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خوردن ترشى در شب، ممـــنوع

        

6 ماده مغذى مهم براى بعد از 40 سالگىانهدام باند کالهبردارى در فالورجان تقدیر پارلمان کانادا از شهرام و حافظ ناظرى ورشکستگى بانک سرمایه موضوعیت ندارد خوشحالیم که فینال را درك کردید! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تأمین اجتماعى وضعیت نگران کننده اى دارد

وزیر نیرو باید محاکمه شود
3

2

2

3

خانواده نوزاد رها شده
 در فوالدشهر شناسایى شدند

قربانى دعواى درون استانى

کالهبردارى 
اپراتورهاى خارجى از 
126 هزار مشترك ایرانى بارندگى و5 

 افت شدید دما 
در اصفهـان
 از امروز
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ترشیجات به عنوان چاشنى غذا مورد استفاده قرار مى گیرند و نمى توان آنها را 
به عنوان غذا در نظر گرفت. همچنین ترشیجات ارزش دارویى چندانى ندارند و 
بیشتر به عنوان مصلح برخى غذاها مورد استفاده قرار مى گیرند. استفاده بیش از 

حد از ترشى و مصرف آن با برخى غذاها مى تواند براى بدن مضر باشد. 

کارشــناس مســئول مرکز پیش بینى اداره کل 
هواشناسى استان گفت: افت شدید 5 تا 7 درجه اى 
دماى اصفهان از روز شنبه(امروز) آغاز مى شود و 

تا پایان هفته آینده ادامه دارد.
زهرا سیدان با بیان اینکه تا روز دوشنبه سیستم 
بارشــى بــر روى اســتان فعال اســت، گفت:

بر این اساس بارش باران، ...
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  2020 سال اول شدن اصفهان در تولید ماهیان زینتى سال اول شدن اصفهان در تولید ماهیان زینتى
تولید تولید 55//6565 میلیون قطعه ماهى زینتى در سال گذشته باز هم اصفهان را در رتبه اول این حوزه قرار داد میلیون قطعه ماهى زینتى در سال گذشته باز هم اصفهان را در رتبه اول این حوزه قرار داد
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حسن کامران نماینده اصفهان با اشاره به اقدامات رضا اردکانیان در حوزه آب اصفهان:

انتقاد ابوالفضل جلیلى از وضعیت امروز 
سینماى ایران:

مراقب شاخ گوزن ها  باشیـــد!
طوفان هشت دقیقه اى سوون براى عبور از

 سد کاشیما پایانى تلخ داشت چون آنتلرز 
موفق شد در عرض چند دقیقه تمام 

رشته هاى میزبان را پنبه کند 
تا براى دومین سال پیاپى ...

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شــماره 311 مورخ 1397/07/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
باغبادران در نظر دارد نســبت به فروش تعداد 32 قطعه زمین با کاربرى مسکونى، تجارى و تجارى 

مسکونى واقع در شهر باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 لغایت روز شنبه مورخ 1397/08/19 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ 

مدارك مزایده اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده به حساب 
310000519008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 
1397/8/20 به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

اردشیر محمدى - شهردار باغبادران

دوم چاپ  

شــهردارى وزوان بــه اســتناد مجــوز شــماره 445- 5- 97 
مورخ: 1397/07/01 شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد 
نسبت به فروش اموال منقول و اســقاط از طریق آگهى مزایده کتبى 
اقدام نماید متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشــار این آگهى 
حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در مزایده 
به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند ضمنًا هزینه چاپ آگهى 

به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده نوبت سوم

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان 

سینماىسینماى

همه چیز همه چیز 
پولى شده وپولى شده و
 روى دالر روى دالر
 مى چرخد مى چرخد
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سرنوشت هدایاى 
«دورهمى»

 باالخره مشخص شد

/ 8 سال پانزدهم /شماره3351
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برانکو قراردادش را برانکو قراردادش را 
صاف کردصاف کرد
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مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیــان تأکید کرد: تمام 
بانک هاى کشــور در وضعیت خوبى به سر نمى برند و 
اگر بانک سرمایه هم وضعیت خوبى ندارد در این شرایط 
مى تواند اعالم ورشکســتگى کند چرا که این اقدام در 
اختیار بانک مرکزى است و بانک مرکزى اگر صالح بداند 
اعالم ورشکستگى بانک ها را انجام مى دهد. اگر این نگاه 
را داشته باشیم 90 درصد بانک ها عمًال ورشکسته هستند 

و هیچیک وضعیت خوبى ندارند.
مهدى نیکدل با بیان اینکه ورشکستگى بانک سرمایه 
موضوعیت ندارد، ادامه داد: بانک سرمایه، تافته جدا بافته 
از سایر بانک ها نیست هرچند که اتفاقات نامیمونى در این 

بانک رخ داده اما این به دلیل عدم نظارت هاى شایسته در 
آن زمان بوده است.  وى با بیان اینکه مهمترین مسئله اى 
که با آن در صندوق مواجه بودیم بحران هویت و اعتماد 
بین سهامداران بود، گفت: بیشــترین هجمه اى که به 
ما وارد شد، سیاسى بود و مســائل را پیش از ده ها برابر 
بزرگ تر کرده بودند، در حالــى که ما کمتر از 47 درصد 
سهام بانک سرمایه را در اختیار داشتیم اما تمام مشکالت 

موجود در این بانک را به صندوق اعتبار ارتباط دادند.
نیکدل گفت: اجازه ندادیم مطالبات بازنشستگان یک روز 
هم تأخیر داشته باشد چرا که اولین هدف ما برگرداندن 

اعتماد و اعتمادسازى بود.

عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفت: از ده ها میلیون بیمه شــده تأمین 
اجتماعى بــاالى 90درصد کارگرها، رانندگان، اقشــار 
آسیب پذیر و... هســتند. محمدجواد جمالى نوبندگانى 
گفت: یکى از سازمان هایى که بیشترین ارتباط با اقشار 
مردم را دارد، ســازمان تأمین اجتماعى است؛ چراکه از 
جمعیت 80 میلیونى، باالتر از 50 میلیون بیمه شده تأمین 
اجتماعى داریم و نوعاً با اقشــار آســیب پذیر هم ارتباط 
دارند و شــاید بتوان گفت از این ده ها میلیون نفر باالى 
90 درصد از آنها کارگرها، رانندگان، کارگران ساختمانى 
و... هستند. نماینده مردم فسا در مجلس شوراى اسالمى 

افزود: با توجه به اینکه تأمین اجتماعى با این اقشار سر و 
کار دارند و از جهتى تأمین اجتماعى یکى از بزرگ ترین 
سیستم هاى اقتصادى مثل شستا را مدیریت مى کند و 
متأسفانه دولت ها خیلى برداشت ها از آن داشتند و کمک 

مؤثرى نیز نکردند، از این جه ت اهمیت دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با اشــاره به 
بحث صندوق بازنشستگى تأمین اجتماعى تصریح کرد: 
با قوانینى که در سال هاى گذشــته تدوین شده و سن 
بازنشســتگى را پایین آوردند، واریزى به صندوق را کم 
کردند و خروجى صندوق بیشتر مى شود که این موضوع 

نگران کننده است.

ورشکستگى بانک سرمایه 
موضوعیت ندارد

تأمین اجتماعى 
وضعیت نگران کننده اى دارد

وظیفه عراق
االســالم   حجــت    خبرگزارى حوزه |
و المسلمین قاضى عسکر، نماینده ولى فقیه در امور 
حج و زیارت گفت: وقتى مــردم عراق با تمام وجود 
ایثار کرده و از زائران پذیرایى مى کنند، دولت عراق 
نیز وظیفه دارد روادید را حداقل براى زائران اربعین 
لغو و مبلغ کمى براى جبران هزینه ها دریافت کند، 
تا این تجمع دینى روزبه روز باشکوه تر و ثمربخش تر 

برگزار شود.

 روح اشرافیگرى در 
صداوسیما

 خبرگزارى حوزه | آیت ا... محمد یزدى، 
رئیس شوراى عالى جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم، نوع دکور و تنوع پوشــش در رسانه ملى را مورد 
توجه قرار داد و افزود: تجمل در ظواهر برنامه هاى 
صدا و سیما، روح اشرافیگرى و توجه به تجمالت را 
در جامعه آموزش مى دهد که موجب سختى افرادى 
مى شود که توانایى تجهیز خانه ها و زندگى خود را به 

مدلى که تبلیغ مى شود ندارند.

پسته کارى به جاى تدریس
 بهار| فائزه هاشــمى در گفتگو بــا روزنامه 
«ایــران» مى گوید: «قبــل از اتفاقــات اخراج [از 
تدریس در دانشــگاه آزاد] با خانواده درباره باغ هاى 
رفســنجان صحبت کردیم، چون زمین هاى مامان 
در رفسنجان اســت. محســن گفت به زمین هاى 
رفسنجان نرســیدیم و اگر موافق باشــید همه را 
بفروشــیم. من مخالفت کردم و گفتــم من به آن 
رســیدگى مى کنم. بعد از اخراج از دانشــگاه آزاد 
فرصت خوبى شــد که بروم به باغ پسته رسیدگى 

کنم.»

آغاز ماراتن انتخاب شهردار
  تسنیم| با قطعى شدن رفتن ســید محمد على 
افشانى از شهردارى تهران قرار است شهردار جدید 
تهران (ســومین شــهردار در دوره پنجم شوراى 
شهر تهران) انتخاب شود. محمد علیخانى، رئیس 
کمیســیون عمران و حمل  و نقل شــوراى شــهر 
تهران گزینه هایى چون محســن هاشــمى، سید
کامل تقوى نژاد، پیروز حناچــى، جواد امام، عباس 
آخوندى، مناف هاشــمى، واعظ مهدوى، ربیعى و 
مونســان را به عنوان کاندیداهاى احتمالى شهردار 

تهران معرفى کرد.

امالك میلیاردى به
بیت المال بازگشت

 میزان | رئیس کل دادگسترى استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: با ورود قاطع دســتگاه قضائى بیش 
از 15 هکتار امالك شــرکت نفت و گاز گچســاران به 
ارزش حدود هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
 حجت االسالم و المسلمین مزارعى اظهارکرد: چندین 
سال پیش اشخاص حقیقى با ترفند هاى مختلف متعرض 
امالك شرکت نفت گچساران شدند و بیش از 15 هکتار 
از اراضى متعلق به حوزه نفت را که در قلب شهر قرار دارد،
 متصرف و مالکیت گرفتند و ســند به نامشــان صادر 

شده بود.

یک سئوال مهم
مجلــس  نماینــدگان   دیده بان ایران|
شوراى اســالمى هفته پیش با 126 رأى مخالف، 
با یک فوریت طرح مســتثنا شدن شــهردار تهران 
از قانــون ممنوعیت بــه کارگیرى بازنشســتگان 
مخالفت کردند. اما جالب اینجاست که  52 نماینده 
اصالح طلب و 75 نماینده اصولگرا و تنها هفت نماینده 
تهران خواهان ابقاى افشــانى اصالح طلب در سمت 
شــهردارى تهران بودند. اینکه چطــور اصولگرایان 
و نمایندگان شهرســتانى بیش از دیگــر نمایندگان 
مشــتاق ابقاى شــهردار بازنشســته تهــران بودند 
ســئوال مهمــى از ســوى خبرنــگاران و فعاالن 

رسانه اى است. 

خبرخوان
نجات ج ان مادر باردار
 در راهپیمایى اربعین

مادر بــاردار همدانى که به علت   ایسنا|
عدم هوشــیارى به پایگاه درمانى هالل احمر 
در شهر کوفه اعزام شــد، نجات یافت. دقایقى 
بعد پس از انجام عملیات احیاى نجات فرزند و 
مادر، این زائر همدانى به بیمارستان عراق منتقل 
شد. «ندا آبقو» ضمن قدردانى از فعالیت درمانى 
هالل احمر گفت: من هرســاله در راهپیمایى 
اربعین حضور دارم، این نوزاد ســومین فرزندم 
اســت که نیت دارم نامش  را زینب بگذارم، من 
تمام سختى راه را تحمل کردم تا فرزندم در این 

مسیر به دنیا بیاید.

اروپایى ها کمتر مى آیند
 چمدان| معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان میراث فرهنگى و صنایع دســتى و 
گردشگرى کشــور گفت: آمار ورود گردشگر 
خارجى در شش ماهه نخســت امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 51 درصد افزایش 
یافت که طى ســال هاى گذشــته بــى نظیر 
است. اصغر مونســان با بیان اینکه کاهش 42 
درصدى توریســت هاى اروپایى کذب محض 
است افزود: اگر چه با کاهش 19 درصدى ورود 
توریست هاى اروپایى مواجه شدیم، با تمهیدات 
انجام شــده، در حوزه توریست منطقه اى رشد 

داشتیم.

سرو دمنوش و فست فود 
در دانشگاه! 

به منظــور افزایش جلب رضایت    ایرنا |
دانشجویان در دانشــگاه صنعتى امیرکبیر، دو 
رستوران سنتى و فست فود این دانشگاه با تنوع 
غذایى و راه اندازى تنور نان و ســرو دمنوش، 
فعال شد. مدیر امور دانشجویى دانشگاه صنعتى 
امیرکبیر در این زمینه گفت: براى تمام غذاهاى 
فســت فود، مبلــغ 5000 تومان را دانشــگاه 
مى پردازد. به عنوان مثال براى هات داگ 7500 
تومانى رستوران فست فود، دانشجو تنها 2500 

تومان پرداخت مى کند.

تورم بیشتر شد
  فارس| مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ 
تورم 12 ماهه منتهى به مهر ماه 1397 به 13/4 
درصد رسید که نسبت به ماه قبل (11/3 درصد) 

2/1 واحد درصد افزایش نشان مى دهد.

یک ایرانى در میان 
پراستنادها

  مهر | بر اســاس چارت رتبــه بندى 
پژوهشگران پراستناد نام یک استاد برجسته از 
دانشــگاه تهران در بین پژوهشگرانى است که 
فعالیت هاى تحقیقاتى وى توسط جامعه علمى 
و دانشگاهى جزو  پراستنادها به حساب مى آید. 
این رتبه بندى حاوى اسامى 3160 پژوهشگر 
پراستناد اســت که حداقل صد مقاله پژوهشى 
آنها توسط حداقل صد پژوهشگر دیگر به عنوان 
رفرانس هــاى معتبر مورد اســتناد قرار گرفته 
است. پژوهشگر برجسته ایرانى على فهیم است 
که آثار تحقیقاتى وى 79549 بار مورد اســتناد  

قرار گرفته است.  

دست سازها در دام پلیس
فرمانــده انتظامــى بندرعباس    ایرنا |
گفت: 18 سازنده و فروشــنده مشروب الکلى 
دست ساز و سه فروشنده مشروب خارجى طى 
دو روز گذشته در این شهرستان دستگیر شدند. 
در یک ماه گذشته و طى دو مرحله، 312 نفر از 
شهروندان هرمزگان بر اثر مسمومیت ناشى از 
مصرف مشــروب الکلى دست ساز روانه مراکز 
درمانى شدند که از این تعداد 23 نفر جان خود 

را از دست دادند.

«دونالد ترامپ» در ادامه سخنرانى هاى انتخاباتى در مناطق مختلف آمریکا، این بار در 
ایالت «ویسکانسین» بدون نام بردن از عربستان ســعودى تلویحًا حاکمان این کشور 
را «دیکتاتور» خواند و از آنها خواســت هزینه هاى حفاظت نظامى واشنگتن از ریاض 

را بپردازند.
رئیس جمهور آمریکا که بارها در مبــارزات انتخاباتى و همچنین بعد از آغاز ریاســت 
جمهورى خود اعالم کرده است آمریکا نباید هزینه هاى حفاظت از «متحدان ثروتمند» 
خود را متقبل شود، در ویسکانسین باز هم انتقادهاى قبلى خود درباره مواضع دولت هاى 
گذشته این کشور در قبال حفاظت از کره جنوبى، ژاپن و عربستان سعودى را تکرار کرد.

ترامپ که در یکى از سخنرانى هاى قبلى با اشاره به گفتگویش با شاه عربستان سعودى 
گفته بود، «اگر ما نباشیم آنها دو هفته بیشتر دوام نمى آورند»، این بار بدون اشاره مستقیم 
به نام عربستان سعودى تلویحاً به حفاظت این کشور از «دیکتاتور ها» اذعان کرد و براى 

برخى دیگر از متحدان این کشور لقب «کوفتى» را برگزید.
ترامپ گفت: «ما باید از منافع مــردم آمریکا حفاظت کنیم البته ما به دیگر کشــورها 
کمک خواهیم کرد اما نمى توانیم شاهد وضعى باشیم که در آن ما هزینه هاى حفاظت 

از ارتش هاى کشــورهاى بسیار بســیار ثروتمند را بدهیم. من به برخى از این کشورها 
سفر کرده ام، نمى دانم که اسامى این کشورها را به شما بگویم یا نه، خب زیاد هم مهم 
نیست چرا که کشورهاى زیادى هستند. من به آنها گفتم «آقاى نخست وزیر“، ”آقاى 
رئیس جمهور“، ”آقاى پادشــاه»، «آقاى دیکتاتور“، ”هر آقاى کوفتى که ما حفاظتش 
مى کنیم“، شــما باید شــروع به پرداختن هزینه حفاظت خود کنید؛ باید هزینه ا ش را 

بپردازید.» 

