل


