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سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 
97/428/ش مورخ 1397/05/25 در نظر دارد نســبت به اجاره امتیاز 
تاکسى بیسیم بر اساس قیمت کارشناســى پایه به مدت یکسال اقدام 
نماید. متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 
1397/09/22 جهت دریافت اسناد آگهى به سازمان حمل و نقل همگانى 
شهردارى گلدشــت مراجعه و پیشــنهادات خود را تا آخر وقت ادارى 

1397/09/24 به واحد حراست شهردارى تحویل دهند.
تلفن تماس: 031-42234061

شهردارى هرند با استناد به مجوز شماره 245 مورخ 97/05/14 شوراى 
اسالمى شهر هرند در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه عرضه گاز طبیعى 
CNG خود را به مدت یکسال  شمسى و بر اساس قیمت کارشناس رسمى 
دادگسترى به صورت اجاره ماهیانه 16/000/000 ریال به شرکت هاى واجد 

شرایط واگذار نماید.
لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل مى آیــد جهت دریافت 
آگهى مزایده تــا تاریــخ 97/09/22 به شــهردارى مراجعــه و یا با

 تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.

آگهى تجدید مزایده

آگهى تجدید مزایده عمومى

سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشت

حمید شهبازى- شهردار هرند

     

از پوست لیمو  غافل نشویدآماده باش 100 اکیپ راهدارى براى طرح زمستانهنقش ها در دورهمى هاى شبانه تقسیم مى شودبسیج 4 پایگاه سپاه براى بارورسازى ابرها خط و نشان جانانه ساکت براى پرسپولیسى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین راه هاى 
ضدعفونى کردن 

مسواك

دعواى «مجلسى» بر سر آب اصفهان و سنگ یزد
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فعًال به روش هاى سنتى 
طال و سکه بخرید

در دفاع از فوتبال استان

بررسى افزایش خروجى 
سد زاینده رود و 

رهاسازى آب در 15 آذر تکمیل سد 5
تونل سوم کوهرنگ 

بدون درنگ
 انجام شود

مسواك از مهمترین لوازم بهداشت فردى 
است که باید توجه بسیارى به بهداشت آن 

داشته باشیم.
همه ما مى دانیم که مسواك به عنوان یک 

وسیله بهداشتى شخصى در صورت ...

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: مرحوم هاشــمى قبًال گفته بود که بعد از 
تأمین آب براى اصفهان، آب بــه یزد برود ولى 
آقاى خاتمى این کار را نکــرد و بدون تأمین آب 
براى اصفهان، انتقال آب به یزد را انجام داد؛ البته 
امروز انتظار مى رود که تکمیل ســد تونل سوم 

کوهرنگ بدون درنگ انجام شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار...

سرنوشت «درختان قاتل» اصفهانسرنوشت «درختان قاتل» اصفهان
توضیحات مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى درباره قطع درخت هایى که باعث ایجاد خطر مى شوندتوضیحات مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى درباره قطع درخت هایى که باعث ایجاد خطر مى شوند

صحن علنى پارلمان دیروز شاهد جدال لفظى نمایندگان 2 استان همسایه  بود

برگرد به خانه!
از یک طرف باشگاه ذوب آهن خواســتار بازگشت تبریزى است و از 
طرف دیگر باشگاه استقالل اصرار به حفظ مهاجم جدید خود دارد. چه 

سرنوشتى در انتظار مهاجم گرانقیمت آبى پوشان است؟
مرتضى تبریزى در روزهاى پایانى نقل و انتقاالت تابستانى بود که بعد 
از کش و قوس هاى زیاد به استقالل پیوست. او شروع بسیار خوبى با 

آبى پوشان پایتخت داشت و در دیدار نخست خود ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آیت ا...  طباطبایى نژاد در دیدار با استاندار اصفهان:

افزایش 35درصدى 
صادرات

 صنایع استان 
در سال جارى

تلویزیون، سوپراستارها را براى نجات خود مى سوزاند
دیدگاه محمود شهریارى درباره سپردن اجرا به بازیگران:
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یکى از نمایندگان اصفهان باالخره خودى نشان داد!

ادعایى صرفًا ادعایى صرفًا 
محض خنده!محض خنده!

پرسپولیس از داورى سود نبرده؟پرسپولیس از داورى سود نبرده؟

نوبت اول

نوبت اول
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آلبوم جدید « تاج»
از جمعه
 مى آید

از یک ط
طرف دیگ
سرنوشتى
مرتضىت
از کش و
آبى پوشا
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فرمانده نیروى هوافضاى سپاه در ویژه برنامه کنگره ملى 
سرداران و 1400 شهید شهرستان فالورجان خاطرنشان 
کرد: سال گذشته یکى از مسئوالن مطرح کرد که براى 
بارورى ابرها به صورت هوایى مشکل داریم که با وزارت 

نیرو و هواشناسى کشور کار مختصرى شروع شد.
ســردار امیرعلى حاجى زاده  گفت: مواد مورد نیاز براى 
بارورى ابرها وارداتى اســت، این موضــوع به یکى از 
دانشجویان واگذار شد و او در مدت یکى دو ماه، این ماده 
را ساخت، این مواد تولید شده به آزمایشگاه هاى روسى 
ارائه شــد و نتیجه آن کیفیت باال و در سطح استاندارد 

جهانى بود.

وى اظهار کرد: امروز مقدار زیادى از این ماده تولید شده  و 
با توافق وزارت نیرو چهار پایگاه هواپیمایى بدون سرنشین 
و یک پایگاه هوایى با سرنشین در تهران براى بارورى 

ابرها بسیج شده است.
سردار حاجى زاده با بیان اینکه بخش کوچکى از مشکالت 
ریشه خارجى دارد، تصریح کرد: در بخش اقتصاد، خود 
ما کارى کرده ایم که دشــمن به هدف خود برســد. اگر 
مردم بیش از نیاز خود خرید کنند، قحطى و کمبود ظاهر 
مى شــود، برخى کاال را احتکار مى کنند و از طرف دیگر 
مردم بــراى خرید هجوم مى برند، این همان خواســته 

آمریک است. 

رئیــس کمیســیون تخصصى طــال و جواهــر ایران 
گفت: در فضاى مجــازى هنوز هیچ مجــوزى از هیچ 
ارگانى براى داد و ســتد طال و جواهر و سکه داده نشده 

است.  
محمد کشتى آراى با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر 
اساس نماد الکترونیک است که از سوى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابر این مردم با توجه به 
حساسیت و کنترل هاى موجود روى طال بهتر است در 
چنین فضاهایى براى خرید و فروش طال وارد نشوند.  وى 
تصریح کرد: حتى اگر مى خواهند در این فضا داد و ستد 

انجام دهند موارد کنترلى را رعایت کنند. 

رئیس کمیســیون تخصصى طال و جواهر ایران خاطر 
نشان کرد: به مردم توصیه مى کنم فعًال به صورت سنتى 
خرید طال و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده 
بسیار نزدیکى قرار است اقداماتى انجام شود تا با برنامه 
ریزى هاى دقیق بتوان در فضــاى مجازى چنین داد و 
ستدى را انجام داد.  کشتى آراى گفت: بنابراین مصرف 
کنندگان بهتر است فعًال با احتیاط بیشترى نسبت به خرید 
و فروش سکه و طال در واحدهاى صنفى مجاز اقدام کنند. 
وى توضیح داد:  کسانى که قرار است در فضاى مجازى 
داد و ستد داشــته باشند باید یکســرى مجوز دریافت

 کنند.

بسیج 4 پایگاه سپاه 
براى بارورسازى ابرها

فعالً به روش هاى سنتى 
طال و سکه بخرید

سکه هایش کو؟
 روزنامه شرق| پرونده بسـیار مهم موسـوم 
به «سلطان سـکه»؛ حافظه تاریخى مردم این را گواهى 
مى دهد که فرد یا افراد دسـتگیر شـده در ایـن پرونده به 
عنوان خریداران حجم انبوهى از سکه و سپس به جریان 
انداختـن آن در بازار دسـتگیر شـده اند... نکتـه مهم این 
اسـت که ذهن بخش اعظمى از جامعه اعم از حقوقدان، 
اقتصاددان، سیاست ورز، کنشگر و حتى عامیان جامعه را 
2 ُتن سکه اشغال کرده است... مردم مى پرسند سکه هاى 

سلطان سکه از کجا سر درآورد؟

قاچاق سازمان یافته
على بختیار، عضو کمیسیون   دیده بان ایران |
انرژى مجلس گفت: کشـورهاى همسـایه از سوخت و 
بنزین ارزان کشور ما استفاده بسیار زیادى مى کنند و هم 
تأمین سوخت به سهولت و راحتى برایشان انجام مى شود 
و هم بخـش زیـادى از واردات سـوختى که بایـد انجام 
دهند بدون اینکه بودجه اى صرف کنند وارد کشورشـان 
مى شود. ضمن اینکه سوخت با نرخ هاى ارزان و پایین تر 
از قیمت هاى واقعى به دستشان مى رسد و چه بسا خود این 
کشورها هم در سـازمان یافتگى گروه هایى که نسبت به 

قاچاق سوخت اقدام مى کنند نقش داشته باشند.

«مادر داعشى ها» بازداشت شد
اداره اطالعـات نظامـى عـراق     رویداد24 |
اعالم کرد: نیرو هاى اداره اطالعات نظامى موفق شدند 
یک تروریست زن که به «ام الدواعش» (مادر داعشى ها) 
شـهرت دارد و در میـان آوارگان در موصل مخفى شـده 
بود را بازداشت کنند. این سـازمان همچنین اعالم کرد: 
«ام الدواعش» به ارسال مواد غذایى براى اعضاى گروه 
تروریستى داعش در مخفیگاه هایشان مشغول بود و تحت 

پیگرد نهاد هاى اطالعاتى قرار داشت.

شناسایى نیروى نفوذى در 
میان مرزبانان 

  اعتماد آنالین | کمال دهقانى فیروزآبادى، 
نایب رئیس کمیسـیون امنیت ملى از شناسـایى نیروى 
نفوذى جیش العدل در ماجراى ربایش مرزبانان میرجاوه 
خبر داد. دهقانى در پاسـخ به پرسشـى درباره اینکه طى 
روزهاى اخیر گروه تروریسـتى جیش العـدل تصاویرى 
از چگونگى ربودن این مرزبانان منتشـر کرده و اینکه آیا 
اطالعاتى درباره هویت این فرد نفوذى به دست آمده است 
یا نه، تصریح مى کند: هویت این فرد شناسایى شده است 
اما مسئله مهم این اسـت که چرا در چنین شرایطى باید 
نیروهاى ربوده شده را از کشور خارج و به کشور همسایه 

ما پاکستان منتقل کنند.

احضار نفوذى هاى 
حوزه جمعیت

  فارس| شنیده شده یکى از نهادهاى امنیتى کشور 
با همکارى دستگاه قضائى تعدادى از عناصر نفوذى در حوزه 
کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است. این افراد با 
اقدامات شبکه اى خود، در پوشش فعالیت هاى علمى اقدام 
به نفوذ در دسـتگاه  هاى مختلف حاکمیتى و مانع آفرینى 
در برابر اجراى صحیح سیاسـت هاى کلى نظام در زمینه 
جمعیت کرده اند. ایـن افراد با نفوذ در برخـى نهادها مانند 
وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش هاى مجلس، 
سـازمان برنامه و بودجه، مرکـز آمار، مرکز بررسـى هاى 
استراتژیک ریاست جمهورى و... اقدام به ممانعت از تحقق 

صحیح سیاست هاى کلى نظام مى کردند.

دست ها روى ماشه است
امیر دریادار حسین خانزادى، فرمانده نیروى    آنا |
دریایى ارتش جمهورى اسالمى با بیان اینکه در برهه اى 
حساس قرار گرفته ایم اظهار کرد: دشمن بداند که امروز 
دهه هشـتادى ها و دهه نودى ها دستانشـان روى ماشه 
است و شاید مثل ما صبر و حوصله نداشته باشند و این نسل 
نسبت به نسل زمان ما آگاه تر، شجاع تر و استکبارستیزتر 
هستند و این را هم باید مدنظر داشته باشیم که استکبار در 
حال سیر کردن مسیر افول است اما قدرت دریایى ایران 

روزبه روز پیشرفت مى کند.

خبرخوان
دماى هوا در هفته آینده

مدیر شــبکه پایش ســازمان    ایسنا|
هواشناسى با اشاره به وضعیت دمایى کشور طى 
روزهاى آینده اظهار کرد: بر اساس نقشه هاى 
اقلیمى طى روزهاى آینــده، از لحاظ دما روند 
کاهش یا افزایش نخواهیم داشــت و احتماًال 
هفته آینده هفته خیلى ســردى نخواهد بود و 

روزهاى متعادلى پیش بینى مى شود.

پوشیدن شلوار حرام است!
به دنبــال فتاواى    خبرگزارى حوزه |
سابق برخى از علما و مفتیان کشورهاى عربى 
به منظور محدود کردن نقش زنان در تحوالت 
اجتماعى و حضور آنها در جامعه، شیخ «عثمان 
الخمیس»، مفتى سلفى مســلک کویت طى 
انتشار فتوایى پوشیدن شلوار براى زنان مسلمان 
را «حرام» اعالم کــرد و آن را از جمله گناهان 
کبیره دانست که منجر به برانگیختن لذت در 

مردان و در نتیجه انحراف آنها مى شود.

موبایل هنوز گران است
در حالى که مشکالتى مانند    تسنیم|
رجیسترى و افزایش نرخ ارز در ماه هاى گذشته 
باعث باال رفتن قیمت گوشى شد، با حل نسبى 
این دو موضوع، قیمت گوشى ها همچنان شاهد 
افزایش چند برابرى است و وزیر ارتباطات وعده  
پیگیرى این مسئله را داده است. البته دالیلى 
مانند مشکالت واردات هم در این موضوع مؤثر 
است اما در نهایت هنوز کاهش قیمتى رخ نداده 
است و مسئوالن دولتى همچنان وعده  بررسى 

و پیگیرى مى دهند.

باز هم در غرب 
زلزله مى آید؟

مهــدى زارع، اســتاد     خبر آنالین |
پژوهشگاه زلزله شناسى در پاسخ به این سئوال 
که آیا باید منتظر یک زلزله 6/3 تا 7/3 ریشترى 
دیگر در کرمانشاه باشیم گفت: «جواب به این 
سئوال بله است اما سئوال اصلى باید این باشد 
که چقدر گشتاور لرزه اى از زلزله سال قبل باقى 
مانده و آن گشتاور کجاست. به هرحال به نظر 
مى آید با حادثه روز یک شــنبه این گسل یک 
مقدار تحریک شــده باشــد ولى اگر بخواهیم 
بسیار مقرراتى و آکادمیک حرف بزنیم باید گفت 
گشتاور باقیمانده هنوز کامًال تخلیه نشده است. 
پس از این به بعد باید شاهد یک زلزله با بزرگاى 
6 تا 7 یا مجموعه زلزله هاى کوچک یا هر دو 

این اتفاق ها در منطقه سرپل ذهاب باشیم.»

هشدار 
رئیس    باشگاه خبرنگاران جوان | 
اداره پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس فتا ناجا 
گفت: هموطنان براى ثبت نام کارت ســوخت 
به سامانه هاى اعالم شده مراجعه و از رفتن به 
سایر سایت ها و دانلود اپلیکیشن هاى مختلف 
جداً خوددارى کنند چون این احتمال وجود دارد 
که مجرمان سایبرى با طراحى اپلیکیشن هایى 
مشــابه و جعلى، اقدام به ســرقت اطالعات 
کاربــران کنند و یا بــا قرار دادن اپلیکیشــن 
در ســایت هاى آلــوده به بدافــزار، اطالعات 
ذخیره شده در سیســتم قربانیان را هدف قرار

 دهند.

آخرین نرخ باسوادى 
معــاون وزیر و رئیس ســازمان    ایرنا |
نهضت ســواد آموزى با بیان اینکــه از ابتداى 
انقالب اســالمى تاکنون درصد بى ســوادان 
زیر 50ســال کشــور از 52 درصد به حدود 5 
درصد رسیده اســت، گفت: در همین راستا 12 
استان کشور به نرخ باسوادى باالى 98 درصد 

رسیده اند.

عضو هیئت علمى  دانشــگاه علوم پزشکى بقیه ا...(عج) 
با تأکید بر اینکه اگر صنعت خودرو به مدت پنج سال در 
اختیار بسیجیان قرار بگیرد کشــورمان مى تواند از کره 
جنوبى جلو بزند اظهار کرد: با تفکرات بسیجى توانستیم 
به بهترین عملکرد در بخش هوا و فضا و موشکى دست 

پیدا کنیم.
به گزارش «تسنیم»، على کرمى با تأکید بر اینکه چهره 
تهدیدات دشمن تغییر کرده است و از روش هاى علمى 
و بیولوژیکى به دنبال تخریب ایران هستند خاطرنشان 
کرد: سنبل آبى یک تهدید آشکار از سوى دشمن براى 

استان گیالن است.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکى بقیه ا...(عج) با اشاره به 
اینکه 70 درصد داروها در آلمان منشأ گیاهى دارد اما 70 
درصد داروها در ایران منشأ شــیمیایى دارد عنوان کرد: 
در کتاب هاى روز دنیا از طب ســنتى و اسالمى استفاده 

مى شود.
مدرس و محقق پدافند غیرعامل در زمینه تهدیدات نوین 
زیستى و محیطى با بیان اینکه ایران 3300 نوع داروى 
گیاهى دارد که همه آنهــا را صادر مى کنند تصریح کرد: 

دشمنان در کشت و زرع ایران اختالل ایجاد مى کنند.

امام جمعه شهرستان بیله سوار استان اردبیل درباره 
تصویر منتشر شــده از بیلزنى توســط وى در این 
شهرستان، گفت: من فرزند کشاورز هستم و به هیچ 

عنوان بیل زدن را خالف شأن نمى دانم.
حجت االسالم اصغر جدایى در گفتگو با «میزان» 
درباره چگونگى شکل گیرى این فعالیت اجتماعى 
بیان کرد: ریشه و فلسفه این برنامه از خطبه هاى نماز 
جمعه جایى شروع شد که در آن از تشکیل کمپین 
شهر زیبا سخن گفتم. با توجه به بدهکارى هایى که 
شهردارى شهرستان بیله ســوار داشت، فکر کردم 
بهتر است وضعیت نابسامان خیابان هاى شهرستان 
بیله سوار را با مشــارکت مردمى سامان بخشیم. بر 

همین اساس براى تشویق مردم به این کار شروع به 
بیل زدن زمین و کاشت نهال کردم.

وى با یادآورى اینکه بیله سوار پیشانى نظام است و 
ورودى اروپاى شرقى محسوب مى شود، گفت: مردم 
بیله ســوار مردمى مهربان، قدرشناس و فرهیخته 
هستند که از این کمپین استقبال خوبى هم کرده اند. 
 مردم این شهرستان با اشاره من، فعالیتشان را آغاز 
کردند و این روزها مشغول تمیز کردن کوچه، بازار، 
خیابان ها و دیوارها هســتند. همچنین از مردم این 
شهر خواســته ام که با نورپردازى خانه ها آن هم با 
پروژکتورهاى کم مصرف، شــب هاى بیله سوار را 

زیبا کنند.

شــاید براى ما که دائم با ایرادهاى کوچک و بزرگ در 
زیرساخت ها روبه رو هســتیم و این ایرادها یک مسئله 
کامًال عادى به نظر مى رسد باور کردنش سخت باشد که 
مدیر یک هتل در توکیوى ژاپن براى قطع یک دقیقه اى 
اینترنت در ساعت 4 صبح یک عذرخواهى کتبى بنویسد.

کاربران ایرانــى فضاى مجازى هم کــه از حرکت این 

مدیر هتل شــگفت زده بودند این خبر را باز نشر کردند. 
کاربرى نوشت: «مدیریت اینجورى ام آرزوست، ایران به 
مدیریت دولتى و خصوصى که واقعاً مشترى مدار و دلسوز 
مردم باشه، نیاز داره چون االن در فقر مدیریت هستیم.» 
کاربر دیگرى نوشــت: «ما بیشــتر اوقات روز اینترنت 
خطمون قطعه، زنگ مــى زنیم مى گیم چــرا قطعه؟ 

مى گن اگــه ناراحتید اســتفاده نکنیــد، اونجا بخاطر 
یک دقیقــه عذرخواهى مــى کنن. ما کجاییــم و اونا 
کجا؟» کاربــرى هم نوشــت: «دیگه ژاپنــى ها هم 
شــورش رو در آوردن، ما در این حد هــم از مدیرانمون 
انتظار نداریم. همین کــه اشتباهاتشــون رو بپذیرن،

 قبوله. »

نزاع بر سر سنگ و آب؛ این بار رو در رو، بین دو نماینده 
و در صحن علنى مجلس. یک اختالف قدیمى بین دو 
استان مرکزى کشور که ســابقه اش از نیم قرن پیش 
پایه گذاشته شــده و این روزها با شدت گرفتن بحران 
آب و خشک شــدن رودخانه زاینده رود، این زخم هم 

عمیق تر شده  است.
فعًال که این گزارش را مى خوانید، دو ســه روزى است 
جریان آب انتقالى از اصفهان به استان یزد قطع است اما 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى یزد گفته انتقال آب تا 

همین امروز دوباره برقرار خواهد شد. 
از وقتى آب زاینده رود بــه یزد انتقال داده شــد و داد 
کشــاورزان اصفهانى را درآورد که این حقابه ماســت 
و چراغش هم بــه خانه خود ما رواســت، یزدى ها هم 
صدایشــان در آمد که اگر اینطور اســت، پس شما هم 
50 سال اســت در حال کندن و بردن سنگ آهن هاى
 ما و ریختن آنها در کوره هــاى داغ ذوب آهن و فوالد 
مبارکــه تان هســتید ولى ما نــه چیزى گفتیــم و نه 
خواسته اى داشــتیم اما حاال هر دم که حوصله تان سر 
مى رود، لوله انتقال آب شرب به یزد را مى شکنید و ما را 

با بحران مواجه مى کنید!
این اختالف قدیمى دیروز به صحن علنى بهارســتان 
کشــیده شــد و نمایندگان مردم اصفهان و یزد بر سر 
موضوع  آب به جدال لفظى با یکدیگر پرداختند آن هم در 
حالى که کشاورزان اصفهانى چند روز پیش براى بیست 
و پنجمین بار (بنا به گفته مسئوالن یزدى) با قطع لوله 
انتقال آب اصفهان به یزد، باعث مشــکالتى در استان 

همسایه شدند. 
آنطور که خبرگزارى «پانــا» گزارش کرده، محمدرضا 
صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شوراى 
اسالمى در جلسه علنى دیروز سه شنبه مجلس در تذکر 
شفاهى اظهار کرد: «دو خطر عمده در استان یزد وجود 
دارد که یکى آب و دیگرى سنگ اســت.» او با لحنى 
کنایه وار و با اشاره آشــکار به انتقال سنگ آهن از یزد 
به اصفهان ادامه داد: «50 سال است که سنگ از استان 
یزد خارج مى شــود و امروز تنها چیزى که از این نعمت 
الهى باقى مانده، جز گودال هایى چند صد مترى نیست. 
هم اکنون که بنده در جلســه علنــى مجلس صحبت 
مى کنم، آب شرب استان یزد قطع شده است. اگر یک 
صدم ارزش سنگى که استفاده مى شود را به ما آب دهند 

مشکل ما حل خواهد شد.»
ناصر موســوى الرگانى، نماینده مــردم فالورجان در 
مجلس شوراى اســالمى هم در ادامه در پاسخ به این 
تذکر گفت: «مــا هم در اصفهان بــا قطعى آب موافق 
نیستیم ولى نکته این است که عده اى حقابه دار هستند 
بنابراین باید توجه داشت که هرگونه دخل و تصرف در 

آن حرام است.»
این نماینده مجلس خطاب بــه صباغیان تصریح کرد: 
«قرار بود بعد از جارى شدن آب در تونل سوم این میزان 
آب براى آشامیدن و نه براى کشاورزى و صنعت مورد 
استفاده قرار گیرد؛ کشاورزان ما هم چند سال است که به 

این دلیل نتوانسته اند به کار خود ادامه دهند.»
از آن طرف، اســفندیار امینى، مدیرعامل نظام صنفى 
کشاورزى اصفهان هم در پاسخ به نیش و کنایه یزدى ها 
گفت: «متأسفانه در مصاحبه هاى مختلف، صداوسیماى 

یزد کنایه مى زند که به اصفهان سنگ آهن مى دهیم و 
اصفهان به ازاى آن به یزد آب مى دهد اما این صحبت ها 
ناآگاهانه است، مگر سنگ آهن را به کشاورزان اصفهان 
مى دهند؟ سنگ آهن به ذوب آهن و فوالد مبارکه داده 
مى شود نه کشاورزان اصفهانى و این موضوعات هیچ 

ارتباطى با حقابه هاى کشاورزان ندارد.»
در همین حال موسوى الرگانى، رئیس مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «خانه ملت» 
که رسانه رســمى مجلس شوراى اســالمى محسوب 
مى شود با انتقاد شدید از عدم تشکیل ستاد ملى احیاى 
زاینده رود و وضعیت وخیم باتالق گاوخونى و خطراتى 
که خشک شدن این تاالب در پى خواهد آورد، تصریح 
کرد: «بسیارى از شهرستان هاى استان اصفهان با بحران 
کمبود آب مواجه هستند و اگر این بحران آب در استان 
اصفهان ادامه یابد، پیش بینى شده تا سال 2025 بسیارى 

از مردم اصفهان این اســتان را ترك کنند. اگر بخواهیم 
واقعه اى را عالج کنیم باید پیش از وقوع آن اقدام کرد و 
نباید اجازه داد که این واقعه به قدرى حاد شود که امکان 

اصالح وجود نداشته باشد.»
این همه در حالى است که خبرگزارى ها دیروز از قول 
معاون وزیر نیرو نوشتند: «افزایش خروجى سد زاینده رود 
و رهاسازى آب در تاریخ پانزدهم آذر ماه بررسى مى شود 
و در صورت امکان بازگشایى در آن تاریخ، این موضوع 
به شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود اعالم و در 
صورت نبود آب کافى پشت سد، زمان جدید بازگشایى 

این رودخانه نهایى خواهد شد.» 
اما ســئوال این اســت که حتى در صورت بازگشــایى 
زاینده رود در تاریخ اعالم شده، آیا این مرهم موقت، درمان 
قطعى دردى است که نشانه هاى سنگى و آبى اش دیروز 

در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى نمایان شد؟ 

آیا مى شود به دانشگاهى که حتى توان تأمین هزینه هاى 
خودش را هم نــدارد اعتماد کرد و امید بســت که از دل 
آن راهکار هایى براى حل مشــکالت اقتصادى و دیگر 

مشکالت بیرون آید؟ 
چند سالى مى شود که یکى از دغدغه هاى اصلى دانشگاه ها 
این شــده که چگونه هزینه هاى خود را تأمین کنند و این 
مسئله از زمانى که تحریم ها شکل جدى به خود گرفت، 
جدى تر شده اســت، چراکه دانشــگاه ها دریافتند از پس 

هزینه هاى جارى خودشــان نیز برنمى آیند و باید فکرى 
کنند.

راهکارى که نمونه عینى تالش براى تحقق آن، برگزارى 
دومین همایش تحلیل مســائل و تأمیــن منابع مالى در 
آموزش عالى کشــورمان شــده که چنــد روز پیش در 
دانشگاه شهید بهشتى رقم خورد و طى آن مباحث جالب 
توجهى مطرح شد. همایشــى که با ترسیم فضاى موجود 
دانشگاه هاى کشورمان در حوزه درآمدها، از اینکه بودجه 

اصلى دانشگاه ها از طرف دولت تأمین مى شود، انتقادات 
جدى اى کرد.

از جمله نکات جالــب توجه در این همایــش این بود که 
نگاهى به تجربه هاى دانشگاه هاى مهم دنیا نشان مى دهد 
دانشگاه هاى مطرح نیز از یک سبد درآمدى واحدى (به طور 
مثال بودجه دولت یا شهریه) واحد برخوردار نیستند و سبد 
درآمدى شان متنوع است اما به جز دو دانشگاه، سهم عمده 
درآمدى تمامى دانشگاه هاى کشورمان، بودجه اى است که 

در الیحه بودجه به آنها اختصاص داده مى شود. رویه اى 
که در همه دانشگاه ها دیده مى  شود اال دو دانشگاه شریف 
و صنعتى اصفهان که سهم خدمات پژوهشى در آنها بیش 
از شــهریه و فروش آموزش اســت. نکته قابل تأملى که 
نشان مى دهد این دو دانشگاه هدفشــان را بیش از دیگر 
دانشگاه ها شناخته اند، اگرچه این دانشگاه ها نیز به مانند 
دیگر دانشگاه هاى کشورمان، وابستگى شدیدى به بودجه 
دولتى دارند و رگ حیاتشان به بیت المال گره خورده است!

صحن علنى پارلمان دیروز شاهد جدال لفظى نمایندگان 2 استان همسایه بود

دعواى «مجلسى» بر سر آب اصفهان و سنگ یزد

امام جمعه اى که بیل مى زند

ما و ژاپنى ها و قطعى اینترنت!

«صنعتى شریف» و «صنعتى اصفهان» با همه دانشگاه  ها تفاوت دارند!

با تفکر بسیجى
 از کره جنوبى جلو مى زنیم

سهیل سنایى 
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افتتاح مرکز آموزش 
جوار کارگاهى سیمان

آرش اخوان،  مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان 
اصفهان از  افتتاح مرکز آموزش جوار کارگاهى ســیمان 

اصفهان خبر داد.

برپایى 
جشنواره آش هاى زمستانى

نخستین جشنواره آش هاى زمستانى در نوش آباد برگزار 
شد. امیرحسین کاشــى، دبیر اولین جشنواره آش هاى 
زمســتانى نوش آباد، ترویج فرهنگ استفاده از غذاهاى 
ســالم، اصالح الگوى مواد غذایى و ایجاد فرصت براى 
اســتعدادهاى پخت غذا را از جمله اهداف برگزارى این 
جشنواره بیان کرد و گفت: دراین جشنواره یک روزه، 30 
بانو اقدام به پخت آش کرده و گردشگران نیز پس از صرف 

آن به هر شرکت کننده رأى دادند.

 
شناسایى 775 رقبه 

براى موقوفات نجف آباد
حجت االســالم روح ا... بیدارم، مدیر اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نجف آباد گفت: براى 496 موقوفه ثبت 
شده در این شهرستان، بیش از 775 رقبه یا ملحقاتى که 
به تدریج به اصل موقوفه اضافه شده اند، شناسایى شده 
اســت که از این تعداد بیش از 620 مــورد ملکى و بقیه 

غیرملکى هستند.

راه اندازى 100 نیروگاه برق 
خورشیدى با حمایت بسیج

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت استان اصفهان 
گفت: این ســازمان در نظر دارد با همکارى چند شرکت 
فنى صد نیروگاه تولید برق خورشیدى در مناطق مختلف 

استان راه اندازى کند.
محمد شادمان فر با بیان اینکه فعالیت کلینیک صنعتى از 
دیگر برنامه هاى سازمان بسیج مهندسین صنعت است، 
خاطرنشان کرد: در این طرح بسیجیان متخصص با ورود به 
کارخانجات و سازمان هایى که دچار مشکل فنى مى شوند، 
درصدد رفع مشکالت بر مى آیند یا اینکه با تجویز نسخه، 

مشکالت را به رده هاى باالتر ارجاع مى دهند.

برپایى نمایشگاه تاریخ محلى 
«جهانى در نصف جهان»

نخستین نمایشگاه تاریخ محلى «جهانى در نصف جهان» 
با محوریت معرفى تخت فوالد اصفهان در مرکز اسناد و 

کتابخانه ملى ایران افتتاح شد.

 
 دیدار مسئوالن دانشگاه آزاد 

مبارکه با خانواده شهدا
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و قدردانى از خانواده 
شهدا، مسئوالن دانشگاه آزاد اســالمى واحد مبارکه با 

خانواده شهدا دیدار و گفتگوکردند.
سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مبارکه گفت:

 رشادت ها و جانفشانى هاى شــهدا و ایثارگران در طول 
دوران دفاع مقدس و انقالب اسالمى، درس ایستادگى و 
شهادت را به ما آموخت وانقالب اسالمى را با راه و نام امام 

راحل(ره) به دنیا معرفى کرد.
عبدا... هادى، شهدا، جانبازان و ایثارگران را  نماد مقاومت 
و ایثار معرفى کرد و گفت: دانشگاهیان باید در این برهه 
زمانى با شناخت اصل انقالب و حرکت در راستاى  منویات 
مقام معظم رهبرى حرکت رو به رشد خود را دنبال کرده 
و در ســایه اتحاد، همدلى و همراهى تحت لواى انقالب 

اسالمى و والیت فقیه از مقدسات دین اسالم دفاع کنند.

خبر

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

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

خواهد شد. 
وى با بیان اینکه 750 نفر از نیروهاى مجرب راهدارى 
در این طرح به مردم خدمت رسانى خواهند کرد، اضافه 
کرد: در اجراى این طرح 550 دستگاه ماشین آالت و بالغ 
بر 200 دســتگاه تجهیزات راهدارى مانند نمکپاش و 

تیغه هاى برف روب به کار گرفته شده اند.
معاون راهدارى  اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان تصریح کرد: راهدارى زمستانه در 11 هزار 
و 500 کیلومتر راه هاى حوزه استحفاظى استان اصفهان 

اجرا خواهد شد.
دادخواه بــه آمادگى کامل این معاونت براى زمســتان 
سال جارى اشاره و خاطرنشان کرد: ذخیره شن وماسه 
و نمک مورد نیاز در انبارهاى شهرستان هاى اصفهان، 
آماده سازى راهدارخانه ها، تجهیز و تعمیر ماشین آالت و 
خرید تجهیزات جدید، از جمله اقدامات انجام شده در این 

حوزه به شمار مى آید. 

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) استان  اصفهان با بیان اینکه 674 روستاى 
محروم در استان  وجود دارد، گفت: 13 هزار و 500 خانوار 
در این روســتاها از حمایت کمیته امداد استان، بهره مند 

هستند. 
جالل یزدانى اظهارکرد: در شش ماه نخست امسال 781 
خانوار مناطق محروم روستایى استان، با هزینه اى بیش از 
120 میلیون تومان اقالم ضرورى زندگى دریافت کردند. 
وى با اشاره به بهره مندى مددجویان مناطق محروم از 
اقالم ضرورى زندگى افــزود: این کاالها با هدف بهبود 
کیفیت زندگى در مناطق محروم روستایى در اختیار آنها 

قرار گرفت. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان گفت: این اقالم شامل پنکه، تانکر آب، آب گرمکن، 
یخچال و بخارى بود که به خانوارهاى مناطق محروم 
اســتان اصفهان در نیمه نخست امســال داده شد. وى 
با بیان اینکه 674 روســتاى محروم در استان اصفهان 
وجود دارد، افزود: 13هزار و 500 خانوار در این روستاها از 
حمایت کمیته امداد استان بهره مند هستند. یزدانى بیان 
کرد: در این روستاها، ضریب محرومیت بسیار باالست و 
با توجه به شرایط اقتصادى فعلى، آنها با مشکالت بسیار 
زیادى رو به رو هســتند و کمیته امداد اســتان با کمک 

خیرین، کمک هاى زیادى به آنها مى کند.

13هزار خانواده روستایى 
زیر پوشش کمیته امداد 

آماده باش 100 اکیپ راهدارى 
براى طرح زمستانه

اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى در ادامه سلسله برنامه هاى 
خبرى «سه شنبه ها با رسانه»، این بار از خبرنگاران دعوت کرد 
تا با حضور در محل پشت خانه هنرمندان و خیابان چهارباغ 
عباسى، با مشاهده درخت قطع شــده و همچنین درختان 
محور چهارباغ، با مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان گفتگو کنند و در جریان فعالیت هاى انجام 

شده قرار گیرند. 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با حضور در جمع خبرنگاران در پارك ایثارگران و نشان دادن 
یک درخت تنومند کهنسال قطع شده گفت: به منظور رفع 
نگرانى شهروندان از قطع درختان که از طریق شبکه هاى 
مجازى ایجاد شده بود باید بگویم من خودم به عنوان یک 
شهروند که عضو سازمان هاى مردم نهاد هم هستم نسبت به 
قطع درختان به صورت غیرکارشناسى بسیار حساس هستم 
تا درختى بیهوده قطع نشود اما باید دانست که درختان همواره 
سن مشخصى دارند و زمانى که درخت از نظر بافت درونى 
خالى مى شود و چوب آن از داخل از بین مى رود، حجم درخت 
تحمل سرشاخه ها را ندارد و ممکن است ناگهان بریده شود 

که به «درختان قاتل» معروف هستند. 
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: بــا توجه به موقعیت و تردد 
شهروندان در ســنین مختلف در پارك ها، همکاران ناظر 
مقیم ســازمان پارك ها و فضاى ســبز در مناطق مختلف 
اینگونه درختان را شناسایى مى کنند و به سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان اطالع مى دهند و این سازمان 
نیز با تیمى متشکل از مدیر فنى سازمان، مدیر واحد باغبانى 
و مدیر واحد گیاه پزشــکى، درختان را بازدید و صورتجلسه 
مى کند و از کمیته مربوطه مى خواهد تا نسبت به قطع این نوع 

درختان اقدام کند تا درختى نابجا قطع نشود. وى افزود: عالوه 
بر این اقدامات، با دستگاه توموگرافیک، وضعیت درختان مورد 

بررسى قرار مى گیرد.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه حفظ جان مردم در پارك ها در اولویت قرار دارد، 
گفت: امســال عالوه بر بررســى درختان، ما روى درختان 
خطرآفرین برچســب مخصوص نصب کرده ایم و یا براى 
فاصله گرفتن مردم از اینگونه درختان خطرآفرین، بنر زده ایم.

مرتضایى نژاد در حین بازدید خبرنگاران از محور چهارباغ هم 
گفت: محور چهارباغ از سنوات گذشته بر اساس طرح هاى 
موجود باید پیاده راه شود و تصمیمات اینگونه بود که ایستگاه 

مترو داشته باشد.
وى ادامه داد: ســال گذشــته ما چهارباغ را با عمق مناسب 
2 متر و 20 سانتیمتر تحویل گرفتیم تا گونه هایى که براى 
عملیات مترو جابه جا شده بود، بازکاشت شود که در این راستا 
جلسات کارشناسى با حضور اساتید و صاحبنظران برگزار شد 
و بازکاشت آغاز شد و مطابق طرح چهارباغ که عموماً درختان 

نارون بود بازکاشت صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه درختان، هویت اصلى چهارباغ هستند، عنوان کرد: 
اگر الزم باشد در چهارباغ درختان گونه متوسط آبى بازکشت 

شود این یک استثناست و باید آب الزم مهیا شود. 
وى با اظهار تأسف از برخى رسانه ها که در این راستا تشویش 
اذهان مى کنند، گفت: درختان چهارباغ، بى باغ نخواهند شد و 
ما به آنها رسیدگى کرده و بازکاشت مى کنیم تا مشکلى براى 

محور چهارباغ پیش نیاید.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
افزود: ما در شــهر اصفهان بیش از سه میلیون اصله درخت 

داریم که حدود یک دهم درصد آن، قطع شده است.
مرتضایى نژاد خاطرنشان کرد: در پاییز و زمستان سال جارى 
اگر امکانپذیر باشد ما درختان کهنســال چهارباغ را انتقال 
مى دهیم ولى با توجه به اینکه گونه هاى چهارباغ نارون است، 
به لحاظ علمى، کار چندانى نمى توان کرد و قول 100 درصد 

انجام این کار را نمى دهم.
مسئول واحد باغبانى سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان نیز در جمع خبرنگاران گفت: همکارانمان در مناطق 
مختلف شهر اصفهان، درختان سپیدار و صنوبر را بر اساس 
چک لیســتى که در اختیار دارند بررســى و چکاپ ماهیانه 
مى کنند و کمیته رفع خطر درختان خطرآفرین شهر اصفهان، 

اقدامات الزم را صورت مى دهد.
مریم حجتى خشک شــدن باالى تاج شاخه درخت، ایجاد 
حفره در پایین درخت، قارچ روى تنه درخت، برآمدگى خاك 
اطراف درخت، ضربه زدن بر درخت، اطالع از پوکى داخلى و... 
را از عالیمى دانست که باید درخت بریده شود و اظهار کرد: 
متأسفانه در هنگام قطع درختان، ما در سطح شهر اصفهان با 
برخورد نامناسب برخى شهروندان مواجه مى شویم و حتى در 
برخى مواقع برخورد فیزیکى ایجاد مى شود که از شهروندان 
تقاضا مى شود اجازه دهند این درختان که قاتل تشخیص داده 

شده را قطع کنیم چرا که حفظ جان مردم در اولویت ماست.
افسانه مظاهرى، مســئول واحد گیاه پزشــکى سازمان 
پارك ها و فضاى ســبز شــهردارى اصفهــان هم گفت: 
درختان خطرآفریــن اکثراً درختانى هســتند که به پایان 
سن بهره بردارى رسیده اند این در حالى است که خشکیدن 
درختان در دو سال اخیر مطرح بود که با بررسى هاى انجام 
شده مرتبط با گیاه پزشکى نیست و به علت خشکى هواست  

و با تمهیداتى به کنترل در خواهد آمد.

ساسان اکبرزاده

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان گفت: مرحوم هاشمى قبًال گفته 
بود که بعد از تأمین آب براى اصفهان، 
آب به یزد برود ولى آقاى خاتمى این کار 
را نکرد و بدون تأمین آب براى اصفهان، 
انتقال آب به یزد را انجام داد؛ البته امروز 
انتظار مى رود که تکمیل سد تونل سوم 

کوهرنگ بدون درنگ انجام شود.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در 
دیدار استاندار جدید اصفهان اظهار کرد: 
هر چند موافق انتخاب استاندار بومى هستم اما مشخص است که دولت بنایى بر انتخاب استاندار بومى ندارد.

وى با بیان اینکه همواره از استانداران اصفهان حمایت کرده ام و قصد و غرض شخصى را در امور استان دخالت 
نمى دهم، افزود: بنده موافق انتخاب شما براى اســتاندارى اصفهان نبودم و معتقد بودم افراد دیگرى وجود 
داشتند که بر مسائل استان اصفهان آگاه بودند و در صورت انتصاب، امورات استان معطل نمى ماند اما احترام و 

همکارى با استاندار که به صورت رسمى توسط دولت انتخاب شده است، امرى ضرورى است.
وى با اشــاره به وعده هاى دولت درباره برطرف شــدن بحران آب در اســتان اصفهان عنوان کرد: قبًال به 
رئیس جمهور گفتم که اصفهان به چیزى جز آب نیاز ندارد و هر چند همه استانداران تالش کردند تا موضوع 

آب را ساماندهى کنند اما تنها مهرعلیزاده توانست قدم هاى مؤثرى در حوزه آب بردارد.
وى با انتقاد از عملیاتى نشدن وعده هاى دولت در تحقق حقابه ها تصریح کرد: کار دیگرى که باید مد نظر داشته 

باشید این است که مسیر رودخانه زاینده رود توسط کارشناسان بررسى و ساماندهى شود.

مدیر بازار شهروند شــهردارى آران و بیدگل گفت: بازار 
اختصاصى بانوان کارآفرین در بازار شهروند آران و بیدگل 
برپا مى شود.  على علیخانى افزود: در این بازار، این امکان 
براى بانوان کارآفرین شهرستان آران و بیدگل پیش بینى 
شده است که بتوانند کاالهاى تولیدى خود را در یک روز 
خاص و به صورت اختصاصى و ویژه، بــا ارائه خدمات 
خاص در بازار شهروند عرضه کنند و به فروش برسانند. 
وى خاطرنشان کرد: راه اندازى این بازار اختصاصى منوط 

به استقبال قابل قبول بانوان کارآفرین است و در صورت 
اســتقبال مطلوب، این بازار به صورت هفتگى و در یک 

روز خاص در هر هفته برپا مى شود. 
علیخانى تأکید کرد: بازار شهروند آران و بیدگل در حال 
حاضر داراى بخش هاى مختلفى براى صاحبان ِحَرف 
و مشــاغل گوناگون از جمله میوه و تره بار، پوشــاك، 
کاالهاى مخصوص بانوان، لوازم منزل و کیف و کفش 

است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به اینکه مصرف سرانه آب شرب اصفهان به 
154 لیتر در شبانه روز رســیده است، گفت: در صورت نصب 
تجهیزات کاهنده، مصرف سرانه این استان به 110 لیتر در 

شبانه روز کاهش خواهد یافت.
آسیه مالباشى اظهار کرد: هم اکنون مصرف سرانه آب شرب 
اصفهان 154 لیتر در شبانه روز است در حالى که با نصب یک 
بسته بهینه لوازم کاهنده مصرف، شــامل سه عدد پرالتور، 
یک عدد ســردوش و یک عدد فالش تانک کم مصرف در 
یک واحد مسکونى شــاهد کاهش مصرف 28 درصدى آب 

شرب خواهیم بود.
وى افزود: هم اکنون بیش از 92 درصد مشــترکان اصفهان 
مطابق الگو آب مصرف مى کنند که بیانگر مصرف مناسب 
آب توسط مشترکان خانگى است اما اگر مردم اصفهان اقدام 
به نصب لوازم کاهنده کنند، مصرف ســرانه آب در اصفهان 

مى تواند تا 110 لیتر در شبانه روز نیز کاهش یابد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به اهمیت نقش مدیریت مصرف آب به عنوان 
بخش بزرگى از مدیریت تقاضا، گفت: استفاده از تجهیزات و 

لوازم کاهنده مصرف به عنوان یک اقدام اساسى مى تواند تأثیر 
قابل توجهى در کاهش مصرف آب شرب داشته باشد. 

مالباشى به میزان مصرف وســایل آب پخش در یک واحد 
مسکونى اشــاره و اظهار کرد: مطالعات  کارشناسان حاکى 
از آن اســت که میزان مصرف هر کدام از وسایل آب پخش 
در یک واحد مسکونى ازجمله آشپزخانه 28 درصد، روشویى 
13 درصد، شــیرتوالت 12 درصد، فالنــش تانک 8 درصد، 
شیر حمام 8 درصد و سر دوش 20 درصد از کل مصرف آب 
خانگى است که با نصب لوازم کاهنده مصرف مانند شیرآالت 
اهرمى، فالش تانک دو زمانه، سردوش کم مصرف و پرالتور 

(درفشان) مى توان این مصارف را تا 28 درصد کاهش داد.

معاون وزیر نیرو گفت: افزایش خروجى سد زاینده رود و رهاسازى آب در تاریخ پانزدهم آذر ماه بررسى مى شود 
و در صورت امکان بازگشایى در آن تاریخ، این موضوع به شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود اعالم و در 

صورت نبود آب کافى پشت سد، زمان جدید بازگشایى این رودخانه نهایى خواهد شد.
عباس سروش با اشاره به سفر اخیر خود به استان اصفهان و برپایى نشستى براى رسیدگى به وضعیت حقابه و 
معیشت کشاورزان این استان، اظهار کرد: این جلسه پنج ساعته با حضور نمایندگان مجلس شوراى اسالمى و 
مدیران سازمان ها و نهادهاى مرتبط از جمله آب، کشاورزى، نیروى انتظامى و دادستانى در محل استاندارى 

اصفهان برگزار شد.
معاون وزیر نیرو افزود: در این نشست مقرر شــد که افزایش خروجى سد زاینده رود و رهاسازى آب در تاریخ 
پانزدهم آذر ماه با حضور نمایندگان صنفى کشاورزان بررسى شود و در صورت امکان بازگشایى در آن تاریخ، 
این موضوع به شــوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود اعالم و در صورت نبود آب کافى پشت سد، زمان 

جدید بازگشایى این رودخانه نهایى شود.
وى ادامه داد: همچنین در این نشست مقرر شد که خسارات کشــاورزان از سوى کارگروه برآورد در کمیته 
سازگارى با کم آبى محاسبه شود و این مبلغ از سوى صنایع پر آب بر استان تأمین شود و در اختیار کشاورزان 

قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، 
صادرات صنایع این استان در ســال 1396 را افزون بر 
یک میلیارد و 200 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: این 
رقم در هشت ماهه ســال جارى نزدیک به 35 درصد 

افزایش داشته است.
اسرافیل احمدیه افزود : عمده این محصوالت صادراتى 
شامل آهن و فوالد، مواد غذایى، سنگ هاى تزیینى و 

محصوالت پتروشیمى بوده است.
وى با اشاره به فعال بودن بیش از 70 درصد واحدهاى 
صنعتى این اســتان، اظهارکــرد : 9300 واحد صنعتى 
داراى پروانه بهره بردارى هستند که 5 درصد آن یعنى 

درحدود 450 واحد را صنایع بزرگ تشکیل مى دهند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

تأکید کرد: نوسازى و بازســازى واحدهاى صنعتى در 
کشــور و اصفهان با هدف افزایش ارزش افزوده، رشد 
صــادرات، افزایش کّمیــت و کیفیــت تولید ضرورى

 است.
احمدیه ادامه داد: امسال 26 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
رونق تولید با هدف اشتغالزایى براى واحدهاى صنعتى 

استان در نظر گرفته شده است.
وى با اشــاره به اینکه بــا توجه به ســود 18 درصدى 
تسهیالت بانکى، این مبلغ تا پایان سال پرداخت نخواهد 
شد، افزود: باال بودن نرخ سود این تسهیالت، انگیزه و 
رغبت الزم را براى فعالیت هــاى اقتصادى و تولیدى 

کاهش داده است.
احمدیه با بیان اینکه حدود150 میلیارد ریال تسهیالت 

براى هر کدام از واحدهاى تولیــدى و صنعتى در نظر 
گرفته شد، گفت: با توجه به تورم و مشکالت اقتصادى 
در جامعه، بانک ها باید در مورد دریافت سود تسهیالت 

تجدید نظر کنند.
وى تصریح کرد: امسال هم تســهیالت رونق تولید در 
مهر ماه ابالغ شــد اما با توجه به نرخ سود 18 درصدى 
آن، رغبت و انگیزه سرمایه گذاران به استفاده از آن بسیار 

کاهش پافته است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان با 
اشاره به اینکه در این طرح سقفى براى ارائه تسهیالت
 اســتان ها به واحدهاى تولیدى وجود نــدارد، گفت: 
بانک هاى عامل براى پرداخت این تسهیالت مشکل 

خاصى ندارند.

افزایش 35درصدى صادرات 
صنایع استان در سال جارى

معاون وزیر نیرو خبر داد؛

آیت ا...  طباطبایى نژاد در دیدار با استاندار اصفهان:

بررسى افزایش خروجى سد زاینده رود
و رهاسازى آب در 15 آذر

تکمیل سد تونل سوم کوهرنگ بدون درنگ انجام شود

بدینوسیله اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد در نظر دارد دو باب مغازه از موقوفه مسجد الهادى شهرك آزادگان را 
براى مدت یکسال به اجاره واگذار ن ماید متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 97/09/07 لغایت پایان وقت 

ادارى 97/09/21 به صورت حضورى به اداره اوقاف مراجعه یا با شماره هاى 42451514- 42451766 تماس حاصل فرمایند.

واگذارى یک باب زیرزمین از موقوفه اهل البیت(ع) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى جنب پاساژ یاس به 
مدت یکسال  با مبلغ پیشنهادى ماهیانه 6/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 97/09/19 جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید.

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 97/866834 مورخ 97/09/05آگهى مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهاداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهرئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آبادرئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد

 کاهش سرانه مصرف اصفهان با نصب تجهیزات کاهنده

بازار اختصاصى بانوان کارآفرین در آران راه اندازى مى شود

م الف: 301731 م الف: 301980

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد

سرنوشت «درختان قاتل» اصفهان
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مهران احمدى به فیلم ســینمایى «من مى ترسم» به کارگردانى و تهیه 
کنندگى بهنام بهزادى پیوست.

این فیلم ســینمایى هم اکنون در مرحله پیش تولید اســت. الناز 
شاکردوست، امیر جعفرى، ستاره پســیانى و پوریا رحیمى سام 

دیگر بازیگران «من مى ترسم» هستند.
«من مى ترسم» چهارمین فیلم بهنام بهزادى پس از فیلم هاى 
«وارونگى»، «قاعده تصادف» و «تنها دوبار زندگى مى کنیم» 
است که حال و هوایى متفاوت با ساخته هاى پیشین بهزادى دارد و 

فیلمنامه این فیلم هم توسط خودش به نگارش درآمده است.

بهنوش طباطبایى با آغاز فیلمبردارى فاز سوم فیلم «غالمرضا تختى» که 
شامل دوران جوانى تختى است، به جمع بازیگران این فیلم پیوست.

آتیال پسیانى، حمید رضا آذرنگ، پریوش نظریه، ستاره پسیانى، 
بانیپال شــومون، مجتبى پیرزاده، علیرضا گودرزى، معصومه 
قاسمى پور از جمله بازیگرانى هســتند که در فیلم «غالمرضا 
تختى» ایفاى نقــش مى کنند. مراحل فنى فیلــم به صورت 

همزمان در حال انجام است.
کارگردانى این فیلم ســینمایى را بهرام توکلى و تهیه کنندگى را 

سعید ملکان بر عهده دارد.

اصغر فرهادى و ســازندگان فیلم «همه مى دانند» به ارائه نسخه غیرقانونى این فیلم 
واکنش نشان دادند. لینک دانلود فیلم سینمایى «همه مى دانند» با کیفیت باال 
در سایت هاى عرضه غیررسمى فیلم و سریال قرار گرفته و این به معناى 
ورود فیلم تازه اصغر فرهادى به بازار عرضه غیرمجاز محصوالت نمایشى 
در ایران اســت. روابط عمومى این فیلم در واکنش به پخش غیرقانونى 
آن در اینترنت در بیانیه اى اعالم کرد: متأسفانه نسخه اى از فیلم «همه 
مى دانند» در فضاى مجازى منتشر شده است. با توجه به آنکه هنوز فیلم 
در بسیارى از کشورها به روى پرده نرفته و در حال حاضر نیز نمایش آن 
در بعضى از کشورها ادامه دارد، انتشار غیرقانونى این فیلم روند اکران آن 
را دچار آسیب خواهد کرد. به همین علت انتشار و کپى این فیلم تا پیش 
از پایان اکران هاى سایر کشورها مورد رضایت تهیه کنندگان نیست. الزم 
به ذکر اســت موارد نقض کپى رایت مالکان اثر  به صورت قانونى پیگیرى 

خواهد شد.

محمود شــهریارى معتقد اســت: بازیگرانى که کار اجرا انجام مى دهند، ضرر 
خواهند دید و کارگردان ها براى سریال هاى خود به سراغشان نمى آیند، زیرا 

به چهره تکرارى تبدیل شده اند.
این مجرى تلویزیون در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به مرز میان بازیگرى 
و اجرا اظهار کرد: مرزهاى بین بازیگرى و اجرا باید رعایت شود و وقتى 
بازیگران کارشان به دلیل تولیدات پایین سینما و تلویزیون کاهش 
پیدا مى کند، بیکار مى شوند و اولین پیشنهادى که به آنها مى شود 
را قبول مى کنند اما کار اجرا براى بازیگر به ضرر اوست، به دلیل 
اینکه اجرا و بازیگرى دو مقوله کامًال متفاوت هستند و نباید مرز 

آنها با هم ادغام شود. 
او با انتقاد از تلویزیون براى بهره گیرى از چهره هاى مشهور به 
عنوان مجرى، ادامه  داد: تلویزیون ضرر اصلى را خواهد کرد. 
زیرا براى جذب مخاطبان خود ســلبریتى ها را براى اجراى 
مسابقات مى آورد و فکر مى کند که مى تواند خود را نجات دهد 
اما حتى این مهره ها را هم مى سوزاند و آنها را از سوپراستارى 

مى اندازد.
شــهریارى درباره دالیل فعالیت نکردن در تلویزیون گفت : در طول 
تاریخ تلویزیون هیچ وقت نگفته اند چرا ممنوع شدید و چرا برگشتید. خودم نیز 
هنوز نمى دانم چرا در تلویزیون کار نمى کنم. قبًال هم ممنوع شدیم و باز هم دعوت 

به کار شدیم. حتى در آن زمان نیز پرسیدیم که دلیل این اتفاق چیست که آنها دلیل را 
کج سلیقگى عنوان کردند. متأسفانه تلویزیون خطوط قرمز زیادى دارد و با تغییر مدیران 
و سالیق عوض مى شود که خطرناك است زیرا باید اصول ثابتى داشته باشیم که آن را 

به همه جا ابالغ کنیم نه اینکه با تغییر یک مدیر تمام خطوط قرمز عوض شود.
این مجرى تلویزیون با اشــاره به ســیال بودن خطوط قرمز تلویزیــون ادامه  داد: به 
عنوان نمونه خطوط قرمز در شبکه 3 و شبکه نســیم به کلى متفاوت است؛ براى مثال 
موسیقى اى که از شبکه نسیم مى شنویم، از هیچ شــبکه دیگرى نخواهیم شنید. چرا 
باید این تفاوت ها وجود داشته باشــد؟ آنها به دالیل پیش پا افتاده اى مجریان را کنار 
مى گذارند. براى مثال با برنامه «نود» چه کردند؟ با اینکه با افتخار از آن نام مى بردند. من 
از سال 93 در تلویزیون اجرایى نداشتم و زمانى متوجه این مسئله شدم که یک تهیه کننده 
طرحى را به تلویزیون ارائه کرده بود و به من پیشنهاد اجراى آن را داد اما زمانى که این 
مسئله را به سازمان صداوسیما گفت، آنها گفته بودند که فرد دیگرى را به عنوان مجرى 
انتخاب کنید. به نظرم یکى از اصول مدیریتى این است که مدیر قابلیت هاى زیر دست 

خود را بشناسد و از آنها استفاده کند.
او با اشاره به مســابقاتى که در حال  حاضر از تلویزیون پخش مى شود، گفت : استقبال 
چندانى از مســابقات «برنده باش» و «پنج ستاره» نشــده، به دلیل اینکه کار اجرا با 
بازیگرى متفاوت اســت. بازیگر یک متن را حفظ مى کند و ژست مى گیرد و مطابق با 
سلیقه کارگردان آن را ایفا مى کند اما اجرا بداهه است که مجرى در لحظه باید جمله اى 
را بیان  کند. بازیگرى که فقط یاد گرفته متنى را حفظ کند و مطابق با سلیقه کارگردان 

آن را ادا کند، نمى تواند کار اجرا انجام دهد.
این مجرى تلویزیون درباره مدیران صداوســیما اظهار کرد: امیدوارم یک روز مدیران 
ما از خواب غفلت بیدار شوند؛ البته حس مى کنم که خودشــان را به خواب زده اند و در 
یک برج عاجى نشسته اند و شــبکه هاى خودمان را قابل مقایسه با هیچ شبکه خارجى 
نمى دانند. در صورتى که تمام مخاطبان ما به برنامه هاى تولیدى ساده و پیش پا افتاده 

آنها جذب شده اند.
شــهریارى بیان کرد: یک شــبکه تلویزیونى ماهواره اى مجریان خود را جمع آورى 
مى کند؛ آنها آواز مى خوانند و مردم جذب این برنامه مى شوند، در حالى که ما خودمان 
مجریان متخصص داریم. مدت زیادى است که دانشکده صدا و سیما را داریم و با اینکه 
فارغ التحصیالن در این عرصه ها دوره دیده اند از آنها هیچ استفاده اى نمى شود و به جاى 

آن بازیگران براى اجرا به تلویزیون آورده مى شوند.
این مجرى تلویزیون در پایان گفت: امیدوارم فردى یک روز از طرف مجلس شوراى 
اسالمى از سازمان صداوسیما جواب بخواهد. نمى شود که صداوسیما در برابر بودجه اى 
که دریافت و آن را نابود مى کند، جوابى ندهد. تعداد زیادى از شــبکه هاى  تلویزیون با 
چه هدفى تأسیس شــده اند، در حالى که هیچ بیننده اى ندارند. به نظرم تعداد بینندگان 
تلویزیون از کارمندان سازمان صداوسیما کمتر است. آیا نماینده مجلس شوراى اسالمى 
نباید به صورت سئوال و تحقیق، مســئله بودجه و عملکرد صداوسیما را مطرح کند که 
موقع بودجه دادن به سازمان دقت داشته باشند؟ این پول هاى مردم رنج کشیده است که 

براى گذران عمر خود دچار مشکل هستند.