معــاون فرهنگى قــوه قضائیه درباره حضــور زنان در 
ورزشــگاه ها با گالیه از برخى کســانى که مى خواهند 
از حقوق زنان دفــاع کنند ولى راه مناســبى را انتخاب 
نمى کنند گفت: برخى افراد با حکم خدا مقابله مى کنند یا 
با شیوه هاى نامناسب وارد این میدان مى شوند، در حالى 

که مى توان راه منطقى و شرعى در پیش گرفت.
حجت االسالم والمســلمین صادقى گفت: دیدن بدن 
برهنه جنس مخالف براى نامحرم جایز نیست، این حکم 
شرعى است اما ممکن است با وجود فاصله زیاد جایگاه 

تماشــاچیان در برخى موارد، صدق نظر به بدن نامحرم 
نباشــد، این یک بحث فنى و مصداقى است و مى توان 
براى تشریح موضوع با فقها و مراجع محترم صحبت کرد.
معاون فرهنگى قوه قضائیه به عارضه دوم در بحث حضور 
بانوان در ورزشگاه ها اشــاره کرد و افزود: حفظ حرمت 
بانوان ضرورى است اما جو حاکم بر ورزشگاه ممکن است 
غیراخالقى باشد و حضور یک بانوى مسلمان در چنین 

فضایى که امکان هتک حرمت وجود دارد، جایز نیست.
صادقى، راهکار حضور بانوان در ورزشگاه ها را مدیریت 

و ایجاد فضاى ســالم عنوان کرد و گفت: راه حل حضور 
آزادانه بانوان براى تماشاى مسابقات ورزشى، جنگیدن با 
حکم خدا نیست، بلکه از مدیران دستگاه ها باید خواست 
با مدیریت صحیح، زمینه ایــن حضور را فراهم کنند که 

منع شرعى و اخالقى وجود نداشته باشد.
صادقى گفت: نباید عالمانه زمینه گنــاه را فراهم کرد. 
مسئولین باید زمینه استفاده مطلوب و بهره مندى زنان 
از ورزشــگاه ها را بدون ایجاد گناه فراهم کنند و به جاى 
عمل به وظیفه خود، به موازین دینى و مراجع دینى حمله 

نکنند.  برخى براى حضور بانوان در ورزشگاه ها استدالل 
ســخیفى مى آورند که نه تنها سودى ندارد، بلکه به زیان 
حضور بانوان تمام مى شــود از جمله مى گویند چون در 
جاهاى دیگر گناهان بزرگ  تــرى جریان دارد، پس در 
اینجا مانعى ندارد یا اینکه مى گویند چون صدا و ســیما 
این مسابقات را پخش مى کند، پس دیدن در ورزشگاه 
نیز اشکال ندارد. این افراد توجه ندارند که نه وجود گناه در 
جاى دیگر مجوز گناه در اینجاست و نه صدا و سیما حکم 

حضور در ورزشگاه را دارد.

معاون معمارى و شهرســازى شــهردار قم گفت: اداره 
کل راه و شهرسازى به درخواســت مجرى پروژه قطار 

سریع السیر تهران- قم- اصفهان پیگیر تجهیز کارگاه 
در مســیر پروژه بوده که با توجه به اینکه این اداره کل 

جزئیات مسیر و اسناد آن را در اختیار شهردارى قرار نداده 
است، با تجهیز کارگاه موافقت نکرده ایم.

 به گزارش «ایســنا »، غالمرضا جانقربان با اشــاره به 
آخریــن وضعیت تعییــن مســیر قطار سریع الســیر 
تهران-قم-اصفهان، عنوان کرد: مطالعات مختلفى در 
خصوص این پروژه از سوى اداره  کل راه و شهرسازى و 
وزارت راه صورت گرفته و با توجه به نحوه عبور قطار از 

شهر قم، مسیرهاى مختلفى تعیین شده بود.
وى با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ مکاتبه رسمى از سوى 
وزارت راه و شهرســازى و نهادهاى تابعه در خصوص 
مسیر عبور قطار سریع السیر از قم با شهردارى نشده است، 
تصریح کرد: اخیراً اداره کل راه و شهرســازى برحسب 
درخواست مجرى طرح، درخواســت تجهیز کارگاه در 
مسیر پروژه را داشته که این مســیر تاکنون به صورت 
رسمى به عنوان گزینه نهایى اجراى پروژه، به مدیریت 

شهرى ابالغ نشده است.
معاون معمارى و شهرسازى شهردار قم خاطرنشان کرد: 
هنوز اسناد تصویب این مسیر به شهردارى اعالم نشده و 
هیچ جزئیاتى درخصوص نحوه اجرا از جمله مقاطع پروژه، 

نوع اجرا در اختیار شهردارى قرار نگرفته است.
جانقربان با تأکید بر اینکه شــهردارى باید با در اختیار 
داشــتن جزئیات طرح مســیر، حقوق مردم و شــرایط 
شهرسازى را مورد بررسى قرار دهد، گفت: طى دو مرحله 
مکاتبه با اداره کل شهرسازى، درخواست اسناد پروژه را 
داشــتیم که تا امروز به جز یک پالن در حد فاز صفر به 
شهردارى هیچ مدرك و سندى ارائه نشده است. به همین 
علت براى حفظ حقوق عامه مردم قم، شهردارى تاکنون 
با تجهیز کارگاه این پروژه در شــهر قم موافقت نکرده 
است؛ به محض اینکه اسناد مورد درخواست شهردارى 
از طریق اداره کل راه و شهرســازى به ما ابالغ شود در 
نخستین فرصت بررســى صورت مى گیرد  و پاسخ داده 

مى شود.

چرا قم اجازه تکمیل قطار سریع السیر تهران – اصفهان را نمى دهد

قربانى دعواى درون استانى

راه حل حضور بانوان در ورزشگاه ها، جنگیدن با حکم خدا نیست

تعابیر جدید رئیس جمهور آمریکا براى سران دیگر کشورها

آقاى کوفتى! 

رئیس دفتر رئیــس جمهور تأکید کــرد: آقاى روحانى 
خودشــان وزرا را انتخاب کردند و هیچکســى نقشى 
در انتخاب آنها نداشــت فقــط گزارشــات را به آقاى 

رئیس جمهور تقدیم کردیم.
ســید محمود واعظى در گفتگو با «ایلنا»،  درباره انتقاد 
برخى از کنشگران سیاسى مبنى بر اینکه وى و محمدباقر 
نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در انتخاب 

وزراى پیشنهادى نقش اساسى داشتند، گفت: انتخاب 
وزرا تصمیم شــخص رئیس جمهور است. رئیس دفتر 
رئیس جمهور تأکید کرد: آقاى نوبخت هم هیچ نقشى در 
انتخاب وزرا نداشتند و اگر هم داشتند مانند سایر اعضاى 
کابینه و افراد حاضر در دولت بوده و مورد مشــورت قرار 

گرفته است.
وى ادامه داد: در این مورد به هیچ عنوان بحث بنده مطرح 
نیســت، بحث دفتر رئیس جمهور و مأموریت هایى که 
ایشان به آن واگذار مى کنند، مطرح است. واعظى گفت: 
هرگاه رئیس دولت بخواهد تصمیمى در مورد مســائل 
اقتصادى، سیاســى، اجتماعى و فرهنگى بگیرد از دفتر 

تمهیدات و مقدمات الزم آن را فراهم مى کنند. 
وى افزود: بــه طور مثال رئیس جمهــور مى خواهند به 
مجلس بروند و سخنرانى کنند براى همین کار، از وزرا، 
متخصصین و دانشگاهیان نظرخواهى کردند، آیا ایشان 

عینًا همان ها را خواهند گفت؟ خیر، جمع بندى نظرات را 
مطرح مى کنند. 

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره ساز و کار انتخاب وزرا، 
عنوان کرد: آقاى رئیس جمهور خواســتند با گروه هاى 
مرجع براى انتخاب این چهار وزیر مشورت کنیم،  کمیته 
را تشکیل دادیم که به یک لیست 15 نفره رسیدیم، در این 
کمیته به نتایجى دست یافتیم؛ ابتدا فکر مى کردیم افرادى 
مناسب هستند که نبودند و یا برخى ها خودشان تمایلى 
نداشتند و نهایتاً به یک لیست پنج شش نفره رسیدیم. وى 
ادامه داد: فقط گزارشات را به آقاى رئیس جمهور تقدیم 
کردیم که ایشان شخصاً با برخى صحبت کردند و در مورد 
عده اى دیگر با افراد مشورت کردند و در نهایت خودشان 
تصمیم گرفتند.  واعظى تأکید کــرد: از چهار وزیرى که 
پیشنهاد شد؛ هیچکدامشان همکالسى، همشاگردى، 

همکار و هم مدرسه اى من نبودند.

رئیس دفتر روحانى: 

انتخاب وزرا تصمیم شخص رئیس جمهور است؛ کسى دخالت نمى کند

به تازگى کالهبردارى جدیدى از مشترکان تلفن 
همراه گزارش شــده که در قالب تماس از دست 
رفته، هزینه روى دســت مشــترکان مى گذارد. 
چندى پیــش محمد جــواد آذرى جهرمى، وزیر 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات بــه این موضوع 

واکنش نشان داد. 
طبق اعالم این وزارتخانــه، در این کالهبردارى 
برخى اپراتورهاى واســط بین المللى خواسته یا 
ناخواســته در فرایند تماس با شهروندان ایرانى و 
قطع ســریع آن همکارى دارند که باعث افزایش 
هزینه هاى مشــترکان مى شــود. روش کار به 
این شــکل اســت که کالهبــرداران ابتدا یک 
تماس کوتاه با مشــترك برقرار کرده و به سرعت 
قطع مى کنند اما تعداد زیادى از مشــترکان تلفن 
همراه عادت دارند پس از هر تماس ناموفق اقدام 
به برقرارى تمــاس با فرد تمــاس گیرنده کنند؛ 
به دلیل آنکه ایــن تماس ها از سرشــماره هاى 
بین المللى برقرار مى شــود، بــه محض تماس 
هزینه هاى سنگینى به مشــترك ایرانى تحمیل 

مى شود.
پس از طرح این موضوع، در تازه ترین خبر حمید 
فتاحى، معاون وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از 
شناسایى 382 میلیون تومان کالهبردارى از 126 

هزار نفر با این روش خبر داده است.
وى در توییتــى گفتــه: «382 میلیــون تومان 
 کالهبردارى صــورت گرفتــه از 126 هزار نفر، 
توسط کالهبرداران خارجى، با جزئیات شناسایى 
شده است. مانع از سودجویى متخلفان خواهیم شد 
و در نظر داریم که مبالغ از دست رفته را از طریق 

اپراتورها به مشترکین بازگردانیم.»

کالهبردارى 
اپراتورهاى خارجى از 
126 هزار مشترك ایرانى
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بارندگى و افت شدید دما در 
اصفهان از امروز

کارشـناس مسـئول مرکـز پیش بینـى اداره کل 
هواشناسى اسـتان گفت: افت شـدید 5 تا 7 درجه اى 
دماى اصفهان از روز شـنبه(امروز) آغاز مى شود و تا 

پایان هفته آینده ادامه دارد.
زهرا سیدان با بیان اینکه تا روز دوشنبه سیستم بارشى 
بر روى استان فعال است، گفت: بر این اساس بارش 
باران، گاهى وزش شـدید باد را در اکثر نقاط اسـتان 
داریم. وى ادامـه داد: براى روز شـنبه (امروز) در اکثر 
مناطق اسـتان بـارش را خواهیم داشـت و در بعضى 
مناطق بـه صورت رگبـار پراکنـده، رعد و بـرق و در 
ارتفاعات استان، به ویژه ارتفاعات غرب، بارش ها به 

صورت برف خواهد بود.
وى با اشـاره به کاهش دما از روز شـنبه، اظهار کرد: 
دما از روز شنبه شـروع به کاهش مى کند و براى روز 
یک شنبه افت شـدید دما بین 5 تا 7 درجه سانتیگراد 
را خواهیم داشـت و این توده هواى سـرد در اسـتان 

اصفهان تا پایان هفته آینده ماندگار است.

دانشگاه مجلسى رتبه گرفت
نشـریه مهندسـى برق دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
مجلسى با تصویب کمیسیون بررسى مجالت علمى 
وزارت علوم، تحقیقات و فناورى موفق به دریافت رتبه 

علمى پژوهشى وزارتین شد.
 Majlesi journal of ایـن نشـریه بـا عنـوان
Electrical Engineering که از ابتداى سال 
2016 میالدى در پایگاه علمى بین المللى اسکوپوس 
نمایه شده بود، با تصویب کمیسیون بررسى مجالت 
علمـى وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاورى موفق به 

دریافت رتبه علمى- پژوهشى وزارتین شد.

پیش بینى44 پرواز ویژه 
اربعین در اصفهان 

مدیر روابط عمومى فرودگاه هاى استان اصفهان برنامه 
سفرهاى هوایى زائران اربعین از این خطه به نجف اشرف 

را شامل 44 پرواز اعالم کرد.
شهرزاد سلیمى پور برنامه زمانى پروازهاى ویژه اربعین 
فرودگاه اصفهــان را از 28 مهر تــا 11 آبان اعالم کرد 
و افزود: در یک هفته اخیر 16 پرواز انجام شــده است. 
وى گفت: 28 پرواز دیگر نیز با متوســط 150 مسافر در 
هر پرواز تا 11 آبان انجام مى شود. مدیر روابط عمومى 
فرودگاه هاى استان اصفهان با بیان اینکه این فرودگاه 
آمادگى الزم براى خدمات رســانى بــه زائران اربعین 
درپروازهاى ورودى و خروجى به عتبات را دارد، گفت: 
قبل از شــروع پروازهاى ویژه اربعین، هر هفته هشت 
لگ پروازى (هر پــرواز ورودى یــا خروجى یک لگ 
پروازى است) از اصفهان به مقصد نجف اشرف صورت 

مى گرفت.

رفع تصرف3600 مترمربع از 
زمین هاى ملى 

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان اصفهان 
ازرفع تصرف 3600متر مربع زمین هاى ملى در منطقه 

مرغ خبر داد.
امیرمحسن ولى گفت: 3600 مترمربع از زمین هاى ملى 
در منطقه مرغ شهرستان اصفهان با نظارت یگان حفاظت 
منابع طبیعى و آبخیزدارى و نیروى انتظامى رفع تصرف 
شد. وى افزود: براى صیانت و حفاظت از اراضى ملى و 
حفظ حقوق بیت المال، ایــن زمین هاى ملى به ارزش 
ده میلیارد ریال، از تصــرف غیرقانونى خارج و به دولت 

بازگردانده شده است.
وى بیان کرد: هم اکنون متخلف تحویل مراجع قضائى 

شده است.

انتصاب مدیر جدید 
منطقه 5 شهردارى اصفهان 

با حکم شهردار اصفهان، احمد رضایى به عنوان مدیر 
منطقه 5 شهردارى اصفهان منصوب شد.

احمـد رضایـى، پیـش از ایـن مدیرعامـل سـازمان
 طراحى و فنى مهندسـى شـهردارى اصفهـان بوده 

است.

خبر

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشــاغل شهرى و فرآورده 
هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: در شهر اصفهان 
80 هزار واحد صنفى پروانه دار و قانونمند، همچنین 30 هزار 
واحد صنفى بدون پروانه فعالیت مى کنند که این تعداد از حد 

استاندارد جهانى خارج است.
محمد مجیرى با بیــان اینکه  امروز در شــهرهاى بزرگ 
مشکالتى با صنوف و استقرار نیافتن آنها داریم، اظهارکرد: 
امروزه در کالنشهرها دیگر جایى براى زندگى توأم با آرامش 
وجود ندارد، چراکه شرایط زندگى مطلوب را براى مردم دشوار 
کرده اند. وى ابراز امیدوارى کرد با برگزارى کارگروه هاى 
مشترك و تخصصى ساماندهى مشاغل، با انتقال تجربیات 

بتوانیم در جهت داشتن شــهرى قابل سکونت و مطلوب 
شهروندان گام برداریم.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان 
80 هزار واحد صنفى پروانه دار و30 هزار واحد صنفى بدون 
پروانه فعالیت مى کنند، تصریح کرد: تعداد واحدهاى صنفى 
فعال در شهر اصفهان از حد استاندارد جهانى خارج است و 
تمرکز برخى از واحدها در کنار هم و ایجاد راســته بازارها، 

مشکالت زیادى را براى تردد شهروندان ایجاد کرده است.
مجیرى ادامه داد: راسته بازارهاى شهر اصفهان باید از این 

فضا خارج و ساماندهى مشاغل در آنها انجام شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هــالل احمر اصفهان گفت: 
40 درمانگاه سیار هالل احمر اســتان اصفهان به منظور 
ارائه خدمات به زائران شرکت کنننده در مراسم پیاده روى 
اربعین، بین نجف تا کربال و در شهرهاى کاظمین، سامرا و 

حله فعال شده است. 
داریوش کریمى با اشاره به پوشش خدمات درمانى و امداد 
و نجات زائران اربعین حســینى، اظهار کرد: براى این امر 
در حال حاضر 40 پایگاه امداد و نجات بین شــهرى و یک 
پایگاه امداد هوایى در سطح استان فعال هستند. وى افزود: 
درمجموع پایگاه هاى بین شهرى با تعداد زیادى از نیروهاى 
آموزش دیده آمادگى این را دارند تــا در صورت ضرورت، 

نسبت به اسکان اضطرارى اشــخاص اقدام کنند. معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان با تأکید به اینکه 
وظیفه اصلى نیروهاى امداد و نجات هالل احمر، پوشــش 
حوادث ترافیکى و ســایر حوادث است، افزود: این نیروها با 
آمادگى کامل در سطح جاده هاى استان حضور دارند و در حال 
ارائه خدمات هستند. کریمى گفت: عالوه بر این تیم هاى 
واکنش سریع، تیم هاى اصلى و تیم هاى جانشین در حالت 
آماده باش هستند تا در صورت احساس نیاز و دستور سازمان 
امداد و نجات کشور براى پوشش امدادى و کمک رسانى و 
پشتیبانى به استان هاى هم مرز و استان هایى که معین این 

حرکت عظیم  هستند، اعزام شوند.

فعالیت40 درمانگاه سیار 
هالل احمر بین نجف تا کربال 

فعالیت 30 هزار واحد صنفى 
بدون پروانه در اصفهان

«تقاضاى تحقیق و تفحص از مجلس شوراى اسالمى 
به مجلس ارائه شده که بر اســاس ماده 214 آیین نامه، 
باید ظرف دو هفته پاسخ داده شود که متأسفانه علیرغم 
چندین بار تذکر و اینکه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع 
شده و دو نفر هم حمایت کرده اند، همچنان بدون پاسخ 

مانده است.»
حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى در جمع خبرنگاران در حسینیه رامشه اصفهان با 
بیان این مطلب گفت: ما باید اول یک سوزن به خود و یک 
جوالدوز به دیگرى بزنیم. براى همین در تفحصى که ارائه 
دادم ده مورد شامل دیوان محاسبات، مرکز پژوهش هاى 
مجلس، امــور مالى و مالیاتى، تعییــن پیمانکاران، امور 
استخدامى، امور سفرها، خبرگزارى خانه ملت، واگذارى 

پروژه ها و... را در بر مى گیرد. 
کامران افزود: البته چندین بار هم به نواب رئیس مجلس 
در شهریور ماه ســال جارى، دلیل عدم اجراى مفاد ماده 
214 را پرســیدم و حتى از تنها ابزارم، که شکایت علیه 
رئیس کمیسیون بود استفاده کردم و دلیل توقف این امر 
را یادآور شــدم این در حالى است که تفحص از مجلس 
شوراى اسالمى از دوره ششم تا دهم از خواسته هایم است.

وى ادامه داد: تفحص مگر لولو است و مجلس اگر ریگى 
به کفش ندارد بایــد این تفحص از خودمــان را بپذیرد 
تا وضعیت پول هاى مجلس روشن شــود و اعتقاد دارم 
بدینسان ما به وظایفمان که نظارت است عمل کرده ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
امروز مهمترین مسئله براى مردم استان اصفهان آب است 
و باید بدانیم چرا مصوبات شورایعالى آب، اجرایى نمى شود. 
البته اگر آب نیست براى همه نیست و وقتى هم آب هست 
باید به تناسب تقسیم شود چرا که حقابه حق الناس است 
و کسى نمى تواند آن را بفروشــد. البته براى مسئله آب 
جدى بوده و مسئوالن را براى بازدید به اصفهان آورده ام 

و توضیحات الزم به آنان داده شده است.
وى ادامه داد: وزیــر نیرو 1592 میلیــون مترمکعب از 
حقابه ها را برداشــت کرده و به صنایع داده و در حقیقت 
آب فروشى کرده اســت و ما خواســتار اجراى قانون و 
مصوبات در این زمینه هســتیم چرا که به کشــاورزان 
خسارات زیادى وارد شده و امروز ژئوپولتیک آب محلى 
شده است و معتقدم یک بار هم که شده، مدعى العموم در 
دادگاه باید از وزیر نیرو و مسئوالن ذیربط توضیح بخواهد 

که چطور اجازه بارگذارى جدید مى دهند. 
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 

اظهار کرد: تأمین بودجه براى 61 هزار هکتار شبکه حوضه 
زاینده رود، منابع بودجه اى براى تکمیل سد کوهرنگ و 
ادامه مطالبات و اجراى بهشت آباد از خواسته هاى مردم 
استان اصفهان اســت. این در حالى است که کل حوضه 
آبریز زاینده رود 90 هزار هکتار بوده که در برنامه پنجم 29 

هزار هکتار آن آمده بود.
کامران خواستار حذف منابع مالى خارج از شمول سه قوه 
و تغییر رفتار مسئوالن شــد و گفت: در سال 93، حقوق 
نجومى را به هم زدم و قرار شــد حداکثر حقوق ده برابر 
حداقل حقوق یک کارگر باشد. ولى امسال در تلفیق گفته 

شد نجومى بگیران رشد نخواهند کرد.
کامران با بیان اینکه تبعیض بد است خواستار تغییر رفتار 
در مدیران، مسئوالن و... شد و گفت: براى اینکه کشور 
درست شود همه باید یکسان باشند به گونه اى که بودجه 
خارج از شمول ســه قوه حذف شــود، در پاویون اجازه 
بازدید از وسایل مسئوالن داده شود و اگر کوچک ترین 
کاالى خارجى به همراه داشتند آتش زده شود. وى در 
ادامه افزود: طرحى هم براى معیشت مردم در وضعیت 
گرانى آماده کرده بودیم امــا معاون برنامه ریزى رئیس 
جمهور گفت ما براى معیشــت بخشــى از افراد بسته 

حمایتى داریم.

حسن کامران نماینده اصفهان با اشاره به اقدامات رضا اردکانیان در حوزه آب اصفهان:

وزیر نیرو باید محاکمه شود مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى فوالدشهر گفت: 
خوشبختانه طبق گزارشات ارائه شده، والدین نوزاد سه 
ماهه رها شده در فوالدشهر پیدا شده اند و این نوزاد به 

زودى به آغوش خانواده باز مى گردد.
عباس ابدالى اظهار کرد: شــامگاه چهارشنبه گذشته 
ساعت 20 و 14 دقیقه یک مورد حادثه سقوط در چاله 
در جنگل طبیعى فوالدشهر توسط تماس هاى مردمى 
به سامانه 125 ســازمان آتش نشانى فوالدشهر اطالع 

داده شد.
وى افزود: تیم سازمان آتش نشانى فوالدشهر در کمتر از 
سه دقیقه با تجهیزات کامل در محل حادثه حاضر شدند و 
دو نفر رهگذرى که در حال عبور از آن نقطه بودند اعالم 

مى کنند صداى گریه اى را از درون چاه شنیده اند.
وى تصریح کرد: تیم سازمان آتش نشانى فوالدشهر با 
تجهیزات به داخل چاه رفته و پالستیک زباله اى را درون 
چاه مشاهده مى کنند که صداى ناله و گریه نوزادى از آن 
شنیده مى شــود و پس از خارج کردن از چاه، با کودکى 
درحدود سه ماهه مواجه مى شوند که ناله و گریه امان او 

را بریده و تقریباً نفس هاى آخر را مى کشد. وى ادامه داد: 
تیم سازمان آتش نشانى فوالدشهر با انجام اقدامات اولیه 
نوزاد را احیا کرده و با خودروى آتش نشانى به بیمارستان 

شهید مطهرى فوالدشهر منتقل مى کنند.
ابدالى اضافه کرد: خوشبختانه با انجام اقدامات پزشکى 
در بیمارستان شــهید مطهرى فوالدشــهر، این نوزاد 

سه ماهه نجات پیدا مى کند.
وى عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع پیگیرى هاى 
متعددى از سوى دســتگاه قضائى، نیروى انتظامى در 
خصوص این حادثه انجام شــد و درنهایت مشــخص 
شد این نوزاد متعلق به فوالدشــهر نبوده و از اصفهان 
به واسطه برخى افراد به این منطقه منتقل و در جنگل 

رها شده است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى بخش فوالدشهر 
خاطرنشان کرد: خوشــبختانه طبق گزارش هاى ارائه 
شــده والدین این نوزاد ســه ماهه با مراجعه به نیروى 
انتظامى شناسایى شدند و این نوزاد به زودى به آغوش 

خانواده باز مى گردد.

براى نخستین بار در کشور، پوششى مبتنى بر فناورى 
نانو در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شــهر 
تولید شــده که عالوه بر جلوگیرى از نفوذ آلودگى به 
درون نماى ســاختمان ها، به کمک نور خورشــید،
 آلودگى هاى محیطى را هم از سطح نما محو مى کند.

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
با انجام تحقیقات تئورى و آزمایشگاهى در دو سال 

اخیر، براى نخستین بار در کشــور پوششى مبتنى 
بر فناورى نانــو تولید کرده اند کــه هر دو خاصیت 
آب گریزى و خودتمیزشــوندگى را با هم دارد؛ یعنى 
عالوه بر اینکه از نفوذ آلودگى به درون نما جلوگیرى 
مى کند، به کمک اشــعه  UV خورشــید با انجام 
واکنش فوتوکاتالیستى، آلودگى را از سطح نما محو 

مى سازد.

برداشــت محصول بِه از باغ هاى بارور استان اصفهان، 
نخستین تولیدکننده این محصول باغى در کشور آغاز 
شد. مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 

اصفهان گفت: در پى خشکسالى و نامساعد بودن شرایط 
آب و هوایى در زمان گرده افشانى و گل دهى در برخى 
مناطق این اســتان، تولید این محصول باغى امسال  
40درصد کمتر از پارسال پیش بینى شده است. احمدرضا 
رئیس زاده پیش بینى کرد: تاپایان فصل برداشت 14هزار 
و 400تن محصول بِه از بیش از دوهزار باغ این استان 
برداشت شــود. وى رقم اصفهان را با کیفیت مرغوب، 
تجارى و بازار پسند معرفى کرد و گفت: نطنز، فالورجان، 
کاشان، تیران و کرون، شهرضا، اردستان، شاهین شهر 
و گلپایگان عمده تولیدکنندگان این محصول باغى در 

استان اصفهان هستند.

خانواده نوزاد رها شده در فوالدشهر شناسایى شدند

تولید نانو پوشش هاى آب گریز و خود تمیزشونده 
در خمینى شهر

آغاز برداشت بِه از باغ هاى بارور استان

مراکز انتقال خون استان اصفهان در روز اربعین آماده 
خونگیرى از عزاداران حسینى است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به ادامه 
طرح نذر خون تا پایان صفــر، به ویژه در روز اربعین 

حســینى گفت: در روز اربعین مراکــز انتقال خون 
میدان خواجو، شهرضا، خوانسار، نجف آباد و کاشان 

در شیفت صبح آماده خونگیرى از عزاداران است.
مجید زینلى افزود: در نیمه نخست امسال بیش از 90 
هزار نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال خون این 
استان مراجعه کرده اند که از این تعداد، بیش از 70 

هزار نفر موفق به اهدا خون شدند.
وى ذخیره خونى این استان را در شرایط مطلوب بیان 
کرد و گفت: با توجه به اینکــه خون و فرآورده هاى 
خونى بافت زنده هستند و تاریخ انقضاى محدودى 
دارند، روزانه به 400 تا 450 واحد خون دراین استان 

نیاز است.

مراکز انتقال خون استان 
آماده خونگیرى از عزاداران

ساسان اکبرزاده

اجراى بیش از 20طرح آبخیزدارى در اســتان اصفهان 
آغاز شد.

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان گفت: این طرح ها بــه منظور کنترل 
ســیالب، جمع آورى آب در بندها و تغذیه سفره هاى 

زیرزمینى اجرا مى شود.
ابوطالب امینى اعتبار تخصیصى اجراى این طرح ها را 

بیش از 240میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملى بیان کرد و افزود: این طرح ها در پخش سیالب هاى 
تخته عباس گلپایگان، عباس آباد چوپانان نایین، جندق 
خوروبیابانک و بندهاى سنگى مالطى شهرستان هاى 

سمیرم، فریدونشهر و خوروبیابانک اجرا مى شود.
وى پیش بینى کرد: این طرح هاى آبخیزدارى در این 

استان تا چند ماه آینده به بهره بردارى برسد.

آغاز اجراى بیش از 20طرح آبخیزدارى

فرمانده انتظامى شهرســتان فالورجان از انهدام باند 
کالهبردارى میلیونى در فالورجان و دستگیرى چهار 

نفر در این رابطه خبر داد.
حســن نیکبخت گفت: چهار نفر از اعضاى باندى که 

با تبلیغ فروش بذرهــاى تقلبى در فضاى مجازى بالغ 
بر یک میلیــارد و 880 میلیون ریال از یک کشــاورز 

کالهبردارى کرده بودند دستگیر شدند.
وى افزود: در پى شــکایت یکى از کشاورزان مبنى بر 
کالهبردارى از وى توسط افرادى ناشناس در یکى از 
شبکه هاى اجتماعى، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس فتاى فرماندهى انتظامى شهرستان 

فالورجان قرار گرفت.
فرمانده انتظامى شهرســتان فالورجان گفت: شاکى 
این پرونــده در اظهارات خود عنوان کــرد در یکى از 
شــبکه هاى اجتماعى با تبلیغ فروش بذر کشاورزى 
روبه رو شــدم و براى خرید بذر، مبلغ یــک میلیارد و

 880 میلیون ریال به حساب فرد فروشنده واریز کردم 

اما پس از دریافت کاال متوجه شدم محصوالت ارسالى 
تقلبى بوده و قابلیت کشت را ندارد.

این مقام انتظامى بیان کرد: در ادامه مأموران پلیس فتا 
با انجام اقدامات تخصصى دریافتند که تیمى متشکل از 
چهار نفر با اکانت ناشناس در قالب فروش محصوالت 
کشاورزى و بذر مخصوص در شبکه هاى اجتماعى از 

کشاورزان کالهبردارى مى کنند.
نیکبخت افــزود: طى تحقیقات پلیس فتا مشــخص 
شــد، متهمان با ترفندهاى خاصى اقــدام به انتقال 
مبالغ به حســاب هاى متعدد به منظور منحرف کردن 
مسیر تحقیقات پلیس کردند که در ادامه با  تحقیقات 
بیشتر، سرانجام مخفیگاه این کالهبرداران در یکى از

 استان هاى همجوار شناسایى شد.

انهدام باند کالهبردارى در فالورجان 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى عنوان کرد که بیگانگان از سه محور 
قصد اعتبارزدایى، مشروعیت زدایى و ضربه زدن به نظام جمهورى اسالمى را دارند.

حجت االسالم احمد سالک در جلســه بررسى مســائل فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، 
اقتصادى مبتال  به دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم 
رهبرى، اکنون در یک جنگ اقتصادى و رســانه اى هستیم و دشمن قصد دارد قدرت و 
اقتدار منطقه اى نظام مقدس جمهورى اسالمى در منطقه را ناکارآمد جلوه دهد و در این 

مسیر همه توان خود را به کار گرفته است.
وى افزود:  بر اســاس سند تشــدید بحران که از طریق شــبکه هاى بیگانه، تبلیغات و 
اطالع رسانى مى شود، کامًال روشن است که بیگانگان از سه محور اعتبارزدایى از نظام 
جمهورى اسالمى با رویکرد مسائل فســاد، اعتبارزدایى از جمهورى اسالمى با رویکرد 

ناکارآمدى نظام و مشروعیت زدایى از والیت قصد ضربه زدن به نظام را دارند.
در این جلســه شــهال روزبهانى، رئیس  واحد فالورجان نیز به بیان اهّم مشــکالت و 

چالش هاى موجود بر سر جذب دانشجوى بیشــتر در تنها واحد دخترانه و تک جنسیتى 
دانشگاه آزاد اسالمى پرداخت و خواستار رفع موانع پیشرفت این دانشگاه تک جنسیتى شد.

نماینده اصفهان در خانه ملت:

بیگانگان از 3 محور، قصد ضربه  به جمهورى اسالمى را دارند
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ابوالفضل جلیلى که مشغول ساخت یک فیلم تازه 
است، با بیان اینکه بسیارى از فیلم هاى کمدى امروز 
لودگى اســت، گفت:  گاهى فکر مى کنم جریانى از 
ابتدا درصدد این بوده که مــردم ایران بى فرهنگ 

باشند.
این کارگردان ســینما که تعداد زیــادى از آثارش 
موفق به اکــران عمومى در ایران نشــده اند اما در 
جشنواره هاى خارجى مورد تقدیر قرار گرفته اند، آن 
هم فیلم هایى که بیشتر در حوزه مسائل اجتماعى 
نوجوانان ساخته شده اســت، در گفتگویى کوتاه با 
«ایسنا» درباره وضعیت و جایگاه سینماى اجتماعى 
در شرایطى که بیشــتر فیلمسازان به دنبال ساخت 

آثار کمدى هستند، مطالبى را مطرح کرد.
جلیلى که این روزها فیلمــى با همان رویکرد قبلى 
خود را کارگردانى مى کند، ابتــدا چندان تمایلى به 
صحبت نداشــت چون مى گوید، ناامیدى زیادى را 
مى بیند که هر صحبتــى را بى فایده مى کند. با این 
حال اظهار کــرد: اول انقالب قرارمان چیز دیگرى 
بود. قرار بود کار فرهنگى انجــام دهیم و بر همین 
اساس بنیاد سینمایى فارابى تشکیل و کار فرهنگى 
شروع شد اما بعدها افرادى تندرو آمدند و مسئوالن 
فارابى را محکوم کردند و سینمایى کم مایه را پیش 

آوردند.
او ادامه داد: در سال هاى اول انقالب تا زمان جنگ، 

شرایط خوب بود ولى بهترین هاى مملکت یا شهید 
یا جانباز شدند و فرصت شناسانى سر کار آمدند که 
نتیجه اش قلع  و قمع شــدن همه چیز بود و همین 
سینماى کمدى که در فیلم ها مى بینیم لودگى است.

کارگــردان فیلم هــاى «گال»، «دان» و «گل یا 
پوچ» گفــت: همه چیــز پولى شــده و روى دالر

 مى چرخــد و دیگر فیلمســاز فرهنگــى اصًال به 
فرهنگ فکر نمى کند.

جلیلى گفت: اصًال بماند که فیلمساز فرهنگى هم 
نداریم، بیشترشــان یا ُمردند، یا خانه نشــین شدند 
یا رفته اند و عده اى هم که هســتند بیشتر به دنبال 
ســاخت فیلم کمدى اند، آن هم نــه بخاطر اینکه 
روحیه مردم را شــاد کنند، بلکــه مى خواهند پول 
در بیاورند و مردم هم متأســفانه شاید براى فرار از 
مشکالت، به تماشــاى این فیلم ها مى نشینند که 
باعث فروش خوب آنها مى شود.  همین اتفاق هم 
سبب مى شود تهیه کنندگان و ســرمایه گذاران به 
دنبال بازیگرانى باشند که در این فیلم ها مخاطب را 

جذب مى کنند.
او در پاســخ به اینکه اگر اینقدر ناامید اســت، پس 
چطور در حال فیلم ساختن است؟ بیان کرد:  من به 
کسى امید ندارم، به همین دلیل کار خودم را مى کنم 
و همین است که دوســتانم مى گویند ابوالفضل در 

جزیره زندگى مى کند.