تلویزیون، سوپراستارها را براى نجات خود مى سوزاند
دیدگاه محمود شهریارى درباره سپردن اجرا به بازیگران:
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محمود شــهریارى معتق
خواهند دید و کارگردا
به چهره تکرارى تب
این مجرى تلویز
و اجرا اظهار کرد
بازیگران کارش
پیدا مى کند،
را قبول مى
اینکه اجرا
آنها با هم
او با انتقا
م عنوان
برا زیرا

مسابقات
اما حتى
مى اندازد.
شــهریارى در
تاریخ تلویزیون هیچ وقت
هنوز نمى دانم چرا در تلویزیو

تلویزی

وحید تاج، خواننده موسیقى سنتى ایران که سابقه همکارى با بسیارى از بزرگان موسیقى ایرانى را دارد و 
کنسرت هاى متعددى را روى صحنه برده، این روزها در حال آماده سازى خود و گروهش براى برگزارى 

کنسرت  در شهرستان هاست.
وى در خصوص آخرین فعالیت هایش گفت: مشغول آماده سازى خود و گروهم براى برگزارى کنسرت ها 

هستم. کنسرت ها از شهرستان ها آغاز مى شــود و در اواخر سال ان شاء ا... کنسرتى هم در تهران 
خواهیم داشت.

این خواننده جوان موســیقى اصیل ایرانى 
درباره تولیدات جدیدش اظهار کرد: آلبومى با 
نام «باغ بى باران» آماده انتشار است. این اثر 

جمعه 9 آذر در مؤسسه نشنال جئوگرافى واقع 
در میدان آرژانتین رونمایى مى شــود. آهنگساز 

آلبوم هومن مهدویان است. «باغ بى باران» شامل 
مجموعه تصانیفى از شاعرانى چون حسین منزوى، 

بیژن ترقى، على معلم و یکى دو شــاعر دیگر است. 
هدفى که در کار هاى قبلى مد نظرم بود، در این آلبوم نیز اعمال شده است. آلبوم «باغ 
بى باران» شامل هفت قطعه است و تمامى قطعات تکخوانى است. تاج افزود: عالوه بر 
برنامه کنسرت ها و انتشار آلبوم، مراحل آماده سازى چند تک آهنگ هم به پایان رسیده 

است که فکر مى کنم در همین روز ها به نوبت عرضه شود.

آلبوم جدید « تاج»آلبوم جدید « تاج»
از جمعه مى آیداز جمعه مى آید

مدتى است بحث ورود افراد اینستاگرامى 
به عرصه هاى هنرى بسیار مطرح شده و 
شاهد حضور آنها در فیلم ها و سریال هاى 
مختلف هستیم که با واکنش هاى منفى 

زیادى روبه رو شده است.
عبدالرضا اکبرى، بازیگر پیشکســوت 
ســینما، تئاتر و تلویزیون در ارتباط با 
حضور فعال بازیگــران و هنرمندان در 
فضاى مجازى در گفتگو با «صبا» توضیح 
داد: متأســفانه دِر فضاى مجازى براى 
همه افراد باز است و هرکسى مى تواند 
به آن ورود کند و آزاد هستند که خود را در 
معرض نمایش بگذارند تا دیده و معروف 

شوند.
وى در ادامه افزود: تعدادى از این افراد 
به اســم هر کمپین و خیریــه اى در هر 
مراسمى شرکت مى کنند و در نهایت یا 
مدلینگ مى شوند یا تبلیغات چى و تحت 
عنوان هنر به عنوان نمادى از فرهنگ و 

هنر در جمع، خود را نشان مى دهند. 
بازیگر «اخراجى ها»  در ارتباط با حضور 
افراد اینستاگرامى در بســیارى از آثار 
هنرى و انتخاب این افراد توســط تهیه 
کنندگان و کارگردانان مختلف نیز گفت: 
کار این افراد هیچ ارزش هنرى ندارد و 
در هیچ فضایى جایــى ندارند، بنابراین 
در فصــاى مجازى خــود را به نمایش 
مى گذارند و در نهایت با پول و روابطى 
که دارند به حوزه هاى مختلف ورود پیدا 
مى کنند. بســیارى از این نقش ها در 
جشن ها و دورهمى هاى شبانه تقسیم 
مى شود و بیکارى دوســتان ما از اینجا 
ناشى مى شود که افراد خاص روشنفکر 
و غیر روشــنفکر از طریق دســته هاى 
خودشــان به این مقوله هــا ورود پیدا 
مى کننــد و افــراد خاصــى را براى 

کارهایشان انتخاب مى کنند.

نقش ها در 
دورهمى هاى شبانه 

پوران درخشنده، کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت تولید فیلم ســینمایى «هیس! پسرها فریاد تقسیم مى شود
نمى زنند» گفت: با اینکه موفق به گرفتن پروانه ساخت شده ام اما منتظرم تا مقدارى شرایط اقتصادى 
سینما و هزینه هاى تولید بهتر شود تا اقدام به 
ســاخت این اثر کنم. وى افزود: ممکن است 
بعد از سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر 
اتفاق هاى بهترى به لحاظ اقتصادى رخ دهد 

تا بشود راحت تر فیلم ها را تولید کرد.
کارگردان «بچه هاى ابدى» با تأکید بر اینکه 
به هر ترتیبى که شــده «هیس! پسرها فریاد 
نمى زنند» را خواهد ساخت، گفت: من حدود 
دو سال درگیر دریافت پروانه ساخت «هیس! 
پسرها فریاد نمى زنند» بودم اما حاال که موفق 
به این امر شده ام متأسفانه شرایط اقتصادى 
براى ســاخت فیلم مهیا نیســت.  کارگردان 
«هیس! دخترها فریاد نمى زنند» در پایان بیان 
کرد: تهیه کنندگى این فیلم را خودم برعهده دارم و با برخى از بازیگران هم براى حضور در «هیس! پسرها 

فریاد نمى زنند» صحبت هایى کرده ام اما باید ببینیم شرایط اقتصادى چگونه مى شود.
فیلمنامه اخیر درخشنده درباره مشکالت پسران است.

حضور مهران احمدى در «من مى ترسم» 

بهنوش طباطبایى به «غالمرضا تختى» پیوست 

واکنش اصغر فرهادى به
 لو رفتن فیلم جدیدش

اصغر فرهادى و ســازند
واکنش نشان دا
در سایت ها
ت ورود فیلم
در ایران اس
آن در اینت
مى دانند
در بسیار
در بعضى
را دچار آس
اکر از پایان

به ذکر اســت
خواهد شد.

مجموعه تلویزیونى «شرایط خاص» به کارگردانى وحید 
امیرخانى که قرار بود امســال و  بعد از ماه صفر روى آنتن 

شبکه 3 سیما رود، سال آینده پخش مى شود.
مجموعه طنز «شــرایط خاص» به نویســندگى حسین 
تراب نژاد و تهیه کنندگى مرتضــى فاطمى با عنوان اولیه 
«کالف هاى رنگى» که براى پخش از شــبکه 3 ســیما 
آماده شده و قرار بود بعد از ماه صفر روى آنتن رود، به دلیل 
تغییراتى در جدول زمانى شبکه، پخش آن به بعد از نوروز 
و تا ماه مبارك رمضان موکول شد.«شرایط خاص» یک 
کمدى موقعیت است که بخشــى از این موقعیت با جابه 
جایى شخصیت در طول داستان رخ مى دهد. این مجموعه 
نگاهى گذرا به دفاع مقــدس دارد و مضامین اجتماعى با 
زبانى طنز در آن طرح مى شود. کامبیز دیرباز، بهرام افشارى، 
پروانه معصومى، نادر سلیمانى، سیروس گرجستانى، کاظم 
سیاحى، مریم سعادت، شهره سلطانى، اسدا... یکتا، سوگل 
قالتیــان، معصومه رحمانى، صحرا اســدالهى، مصطفى 
ساســانى و وحید آقاپور در این مجموعه تلویزیونى بازى 

مى کنند.

«شرایط خاص» را 
سال آینده تماشا کنید

شرایط براى ساخت
 «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» مهیا نیست
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باالخره یکى از نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى درباره یکى از موضوعات فوتبال این 

خطه موضع گیرى کرد و واکنش نشان داد.
حجت االسالم سید ناصر موسوى الرگانى در گفتگویى 
که با یکى از خبرگزارى ها داشته، در خصوص اقدام صدا 
و سیما نسبت به درج نکردن نام ایران در برابر تیم ذوب 
آهن و اعتراض ورزش دوســتان اصفهانى، اظهار کرد: 
شــنیدن این خبر که از همه تیم هاى کشور به جز ذوب 
آهن با پسوند ایران یاد شده است بسیار جاى تأسف دارد 

و در اصل به عنوان یک ایرانى بسیار اندوهگین هستم.
نماینده مردم فالورجان در مجلس در خصوص حمایت 
همه کشورها از تیم هاى داخلى خود، گفت: همه کشورها 
به دنبال این هستند که حتى تیم هایى که منتسب به آنها 

نیستند را به کشور خود نسبت دهند، اما جاى سئوال است 
که صداوسیما از تیم ذوب آهن با سابقه درخشانى که در 
لیگ هاى آسیایى به ویژه حضور در فینال قهرمانى آسیا 
و لیگ برتر کشور دارد از کنار این مهم ساده بگذرد و به 
عنوان تیم ذوب آهن بدون پسوند ایران از این تیم یاد کند.
وى ادامه داد: قطعًا به رئیس صداوســیما این تذکر داده 
خواهد شد که باید از مردم شریف و شــهیدپرور استان 
اصفهان که دینشان را به نظام و انقالب اسالمى ادا کردند 
عذر خواهى شود، اگر به اتفاقات صورت گرفته در قبل از 
انقالب بنگرید اولین شــهرى که حکومت نظامى در آن 
اعالم شــد اصفهان بود و حتى در زمان جنگ تحمیلى 
نیز دالورمردان اصفهانى خط شــکنان جبهه حق علیه 

باطل بودند. 
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تأکید کرد: این

 بى مهرى قابل پذیرش نیســت و به نوعى باید از مردم 
اصفهان عذرخواهى شــود که چرا قلب مردم اصفهان 
را آزرده خاطر کرده اند. وى افزود: مدیر عامل باشــگاه 
فرهنگى ورزشــى ذوب آهن اولین اعتراض را داشت و 
حضور خبرنگاران صداوسیما را براى پوشش خبرى منع 
کردند، چرا که وقتى قرار اســت نامى از ذوب آهن ایران 

نباشد نیازى به پوشش خبرى در این راستا نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، خاطر نشان کرد: 
از مدیر عامل و بازیکنان ذوب آهن و سپاهان که همیشه 
باعث عزت و سربلندى ایران هستند کمال تشکر را دارم 
و درخواست ما به جد به عنوان خدمتگزار مردم اصفهان 
این است که صداوسیما اقدامات عملى خود و جبران این 
خطایى که در پوشش این خبر داشته است را حتماً به سمع 

و نظر مردم اصفهان برساند.

یکى از نمایندگان اصفهان باالخره خودى نشان داد!