انتقاد ابوالفضل جلیلى از وضعیت امروز سینماى ایران:

همه چیز پولى شده و 
روى دالر مى چرخد

«مارتین اسکورســیزى» و «لئونــاردو دى کاپریو» براى 
ششــمین بار به عنوان کارگردان و بازیگر در ساخت فیلم 
«قاتالن ماه گل ها» همکارى مى کنند. این فیلم بر اساس 
کتابى به همین نام نوشــته «دیوید گــرن» روزنامه نگار 

آمریکایى ساخته مى شود.
شــرکت «ایمپریتیو اینترتینمنت» حق اقتباس سینمایى 
این کتاب را در سال 2016 به دســت آورد و از همان زمان 
دى کاپریو و اسکورسیزى عالقه خود را براى ساخت نسخه 
سینمایى ابراز کردند. اسکورسیزى عالوه بر کارگردانى، یکى 

از تهیه کنندگان این فیلم هم خواهد بود.

کتاب غیرداســتانى گرن درباره مجموعه جنایت هایى در 
دهه 1920 در اوکالهاماست؛ زمانى که سرخپوستان منطقه 
اوسیج در زیر زمین هاى خود نفت کشف کردند و سپس تک 
به تک کشته شدند. وقتى آمار قتل ها زیاد شد، اف بى آى که 
تازه تأسیس شــده بود، پرونده را در دست گرفت و یکى از 
هولناك ترین جنایت هاى سازمان یافته تاریخ آمریکا افشا 
شد. «اریک راث» وظیفه نوشتن فیلمنامه بر اساس کتاب 
«قاتالن ماه گل ها» را بر عهده گرفته و اسکورسیزى درباره 
عالقه خود به ســاخت این پروژه گفته است: «وقتى کتاب 
دیوید گرن را خواندم، بالفاصله آدم ها، صحنه ها و اکشــن 
را دیدم و مى دانســتم باید آن را به فیلم تبدیل کنم.» او از 
همکارى با راث و دى کاپریو ابراز خشنودى کرده که باعث 
مى شود این داســتان آمریکایى پریشان 

کننده روى پرده سینما بیاید.
مســئوالن شــرکت ایمپریتیــو با 
سرخپوستان جامعه اوســیج دیدار 
کرده اند و یک گــروه در حال یافتن 
لوکیشن ها هستند تا فیلمبردارى در 
تابستان سال آینده 

آغاز شود.

ساخت ششمین فیلم مشترك اسکورسیزى
 و دى کاپریو قطعى شد

فیلم «تولد دوباره جانى انگلیش» با بازى «روآن اتکینسون» 
بازیگر سینماى هالیوود افتتاحیه خوبى را پشت سر نگذاشت 
و با فروشى معادل صد میلیون دالر رتبه چهل و دوم جدول 

فروش جهانى را از آن خود کرد.
مجموعه فیلم هاى جانى انگلیش، در سال 2003 و با بازى 
روآن اتکینسون یا همان «مستربین» معروف در نقش مأمور 
مخفى بریتانیایى به نام جانى انگلیش آغاز شــد. کاراکتر 
جانى انگلیش به شدت از کاراکتر دلنواز، خوش پوش و ماهر 
«جیمز باند» فاصله دارد. فیلم اول در کنار حضور چهره هایى 
همچون «ناتالى ایمبرولیا» و «جان مالکویچ»، یک موفقیت 
تجارى بود اما ساخت دنباله آن تا سال 2011 به انجام نرسید. 
فیلم دوم با عنوان «تولد دوباره جانــى انگلیش» همراه با 

شیرینکارى هاى جاسوسى و شــوخ طبعى بیشترى است. 
سومین فیلم این مجموعه، فیلم جانى انگلیش بار دیگر ضربه 
مى زند، است. کارگردانى فیلم را «دیوید کار» برعهده دارد و 
همانند فیلم هاى قبلى، فیلمنامه آن توسط «ویلیام دیویس» 
قلم زده شده است. پس از غیبتش در فیلم دوم، «بن میلر» 
در نقش باو در این فیلم حضور دارد. داستان فیلم بدین شرح 
اســت که یک هکر مرموز، هویت تمام مأمورهاى مخفى 
بریتانیایى را آشکار مى کند و همین، مقامات را مجبور مى کند 
تا به جانى انگلیش و روش هاى قدیمى و ازکارافتاده اش براى 
گرفتن این تهدید تازه دیجیتالى روى بیاورند. دیگر بازیگران 
فیلم نیز «اما تامپسون» در نقش نخســت وزیر بریتانیا و 

«اورگا کوریلنکو» در نقش «اوفلیا» و «جک لیسى» است.

افتتاحیه ضعیف فیلم جدید «مستربین»

 باالخــره تلکلیف هدیــه هــاى ارزشــمند و ماندگار 
مهمان هاى «دورهمى» مشخص شد. بنا بر اعالم روابط 
عمومى شبکه نسیم، فروش اقالم در موزه «دورهمى» 
جمعه 25 آبان، همزمان با جشــن آغاز امامت و والیت 

حضرت حجت بن الحسن (عج) برگزار مى شود. 
مهران مدیرى همیشــه در آخرین سئوال خود در برنامه 
«دورهمى» چیــزى را به عنوان یــادگارى از مهمانش 

دریافت و به موزه «دورهمى» 
اهدا مى کرد تا به گفته او هزینه 
فروش آنها صرف امور خیریه و 
عام المنفعه شــود. گروه تولید 
برنامــه «دورهمى»پــس از 
پخش ســرى دوم این برنامه 
تلویزیونــى و حادثــه زلزله 
کرمانشاه سرپل ذهاب، تصمیم 
گرفتند عوایــد فروش اجناس 
موزه «دورهمــى» را به نفع 
زلزله زده ها به مزایده بگذارند.

بعــد از اتمام ســرى ســوم 
برنامه «دورهمــى» خبرى از 

ضبط برنامه فروش اجنــاس موزه «دورهمى» به گوش 
نمى رسید و سئواالت بى پاسخ همچنان مطرح بود؛ اینکه 
چه کسى قرار است این موزه را برگزار کند؟ هنوز هم حراج 
موزه «دورهمى» به نفع زلزلــه زدگان خواهد بود؟ هدایا 
کجا نگهدارى مى شوند؟ اصًال موزه اى گذاشته مى شود؟

افکار عمومى در کش و قوس این سئواالت بود تا اینکه 

خردادماه سال جارى مهران مدیرى مهمان رامبد جوان 
در برنامه «خندوانه» شــد تا به نوعى بازدید رامبد جوان 
در «دورهمى» را پس بدهد. جوان از او پرسید که با این 
هدایا چه کار مــى کنید؟ مدیرى اول به شــوخى گفت: 
«مى خوریم و یک آب هم روش.» و وقتى همه خندیدند 
گفت: «ما به زودى زود مــوزه "دورهمى" را برگزار مى 
کنیم. این کار واقعًا ســخت اســت. براى همین هم تا 
این موقع طول کشــید. براى اینکه یــک عده اى هنوز 
هدیه هاى شان را نداده بودند. 
آنها را جمــع آورى کردیم و 
قرار اســت این مراســم به 
بهترین شــکل انجام شود. 
به زودى این حــراج برگزار 

مى شود.» 
از بــه زودى مدیــرى چهار 
ماهى مى گذرد و هیچ خبرى 
در هیچ رســانه اى به نقل از 
عوامل برنامه «دورهمى» یا 
شبکه نسیم منتشر نشد بود 
که در آن از زمــان برگزارى 
مــوزه «دورهمى» صحبت 
به میان آمده باشــد. تا اینکه چهارشــنبه هفته گذشته 
مهران مدیرى در یک پیام ویدئویى از فروش اقالم موزه 
برنامه «دورهمــى» در روز جمعه 25 آبــان خبر داد و از 
سرمایه داران اقتصادى و صاحبان برند درخواست کرد در 
این امر خیر شریک شوند. تمامى عواید این موزه صرف 

زلزله زدگان کرمانشاه خواهد شد. 

سرنوشت هدایاى «دورهمى» باالخره مشخص شد

را دیدم و مى دانســتم باید آن را به فیلم
همکارى با راث و دى کاپریو ابراز خشنوددد
آآآ مى شود این داســتان
کننده روى پرده سینننم
مســئوالن شــرککک
جامععع سرخپوستان
کرده اند و یک گــرـرر
لوکیشن ها هستننن

تاببسبس

اولین تصویر قسمت دوم فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز» 
منتشر شد. با پایان فیلمبردارى صحنه هاى جنگى در فاز 
اول فیلمبردارى «ماجراى نیمروز: ردخون» در کرمانشاه، 
گروه تولید در حال ادامه فیلمبردارى فیلم در تهران است. 
این فیلم به کارگردانى محمدحســین مهدویان درباره 

عملیات مرصاد در سال 1367 است.
داستان این فیلم، در حاشیه یکى از مهمترین وقایع تاریخ 
معاصر کشور روایت مى شود و در طول یک ماه گذشته، 
صحنه هاى جنگى آن در اسالم آباد غرب جلوى دوربین 

رفته است.
در فیلمبردارى فاز اول، عالوه بر استفاده روزانه چند صد 

هنرور بومى، بیش از صد دســتگاه ادوات جنگى سبک 
و سنگین، چندین فروند هلى کوپتر و... که صحنه هاى 

ویژه اى خلق و فیلمبردارى شد، استفاده شده است.
هم اکنون گروه تولید «ماجراى نیمروز» در تالش است تا 
با تدوین همزمان و کار بر روى جلوه هاى ویژه کامپیوترى 
فیلم همزمان با فیلمبــردارى، آن را در آخرین روزهاى 

مهلت ارسال فیلم به جشنواره فجر آماده کند.
هادى حجازى فر،  بهنوش طباطبایى، محســن کیایى، 
هستى مهدوى فر، حســین مهرى، مهدى زمین پرداز، 
امیر احمد قزوینى و با حضور جواد عزتى بازیگران اصلى 

قسمت دوم «ماجراى نیمروز» هستند.

اولین تصویر «ماجراى نیمروز: رد خون» منتشر شد

تصویرى از پیمــان معادى و بابــک کریمى، 
بازیگران سینماى ایران را در شهر رم مى بینید. 
کریمى در فیلم «جدایى نادر از سیمین» همبازى 

معادى بود.
پیمان معادى تصویرى از خود و بابک کریمى را 
در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: 
«با بابک خان کریمى آرتیست در شهر رم. آقاى 
قاضى فیلــم "جدایى نادر از ســیمین". دیدار 

اتفاقى و خوشایند با بچه کف خیابوناى رم.»

پارلمان کانــادا پس از اجــراى کنســرت «ناگفته» از 
ناظرى ها تقدیر کرد. در متن این تقدیر آمده اســت: «از 
شما سپاسگزارى مى کنیم که استعداد اسطوره اى و نبوغ 
هنریتان را با مردم تورنتو در میان گذاشــتید و بدانید که 

طرفدارهاى بسیار زیادى در اینجا دارید.»
شــهرام ناظرى نیز ضمن خوش آمد گویــى به حضار از 
اینکه در کنســرت «ناگفته» شرکت کردند تشکر کرد و 
گفت: بسیار سپاسگزاریم که با سختى خودتان را به این 

کنسرت رسانده اید.
حافظ ناظرى خالــق اثر «ناگفته» نیز ضمن تشــکر از 
همراهى مردم حرف هایش را این گونه آغاز کرد: هدف 
این کنســرت این است که فرهنگ شــنیدارى مردم را 
عوض کند ما مى توانستیم قطعه هاى خاطره  انگیز انجام 

بدهیم اما کار ســخت را انتخاب کردیم تا بر شما و نسل 
جوان دوستدار موسیقى تأثیر بگذاریم و از طریق موسیقى 

با جهان ارتباط برقرار کنیم.
حافــظ ناظرى بــا همراهى  شــهرام ناظــرى و گروه 
بین المللى «ناگفته» چندى پیــش تمرینات خود را در 
کشــور کانادا آغاز کردند و اولین اجراى خود را 13 اکتبر 
(21 مهرماه) در اتاوا روى صحنه بردند. این در حالى است 
که 14 اکتبر (22 مهرماه) مونترال میزبان حافظ ناظرى و

 گروهش بود.
همچنین 21 اکتبر مصادف با 29 مهرماه اعضاى گروه 
به تورنتو سفر کردند؛ الزم به ذکر است 27 اکتبر (امروز) 
کلگرى و در نهایت 28 اکتبر (فردا) ونکوور میزبان فصل 

جدیدى از «ناگفته» خواهد بود.

تقدیر پارلمان کانادا از شهرام و حافظ ناظرى 

اتفاقى خوشایند براى پیمان معادى 

محیا حمزه
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 امیر رفیعى از همکاران خوبمان و  البته یک استقاللى دو آتیشه است که در 
کارنامه اش کارگردانى مســتند«من ناصر حجازى هستم» دیده  مى شود. 
مطالب اخیر ما  و  سایر رسانه هادر مورد فینال  آسیا و البته توییت فیفا که فقط 
تیم هاى ایرانى سپاهان، ذوب آهن و پرســپولیس را براى فینال به رسمیت 
مى شناخت و آن مطلب نیز مورد تحلیل ما قرار گرفت با واکنش او مواجه شد. 

یادداشت ارسالى امیر براى «نصف جهان» را با هم مى خوانیم:
به هواداران پرسپولیس که پس از گذشــت نیم قرن از حیات تیمشان به فینال 
آسیا رسیدند، تبریک مى گویم چرا که شایسته نبود بعد از این همه وقت احساس 
بازى در فینال را درك نکنند. ضمن آنکه خوشــحالم بخشى از جامعه در این 
شرایط سخت کشور لبخند روى لبانشــان آمد، هر چند امیدوارم جنبه داشته 
باشند و اقتدار قدرت برتر آسیا اســتقالل را فراموش نکنند، باشگاهى اصیل با 
بیش از 70 سال قدمت و دو قهرمانى در آسیا و ستاره هاى از دست رفته بى شمار. 
باشگاهى که به رغم تحمل کم لطفى ها، محکم براى رسیدن به موفقیت هاى 
بعدى به پیش مى تازد و بى شک با اتحاد و دورى از باندبازى ها، به ستاره سوم 
نیز مى رسد. در ادامه نگاهى به دوران طالیى استقالل در آسیا مى اندازیم که با 

شیرینى و تلخى هاى بسیارى همراه بوده است.

سال 49: قهرمانى در حضور هفــت نماینده برتر آسیا که یکى از آنها 
هومنت من لبنان با لژیونرهاى اروپایى اش بود و دیگرى هاپوئل نماینده رژیم 
صهیونیستى که همان سال در جام جهانى با تیم هاى قدرتمند ایتالیا و سوئد 

به تساوى رسید و از اوروگوئه با حداقل گل شکست خورد.

سال 50: سومى تاج در آسیا با رخ دادن مسائل سیاسى در بازى ها از 
سوى تیم فوتبال مکابى نماینده رژیم صهیونیســتى، جایى که قهرمانى در 

اختیارمان بود.

سال70-69: قهرمانى در آسیا با شکست دادن السد قطر قهرمان دو 
فصل قبل جام در دور مقدماتى و قهرمانى در مرحله نهایى طى بازى در کشور 

بنگالدش که محمدان آن پرســپولیس را قبل تر از آســیا حذف کرده بود. 
استقالل در فینال لیائونینگ چین قهرمان سال قبل آسیا را برد.

سال 70: نایب قهرمانى آسیا در حالى که استقالل در فینال تا دقیقه 
85 یک بر صفر از الهــالل پیش بود و احمدرضا عابــدزاده از کرنر مثل دور 
مقدماتى گل بــدى دریافت کرد تا جــام در ضربات پنالتــى تقدیم نماینده 

عربستان شود.

سال 78: استقالل پس از حذف نماینده عراق و با از دست دادن مهدى 
پاشــازاده، علىرضا منصوریان، داریوش یزدانى و سرژیک تیموریان(قبل و 
وســط فصل) بازى ها را ادامه داد و با دســت خالى ده نفره الهالل رؤیایى 
آن سال ها را درهم کوبید و العین امارات را با عبدى پله، ستاره قبلى مارسى و 
رشید داودى ستاره مراکش در جام جهانى94 برد و پس از حذف دالیان چین با 

رضا شاهرودى و ملى پوشان چینى، در فینال به جوبیلو ایواتا ژاپن باخت.

سال 81: کسب مقام ســومى که باران بهارى و اتفاقات آن در نیمه 
نهایى هرگز از یادها نخواهد رفت.

سال 92:  شکست در لیگ قهرمانان آسیایى که در نیمه نهایى، شرق 
و غرب با هم بازى مى کردند.

طوفان هشت دقیقه اى سوون براى عبور از سد کاشیما پایانى تلخ 
داشت چون آنتلرز موفق شد در عرض چند دقیقه تمام رشته هاى 
میزبان را پنبه کند تا براى دومین سال پیاپى جى لیگ به جاى کى 
لیگ نماینده اى در فینال لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد. حریفى 
که حاال در گام آخر باید براى بوسه زدن به جام، مقابل ارتش سرخ 
ایران و آسیا یعنى پرســپولیس قرار بگیرد. همین بهانه اى شد تا 
نگاهى به حریف ژاپنى پرسپولیس داشته باشیم. تیمى مرموز در 
کشور سامورایى ها که تئوریسین آنها کسى نیست جز یک چهره 
برزیلى و افسانه اى نزد طرفداران آنتلرز که عاشقانه او را دوست 
دارند. «زیکو» ستاره سابق سلسائو و مربى سابق تیم ملى ژاپن در 
حال حاضر به عنوان مرد تعیین کننده ساختار فوتبال این باشگاه 
پرافتخار و قدیمى از قدرت بسیار زیادى برخوردار است و با رساندن 
این تیم براى اولین بار به فینال لیگ قهرمانان در اندیشه یورش به 

ارتش سرخ «برانکو ایوانکوویچ» است.

ویترینى پرافتخار در ژاپن
کاشــیما آنتلرز به عنوان یکى از قدیمى ترین باشگاه هاى ژاپن 
فعالیت خود را از سال 1947 آغاز کرد و در تمام این سال ها عناوین 
بسیار زیادى در این کشور به دست آورد. هشت قهرمانى جى لیگ، 
پنج قهرمانى ژاپن کاپ، شش قهرمانى لیگ کاپ، شش قهرمانى 
سوپرکاپ، سه قهرمانى اتحادیه از جمله افتخاراتى است که این 
باشگاه از خود در این سال ها به جا گذاشته است. ارزش حال حاضر 
کاشیما در سایت هاى معتبر ترانسفرمارکت دنیا بالغ بر 21 میلیون 
یورو برآورد شده که گران ترین بازیکن حال حاضر این تیم «گن 
شــوجى» هافبک مهاجم ملى پوش ژاپن است که ارزشى بالغ بر 

3/5 میلیون یورو دارد.

زیکو افسانه اى؛ مرد اسطوره اى کاشیما
باشگاه ژاپنى از آن دست تیم هایى اســت که در تمام سال هاى 
فعالیت حرفه اى خود عالقه خاصى به بهره بردن از ســتاره هاى 

برزیلى دارد. نگاهى به فهرست بازیکنان خارجى این باشگاه نشان 
مى دهد مردان سرزمین قهوه رکوردهاى بسیار زیادى از خود برجا 
گذاشته و به مردان اسطوره اى کاشیما تبدیل شدند. از جمله آنها 
مى توان به نامى بزرگ همچون زیکو افسانه اى اشاره کرد که در 
حال حاضر به عنوان رئیس افتخارى و مدیرسازمان فوتبال در این 
باشگاه نقشى پررنگ و تعیین کننده دارد. طرفداران کاشیما اعتقاد 
خاصى به این چهره دارند که سال هاى پایانى فوتبالش را با پیراهن 
آنتلرز به پایان برد و قهرمانى هاى زیادى براى آنها به ارمغان آورد.

تیم چهارم جى لیگ حریف پرسپولیس در فینال
کاشــیما در حالى موفق شــد با کامبک رؤیایى در سوون بلیت 
صعود به فینال لیگ قهرمانان را به دســت بیاورد که این روزها 
در رقابت هاى جى لیگ اوضاع و احوال چندان مســاعدى ندارد. 
بعد از 30 هفته این تیم با کسب 46 امتیاز و اختالف 14 امتیازى 
با کاواساکى صدرنشــین جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده 
و جنگ میلیمترى با رقباى سرشــناس خــود همچون اوراواردز 
قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان و اف سى توکیو براى حفظ 
این جایگاه دارد. «گو اویوا»، مربى 46 ساله که با حمایت مستقیم 
زیکو برزیلى هدایت تیم را برعهده دارد با رساندن این باشگاه به 
اولین فینال خود در لیگ قهرمانان آسیا حاال شانس ثبت رکوردى 

جاودانه در تاریخ آنتلرز را دارد.

3 برزیلى + گلر کره اى؛ خارجى هاى کاشیما
شاید بد نباشد بدانید کاشیما در شــرایطى با درخشش دروازه بان 
خود توانست از شکســت برابر سوون سامســونگ فرار کند که 
گلر این تیم برابر هموطنان خود نمایشــى دیدنى داشت. «سون 
تائه کئــون» دروازه بان 34 ســاله اهل کره جنوبــى به عنوان 
یکى از ســهمیه هاى خارجى این باشــگاه مقابل سوون یکى از 
دو بازیکن برتر ســامورایى ها لقب گرفت تــا ارزش 600 هزار 
یورویى براى خرید را داشــته باشــد. دیگر خارجى هاى کاشیما 

اما طبق معمول تاریخ این باشگاه از ســرزمین قهوه هستند که 
سرشــناس ترین آنها «جورجینهو» مهاجم 23 ســاله و برترین 
بازیکن جدال دیروز مقابل کره اى ها بود. بازیکنى که با قراردادى 
قرضى و یکساله از سانتوس با 900 هزار یورو پیراهن شماره 18 
را برتن دارد و گل ســوم و تساوى کاشــیما را وارد دروازه سوون 
کرد. «لئو سیلوا» هافبک 32 ساله و یک میلیون یورویى به همراه 
«لئوناردو» 25 ساله و یک میلیون و 400 هزار یورویى اما مصدوم 

دیگر خارجى هاى کاشیما قلمداد مى شوند.

ویرانگر در خط حمله؛ متزلزل در خط دفاع
به ثمررساندن شــش گل در دو دیدار رفت و برگشت نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان مقابل حریفى مثل ســوون سامسونگ نشان داد 
تیم ژاپنى از چه قدرت ویرانگرى در خط حمله خود بهره مى برد. 
کاشــیما که آمارهاى عجیبى در این  فصــل از رقابت هاى لیگ 
قهرمانان از خود به جا گذاشت با مثلث مرگبارى که در پیکان خط 

حمله خود دارد هرگاه اراده مى کند موفق به گلزنى مى شود و این 
همان نقطه قوتى است که زیکو، رئیس افتخارى باشگاه با اتکا به 
آن قول قهرمانى را به طرفداران کاشیما داده بود. اما پاشنه آشیل 
کاشیما در ساختار تدافعى این تیم است درست مثل بازى با سوون 
سامسونگ که با هر حمله ویران مى شد. مسلمًا با آنالیز عملکرد 
فنى این تیم مى توان پى برد که نفوذ از الیه هاى تدافعى این تیم 

چندان کار سختى نخواهد بود.

کاشیما استادیوم با پرچم هاى بلند
ورزشگاه خانگى باشگاه ژاپنى با پرچم هاى بلندى که طرفداران 
پرشمار این تیم با خود به کاشیما استادیوم مى آورند در شرق آسیا 
زبانزد عام و خاص است. ورزشگاه 42 هزار نفرى با معمارى خاص 
سامورایى ها در سال 1992 مورد بازسازى گسترده قرار گرفت تا 
این روزها به عنوان یکى از ورزشــگاه هاى چهارستاره قاره آسیا 
مد نظر قرار بگیرد. میانگین تماشاگرى که براى بازى هاى آنتلرز 

به ورزشگاه مى آیند عددى بین 33 تا 35 هزار نفر است که بیشتر 
آنها با پوشــیدن پیراهن قرمز این تیم نماى جالبى به ســکوها 
مى بخشــند. طرفداران تیفوســى این تیم در جایگاه هاى پشت 
دروازه ها با در دست داشــتن پرچم هاى 6 تا 8 مترى همواره به 

سبکى متفاوت به حمایت از تیم محبوب خود مى پردازند.

مراقب 
شاخ گوزن ها  باشید!

به 
ثمررساندن شش گل در

 دو دیدار رفت و برگشت 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان مقابل حریفى 

مثل سوون سامسونگ نشان داد 
تیم ژاپنى از چه قدرت ویرانگرى

 در خط حمله خود
 بهره مى برد

ر

 با فیزیوتراپى 
ادامه مى دهد

برانکو قراردادش را 
صاف کرد

خبر انحالل نفت تهــران هیچ کس را ناراحت نکرد، 
جز طلبکاران! نفت باشگاهى کم حاشیه بود که حتى 
به عنوان نماینده ایران به آســیا هم رفت، اما حاال به 

تاریخ پیوسته است. 
در حقیقت تیمى کــه «هوادار» ندارد، همیشــه در 
معرض آســیب و خطر اســت. این مهم ترین رکن 
باشــگاه دارى در فوتبال به شــمار مى آید و بدون 
آن، دیر یــا زود تیم ها در معرض نابــودى خواهند 

بود.
مســلما این ادعا باعث آزردگى مســئوالن مربوطه 
خواهد شد، اما با قاطعیت مى شود گفت سرنوشت نفت 
در انتظار باشگاه هایى مثل سایپا و پیکان هم خواهد 
بود. با همه احترام به آنها، بدون هوادار فقط مى شود 
گذران عمر کرد و باالخره یک روز از راه مى رســد 
که این پوچى،کار دســت گردانندگان تیم مى دهد. 
البته فراموش نکنیم که هوادار شرط الزم و ناکافى 
براى بقاســت؛ چه اینکه تیم هایى مثل برق شیراز 
و اســتقالل اهواز با وجود این ســرمایه هم رستگار

 نشدند.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: باید براى برگزارى فینال لیگ 
قهرمانان آســیا که کمتر از فینال جام ملت هاى آسیا نیست 
آماده شــویم. مهدى تاج در نشست رؤســاى فدراسیون ها با 
وزیر و معاونــان وزارت ورزش و جوانان اظهــار کرد: صعود 
پرسپولیس براى اولین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا اتفاق 
بسیار بزرگى بود. روز 19 آبان رویداد بزرگى رقم مى خورد و در 
این روز که فینال لیگ قهرمانان آسیا برگزار مى شود نشست 
کمیته مسابقات AFC برگزار خواهد شــد. 20 نفر از رؤساى 
فدراسیون هاى آسیا، 20 نفر از رؤساى لیگ هاى آسیا، رئیس 
و هیئت رئیسه AFC، پنج نفر از فیفا و چهار نفر از یوفا به ایران 

مى آیند و فینال را از نزدیک مى بینند.
او ادامه داد: بایــد براى برگزارى فینال لیگ قهرمانان آســیا 
که کمتر از فینال جام ملت هاى آســیا نیست آماده شویم که 
خوشــبختانه وزارت ورزش اقداماتى را آغاز کرده است. باید 
با هماهنگى و هم افزایى همه جانبه و حساســیت زیاد، همه 
اقدامات را انجام دهیم تا در روز مسابقه به مشکلى برنخوریم. در 
مجموع اتفاقات بسیار خوبى براى فوتبال ایران رقم خورده که 
بى نظیر بوده است. امیدوارم بتوانیم میزبانى خوب و آبرومندى 
در تهران داشته باشیم و نشان دهیم که مى توانیم میزبان جام 

جهانى فوتسال باشیم.

بى هوادارها محکوم 
به انحالل اند

باید خودمان را 
نشان دهیم

خوشحالیم که فینال را درك کردید!

شــجاع خلیل زاده که در فصل جارى یکى 
از ارکان اصلى خط دفاعى پرسپولیس بوده 
است مدتهاست با مصدومیت از ناحیه گردن، 
دست و پنجه نرم مى کند. با این حال مدافع 
سرخپوشــان پایتخت هیچ تصمیمى براى 

انجام عمل جراحى روى ناحیه آسیب دیده  
خود ندارد. او تصمیــم دارد همچنان 
بــا فیزیوتراپــى و تقویت عضالت 
خود براى پرســپولیس بازى کند تا 
فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال ایران به اتمام برسد. پیش 
از این صحبت هایى در خصوص 
احتمال جراحى خلیل زاده در نیم 
فصل جارى رقابت هاى لیگ 
برتر که بازى هاى پرسپولیس 
بیــش از 50 روز تعطیل خواهد 

بود به گوش مى رسید. 

صعود سرخپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا باعث 
شد پرســپولیس 250 هزار دالر بابت همین صعود 
به خودش اختصاص بدهــد و البته دریافت حداقل 
پاداش دو میلیون دالرى بابت نایب قهرمانى در لیگ 
قهرمانان را هم قطعى کند. این در حالى اســت که 
پرسپولیس تا رســیدن به این مرحله هم چیزى حدود 
یک میلیون دالر پاداش دریافت کرده اســت. به این 
ترتیب به  نظر مى رســد «برانکو ایوانکوویچ» فقط با 
پاداش هاى امســال (فارغ از جوایــز فصل قبل لیگ 
قهرمانان) تا اینجا تمامــى هزینه هاى حضورش در 

ایران را صاف کرده باشد.
او در ســه فصل گذشــته به ترتیب 700 هزار دالر، 
یک میلیون و 200 هزار دالر و یک میلیون و 500 
هزار دالر دستمزد مى گرفته که حاال تقریبًا معادل 
همین پول را در آسیا براى پرسپولیس صاف کرده 
است. این در حالى است که اگر سرخپوشان به مقام 
قهرمانى دست پیدا کنند، جایزه ویژه چهار میلیون 
دالرى را از آن خود خواهند کرد که واقعًا رؤیایى 
است و شاید بتواند تمام بدهى تاریخ باشگاه را صفر

 کند.

راپى 
هد

صل جارى یکى 
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ا این حال مدافع
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یه آسیب دیده  
د همچنان
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مســابقات لیگ برتر فوتبال در جریان است و براى 
یکى از بازى هاى هفته جدید این مســابقات در روز 
پنج شنبه گذشته، تیم پدیده مشهد باید مقابل نفت 
مسجد ســلیمان قرار مى گرفت اما هواپیماى این 

تیم مشهدى با آرامش در فرودگاه آبادان فرود نیامد.
پدیده اى ها که ساعت 17 روز چهارشنبه انتظار انجام 
پرواز خود به خوزستان را مى کشیدند، سرانجام با یک 
ساعت تأخیر به مقصد اهواز به پرواز درآمدند؛ پروازى 
پر از حادثه که پس از طى شــدن لحظات التهاب آور 
به خیر و خوشى در نهایت در فرودگاه اهواز به زمین 
نشست. در حالى که تکان هاى شدید هواپیما در زمان 
برخاستن از زمین، صداى فریادهاى ناشى از ترس را 
در کابین پرواز به گوش مى رساند، رفت و آمد عجیب 
مهمانداران پرواز به انتهاى هواپیما در فاصله ده دقیقه 
پس از بلند شدن پرواز، این ترس و دلهره را بیشتر کرد.
در همین حال با پیج کردن سرمهماندار براى استمداد 
از یک پزشک در میان مسافران، مشخص شد که یک 
زن حدوداً 60ساله در انتهاى راهروى هواپیما عالیم 
حیاتى خود را از دست داده و در کف راهرو افتاده است.

مجید زاده رحیم، پزشک پدیده که دو هفته قبل هم 
جان هوادار فوالد را در ورزشگاه امام رضا (ع) نجات 
داده بــود، در این لحظه وارد عمل شــد و بالفاصله 
عملیات احیا را با کمک مهمانداران در انتهاى هواپیما 
شروع کرد تا باالخره عالیم حیاتى این مسافر بازگشت 
و مشخص شد که مسمومیت شدید غذایى و استرس 

پرواز باعث بروز این اتفاق بوده است.
کاپیتان پرواز که خود را به باالى ســر این مصدوم 
رســانده بود، از پزشک پدیده خواســت اگر شرایط 
بیمار را در ادامه نامناسب مى بیند، از فرودگاه اصفهان 
درخواست فرود اضطرارى کند اما بعد از اطمینان دکتر 
زاده رحیم از شرایط پایدار بیمار، با فرودگاه اهواز براى 
حضور آمبوالنس پاى پرواز هماهنگ شــد تا براى 
انتقال این زن به بیمارستان در اسرع وقت اقدام شود.

کاروان پدیده در سفر پرماجراى خود به اهواز در حالى 
که ساعت 8 شب به مقصد رسیده بود، با تصمیم کادر 
فنى شام خود را در شــهر اهواز صرف کرد و سپس 
راهى مسجد سلیمان شد تا ســاعت 23 و30 دقیقه  

وارد این شهر شود.

پزشک « پدیده»
مانع فرود اضطرارى هواپیما در اصفهان شد!
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دالرى را
است و شای

 کند.
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مفاد آرا
  برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5792 مورخه 1397/6/7 آقاى کاظم فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 353 کدملى 1090794959 
صادره نجف آباد فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/72 مترمربع قسمتى از پالك 

15/9 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 5926 مورخه 1397/6/12 آقاى امین فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 11921 کدملى 1092203788 
صادره نجف آباد فرزند کاظم  در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/72مترمربع قسمتى از پالك 

15/9 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 5927 مورخه 1397/6/12 خانم لیال السادات احمدى به شناسنامه وکدملى 1080106138 صادره نجف 
آباد فرزند سید رسول  در دو  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/72مترمربع قسمتى از پالك 15/9 

قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شماره 6313 مورخه 1397/6/24 آقاى رسول وحدت به شناسنامه شماره 182 کدملى 1091352501 صادره 
نجف آباد فرزند حیدرعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98/10 مترمربع قسمتى از پالك 1084 قطعه 5 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 6353 مورخه 1397/6/24 خانم سمیه محمدى به شناسنامه شماره 2549 کدملى 1091287521 صادره 
نجف آباد فرزند لطفعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/27 مترمربع قسمتى از پالك 993 قطعه 7 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 6173 مورخه 1397/6/20 آقاى غالمرضا مغنى باشــى نجف آبادى به شناسنامه شماره 608 کدملى 
1091156360 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40 مترمربع قسمتى از پالك 

6/1026 بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 6171  مورخه 1397/6/20 آقاى مصطفى ربانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2599 کدملى 
1091376662 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 67/29 مترمربع قسمتى ازپالك 
1766/1 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى ملک مورد تقاضا راطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى محمد 

على معین خریدارى نموده است 
8- رأى شماره 6172مورخه 1397/6/20 آقاى حسین کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 120 کدملى 1091213976 
صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/18 مترمربع قسمتى از پالك 462 قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شماره 6100 مورخه 1397/6/19 آقاى حمزه یزدانى به شناسنامه شماره 33 کدملى 5499600554 صادره تیران 
فرزند منصور درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/53 مترمربع قسمتى از پالك 21/1 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 6144 مورخه 1397/6/19 خانم فاطمه احمدیان  نجف آبادى به شناســنامه شماره 1313 کدملى 
1092097678 صادره نجف آباد  فرزند صفرعلى  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/53 مترمربع 

قسمتى از پالك 21/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 6145 مورخه 1397/6/19 آقاى مجتبى صافى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 30674 کدملى 
1090304811 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119 مترمربع قسمتى از پالك 

103 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 6168 مورخه 1397/6/20 آقاى اسفندیار سلیمانى کیا به شناسنامه شماره 51 کدملى 4623045919 
صادره شهرکرد فرزند عبداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/54 مترمربع قسمتى از پالك 753 قطعه 4 بخش 11 
ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى با واسطه از مالک رسمى خانم شهناز خلیلى خریدارى نموده است 
13- رأى شماره 6205 مورخه 1397/6/21 آقاى یحیى  یادگارصالحى به شناسنامه شماره 13 کدملى 5759865080 
صادره فریدونشهر فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/39 مترمربع قسمتى از پالك 6/1176 بخش 12 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شــماره 4846 مورخه 1397/5/11 خانم عشــرت فرقانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 439 کدملى 
1091498040 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172 مترمربع قسمتى از پالك شماره 70 

اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15- رأى شماره 5174 مورخه 1397/6/20 آقاى مسعود پورى شــعبان نجف آبادى به شناسنامه شماره 379 کدملى 
1091107181 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 1251 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 6196 مورخه 1397/6/21 خانم شــهناز خزائیل نجف آبادى به شناســنامه شــماره 461 کدملى 
1091118574 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/50 

مترمربع قسمتى از پالك 1251 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 6099 مورخه 1397/6/19 خانم فاطمه حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1818 کدملى 
1091230951 صادره نجف آباد فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/63 مترمربع 

قسمتى از پالك 415 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 6098 مورخه 1397/6/19 آقاى غالمرضا متین فر  نجف آبادى به شناســنامه شماره 439 کدملى 
1091528470 صادره نجف آباد فرزند نعمت اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/63 مترمربع 

قسمتى از پالك 415 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 6314 مورخه 1397/6/24 خانم محبوبه راهى به شناسنامه شماره 4429 کدملى 1092272194 صادره 
نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 98/39 مترمربع قسمتى از پالك 1084 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 5368 مورخه 1397/5/25 خانم افسانه حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 991 کدملى 
1091533598 صادره نجف آباد فرزند رحیم در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 206مترمربع قسمتى 

از پالك 399 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 5386 مورخه 1397/5/27 خانــم پریچهرحکیمى  نجف آبادى به شناســنامه وکدملى شــماره 
1080407448صادره نجف آباد فرزند مهریار در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 206مترمربع قسمتى 

از پالك 399 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 5387 مورخه 1397/5/27 خانم پریسا حکیمى نجف آبادى به شناسنامه وکدملى شماره  1080231412 
صادره نجف آباد فرزند مهریار در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 206مترمربع قسمتى از پالك 399 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى اصالحى شماره5237 مورخه 1397/5/24 پیرو رأى شماره 12515 مورخه 1396/12/28 خانم فرشته ریاضى 

نجف آبادى به شناسنامه شماره 70 کدملى 1091543887 صادره نجف آباد که دررأى قبلى مساحت اشتباها 300/85 
مترمربع ذکر شده که صحیح آن 308/30 مترمربع مى باشد 

24- رأى شماره 6336 مورخه 1397/6/24 خانم صدیقه ایزدى به شناسنامه شماره 1586 کدملى 1110407149 صادره 
فالورجان فرزند غالمعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت  5/39 مترمربع قسمتى 
ازپالك 33/11 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالکهاى 33/9 و32/4 و33/8 و33/10 و32/3 تشکیل 

یکباب خانه راداده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 6331 مورخــه 1397/6/24 آقاى على پورهادى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 277 کدملى 
1090335733 صادره نجف آباد  فرزند هادى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت  
5/39 مترمربع قسمتى ازپالك 33/11 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالکهاى 33/9 و32/4 و33/8 

و33/10 و32/3 تشکیل یکباب خانه راداده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 6069 مورخــه 1397/6/18 خانم طاهره حجتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 590 کدملى 
1090957831 صادره نجف آباد فرزند هاجى مرادعلى در1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 90 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 193/8 (که حاصل استاندار سازى پالك 193/1 باقیمانده میباشد)واقع درقطعه 5 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 6068 مورخــه 1397/6/18 آقاى محمد عظیما  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 972 کدملى 
1090917457 صادره نجف آباد فرزند عباس  در4/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 90 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 193/8 (که حاصل استاندار سازى پالك 193/1 باقیمانده میباشد )واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 5232 مورخه 1397/5/23 خانم سکینه ناظمى اشنى به شناسنامه شماره 50 کدملى 1091937796صادره 
نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1289/1 واقع درقطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 5579 مورخه 1397/5/30 آقاى امین معینى به شناسنامه شماره 507 کدملى 1091059284 صادره نجف 
آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 91/94 مترمربع قسمتى از پالکهاى شماره 565/1 و 565/17 

و 565/5 واقعات در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 5809 مورخه 1397/6/10 آقاى عبدالحسین منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3377 کدملى 
1090366744صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 47/37 مترمربع قسمتى از پالك 

شماره 269 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 5231 مورخه 1397/5/23 آقاى احمد عیدى وندى به شناسنامه شماره 296کدملى 5559438340 
صادره کوهرنگ فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/06 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
32- رأى شماره 4773 مورخه 1397/5/10 خانم فرشته شایگان به شناسنامه شماره 876 کدملى 1090960697 صادره 
نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 1363/51 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 

832/31 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 6279 مورخه 1397/6/22 آقاى محمدرضا عمو نجف آبادى به شناســنامه شماره 23694 کدملى 
1090234864 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/20 مترمربع قسمتى  از پالك 

شماره 645 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شماره 5525 مورخه 1397/5/28 آقاى اصغر محمدى جوزدانى به شناسنامه شماره 1399 کدملى  1090389787 
صادره نجف آباد فرزند شکراله در ششدانگ یک باب دامدارى (که مطابق نامه شماره 97740/1803مورخ 1397/3/31 
مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نجف آباد قید عبارت کاربرى کشاورزى (گاودارى شیرى ) درمتن سند الزامى است )به 
مساحت 1617/85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 395 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى محمد على محمدى جوزدانى ازورثه شکراهللا محمدى جوزدانى به صورت عادى 

وبى واسطه مى باشد 
35- رأى شماره 6291 مورخه 1397/6/22 آقاى عبداله افشارى به شناسنامه شماره 3784کدملى 5759302353 صادره 
چادگان فرزند شکراله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع 

در بخش 12 ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
36- رأى شماره 5159 مورخه 1397/5/21 خانم احترام آیتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 222 کدملى 1091519544 
صادره نجف آباد فرزند سید مصطفى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/47 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 

فرعى از 87 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
37- رأى شماره 6152 مورخه 1397/6/20 آقاى محمد حسن صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1101 کدملى 
1090833970 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/73 
مترمربع که مقدار 162/96 مترمربع از پالك شماره 90 اصلى و مقدار 18/77 مترمربع از پالك 90/1 واقعین در قطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شماره 6151 مورخه 1397/6/20 خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 921 کدملى 1090931360 
صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/73 مترمربع که مقدار 
162/96 مترمربع از پالك شــماره 90 اصلى و مقدار 18/77 مترمربع از پالك 90/1 واقعین در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شــماره 5831 مورخه 1397/6/11 خانم عاطفه محمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 2348 کدملى 
1091374155 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/70 مترمربع 

قسمتى از پالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 5832 مورخه 1397/6/11 آقاى ســعید امینى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 1390 کدملى 
1091328765 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/70 مترمربع 

قسمتى از پالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شماره 12005 مورخه 1396/12/13 آقاى محمد حسن نادرى به شناسنامه شماره 119 کدملى 1091615721 
صادره نجف آباد فرزند محمد على درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/70 مترمربع که مقدار 
137/31 مترمربع آن ازپالك 280/4 مقدار 23/46 مترمربع آن از پالك 279/6 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
مى باشد - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  م الف:274896 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

97/8/20 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/8/102 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 1397217021702210018718- 97/8/1 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

1- راى شــماره 139560302024014571 مورخ 1395/12/21 هیات اول آقاى ولى اله ایرانپور به شماره شناسنامه 
176 کدملى 5419114801 صادره از مبارکه فرزند مرتضى بر 750 سهم مشاع از 4798/60 سهم ششدانگ یک درب 
باغ مفروزى از پالك شماره 109 فرعى از 2251 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/8/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/21 م الف: 275459 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /8/125
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/528213- تاریخ ثبت صادره : 07/30/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
پالك شماره 53/755 واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام على ابوطالبى نصراباد 
فرزند قنبر  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/08/26 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/08/05م الف / 274411 حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت اسناد 

وامالك فالورجان /8/101  
ابالغ وقت دادرسى

شماره:54/97 آگهى ابالغ وقت رسیدگى دادرسى و ضمائم به آقاى رضا باقرى- کالسه پرونده :54/97 وقت رسیدگى 
: 97/10/5ساعت 15:30(ســه ونیم )عصر خواهان :حســین عزیزى خوانده :رضا باقرى خواسته:مطالب وجه خواهان 
دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده وجهت رسیدگى به شعبه 1حقوقى ارجاع گردیده ووقت رسیدگى تعین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى شــود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهى ظرف مدت ده روز به 
دبیرخانه شورا مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت  مقررباالجهت 
رسیدگى حضوربهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود دریک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود 
بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شوراغیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید./ م الف:275154حمید 

کریمى- ریس شعبه 1حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران/ 8/127 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9710103640706522 شماره پرونده:9709983640700107 شماره بایگانى:970111 شعبه 4دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى تیمور 
کارگرفرزند سلطان- خواهان آقاى غالمرضا سهرابى زاد دادخواستى به طرفیت خوانده فوق به خواسته مطالبه ثمن آپارتمان 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709983640700107شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان (زرین شهر)ثبت ووقت رسیدگى مورخ 1397/09/07ساعت10:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 
73قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشارآگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 
کامل خود،نسخه ثانى دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررجهت رسیدگى دردادگاه حاضرگردد. استان اصفهان 
–شهرستان زرین شهر-خیابان آیت اله کاشانى-ساختمان دادگسترى م الف : 275246 سید ابوطالب موسوى - منشى 

دادگاه حقوقى شعبه4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /8/128 
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/528335- تاریخ ثبت صادره : 07/30/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
پالك شماره 19/1133 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم سحر فتاحى فرزند 
اسمعیل در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/08/30 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. - م الف / 274890 تاریخ انتشار :1397/08/05 حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت 

اسناد وامالك فالورجان / 8/129 
حصر وراثت

آقاى / خانم معصومه اکبرى هویه بشناســنامه شماره  4  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت رونوشت شناسنامه ورثه ، 
درخواستى بشماره 97/1412  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد کریمى هویه بشناسنامه 
شماره 622  در تاریخ 1397/07/08 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- معصومه اکبرى هویه فرزند 
محسن شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى: زوجه 2- فاطمه کریمى هویه فرزند محمد شماره شناسنامه 1100837019 
نسبت با متوفى: فرزند ، 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 274980 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/130 
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونــده : 139604002133000250/4- شــماره بایگانــى پرونــده : 9700547 شــماره ابالغیــه : 
139705102120001097 تاریخ صدور 1397/08/01 – پیرو اجرائیه صادره بدینوســیله به آقاى مســعود حکیمى 
هشتچین فرزند احمد بشماره شناسنامه 43485 و کد ملى 1282355775 مقیم فوالدشهر محله 41 فرعى 9 پالك 125 
ابالغ مى گردد ، مورد بازداشت که عبارتست از یکدستگاه خودرو سوارى پراید بشماره انتظامى 483 ب 98 – ایران 67 توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى بملغ نود میلیون ریال ( 90/000/000 ریال ) ارزیابى گردیده است در صورتیکه به ارزیابى 
معترض هستید مراتب را ضمن پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه ارزیابى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان 
اعالم واال براساس مبلغ ارزیابى مزایده خواهد شد این آگهى طبق مقررات جارى فقط یکبار توسط روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان منتشر و از زمان انتشار که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف یکهفته مهلت دارید اعتراض خود را باین اجرا 

تسلیم نمائید. م/ الف- 275264 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 8/131  
ابالغ

جناب آقاى على اکبر عسگرى زاده فرزند محمدباقر بموجب دادنامه ش 9709973653400302 مورخه 1397/03/05 و 
تاریخ قطعیت 1397/07/14 همسر شما تقاضاى اجراى دادنامه و ثبت طالق خود را دارد سزاوار است جنابعالى ظرف مدت 
یک هفته به دفترخانه طالق 110 واقع در فالورجان بلوار بسیج ابتداى فرعى شهداى نیکان جنب دفتر حج و زیارت با در 
دست داشتن شناسنامه و کارت ملى حضور بهم رسانید براى انجام دادنامه و اال برابر مقررات اقدام مى گردد.م الف 274977 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور دفترازدواج 163 و طالق 110 فالورجان/ 8/132 
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139704002120000117/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9700589 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139703802133000052 بدین وسیله به آقاى حسن محمدیار قلعه سفیدى فرزند جعفر مقیم: قلعه سفید که برابر گواهى 
مأمور مربوطه ابالغ اجرائیه در آدرس اعالمى متعهد له (قلعه سفید-محله باال- کوچه شهید عبدالرسول محمدى-بن بست 
عرفان-کدپستى:8584113681 به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم زهرا محمدى قلعه سفیدى فرزند 
محمد به استناد سند ازدواج شماره 8762 مورخ 1360/06/18 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 82 فوالدشهر جهت وصول 
مبلغ بیست و هشت هزارو دویست و شصت و دو ریال و نیم وجه رایج کشور به اضافه پنجاه گرم طالى 18 عیار و ده کیلو 

مس آالت درخواست صدور اجرائیه علیه شما رو نموده است که اجرائیه به کالسه 9700161 در واحد اجراى اسناد رسمى 
فالورجان و به کالسه 9700589 در این واحد مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم 
االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ 
درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به 
بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى 

مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 273319/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/8/133
 ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139704002120000255/3 شــماره بایگانــى پرونــده: 9700598 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139703802133000048 بدین وســیله به آقاى مجید فیروزى فرزند مســعود مقیم: نجف آباد-ویالشهر-پشــت 
شهربازى-خیابان بهزیستى-پالك2 که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به 
شما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم پگاه شهبازیان فرزند غالمحسین به استناد سند ازدواج شماره 14381 
مورخ 1393/07/09 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 28 فالورجان جهت وصول یک جلد کالم اهللا مجید هدیه یکصد هزار 
ریال، آینه و شمدان به قیمت دو میلیون ریال، مقدار شصت و سه مثقال طالى ساخته شده 18 عیار، تعداد شصت و سه عدد 
سکه تمام بهار آزادى و یک سفر زیارتى عمره مفرده درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 
9700362 در واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان تشکیل و به کالسه 9700598 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف اباد 
مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع 
شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه 
دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 273974/م 

الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 8/134
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9710103731005426 شماره پرونده: 9709983732300311 شماره بایگانى شعبه: 971085، آگهى 
ابالغ وقت  به آقاى امید سعیدى دارانى فرزند محمد حسن –شاکى سمانه محمودى فرزندمحمد حسن شکایتى علیه 
متهم آقاى امید سعیدى دارانى فرزند محمدحســن به اتهام ترك انفاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983732300311 شعبه 101دادگاه کیفرى دوشــهر نجف اباد (101جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/09/17 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تاخوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 274499/ م الف شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دوشهر نجف آباد(101 جزایى سابق)/ 8/135
 مزایده

در پرونده کالسه 970470 اجرایى و به موجب دادنامه 709-96 صادره از شعبه 5 عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى 
آقاى احمد فتحى فرزند مصطفى محکوم است به پرداخت 502/661/752 ریال در حق محکوم له حسین رحیمى و مبلغ 
22/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت و در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل 
مسکونى واقع در جوزدان- خیابان امام-کوى شهید ابراهیمى-کوچه فرعى-پالك5- کدپستى 8585133956- تحت 
پالك ثبتى 1117 فرعى مجزا شده از 395 اصلى واقع دربخش 9 ثبتى-دوطبقه مساحت زیربنا حدود 280 مترمربع که 
با مصالح، اسکلت بتن سقف تیرچه بلوك، سطوح داخلى سرامیک و گچ و اندود دربهاى  داخلى چوبى-چهارچوب فلزى، 
دربهاى خارجى فلزى کف موزاییک-دیواره حیاط سرامییک سیستم گرمایشى گازى و سرمایشى کولر آبى داراى انشعابات 
آب،برق،گاز مى باشد. به میزان 3/250/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/08/22 ساعت 08:30 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 274514/م الف مدیر اجراى 

احکام مدنى2 دادگسترى نجف آباد/ 8/136
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9710113757300631 شماره پرونده: 9709983757300210 شماره بایگانى شعبه: 970234 –موضوع 
وقت رسیدگى مورخه 97/09/14 ساعت 09:30 صبح  شاکى:آقاى احمد کاظم برجى متشاکى عنه: آقاى 1. حمیدرضا 
رستمى شاپور آبادى فرزند علیرضا به نشانى: مجهول المکان  محل حضور:  دادگاه عمومى بخش مهردشت اتهام: ایجاد 
مزاحمت تلفنى و توهین، بدین وسیله ابالغ مى گردد آقاى احمد کاظم برجى شکایتى علیه آقاى حمیدرضا رستمى شاپور 
آبادى فرزند علیرضا دئر بر ایراد مزاحمت تلفنى نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 970234  تحت 
رسیدگى میباشد بنا به اعالم و درخواست شاکى و به لحاظ مجهول المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 344ق آ د که 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 97/09/14 ساعت 09:30 
صبح در این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد. 274943/م الف قندهارى- مدیر 

دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/  8/137
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان افشین علوى نژاد دادخواستى به خواسته الزام خوانده فک پالك به طرفیت خوانده مصطفى بهمن پور به شوراى 
حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 941/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 97/09/17 ساعت 03:15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 275085/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/138
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان هادى قیصریه هاى نجف آبادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر تقاضاى وجه حساب به طرفیت خوانده 
سید حسین مکى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 948/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/09/17 ساعت 03:15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 275116/م الف  شعبه 8 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 8/139

ســفیر کره جنوبى در ایران تبادل اطالعات و ایده ها 
براى شــرکت هاى خصوصى و بنــگاه هاى تجارى 
کوچک و متوســط را راه مناسبى براى مقابله با شرایط 
سخت تحریم ها دانست و گفت: اتاق بازرگانى اصفهان 
به عنوان مرکز اقتصادى اســتان اصفهان مى تواند با 
حمایت از این بنگاه ها، به تبادل تجارى با شرکت هاى 

کره جنوبى بپردازد.
«ریــو جونگ هیون» در دیــدار با نایــب رئیس اتاق 
بازرگانى اصفهان  از مقدمــات تفاهم خواهرخواندگى 
گوانجو  و اصفهان خبر داد و افزود: این خواهرخواندگى ها 
مى تواند به توسعه روابط اقتصادى  فرهنگى دو شهر منجر 

شود. وى پیشنهاد کرد: بازرگانان و فعاالن اقتصادى ایران  
و کره جنوبى درباره فرهنگ یکدیگر اطالعات کسب کنند 

و ارتباط تنگاتنگى تعریف کنند.
مصطفى رناســى، نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در 
این دیدار خواستار همکارى بنگاه هاى کوچک و متوسط 
استان اصفهان با شــرکت هاى کره جنوبى شد و گفت: 
تبادل نظر رو در رو و نشست با شــرکت هاى کره اى 

مى تواند گام نخست این همکارى باشد.
وى با اشاره به برگزارى نشست هاى دانشگاه اصفهان 
و دانشگاه ســئول گفت: اتاق بازرگانى اصفهان آماده 

برگزارى نشست هاى اقتصادى بین دو طرف است. 