در دفاع از فوتبال استان
شایعه تحریم اخبار ذوب آهن

 به گوش مى رسد!
 موضوع تبعیض تلویزیونى فوتبال شهرستان ها اتفاق جدیدى در فضاى 
ورزش ایران نیست و سال هاست که نمایندگان پرطرفدار و قدیمى فوتبال 
ایران مثل سپاهان، ذوب آهن، تراکتورسازى، فوالد خوزستان، ملوان و 
چند تیم دیگر از بها دادن بیش از حد صداوسیما به دو تیم تهرانى استقالل 

و پرسپولیس گالیه مند هستند.
در حقیقت صداوسیما به بهانه وجود هواداران میلیونى دو باشگاه سرخابى 
که گاهى اوقات در اظهاراتشان جمعیت 80 میلیونى کشورمان را هم به 
دو نیمه 40 میلیونى براى خودشان تقسیم مى کنند باعث شده تا فوتبال 
شهرستان ها فضاى آنچنانى براى پرداختن در تلویزیون و حتى رادیو براى 

خودش پیدا نکند.
با این حال انتظار مى رود که در میادیــن بین المللى این تبعیض کاهش 
پیدا کند و همانطور که دو تیم پرسپولیس و استقالل در زیر پرچم مقدس 
و سه رنگ کشورمان با تیم هاى آسیایى رقابت مى کنند بقیه نمایندگان 
کشورمان هم برند فوتبال ایران هستند و باید به همان اندازه برایشان وقت 

اختصاص داده شود.
اما در هفته گذشته اتفاقى عجیب و جنجالى فضاى ورزش ایران فوتبال 
لیگ برتر را تحت تأثیر قرار داد و جدا کردن ذوب آهن ایران از سه نماینده 
دیگر کشورمان باعث اعتراض شدید سعید آذرى، مدیرعامل این باشگاه 
و رسانه ها شد. نام بردن از سه تیم پرسپولیس، استقالل و سایپا با پسوند 
ایران و استفاده از نام ذوب آهن بدون پسوند ایران و یا حتى اصفهان باعث 
دلخورى نماینده فوتبال ایران شد و سعید آذرى در اقدامى قاطع و در جبران 
این بى مهرى ها اجازه نداد تا دوربین هاى تلویزیونى براى تصویربردارى از 
بازى هفته سیزدهم ذوب آهن و پارس جنوبى جم وارد استادیوم فوالدشهر 
شوند. موضع قاطع آذرى براى دفاع از حقانیت ذوب آهن و نام اصفهان و 
ایران باعث شد تا حتى اصرارهاى سازمان لیگ هم اثرى بر روى این مسئله 
نداشته باشــد و بازى ذوب آهن در مقابل پارس به دور از چشم بینندگان 
تلویزیونى برگزار شــد. بعد از آن نامه رســمى ذوب آهنى ها به ریاست 
صداوسیماى جمهورى اسالمى ایران که خواهان توضیح و عذرخواهى 
بابت این رفتارشان بودند منتشر شد که تا این لحظه هنوز پاسخى به آن 
داده نشده و حتى شایعاتى به گوش رسیده که بحث تحریم اخبار ورزشى 
باشگاه ذوب آهن هم در دستور کار قرار گرفته که اگر این مسئله صحت 
داشته باشــد باید فاتحه ورزش ایران را خواند. یک عذرخواهى رسمى و 
منطقى در همان شــبى که به نام ذوب آهن بى احترامى صورت گرفت 
مى توانست از بروز اتفاقات بعدى جلوگیرى کند ولى متأسفانه این اتفاق 
که قبل از این هم در قالب دیگرى براى ذوب آهن تکرار شده بود هواداران 
فوتبال در اصفهان را در پوشش سپاهان و ذوب آهن یکدل و همدل کرده 

است تا حق فوتبال اصفهان را از صداوسیما بگیرند.

برانکو ایوانکوویچ پس از فینال آسیا بدجور 
روى دور مصاحبه کردن افتاده و روزى نیست 
که با صحبت هایش سوژه در اختیار رسانه ها 
قرار ندهد. او که اخیراً سخت مشغول تکذیب 
صحبت هایش علیه کارلوس کى روش بود، 
در یکى از آخرین مصاحبه هایش با رسانه هاى 
داخلى از اشتباهات داورى به ضرر پرسپولیس 
صحبت کرده و مدعى شده در طول حضور در 
جمع قرمزپوشان پایتخت، داوران حتى یک 

اوت هم به تیم او هدیه نکرده اند!
براى بررســى این ادعاى برانکو که دیگر 
بعید است تکذیب شــود، الزم نیست خیلى 
به عقب برگردیم. ســرى مى زنیم به آرشیو 
برنامه «نود» و نوشته هاى روزنامه هایى مثل 
«همشهرى ورزشــى» و «ایران ورزشى»، 
همین امســال فصل براى قرمزپوشــان با 
یک هدیه با ارزش از سوى داوران آغاز شد؛ 
هدیه اى کــه اولین و آخریــن باخت پدیده 
صدرنشین در لیگ هجدهم را رقم زده است. 
در دقیقه ششــم بازى تیم هاى پرسپولیس 
و پدیده در هفته اول لیگ امســال، علیپور 
یک خطاى کف پاى خطرناك در میانه زمین 
انجام داد که به عقیده اکثر کارشناسان باید 
بابت آن کارت قرمز مى گرفــت و از زمین 
مسابقه اخراج مى شــد. جالب اینکه داور به 
اشتباه علیپور را در زمین نگه داشت تا او تنها 
دو دقیقه بعد یک پنالتى را تبدیل به گل کند 
و مقدمات برد تیمش را فراهم ســازد. البته 
این تنها اشتباه داوران به سود پرسپولیس در 

فصل جارى نبوده است.
فراموش نکنیم در جریان بازى با سایپا که 

همین چند هفتــه پیش برگزار 
شد هم اشتباهاتى به سود 

پرسپولیس رقم خورد که 
هنوز از ذهن فوتبالى ها 
نرفته است. کارشناس 

برنامه «نود» پس از دیدار با سایپا اعالم کرد 
که سیدجالل باید با دریافت دو  کارت زرد از 
زمین مسابقه اخراج مى شد و داور هم باید به 
دلیل کوبیدن توپ توسط بیرانوند به مهاجم 
حریف، یک پنالتى به سود دایى و شاگردانش 
مى گرفت که هیچکــدام از این اتفاقات رخ 
نداد. با مرورى بر همین چند صحنه، ادعاى 
سرمربى موفق پرســپولیس که این روزها 
سخت درگیر حاشیه شده رد مى شود و نیازى 
به بازگشت به فصل هاى قبل نیست. بدون 
شک هیچکس نمى تواند بگوید در این چند 
فصل داوران به ضرر پرسپولیس سوت نزده اند 
اما در مقابل برانکو هم نمى تواند مدعى شود 
هیچ اشتباهى به سود این تیم اعالم نشده و 
در آینده هم نمى شود! بدون تردید هیچکس 
منکر اشتباه فغانى در دربى به ضرر پرسپولیس 
و اخراج نکردن آرمین سهرابیان نمى شود اما 
اینکه برانکو مدعى است داوران همیشه با او 
و تیمش نامهربان بوده اند، ادعاى نادرستى 
اســت. بدنیســت بدانید برانکو در مصاحبه 
دیگرى هم مدعى شــده که هــر دو اخطار 
سیامک نعمتى در فینال رفت آسیا اشتباه بوده 
و این در حالى است که هافبک پرسپولیس 
یک اخطارش را به دلیــل اعتراض گرفته و 
هیچ ارتباطى با اشــتباهات داورى نداشته 

است.

پرسپولیس از داورى سود نبرده؟
ادعایى صرفاً محض خنده!

ـد. جالب اینکه داور به
ننگه داشت تا او تنها 
ى را تبدیل به گل کند 
فراهم ســازد. البته   را
پرسپولیس در  بهسود

ت.
یان بازى با سایپا که 

ش برگزار 
سود
که
ها
س

است.

دیروز در خبرها آمده بود که دبیرکل فدراسیون 
فوتبال به پرسپولیســى ها اخطار داده که از 
تخریب تیم ملى بپرهیزند. اقدامى شایسته که 
تحلیل هاى مختلف رسانه ها را در پى داشت. 
با وجود تالش هایى که براى جلوگیرى از تنش 
بین برانکو و کارلوس کى روش ســرمربیان 
تیم هاى پرســپولیس و تیم ملى انجام شده 
است اما باز هم این دو مربى نامدار در برخى 
از مصاحبه هایشان واکنش هایى علیه یکدیگر 
داشتند که این مصاحبه ها طى روزهاى اخیر 

هم ادامه پیدا کرده است.
بعد از نایــب قهرمانى پرســپولیس در لیگ 

قهرمانان آســیا عنوان شــد که لوپز مربى 
دروازه بانان تیم ملى با مشــت گــره کرده از 
قهرمانى تیم کاشیما در آسیا ابراز خوشحالى 
کرده که خیلى ها این موضــوع را مربوط به 
اختالف نظر مربیان تیم ملى با برانکو اعالم 
کردند هر چند که فدراســیون فوتبال چنین 
مسئله اى را تکذیب کرده اما همین موضوع 
با واکنش برانکو روبه رو شــد و او در یکى دو 
مصاحبه اخیر خود از این موضــوع به انتقاد 
پرداخت و حاال محمدرضا ســاکت دبیرکل 
فدراســیون فوتبال به باشــگاه پرسپولیس، 
ســرمربى این تیم و وابســتگان این باشگاه 

هشدار جدى داده است.

در این نامه که از سوى فدراسیون فوتبال به 
باشگاه پرسپولیس ارسال شــده آورده شده 
که تنها یک نفر مدعى خوشحالى مربى تیم 
ملى بوده که این موضوع باعث به راه افتادن 
خبرسازى هاى منفى علیه تیم ملى شده است 
و بعد از آن برانکو در نشست مطبوعاتى پیش 
از دیدار با پیکان با الفاظ و کلماتى نامناســب 
باعث ایجاد تفرقه و دو دســتگى در خانواده 
بزرگ فوتبال شــده که این موضوع منجر به 
تضعیف تیــم ملى در آســتانه جام ملت هاى 

آسیا شده است.
ساکت در این نامه ضمن هشدار جدى براى 
پرهیز از گرفتار شدن در جریان سازى هاى 

مشــکوك که اقتدار تیم ملى را هدف قرار 
داده عنــوان کرده که تذکــرات جدى را به 
مسئوالن، وابستگان و رسانه هاى مرتبط با 
باشگاه پرسپولیس اعالم کرده است و عنوان 
شده که فدراســیون فوتبال تمام مطالب و 
فعالیت ها را رصد کــرده و در صورت لزوم 
اقدامات الزم قانونى را بــراى جلوگیرى از 
برهــم زدن تمرکز تیم ملــى انجام خواهد 
داد. کارلوس کى روش، ســرمربى تیم ملى 
فوتبال کشــورمان هم روز دوشنبه در دیدار 
خصوصى که با خبرنگاران داشت، مطالبى را 
در کنایه به برانکو به دلیل مصاحبه اخیرش 

مطرح کرد.

خط و نشان جانانه ساکت براى پرسپولیسى ها

از یک طرف باشگاه ذوب آهن خواســتار بازگشت تبریزى 
است و از طرف دیگر باشگاه اســتقالل اصرار به حفظ مهاجم جدید 
خود دارد. چه سرنوشتى در انتظار مهاجم گرانقیمت آبى پوشان است؟

مرتضى تبریــزى در روزهــاى پایانى نقــل و انتقاالت تابســتانى بود کــه بعد از 
کش و قوس هاى زیاد به استقالل پیوست. او شروع بسیار خوبى با آبى پوشان پایتخت 
داشت و در دیدار نخست خود با این تیم برابر تراکتور توانست گل بسیار زیبایى به ثمر 
رساند.  بعد از آن گل روند گلزنى مهاجم گرانقیمت آبى پوشان در لیگ برتر متوقف شد 
و او جایگاه خود را در ترکیب اصلى از دست داده و در چند دیدار اخیر حتى فرصت بازى 
کردن پیدا نکرده است. طبیعى اســت که مهاجمى مانند تبریزى که در ذوب آهن مى 
درخشید و همواره از شانس هاى آقاى گلى بوده از وضعیت خود در استقالل و نیمکت 
نشینى راضى نباشد. خبرهایى درباره احتمال جدایى این بازیکن و بازگشت او به ذوب 

آهن به گوش مى رسد.
باشگاه ذوب آهن اعالم کرده که در این باشــگاه به روى گلزن سابق باز است و اگر او 
بخواهد مى تواند به تیم سابقش برگردد اما باشگاه استقالل به صراحت تأکید کرد که 
اجازه جدایى را به مهاجم جدید خود نخواهد داد. آنچه روشــن است اینکه تبریزى در 
استقالل نتوانسته انتظارات را برآورده کند و از نظر روحى در شرایط خوبى به سر نمى برد. 
اصًال بعید نیست که استقالل به دنبال مهاجم جدیدى باشد و با جدایى تبریزى موافقت 

کند. به نظر مى رسد که زمستان داغى در انتظار آبى پوشان است.

از یک طرف باشگاه ذوب آهن خواســتار بازگشت تبریزى 
است و از طرف دیگر باشگاه اســتقالل اصرار به حفظ مهاجم جدید 
خود دارد. چه سرنوشتى در انتظار مهاجم گرانقیمت آبى پوشان است؟

مرتضى تبریــزى در روزهــاى پایانى نقــل و انتقاالت تابســتانى بود کــه بعد از 
کش و قوس هاى زیاد به استقالل پیوست. او شروع بسیار خوبىبا آبى پوشان پایتخت 

ظاهراً شمارش معکوس براى شکســتن  طلسمى که دهه ها 
مانع حضور خانواده ها و بانوان ایرانى در ورزشــگاه ها بود آغاز 

شده است.
طبق گزارشى که دیروز منتشر شد، خبرگزارى «رویترز» خبرى 
را منتشر کرد که براساس آن فیفا مسئله ممنوعیت ورود زنان 

ایرانى به ورزشگاه ها را پیگیرى مى کند.
این خبرگزارى خبرى را در ارتباط با مسئله ممنوعیت ورود زنان 
به ورزشگاه ها منتشــر کرد. به  گزارش «رویترز»، یک کمیته 

مشورتى فیفا در گزارشى گفته که ممنوعیت ورود زنان ایرانى به 
ورزشگاه ها نقض کننده اصول اخالقى این سازمان است که بر 

پایان دادن به تبعیض بر مبناى جنسیت تأکید دارد.
این کمیته فیفــا ضمن تقدیر از اقدام ایــران در حضور زنان در 
پخش زنده مسابقات تیم ملى ایران در جام جهانى 2018 روسیه 
و همچنین فینال لیگ قهرمانان آسیا، افزود: اما این تصمیم هاى 

مقطعى به منزله پایان رسمى این ممنوعیت نیست.
این کمیته در گزارش خود تأکید کرد که فیفا باید به صورت شفاف 
یک جدول زمانى براى ایران تعیین کند تا این کشــور خود را با 

انتظارات فیفا در این زمینه تطبیق دهد.
کمیته فیفا همچنین تأکید کرد که این سازمان باید در صورت 
عدم انطباق ایران با این انتظارات، درباره محرومیت هاى احتمالى 
در این رابطه هشدار دهد. پیش تر جیانى اینفانتینو، رئیس فیفا و 
شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور هواداران 
زن در ورزشگاه آزادى براى تماشاى دیدار فینال لیگ قهرمانان 

آسیا میان پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن تمجید کردند.
حدود 800 تماشاگر زن روز 19 آذر ماه امسال، بازى پرسپولیس و 

کاشیما ژاپن را از نزدیک در ورزشگاه آزادى تماشا کردند.

بیشــتر وقت مدیران اســتقالل در فصل جارى مربوط به مقوله 
«بازگرداندن» شد؛ از ســوپرجام بگیرید تا سرور جپاروف و امید 
نورافکن و بقیه. در همین راستا سرپرست این باشگاه تأیید کرده که 
تالش هاى استقالل براى بازگرداندن نورافکن ادامه دارد و او شاید 
زمستان دوباره آبى پوش شود. فتحى اما در مورد مامه تیام گفته: 
«او نمى خواهد برگردد و ما هم نمى خواهیم او را برگردانیم. 
پرونده این بازیکن براى همیشه بسته شده است.» درست از 
همان روزهایى که یک جریان موهوم قصد القاى این باور 
را داشت که عده اى از باال نخواستند تیام در استقالل بماند، 
منابع موثق خبر مى دادند این بازیکن به دالیل خانوادگى 
مایل نیست در ایران زندگى کند. االن شاید حرف هاى 
فتحى مهر تأییدى روى آن ماجرا باشد. ببینید تیام (که 
اصًال هم شــرایط خوبى در عجمان ندارد) چه جوابى به 
استقاللى ها داده که آقاى سرپرست حتى یک روزنه هم 

براى بازگشت او باقى نمى گذارد.