تاکنون 76درصد از چهار میلیون واجد شــرایط اســتان 
اصفهان کارت ملى هوشمند دریافت کرده اند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان تعداد درخواســت 
کنندگان کارت ملى هوشمند را سه میلیون و 20هزار نفر 
بیان کــرد و گفت:180هزار نفر واجد شــرایط دیگر هنوز 

درخواست کارت ملى هوشمند نکرده اند.
غفرانى کجانى بیان کرد: 24درصد دیگر این جمعیت براى 
دریافت کارت ملى هوشمند اقدام نکرده اند که به این افراد 
توصیه مى شود تا پایان امســال براى جلوگیرى از ازدحام 
جمعیت، براى صدور کارت ملى هوشمند ثبت نام کنند.وى 
کارت ملى قدیمى را تنها فقط تا پایان امسال داراى اعتبار 

دانست و افزود: برخى افراد درخواست صدور کارت داده اند 
اما براى دریافت آن مراجعه نکرده اند. 

کجانى گفت: براى کارت هاى هوشمند ملى داخلى مراحل 
تست فنى، مقاومتى و امنیتى انجام شــده و تا پایان آبان 
سال جارى، اولین ســرى کارت هاى هوشمند ملى تولید 
داخل بــا کیفیتى مشــابه تولیدات خارجــى تقدیم مردم 
مى شــود. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اظهارکرد: 
نرخ درخواست کارت ملى هوشمند تغییرى نکرده و سازمان 
ثبت احوال طى سه سال گذشته هیچگونه تغییرى در هزینه 
کارت هوشمند ملى ایجاد نکرده است و افراد مى توانند با 31 

هزار تومان کارت ملى هوشمند دریافت کنند.

همکارى بنگاه هاى اصفهانى 
با شرکت هاى کره اى

76درصد مردم استان 
کارت ملى هوشمند دارند

تبدیل روغن نباتى ناز به 
مجتمع تفریحى - تجارى 

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان از تبدیل کارخانه 
روغن نباتى ناز به مجتمع تفریحى - تجارى تا سال 

آینده خبر داد.
حمید اشرفى با اشــاره به تغییر کاربرى کارخانه 
روغن نباتى ناز، افزود: کارخانــه روغن نباتى ناز 
در منطقه مســکونى این ناحیه دایر بود و محیط 
را به شــدت آلوده مى کرد که در اســفند 96 طى 
توافقى قرار شــد این کارخانه بعد از 50 ســال و 
پس از گذراندن مراحل حقوقــى و ارزیابى، براى 
تغییــر کاربرى بــه مجتمع تفریحــى - تجارى

 تبدیل شود.

برپایى همایش بانوان 
جا مانده از اربعین

همایش بانوان جا مانده از اربعین در گلستان شهداى 
اصفهان برگزار شد.

اثنى عشــران، مســئول کمیتــه بانــوان اربعین 
اســتان اصفهان گفــت:در این همایــش، اهداف 
قیام امــام حســین(ع) و ارزش و جایــگاه اربعین 
حســینى و فضیلت حضور در مراســم اربعین براى

 حاضران تبیین شد.
وى گفت: برگزارى این همایش ها در استقبال بانوان 
براى حضور در راهپیمایى اربعین حســینى در جوار 

مزار امام حسین(ع) مؤثر است.

خبرخوان

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: گردشگرى 
به محور توسعه غرب استان اصفهان تبدیل مى شود.

فریدون اللهیارى با اشــاره به ظرفیت هاى عظیم غرب 
استان اصفهان در دامنه هاى سلسله جبال زاگرس اظهار 
کرد: بدون شک از سال هاى گذشته ظرفیت هاى عظیم 
منطقه غرب استان در حوزه هاى میراث فرهنگى و به ویژه 
میراث طبیعى مغفول مانده بود، با این وصف در سال هاى 

اخیر تالش کردیم تا به گردشگرى هم پرداخته شود.
وى با اشاره به توسعه گردشگرى غرب استان تصریح کرد: 

خوشبختانه در ســال هاى اخیر با اقدامات صورت گرفته 
گردشگرى رشــد قابل توجهى در غرب استان داشته، به 
گونه اى که تا حدود ســه ســال قبل این منطقه با وجود 
ظرفیت هاى عظیم تاریخى و طبیعى با گردشگرى کامًال 

بیگانه بود.
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: در سه سال 
اخیر با تمهیدات اندیشیده شده، گردشگرى رشد روزافزونى 
در منطقه یافته و هم اینک شــاهد توسعه گردشگرى و 
حفاظت از میراث فرهنگى در منطقه شــرق هستیم ولى 

معتقدیم منطقه غرب استان اصفهان به ویژه شهرستان 
چادگان از ظرفیت هاى عظیمى در راستاى توسعه پایدار از 

منظر گردشگرى برخوردار است.
اللهیارى تصریح کرد: گردشگرى به محور اصلى توسعه 
غرب استان اصفهان تبدیل مى شــود و در همین راستا، 
کارگروه گردشگرى و میراث فرهنگى شهرستان چادگان 
به زودى تشــکیل و فرآیند مرمت آثار تاریخى و توسعه 
گردشگرى شهرستان چادگان در نیمه دوم سال 97 تبیین 

خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگى اصفهان:

طرح استقرار پزشکان اقمارى به صورت پایلوت در  گردشگرى، محور توسعه غرب استان مى شود
استان اصفهان اجرا مى شود.

قائم مقام معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان، به کارگیرى پزشــکان در مناطق محروم 
را در طرحى با خدمت 12ساله از برنامه هاى وزارت 
بهداشت دانست و  گفت: همچنین به صورت پایلوت 
طرح اســتقرار اقمارى پزشــکان در استان اصفهان 

اجرا مى شود.
حمید گنجى افزود: در این طرح، پزشکانى که انتقال 

خانوادگى آنها به شهرســتان ها با مشــکل مواجه 
اســت، به صورت قرارداد 10روزه با حقوق مکفى در 
شهرستان ها به کارگیرى مى شوند تا بتوان بخشى 

از مشکل حضور پزشکان متخصص را مرتفع کرد.
وى از تدویــن نقشــه درمــان اســتان اصفهان تا 
ســال1404 خبر داد و گفت: در این نقشه وضعیت 
شهرســتان ها در بحث خدمات درمانى مشــخص 
شده است و شهرستان اردســتان در رده دوم بعد از 

اصفهان است.

اصفهان، پایلوت استقرار پزشکان اقمارى

مدیرشــیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان گفت: استان اصفهان با تولید 65/5 

میلیون قطعه ماهى زینتى براى بیســتمین 
سال متوالى، رتبه اول تولید این نوع ماهى را 

به خود اختصاص داد.
مجتبى فوقى اظهار کرد: بر اساس «سالنامه 
آمارى ســازمان شــیالت ایران» در سال 
گذشــته 244 میلیون قطعه انــواع ماهیان 

زینتى در کشور تولید شده است.
وى افــزود: اصفهــان با این میــزان تولید 
معادل 26/8 درصد از کل تولیــد رتبه اول 

و اســتان هاى گیالن با 32/2 میلیون قطعه، تهران 
با 32 میلیون قطعه به ترتیب رتبه هاى دوم و ســوم 

کشورى را دارند.
فوقى گفت: در ســال 96 تولید این ماهیان در کشور 

در قالب ده ها گونه در 778 واحد بوده و زمینه اشتغال 
مستقیم بیش از 2200 نفر را فراهم کرده است.

20 سال اول شدن اصفهان در تولید ماهیان زینتى
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بعضى از زنان  وقتى نخود مى پزند آب آن را دور مى ریزند، بدون 
اینکه به خواص آن توجه کنند، اما آیا مى دانید آب نخود با بدن چه 

مى کند که آن را دور مى ریزید؟
باید بدانید کــه آب نخود خواص بســیارى دارد و خواص آن کم 
از خواص نخود نیست. در ادامه شــما را با خواص آب نخود آشنا 

مى کنیم تا بعد از این آب نخود را نیز بخورید.
نخود با طبیعت گرم و خشک، مقوى ریه، ملّین، خون ساز، مغذى، 
چاق کننده و اشتهاآور است. خوردن آب نخود پخته همراه با نمک، 
ُمدر و درمان کننده سینه درد، گرفتگى صدا و التیام دهنده سرفه 

است.
خوردن خیس کــرده آن براى کاهش ورم لثه ها و تســکین درد 

دندان، مفید و روغن نخود گرم و خشک است.
آب نخود مقوى مو و ُمسکن سردرد است و مصرف آن به این ترتیب 
که بعد از پخت، آب نخود را میل کرده و نخود پخته شده را همراه 
با ساالد به مدت دو یا ســه ماه مصرف کنند، براى رفع ریزش مو 

بسیار مؤثر است.
نخود براى مثانه مضر است. خوردن نخود سبب ایجاد نفخ و گاز 
مى شود و توصیه مى شود تازه  آن با زیره خورده شود. آشامیدن آب 

نیز پس از خوردن نخود مضر است.

چرت زدن در طول روز مى تواند در الگو هاى خواب شبانه تان اختالل 
ایجاد کند که در نتیجه مى تواند به سالمت کلى تان صدمه وارد کند.

چرت زدن چه فایده اى دارد؟
اگر عمل چرت زدن به طور عاقالنه و صحیح انجام شود مزایایى را براى 

سالمتى در بر خواهد داشت.

1- تقویت انرژى: همانطور که انتظار مــى رود چرت زدن باعث 
تقویت انرژى مى شود. این موضوع اگر شما کارى دارید که به نهایت 
دقت و توجه تان در بازه هاى زمانى مختلف احتیاج دارد، خیلى مهم است. 
با این حال اگر خیلى کوتاه و خیلى طوالنى هم چرت بزنید، وقتى بیدار 
مى شوید احساس خواب آلودگى و گیجى بیشتر مى کنید، به همین دلیل 

باید روش مناسب را در پیش گرفته و تعادل ایجاد کنید.

2- رفع استرس: وقتى اوضاع خیلى در هم و پریشان کننده مى شود، 
بد نیست که به مغزتان کمى استراحت بدهید. به همین دلیل است که 
وقتى صبح ها بیدار مى شوید اوضاع به نظرتان کمى آرام تر مى آید، چون 
شب که خوابیدید و در هوشــیارى نبودید، ذهنتان روى مشکالت کار 
کرده و در واقع نوعى پردازش روانى برایتــان انجام داده تا وقتى بیدار 

شدید، بتوانید با شرایط کنار بیایید.

3- بروز خالقیت: اگر یــک چرت به اندازه  کافى طوالنى باشــد 

که چرخه  خواب کامل شــود، مغزتــان پیوند هاى جدیــدى برقرار
 مى کند و در نتیجه وقتى بیدار مى شوید از خالقیت بیشترى برخوردار 
هســتید. متأســفانه چرت هاى خیلى کوتاه این ویژگى را ندارند، چرا 
که شــما براى تکمیل چرخه  خواب به حــدود 90 دقیقه زمان احتیاج 

دارید.

4- تقویت خلق و خو: اگر شما احساس خستگى کمتر، انگیزه هاى 
بیشتر و استرس کمتر مى کنید، در حقیقت خلق و خویتان تقویت و بهتر 
شده اســت که این، نه تنها براى خودتان، بلکه براى اطرافیانتان هم 

خوب است.

پس مشکل چیست؟
اگر چرت زدن این همه مزایا دارد، پس مشکلش چیست؟ با اینکه چرت 
زدن خوب است اما اگر صحیح انجام نشود، مشکالتى که ایجاد مى کند 

بیشتر از مشکالتى  که حل مى کند، خواهد بود.
 بعضى از مردم براى چرت زدن طراحى نشــده اند، اغلب به این دلیل 
که ســاعت بدنشــان آنقدر دقیق اســت که چرت زدن آن را به هم 
مى زند؛ به عالوه چرت هاى بیش از حد طوالنــى یا بیش از حد کوتاه 
هم مى توانند بر بى حســى و خواب آلودگى فرد اضافه کنند؛ بنابراین
 براى دستیابى به مزایاى چرت زدن بهتر است که آن را به طور صحیح 

انجام دهیم.

ترشیجات به عنوان چاشنى غذا مورد استفاده قرار 
مى گیرند و نمى توان آنها را به عنوان غذا در نظر 
گرفت. همچنین ترشیجات ارزش دارویى چندانى 
ندارند و بیشتر به عنوان مصلح برخى غذاها مورد 
استفاده قرار مى گیرند. استفاده بیش از حد از ترشى 
و مصرف آن با برخى غذاهــا مى تواند براى بدن 
مضر باشد. همچنین مصرف ترشى در شب، سبب 
کاهش کلسیم بدن مى شود و عوارضى همچون 
پوکى اســتخوان به همراه دارد. در ادامه به بیان 
موارد بیشترى درباره اصول مصرف ترشى و زمان 

مناسب مصرف ترشى مى پردازیم.

ترشیجات را اصولى مصرف کنید
مصرف زیــاده از حد و غیراصولى ترشــیجات، 
نه تنهــا مفیــد نیســت بلکــه مى توانــد منبع 
بیمارى ها و امراض مختلف در مصرف کنندگان 
آن شود. مصرف غیراصولى ترشــیجات اگر در 
دوران جوانى مشکلى ایجاد نکند، قطعًا در دوران 

میانسالى و پیرى گریبانگیر خواهد بود.
نکته مهمى که همگان باید به آن اهتمام داشته 
باشند این اســت که مصرف ترشیجات از اصول 
مهمى برخوردار اســت. براى هــر غذایى باید 
ترشیجات متناسب با آن غذا را انتخاب کرد چون 
ترشیجات اگر به درســتى انتخاب نشوند، نه تنها 
مفید واقع نمى شوند، بلکه مى توانند تأثیرات منفى 

روى خوراکى ها داشته باشند.
از خوردن ترشــى کلم و گل کلــم و هفتا بیجار 
که همه این مــوارد به خودى خــود نفخ ایجاد 
مى کنند ، همراه با غذاهاى نفاخ از جمله خوراك 
لوبیا و آبگوشــت پرهیز کنید، چون همراهى این 
ترشــیجات با این گونه غذاها، مراتب نفخ معده و 

روده را فراهم مى آورند.
از خوردن ترشى بادمجان و لیته همراه با غذاهاى 
دیرهضم بایــد پرهیز کرد؛ از جملــه این غذاها 
مى توان کباب، جگر، ماهى، تخم مرغ نیمرو و سایر 

غذاهاى دیرهضم را نام برد.
از خوردن هر نوع ترشى به جز رب نارنج یا آب نارنج 
همراه با ماهى پرهیز شــود. خوردن ترشیجات با 
ماهى، باعث ضعف کبد و سوء مزاج کبدى شده و 
شرایط را براى بیمارى هاى سیستم ایمنى از جمله 

MS، گیلن باره و... فراهم مى آورد.

 چه زمانى ترشى بخوریم
از نظر موقعیت زمانى ، زمان مصرف ترشیجات، 
سه ماهه زمستان و ماه اول بهار است. از خوردن 
ترشیجات در فصل تابستان و پاییز باید پرهیز کرد، 
چون از نظر طب سنتى، غذاهاى فصل زمستان 
باید داراى طبع گرم باشــند و توصیه مى شــود 
کنار غذاهاى با طبع گرم و خشک ، ترشیجات را 

برنامه ریزى مصرف کرد.
از خوردن ترشیجات در شب پرهیز کنید؛ خوردن 
سرکه و ترشــیجات در شــب، باعث دفع بیشتر 
کلسیم از بدن شــده و موجب پوکى استخوان  و 
ضعف اعصاب و حتى ســکته هاى مغزى و قلبى 

مى شود.

درمان کبد چرب معموًال با روش هاى سنتى بسیار 
سریع تر انجام مى شود. یکى از بهترین روش هاى 
درمانى کبد چرب و کاهش چربى خون دمنوشى 
پاییزى و بسیار خوشمزه اســت که در ادامه با آن 

آشنا مى شوید.
یکى از دمنوش هاى مخصــوص فصل پاییز که 
بیشــتر افراد با هر مزاج و طبعى مى توانند آن را 
میل کننــد و از خواص فوق العــاده آن بهره مند 
شــوند، دمنوش تخم آبدار انار همــراه با چوب 

دارچین  است. 

با شروع فصل پاییز و شروع موج سرما، بیمارى هایى از جمله ســرماخوردگى، آنفلوآنزا، حساسیت هاى فصلى و سرفه هاى مزمن نیز 
شروع مى شوند. 

بســیارى از افراد تمام فصل زمســتان و پاییز را با این بیمارى ها درگیر هســتند و براى درمان بیمارى ها انــواع داروها را مصرف 
مى کنند. در این مطلب قصد داریم روشى را معرفى کنیم که به کمک آن مى توانید بسیارى از بیمارى هاى فصل سرما را درمان کنید.

قرار دادن یک قطعه پیاز در گوش مى تواند در درمان بسیارى از بیمارى ها مخصوصًا بیمارى هاى فصل زمستان و پاییز به شما کمک 
کند. در فصول زمستان و پاییز دماى بدن تغییر مى کند و به همین دلیل، باکترى ها و ویروس ها و همچنین عفونت ها بیشتر از قبل به 

بدن حمله مى کنند و سالمتى را تحت تأثیر قرار مى دهند.
این روش درمانى مى تواند بیش از هر شــربت ضد ســرفه دیگرى در درمان ســرفه هاى مکرر 
شــما مؤثر باشــد. عالوه بر این، تنگى نفس و مشــکالت تنفســى را به راحتــى درمان

 مى کند.
 از طــرف دیگــر، ایــن روش درد گوش شــما را کاهش 
مى دهد و تب بدن شــما را پایین مى آورد. از بین بردن 
عالیــم ســرماخوردگى و خاصیت ضــد التهاب و 
ضدعفونى کنندگــى از دیگر خواص قــرار دادن پیاز 

در گوش است. 
 

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که پس از عبور از مرز 40 
ســالگى، به چه مواد مغذى نیاز دارید؟ پس از 40 سالگى، 
توجه به مقدار ویتامین ها، مواد معدنى و مواد مغذى مصرفى 

اهمیت بیشترى مى یابد.
اگر توجه کافى به مواد مغذى مصرفى خود نداشته باشید، 
احتمال مواجهه بــا تغییراتى منفى مانند از دســت دادن 
توده عضالنى، آهنگ کند سوخت و ســاز  و خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى بیشتر مى شود.

B12 ویتامین
ویتامین B12 به طور طبیعى در محصوالت حیوانى یافت 
مى شود. این ماده مغذى براى عملکرد درست مغز، خون و 
سیستم عصبى ضرورى است. کمبود این ویتامین مى تواند 

زمینه ساز شرایط زیر شود:
ضعف عمومى، بى اشتهایى، کاهش وزن و کم خونى. 

در شرایط عادى، انسان از یک رژیم غذایى متعادل و متنوع 
به میزان کافى ویتامین B12 دریافت مى کند. با وجود این، 
پس از 40 سالگى، کاهش اســید هیدروکلریک در معده، 
موجب بروز مشــکالتى در جذب آن مى شــود. از این رو، 
بسیارى از افراد مســن باید از طریق غذاهاى غنى شده یا 

مکمل هاى غذایى این کمبود را جبران کنند.

کلسیم
کلسیم یک ماده معدنى مهم است که در مواد غذایى مانند 

شیر، پنیر و دیگر محصوالت لبنى یافت مى شود.
کلسیم یکى از عناصر کلیدى براى حفظ سالمت و استحکام 
استخوان هاســت. افزون بر این، کلسیم در گردش خون، 
تعادل سیستم عصبى و انقباض عضالنى نیز نقش دارد. بر 
همین اساس، کمبود کلسیم مى تواند به بیمارى هایى مانند 

پوکى استخوان و نرمى استخوان منجر شود.
استخوان ها بیشترین میزان کلسیم مورد نیاز شما را پیش 
از 30 ســالگى جذب مى کنند اما پس از 40 سالگى روند از 
دست دادن این ماده معدنى مهم به تدریج آغاز مى شود. بر 

همین اساس، براى پیشــگیرى از ابتال به پوکى استخوان 
و دیگر بیمارى هاى اســتخوانى، توجه به میزان کلســیم 

مصرفى اهمیت دارد.

D ویتامین
ویتامین D به راحتى و از طریق قرار گرفتن پوست در معرض 
نور خورشید و همچنین مصرف مواد غذایى مانند تخم مرغ و 
شیر تأمین مى شود. این ویتامین، براى جذب کلسیم در بدن 

ضرورى است زیرا در رشد اسکلتى نیز نقش دارد.
جذب ضعیف ویتامین D مى تواند به دیابت، MS، بیمارى 

قلبى عروقى و بیمارى هاى مزمن منجر شود.
از آنجایى که توانایى پوســت براى جــذب ویتامین D با 
افزایش سن کاهش مى یابد، خطر مواجهه با سطوح کم این 
ویتامین پس از 40 سالگى افزایش مى یابد. اگر نمى توانید 
ویتامین D مورد نیاز بدن خــود را از طریق قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید تأمین کنید، مصرف مواد غذایى حاوى 

این ماده مغذى و یا مکمل ها را مد نظر قرار دهید.

پتاسیم
پتاســیم براى برخى عملکردهاى عضالنى پایه و سیستم 

عصبى نیاز اســت. اگر پس از 40 ســالگى به میزان کافى 
پتاسیم مصرف نکنید، ممکن است با عالئمى مانند موارد 

زیر مواجه شوید:
دردهــاى عضالنــى، ضعف عضالنــى، کم آبــى بدن، 
گرفتگى هاى عضالنى، اســهال، یبوست و بیمارى هاى 

عصبى عضالنى.
براى حصول اطمینان از مصرف پتاســیم به میزان کافى، 
دنبال کردن یک رژیم غذایى متعادل و متنوع که شــامل 
مغزهاى خوراکى، قهوه، شکالت و سبزیجات برگدار سبز 

مى شود، اهمیت دارد.

البته به خاطر داشته باشید که سطوح بیش از حد پتاسیم در 
بدن مى تواند موجب شکلگیرى برخى عوارض براى قلب و 

دستگاه گوارش شود. 

منیزیم
منیزیم یک ماده معدنى کلیدى اســت که به عنوان تنظیم 
کننده فشار خون عمل مى کند. همچنین این ماده مغذى، در 
تولید انرژى و جذب کلسیم و دیگر واکنش هاى متابولیک 

ضرورى نقش دارد.
از آنجایى که منیزیم بخشى از کلروفیل است، شما مى توانید 
این ماده مغذى را در سبزیجات برگدار سبز، غالت پاالیش 

نشده، حبوبات مانند سویا یا لوبیاها و گردو بیابید.
شما باید مواد غذایى که منبع خوبى براى منیزیم هستند را در 
رژیم غذایى خود بگنجانید. اگر رژیم غذایى نمى تواند سطوح 
منیزیم مورد نیاز شما را تأمین کند، استفاده از مکمل منیزیم 

را مد نظر قرار دهید.

امگا3
اگرچه اســیدهاى چرب امگا3 نه ویتامین و نه ماده معدنى 
هســتند، افزودن آنها به رژیم غذایى، بــه ویژه پس از 40 

سالگى براى حفظ سالمت بدن اهمیت دارد.
امگا3 به روش هاى زیر به دست مى آید:

1-حیوانات: از روغن ماهى و روغن کریل.
2-ســبزیجات: از گیاهانى مانند بذر کتان، دانه هاى چیا، 

دانه هاى شاهدانه و روغن سویا.
مصرف این مواد مغذى، به شــما در کنترل فشــار خون و 

کاهش سطوح کلسترول بد (LDL) کمک مى کند.
امگا3 در حفظ عملکرد حافظه و عملکرد کلى مغز نیز نقش 
دارد. به خاطر داشته باشید که همواره مصرف ویتامین ها و 
مواد معدنى از طریق مواد غذایى ســالم و یک رژیم غذایى 
متعادل در مقایســه بــا مصرف مکمل هــا گزینه بهترى 
محسوب مى شود. دنبال کردن یک سبک زندگى سالم شما 

را براى تغییرات پیش رو در زندگیتان آماده مى کند.

6 ماده مغذى مهم براى بعد از 40 سالـگى
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 فواید نمک 

خــواص  نمک 
بسیارى دارد. یکى از 
خواص بــى نظیر نمک 
فوایــد آن براى مو اســت. به 
موهایتان نمک بمالیــد تا آثار بى نظیر 

آن را ببینید که در ادامه به آنها اشاره کرده ایم.
باعث بهبود رشد مو مى شود

نمک دریا براى بهبود رشد مو بسیار مفید است. به افرادى که دچار 
ریزش مو شده اند اغلب توصیه مى شود که از درمان نمک براى 

تحریک طبیعى رشد موها استفاده کنند. 
ولى یک راه ساده تر براى اســتفاده از نمک براى بهبود رشد 
موها وجود دارد. موهایتان را به طور معمول بشویید و سپس 
یک قاشق غذاخورى نمک دریا را برداشته و پوست 
سر را به مدت ده دقیقه با آن ماساژ دهید. دوباره 
موهایتان را بشویید. این روند را تکرار 
کنیــد و در عرض یک 

ماه شاهد نتایج آن 
باشید.

به درمان شــوره ســر کمک 
مى کند

شوره ســر چیزى نیســت جز پوســته هاى کوچک 
از ســلول هاى مرده پوســت که روى پوســت سر شکل

مى گیرند و معمــوًال به علت کاهش گــردش خون به وجود 
مى آیند. نمک دریا توانایى تحریک گردش خون را دارد که براى 

سالمت پوست سر و از بین بردن شوره ضرورى است. 
از شر موهاى چرب خالص مى شوید

پوست ســر و موى چرب، ناشى از ترشــح بیش از حد غدد 
سباسه است. شــما مى توانید این مشــکل را با استفاده 

از نمــک حل کنیــد. تنهــا کارى که الزم اســت
 انجام دهید اضافه کردن دو قاشق غذاخورى 

نمک به شــامپو و مخلوط کردن آن 
است.

داخل گوشتان پیاز بگذارید

بدن حمله مى کنند و سالمتى را تحت تأثیر قرار مى ده
این روش درمانى مى تواند بیش از هر شــر

شــما مؤثر باشــد. عالوه بر این، تنگى
 مى کند.

 از طــ
مى
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خوردن ترشى در شب 
ممنــوع

آب نخود با بدن چه مى کند؟

دمنوشى پاییزى 
براى درمان کبد چرب

عاقالنه چرت بزنید!

یکى از بهترین دمنوش هاى توصیه شده براى فصل پاییز، دمنوش 
پوست پرتقال است.پوســت پرتقال در طب سنتى خواص فراوانى 
دارد. پوست پرتقال تقویت کننده سیستم ایمنى، درمان کننده سرفه 
و ســرماخوردگى و داراى خواص ضد میکروبى، ضد ویروسى، ضد 
باکترى و نیز ضد التهابى اســت. در ادامه این مطلب شما را با تمام 

خواص دمنوش پوست پرتقال آشنا مى کنیم.

پوســت پرتقال داراى ویتامین هــاى C و B1 و فولیک اســید، 
فالونوئید، آلفاکاروتن و بتاکاروتن است. دمـنـوش پوسـت پرتـقال 
داراى خواص ضد مـیکـروبـى، ضد ویروسـى، ضد بـاکـترى و نـیز 
ضد الـتهابى است، پوست پرتقال داراى بافـتى چرمى شـکل بوده 
و حاوى غدد روغنى فـراوانى است و قرن هاى بسیارى است که از 

پوست این میوه و دیگـر مرکبات استفاده مى شود.

پرتقال و دمنوش پوســت پرتقال از بروز انواع ســرطان و تومور، 
پیشگیرى و نیز با آن مقابله مى کند. سرفه، آسم، سرماخوردگى و هر 
نوع بیمارى تنفســى را که بر اثر وجود خلط در سینه ممکن است به 
وجود آید، مورد درمان قرار مى دهد. محققان مى گـویند پوست پرتقال 
مرکز تجـمع بسیارى از خواص از جـمله خواص آنتى اکسیدانى و 

آنزیم هاى اساسى است که در خود پرتقال کمتر وجود  دارد.

نوشیدنى مناسب فصل پاییز
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با یکدیگر دشــمنى مکنید که دشــمنى هر خیر و برکتى را 
تباه مــى کند و خــدا را از یاد مــى برد. پس بــه آرزوها که 
موجب سبکى عقل و فراموشــى یاد خداست میدان مدهید که 
این خود گونه اى فریب است و کســى که چنان کند، فریب 

موال على (ع)خورده است.

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکســتگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته مسعود 
پرچمى در نظر دارد یک باب آپارتمان با مســاحت اعیانــى 83/50 مترمربع به آدرس: 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- کوچه شهید رسول فیاض بخش- کوچه شهید على 
ملکى- مجتمع مسکونى سحر- طبقه دوم- کدپستى 8164815514- را از طریق مزایده با 

شرایط زیر به فروش برساند:
مشخصات ملک: 

1) داراى یک جلد سند مالکیت به شماره پالك فرعى 1612 و 1614 و 1621 از شماره پالك 
اصلى 4796 بخش پنج اداره ثبت اصفهان

2) مساحت اعیانى 83/50 مترمربع
3) آپارتمان با 11 سال قدمت، داراى سیستم گرمایش پکیج- رادیاتور و سیستم سرمایش 

کولر آبى- پارکینگ مسقف و انبارى مستقل و بدون آسانسور مى باشد.
قیمت پایه مزایده: ارزش شش دانگ آپارتمان 4/676/000/000 ریال مى باشد.

زمان مزایده: روز دوشنبه مورخ 1397/09/05 ساعت 11
مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- ابتداى خیابان شهید نیکبخت- اداره تصفیه امور 

ورشکستگى اصفهان
شرایط مزایده: 

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقســاط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده 
خواهد بود.)

2- کلیه شــرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده 
دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان 
واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به 

اداره تصفیه ارائه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در 
جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد 

آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتیکه برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى 
نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود 
که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 

6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

مراجعه نمایند.
تلفن: 36611086- 031

آگهى مزایده

مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

ھان تان ا ل ا ری  داد

 مدیر آبفاى برخوار گفت: در چند سال اخیر مردم  شهرستان برخوار در 
فصل گرم با چالش هایى پیرامون دسترسى پایدار به آب شرب  مواجه 
بودند که در ســال جارى با اجراى دو خط انتقال  هر کدام به طول 2/7 
و 3/5 کیلومتر، مشــکل تامین پایدار آب شــرب این منطقه برطرف

 شد.
احمد رضا مهرجو به ضــرورت اجراى خط انتقال آب به شهرســتان 
برخوار پرداخت وتصریح کرد:بخش هاى شمالى شهرهاى دولت آباد و 
شاپورآباد در انتهاى خط آبرسانى به این شهرستان قراردارند، به همین 
دلیل ساکنان این مناطق در برخى مقاطع سال بعضا با مشکل افت فشار 
مواجه بودند  که در سال جارى  با اجراى دو خط انتقال به این شهرها، 

مشکل عدم دسترسى پایدار به آب شرب در این مناطق رفع شد .
وى با اشاره به چگونگى تامین آب شرب شهرستان برخوار افزود: این 
شهرستان با جمعیتى  بالغ بر152 هزارنفر تحت پوشش طرح آبرسانى 

اصفهان بزرگ قرار دارد و همچنین داراى شش حلقه چاه آب مى باشد 
که در سال هاى اخیر به دلیل افت سطح  آب هاى زیرمینى، آبدهى این 
چاه ها بسیار کاهش یافته، به گونه اى که آبدهى یکى از چاه ها از 50 

لیتر در ثانیه به 18 لیترکاهش یافته است.
وى با بیان اینکه براى گــذر از بحران کم آبى در تابســتان، 21 حلقه 
چاه آب کشاورزى شناسایى شــد، اظهارکرد: در فصل تابستان براى 
غلبه بر تبعات ناشــى از خشکســالى، عالوه بر شناســایى چاه هاى 
کشاورزى که از لحاظ کیفى و شــیمیایى قابل استفاده در بخش شرب 
بودند نیز شــش حلقه از چاه هاى شهردارى به شــبکه توزیع متصل 

شد.
مدیر آبفاى برخوار، کاهش مصرف سرانه آب و هدررفت آب را یکى از 
راه هاى مدیریت مصرف برشــمرد و اعالم کرد:هــم اکنون میانگین 
مصرف سرانه آب در شهرستان برخوار درحدود 146 لیتر در شبانه روز 

است که تالش ها درصدد کاهش این رقم مى باشد، این درحالى است 
که سعى شده با اصالح شبکه هاى فرسوده، هدر رفت آب نیز کاهش 
یابد و در این زمینه، در سال جارى بیش از هفت کیلومتر اصالح شبکه 
فرسوده  و بیش از هزار مورد اصالح انشعابات  در دستورکار قرارگرفت .

■■■
وى اجراى توزیع عادالنه آب را ضرورى برشمرد و خاطرنشان کرد:براى 
اینکه بتوانیم آب را عادالنه بین مشترکین توزیع کنیم، 90 درصد شبکه  
توزیع آب بوسیله سیستم تله مترى کنترل مى شود و بصورت آنالین 

شبکه آب رصد مى شود.
وى افزود: همچنین 9 تابلوى فشارســنج و شــش دستگاه فشار سنج  
در نقاط مختلف شهرســتان نصب گردید تا آب بصورت عادالنه میان 

مشترکان توزیع شود.
■■■

مهرجو در ادامــه به اجراى بیش از 42/5 کیلومتر شــبکه فاضالب در 
شهرستان برخوار اشاره کرد و گفت: درسال گذشته بیش از 42/5کیلومتر 
شبکه فاضالب در ســطح پنج شــهر دولت آباد، خورزوق، دستگرد، 

شاپورآباد و حبیب آباد اجرا شد.
وى افــزود: اجــراى شــبکه فاضالب شهرســتان برخــوار تاکنون 
هزینه اى بالغ بر 16/5 میلیارد تومان در برداشته است، این درحالى است 
که  87درصد شبکه فاضالب شهرخورزوق و 65 درصد شبکه فاضالب 

شهر دولت آباد اجرا شده است.
مدیر آبفاى برخوار گفت: تاکنون 18 هزار انشعاب فاضالب در شهرستان 
برخوار واگذارشــده و در ســال جارى بمنظور اینکه مردم بیشــترى 
تحت پوشــش خدمات شــبکه فاضالب قرار گیرند، بصورت قسطى 
انشعابات واگذار شد و این امر اســتقبال قابل توجه مشترکان را بهمراه 

داشت.   

هزینه کرد 16/5میلیارد تومانى براى اجراى شبکه فاضالب برخوار 

,,

در فصل تابستان 
براى غلبه بر تبعات 
ناشى از خشکسالى، 
عالوه بر شناسایى 
چاه هاى کشاورزى 
که از لحاظ کیفى 
و شیمیایى قابل 
استفاده در بخش 
شرب بودند نیز شش 
حلقه از چاه هاى 
شهردارى به شبکه 
توزیع متصل 
شد