انرژى هاى بیهوده براى 
برگرداندن ها!

شمارش معکوس براى شکستن طلسم لعنتى!

فدراســیون فوتبال امارات با برگزارى تورنمنتى 
بــزرگ با شــرکت فوتبالیســت هــاى آماتور 
از کشــورهاى مختلف آسیا اســتارت خود براى 

باالبردن هیجان فوتبالى در قاره را زد.
رقابت هاى جام ملت هاى آسیا به عنوان بزرگ 
ترین تورنمنت ملى قاره کهن از 40 روز دیگر در 
شهرهاى مختلف امارات آغاز مى شود. در فاصله 
زمانى باقیمانده میزبان براى اینکه تب رقابت ها 
را داغ تر کند در اقدامى جالــب اقدام به برگزارى 
رقابت هاى آماتورى جام ملت ها کرد که در این 
رقابت ها بیش از 96 تیم از کشورهاى مختلف با 
بازیکنانى آماتور به میدان مى روند. 1200 بازیکن 
آماتور با برتن کردن پیراهن و نماد کشــورهاى 
آسیایى براى عمل به شعار «متحد کردن آسیا» 
که از مدت ها قبل در کمپین هاى ایجاد شــده 
براى بازى هاى جام ملت ها مطرح شده است در 
شهرهاى ابوظبى، دبى، العین و شارجه براساس 
فرمولى خاص به مصــاف هم رفتند که طى چند 

روز در 144 بازى برگزار شده بیش از 650 گل به 
ثمر رسیده است. یوسف الزعبى، یکى از مدیران 
اجرایى و برگزارى جام ملت ها در فدراسیون امارات 
گفت: «به ندرت فرصتى پیش مى آید تا این گونه 
بازیکنان آماتور کشورهاى مختلف بتوانند فرصت 
رقابت با ســایر فوتبالیســت ها را پیدا کنند. این

 رقابت ها باعث مى شود سواى از مباحث ورزشى 
مردم از فرهنگ و سنت هاى سایر کشورها نیز آگاه 
شــوند. این بازى ها باعث نزدیک تر شدن مردم 

کشورهاى مختلف به هم خواهد شد.»
احمد القبایى، مدیر بازاریابــى و ارتباطات کمیته 
ساماندهى جام ملت ها نیز تأکید کرد: «عالقه و 
مشارکت در این مسابقات فراتر از انتظارات بود. 
این بازى ها باعث شــد تا در آستانه جام ملت ها 
همه مردم از کشورهاى مختلف با فرهنگ هاى 
جدید عشق و عالقه خود به فوتبال را نشان بدهند 
و همان شعار"متحد کردن آسیا" را در عمل نیز 

اجرا کنند.»

جام آسیایى آماتورها!

در شــرایطى که اســتقالل موفق شد همنام 
خوزســتانى اش را شکســت دهد، تیم وینفرد 
شفر هنوز نتوانســته مثل فصل گذشته زیبا و 
باطراوت بازى کند و شــاید این موضوع یکى 
از دالیلى باشــد که هواداران استقالل دوست 
داشته باشند فرد دیگرى را روى نیمکت تیمشان 
ببینند. آن فرد کسى نیست جز محمد تقوى که 
با تراکتورســازى نتایج خوبى گرفته و تیمش 

تماشاگر پسند بازى مى کند!
تقوى که بعــد از مدتهــا پســتى در صفحه 

اینســتاگرامش منتشــر کــرده، با
 کامنت هاى تقریبًا زیادى مواجه 

شــده که از او خواســته اند به 
استقالل بیاید. البته این کار، 

حداقل در مقطع فعلى بــه دو دلیل امکانپذیر 
نیست. دلیل اول، قرارداد شــفر با استقالل و 
حمایت مدیران باشگاه از اوست و دلیل دیگر 
تعهد تقوى به باشــگاه تراکتورسازى است و 
اینکه او به عنوان یک مربى حرفه اى، تمام فکر 
و ذکرش را روى موفقیت تیمش گذاشته و به 
جز تراکتورسازى به تیم 

دیگرى فکر نمى کند.

تقوى، حاال عزیز شده!

ز محمد تقوى که 
ى گرفته و تیمش 

ســتى در صفحه 
ـرده، با
واجه 

 به 

جز تراکتورسازى به تیم
دیگرى فکر نمىکند.

برگرد به خانه!

علیرضا هوایى

سعید نظرى

محسن کدخدایى

على رضایى
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شمار ه: 974202511800184- 97/8/19 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف 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 مدت 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
1- راى شماره 139760302210000713 مورخ 1397/05/28 هیات اول خانم زهرا خدرى به 
شناسنامه شماره 6 کدملى 4669566873 صادره از لردگان فرزند حاج آقا بر ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 112/70 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف منوچهر خاکى احدى از ورثه یوسف 
خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/7 م الف: 287953 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /8/419
مزایده

در پرونده کالسه 9600179 تمامت ششدانگ و اعیان پالك ثبتى نه هزار و ششصد و پنجاه و چهار 
فرعى مجزى شده از سیصدو نود ویک اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و 
لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه وغیر منصوبه در آن ملکى آقاى حسین مومنى دهقى 
فرزند حبعلى که قبال در قبال طلب آقاى ایمان صادقى و حقوق دولتى بازداشت گردیده و به موجب 
نامه هاى شــماره 139605802030001708 مورخ 96/10/03 و 139685602030000081 
مورخ 96/11/19 اداره ثبت اســناد و امالك نجف اباد در صفحه 104 دفتر جلد 36 امالك بخش 
مربوطه ذیل ثبت 9786 بنام نامبرده سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت 
دویست و هجده متر و سى و چهار دســى متر مربع محدود است به : شماال به دیوار بطول 11/55 
متر به پالك 391/3572 باقیمانده شــرقا دیواریســت بطول 17/78 متر به کوچه جنوبا درب و 
دیواریســت(بصورت پخ) بطول 4/12 متر به تقاطع کوچه غربا در دو قسمت که قسمت اول آن 
جنوبى است اول دیواریســت بطول 7/42 متر به کوچه و دوم به دیوار بطول 19/70 متر به پالك 
391/3572 باقیمانده و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است، از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه 
مورخ 97/9/26 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع 
در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک 
میلیارد و یکصدو نود میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و 
همچنین بدهى هاى مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى و غیر قطعى به عهده برنده مزایده 
مى باشد. طبق گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده به مساحت حدود دویست و بیست متر و 
چهار دسى متر مربع عرصه و اعیانى احداثى در محوطه محصور شامل سقف شیبدار سبک به متراژ 
شصت و نه مترمربع داراى ستون فلزى و خرپا و پوشش ورق موجدار گالوانیزه،در اطراف محوطه 
و اضالع جنوبى و شرقى دیوار بلوك سیمانى به ارتفاع حدود 2/50 متر اجرا و یک عدد درب فلزى 
ماشین رو در ضلع جنوبى نصب مى باشد.کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده میباشند مى 
توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد گلدشت بلوار معلم خیابان کشاورز غربى خیابان شهید 
موذنى کوچه شهید احمد گلشــادى، تقاطع کوى صاعد دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 1397/09/07 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم 
بستانکار مورد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. 294402/م الف فاتحى- مدیر 

واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/8/560
 مزایده

در پرونده کالسه 9600178 تمامت سى و ســه حبه و یکصدو نود وچهار هزارم حبه مشاع از 72 
حبه ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى ده هزار و چهارصد و سى و چهار فرعى مجزى شده از 
ســیصدو نود ویک اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان به انضمام کلیــه توابع و لواحق عرفیه و 
انشعابات و اشتراکات منصوبه وغیر منصوبه در آن ملکى خانم نسرین شیرزاد پور فرزند مهدى که 
قبال در قبال طلب آقاى ایمان صادقى و حقوق دولتى بازداشت گردیده و به موجب نامه هاى شماره 
139605802030001710 مورخ 96/10/03 و 139685602030000083  مورخ 96/11/21 
اداره ثبت اسناد و امالك نجف اباد ششدانگ آن به مساحت دویست و چهل و شش متر و هشتاد 
و دو دسى متر مربع محدود است به : شــماال درب و دیوار بطول 11/26 متر به پالك اصلى شرقا 
دیوار به دیوار بطول 21/50 متر به پالك 391/3572   جنوبا در دو قسمت اول دیوار به دیوار بطول 
0/20 متر به پالك 391/9654 دوم دیوار به دیوار به طول 11/40 متر به پالك 391/3572 غربا 
دیوار به دیوار بطول 21/70 متر به پالك  391/3571 و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده اســت، از 
ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 97/9/24 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف 
آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ یک هفتصدو پنج میلیون  و سیصدو نود و دو هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس 
رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه 
ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا 
حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه ششدانگ پالك ثبتى 
مزبور به مساحت دویست و بیست و هشت متر مربع عرصه ویکصد متر و ده دسى متر مربع اعیانى 
دریک طبقه که مقدار نود و نه متر و پنجاه و پنج دسى متر مربع آن جهت نگهدارى از حیوانات اهلى 
استفاده مى گردد و داراى ساختمان در ضلع شمال شرقى پالك به مساحت تقریبى پانزده مترمربع 
با دیوارهاى باربر، سقف ها سازه سبک فلزى و سطوح داخلى پالستر سیمان مى باشد. ساختمان در 
ضلع شرقى پالك به مساحت تقریبى ده متر و هشتاد دسى مترمربع شامل دیوارها باربر آجر زبره، 
سقف ها سازه سبک فلزى و سطوح داخلى پالستر سیمان مى باشد. ساختمان در ضلع شمال غربى 
پالك به مساحت تقریبى سى و یک متر ونود دسى مترمربع شامل دیوارها باربر آجر زبره، سقف 
ها سازه سبک فلزى و سطوح داخلى پالستر سیمان مى باشد. در ضلع غرب سایه بان به مساحت 
18/40 مترمربع و در ضلع جنوب غربى پالك سایه بان به مساحت 24 متر مربع تعبیه شده است و 
داراى انشعابات آب ( از همسایه مجاور) و برق مى باشد.کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
میباشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد گلدشت خیابان امام خمینى خیابان شهید 
موذنى کوچه شهید احمد گلشادى، پالك دوم منزل جنوبى دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 1397/09/07 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم 
بستانکار مورد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. 294404/م الف فاتحى- مدیر 

واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/8/561
 ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فردین جهانبخشى کالسه پرونده: 497/97 وقت رسیدگى: 
97/11/15 ساعت 4 عصر خواهان: محســن نعمتى خوانده: فردین جهانبخشى خواسته: الزام به 
انتقال سند خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار 
ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت 
منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 299283 کری مى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /9/120
مزایده اموال منقول

شماره نامه: 1397009001254170 شــماره پرونده: 9609983723200907 شماره بایگانى 
پرونده: 970403 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970403 اجراى احکام مدنى 
اموال شــرکت آب لوله را در قبال مطالبات آقاى کورش رستمى از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 
97/10/01 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت 
پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شــماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى 
مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب 
مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان 
تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احــکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى مبارکه- طبقه 1- اموال مورد مزایده عبارت است از: 1- تجهیزات خط 

تولید شماره یک سایز 16 الى 75 لوله پلى اتیلن شامل: دستگاه اکسترودر و الکتروموتور گیربکس 
محرك آن؛ گرانومتر- وان واکیم- وان خنک کننده- دســتگاه کشنده- اره برش لوله- دستگاه 
مارك زن- دستگاه خط زن- تابلو برق به ظرفیت 50 کیلو وات و انواع قلب هاى تولیدى به تعداد 
8 سرى 2- تجهیزات خط تولید شماره 2 سایز 20 الى 160 لوله پلى اتیلن شامل: دستگاه اکسترودر 
و الکتروموتور گیرب کس محرك آن؛- وان واکیم- وان خنک کننده- دســتگاه کشنده لوله هاى 
تولیدى- اره برش لوله- دستگاه مارك زن- دستگاه خط زن- دستگاه رول باز کن با الکتروموتور 
حدود 2/5 کیلووات تابلو برق رسانى به تجهیزات این خط به قدرت تقریبى 50 کیلو وات و انواع قلب 
هاى تولید لوله پلى اتیلن به تعداد 10 سرى و تجهیزات وابسته 3- تجهیزات خط تولید شماره 3 سایز 
75 الى 400 لوله پلى اتیلن شامل: اکسترودر و الکتروموتور گیربکس محرك آن؛- وان واکیم- وان 
خنک کننده- دستگاه کشنده لوله هاى تولیدى- اره برش لوله- دستگاه مارك زن- دستگاه خط 
زن- دستگاه رول باز کن با الکتروموتور حدود 2/5 کیلووات تابلو برق رسانى به تجهیزات این خط 
به قدرت تقریبى 50 کیلو وات و انواع قالب هاى تولید لوله پلى اتیلن به تعداد 9 سرى و یک دستگاه 
پرس و ایندر مارك 4- تجهیزات آزمایشگاهى در ارتباط با خطوط تولید فوق الذکر از جمله تجهیزات 
تست فشارى مارك جهت تست لوله هاى تولیدى با سایزهاى مختلف مجهز به مانومترر و نمایشگر 
دیجیتالى حرارتى و سایر تجهیزات جانبى و تست هاى مربوطه از سایز 16 الى 630 ساخت آلمان و 
یک دستگاه پرس و ایندر مارك سنجش بسپار نوین ساخت ایران مجهز به مونیتور نمایشگر فتابلو 
ترمومتر تجهیزات خط تولید با کلیه لوازم جانبى آن و یک دستگاه میکسر ساخت ایران که با توجه به 
این که تجهیزات در حال حاضر بصورت دمونتاژ و اوراق در انبار واقع در شهرك صنعتى مبارکه- فاز 
1- خیابان 5- پالك 5- (شارژ کپسول گاز) نگهدارى مى شود توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 2/600/000/000 ریال جهت پایه مزایده ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
خواهد شــد. م الف: 299656 طاهرى حاجى وند- مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان مبارکه /9/121
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002004000512/1 شماره بایگانى پرونده: 9704653/2 شماره ابالغیه: 
139705102004003378 تاریخ صدور: 1397/8/22  آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 9704653 
بدینوسیله به آقاى امید پویافر بدهکار پرونده ساکن: اصفهان میدان شهدا خیابان فروغى کوچه 
ابوریحان بن بست معرفت منزل شخصى که برابر گزارش مأمور پست آدرس شما شناسائى نگردیده 
است ابالغ مى گردد که برابر اسناد رهنى شماره 150801 مورخ 97/2/26 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 34 اصفهان به موضوع الزم االجرا: اصل: 10/000/000/000 ریال به شرکت 
آهن و فوالد اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به شــماره 139704002004000512/1 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به 
شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به 
تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه (ششدانگ پالك 99/13263 واقع در بخش 
16 اصفهان) و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى 
مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد گردید. م الف: 297762 اسدى 

اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/122
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960786 شماره دادنامه: 9709976795400211- 97/3/8 مرجع رسیدگى: شعبه 
24 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجید خانى باصرى نشانى: خ امیرکبیر- روبروى گاراژ 
فردوسى فروشگاه جهان دانگ فنگ خوانده: وحید خزائى نشانى: خ امام خمینى- روبروى کارخانه 
روغن نباتى ناز کوچه استانه پالك 29 خواسته: راى اصالحى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى اصالحى قاضى شورا: در 
خصوص دادنامه شماره 9709976795400211 مورخه 97/3/8 از آنجائیکه خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 96/7/25 بایستى محاسبه مى گردید لیکن سهواً در موقع تحریر دادنامه عالوه بر تاریخ مذکور 
تاریخ 96/3/24 اضافه شده است که این تاریخ بال موضوع و زائد است لذا شورا وفق ماده 309 قانون 
آئین دادرسى مدنى نسبت به اصالح راى اقدام و تاریخ و ماخذ محاسبه خسارت تاخیر تادیه جهت 
هر دو فقره سفته شماره 476023 و 221529 از تاریخ 96/7/25 مى باشد و ذکر تاریخ 96/3/24 
زائد اســت. ارائه راى اصلى بدون ضمیمه نمودن راى اصالحى ممنوع مى باشد. کالسه پرونده: 
960786 شماره دادنامه: 9709976795400211- 97/3/8 مرجع رسیدگى: شعبه 24 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجید خانى باصرى نشانى: اصفهان خ امیرکبیر روبروى گاراژ فردوسى نو 
فروشگاه جهان دانگ فنگ خوانده: وحید خزائى نشانى: فعًال مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
دو فقره سفته به مبلغ 30/000/000 ریال و خسارتهاى قانونى و تأخیر در تأدیه گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا متضمن ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى مجید 
خانى باصرى بطرفیت وحید خزائى بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه مدکیه با توجه به 
فتوکپى مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه دارى کل 476023- 96/3/24، 221529- 
96/7/25 به مبلغ سى میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى هزینه دادرسى با توجه به بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونى وقت رسیدگى از طریق نشــر آگهى در روزنامه نسل فردا 97/2/2 در جلسه دادرسى 
حاضر نشده و الیحه اى که حکایت از انکار و تکذیب دعوى مطروحه باشد تقدیم ننموده و دفاعى 
هم بعمل نیاورده است لذا با ت وجه به بقاء اصول مستند در ید خواهان دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
داده مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و چهل و پنج هزار ریال هزینه 
دادرسى و هزینه واخواست سفته ها و خسارات تأخیر تأدیه 96/3/24- 96/7/25 قابل محاسبه در 
واحد اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى واخواهى قابل تجدیدنظر خواهاى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 298018 شعبه 24 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/123
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976803800888 شماره پرونده: 9709986803800270 شماره بایگانى 
شــعبه: 970270 خواهان: بانک انصار با وکالت اصغر داورى دولت آبادى فرزند محمد به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان برخوار- دولت آباد- بلوار طالقانى- ابتداى خیابان اباذر غربى- دفتر 
وکالت خواندگان: 1- سمیه محمدى خشوئى فرزند فضل اله به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خ قائمیه- ك 21 کوى اردیبهشــت ك افق سمت چپ درب چهارم 
2- رضا منتظریان علیائى فرزند قاسم به نشانى استان اصفهان استان اصفهان- شهرستان نجف 
آباد- شهر گلدشت- خ منتظرى- کوى پیروزى پ 10، 3- سید ابوالحسن موسوى فرزند سید میرزا 
به نشانى خواسته: مطالبه وجه چک. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست بانک انصار با وکالت 
آقاى اصغر داورى دولت آبادى به طرفیت 1. خانم سمیه محمدى خشوئى 2. آقاى رضا منتظریان 
علیائى 3. آقاى سید ابوالحسن موسوى به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه 1 فقره 
چک به شماره هاى 558775- 1396/12/17 به عهده بانک سپه به انضمام مطالبه هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه 
خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و 
مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده و مستدات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه 
ى خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مى کند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 249 و 307 و 309 و 310 و 315 قانون 
تجارت حکم بر محکومیت تضامنى خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 441/400 ریال بعنوان خسارات دادرسى به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 
فوق لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. اصفهان- مجتمع 
جنوب- بهارستان- انتهاى خ الفت- باالتر از ســاختمان عمران- ساختمان دادسراى عمومى و 

انقالب. م الف: 297987 شعبه 38 حقوقى شوراى حل اختالف  اصفهان /9/124
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793901311 شماره پرونده: 9709986793900558 شماره بایگانى 
شــعبه: 970565 خواهان: پرویز دارابى فرزند محمدقلى به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان معراج- خیابان قدس- کوى سلمان- بن بست محمدى- پالك 
94 خوانده: ساربان قضائى عنبران فرزند عرب به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى پرویز دارابى فرزند 
محمدقلى به طرفیت آقاى ساربان قضائى عنبران فرزند عرب به خواسته مطالبه مبلغ 31/000/000 

ریال بابت وجه چک به شــماره ى (9614/219088 مورخ 1396/05/31) به عهده بانک اقتصاد 
نوین شعبه زعفرانیه به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا شورا 
دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 851/500 ریال بابت هزینه دادرسى 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 1396/05/31 تا تاریخ وصول که 
محاسبه ى آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى د ر همین شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان خواهد بود. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 297904 ترنج مهرگان- قاضى شعبه 9 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/125
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002004000247/1 شماره بایگانى پرونده: 9701928/2 شماره ابالغیه: 
139705102004003368 تاریخ صدور: 1397/08/21 آگهى ابالغ اجراییه کالسه: 9701928 
بدین وسیله به آقاى علیرضا اسماعیلى عسکرانى فرزند ذبیح اله به شناسنامه شماره 1080101187 
صادره از نجف آباد ساکن: اصفهان بلوار کشاورز جنب معاینه فنى مکانیک على ابالغ مى شود که 
بانک مهر اقتصاد به استناد سند رهنى شماره 35398- 95/4/20 دفتر 183 اصفهان جهت وصول 
مبلغ 2/450/000/000 ریال و حق الوکاله طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9701928 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/6/6 مأمور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق که عبارتست از: ششدانگ پالك شماره 
437/12722 واقع در بخش 16 ثبت شاهین شهر با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده 
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف:  297769 رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/126
حصروراثت 

رضا حسینى خوندابى داراى شناسنامه شماره 1309 به شــرح دادخواست به کالسه 360/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر حسینى 
خوندابى بشناسنامه 31 در تاریخ 97/07/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه حسینى خوندابى ش ش 36 متولد 1345 ، 2. ایران 
حسینى خوندابى ش ش 44 متولد 1339 ، 3. معصومه حسینى خوندابى ش ش 1310 متولد 1356 
، 4. رضا حسینى خوندابى ش ش 1309 متولد 1355 (فرزندان متوفى)، 5. لیلى شفیعى علویجه 
فرزند رجبعلى ش ش 72 متولد 1320 (همســر متوفى) ،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 294501/م الف رئیس شعبه دوم حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

مهردشت/ 9/127
 حصروراثت 

عیدى عظیمى زاده داراى شناسنامه شماره 221 به شرح دادخواست به کالسه 1165/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شکراللهى 
یانچشمه  بشناسنامه 908 در تاریخ 97/08/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صدیقه عظیمى ساده ش ش 1147 ، 2. عیدى عظیمى زاده 
ش ش 221 ، 3. دل افروز عظیمى زاده ش ش 31 ، 4. حاجیه عظیمى ساده  ش ش 3598 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 300414/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/128
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه دوم (علویجه) شــوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر 
تا تاریخ 97/09/7 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 97/373 شعبه دوم (علویجه) شوراى حل اختالف مهردشت به این شورا ارسال 
گردد. وقت رسیدگى 97/10/17 روز دوشنبه ساعت 10صبح خواهان: مجتبى عزیزى علویجه فرزند 
حسینعلى خوانده: مجید امیرى،ابراهیم محمدى فرزند حیاتقلى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
تقاضاى صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه دو فقره چک جمعا به مبلغ چهل و سه میلیون 
ریال به احتساب خسارت هاى قانونى از هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
زمان اجراى حکم، گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم 
شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان 
و دستور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا 
ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 300131/م 

الف، دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/ 9/129
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 519/97 دادنامه 97/07/16-848 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف خواهان: محمد مطلبى نشانى: نجف اباد-خیابان مولوى 
شمالى-کوى سعادت وکیل: مرجان منتظرى خوانده: حمیدرضا رحیمى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: الزام به پرداخت وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید.راى شورا درخصوص دعواى محمد مطلبى به طرفیت حمیدرضا 
رحیمى  مبنى بر الزام به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه 
دادرسى، حق الوکاله وکیل با توجه به کپى تصدیق شده تعهد حمیدرضا رحیمى به تاریخ 96/09/12 
که مثبت ادعاى خواهان مى باشد و با توجه به صورت جلسه 97/06/25 و اظهارات وکیل خواهان 
به کاهش خواسته به میزان سى و دو میلیون ریال مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سى  و دو میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ یکصدو شش هزار تومان هزینه دادرسى 
و حق الوکاله و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ ثبت دادخواست 97/05/01 لغایت اجراى حکم طبق 
برآورد اجرا صادر و در مورد مابقى خواسته تا پنج میلیون تومان ( مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار 
تومان) قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و بیست روز پس از آن تجدید نظرخواهى در محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 300127/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه یازدهم/ 9/130
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسماعیل مطلبى دادخواستى به خواسته الزام خواندگان مبنى بر مطالبه به طرفیت خواندگان 
عبدالقادر جمالى و سید اسماعیل غمى لویى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 653/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/10/11 ساعت 10:30 صبح 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 ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 300126/ م الف شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/131
 حصروراثت 

امیر عیدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 2296 به شرح دادخواست به کالسه 1164/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم اخضرى 
بشناسنامه 791 در تاریخ 96/11/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 1. رضوان عیدى نجف آبادى ش ش 24145 ، 2. امیر عیدى نجف آبادى 
ش ش 2296 ، 3. مریم عیدى ش ش 12721 ، 4. فضیلت عیدى ش ش 989 (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 299938/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/132
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 839/97 دادنامه 1100/97-97/08/26 
مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد(امیرآباد) خواهان: احمد سیروس نشانى: 
نجف آباد-بازارچه طالى کوثر خوانده: نیلوفر رحیمى نژاد نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى احمد سیروس به طرفیت خانم نیلوفر رحیمى 
نژاد به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون تومان بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردر 
تادیه شــورا از توجه به اوراق و محتویات پرونده واظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و باتوجه به 
مدارك تقدیمى وى من جمله توافق نامه مورخه 96/12/21 که ممضى به امضاء طرفین مى باشد 
که داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نماید و باتوجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى علیرغم 
ابالغ قانونى (نشرآگهى) و عدم ارائه الیحه در دفاع از خویش لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به 
صحت تلقى کرده و باستناد ماده  198 و 520 و 519 و 522  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خســارات تاخیر در تادیه از مورخه 97/06/05 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز 
قابل واخواهى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد. 299755/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم/ 9/133
اجراییه

 اجرائیه شــماره:9710423731500208 شــماره پرونــده: 9609983731500560 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960564 بســمه تعالى بموجب درخواســت اجــراى حکم و دادنامه شــماره 
9709973731500907 محکوم علیهم ورثه مرحوم عبدالکریــم نورى (خواندگان ردیف هاى 
1تا41)ملزمند به حضور در دفترخانه اسناد رسمى وتنظیم سند رسمى و انتقال قطعى دو هزار ویکصد 
و چهل و دو، دویست و پنجاه و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج سهم از288 سهم از پالك ثبتى 
445 موسوم به قریه جالل آباد واقع دربخش 9ثبت اصفهان (به میزان 357 متر مربع)ونیز پرداخت 
مبلغ 248/500ریال هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 1/000/000ریال بابت  نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

299692/ م الف على رستمى - مدیردفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 9/134
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 678/97 دادنامه 971-97/08/22 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف 
آباد-شهرك آزادگان- مسکن مهر- ورودى اول مجتمع هســتى وکیل خواهان : آقاى مجتبى 
حقیقى نشانى :نجف آباد – خ امام- کوى ارشاد- مجتمع ارشاد- طبقه دوم پ 5، خوانده: صادق 
کیانى نشانى: مجهول المکان ، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 94/07/25-458243 
جمعا به مبلغ هفتاد میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى به طرفیت صادق کیانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانــده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/07/25 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 300040/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه دوم حقوقى/ 9/137
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محســن طالبیان  دادخواستى به خواسته مطالبه سفته  به 
طرفیت آقاى رضارضازاده  به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 507 ش 4 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 8 / 10 / 97 ساعت 45 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق مقررات 
اقدام خواهد شد  . 294820 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  

 9/138
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/534686- تاریخ ثبت صادره : 09/03/ 1397  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 1/484 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتى به نام ملک نصراصفهانى فرزند عباس و غیره 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 شــنبه مورخ 1397/10/01 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 
:1397/09/07- م الف / 299759 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اســناد و امالك فالورجان/ 

 9/139
حصر وراثت

آقاى / خانم صدیقه اسعدى بشناسنامه شماره  9  به شرح دادخواست کالسه 1655  از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان محمدحسین عالمى 
بشناسنامه شماره 13  در تاریخ 21/ 1397/08  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- مسعود عالمى شماره شناسنامه 2491 نسبت فرزند 2- احمد عالمى شماره شناسنامه 221 نسبت 
فرزند 3- علیرضا عالمى شماره شناسنامه 4 نسبت فرزند 4- صدیقه اسعدى شماره شناسنامه 9 
نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 299962  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 9/144 
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باید قبول کنیم عفونت گوش یکى از درد آورترین مشکالتى است که یک فرد مى تواند 
تجربه کند. این درد مى تواند به صورت ضربانى باشد و یا تیز و سوزاننده. اگر با عفونت 

گوش آشنا باشید، مى دانید که تحملش چقدر سخت است.
بدترین قسمت عفونت گوش این اســت که نمى توانید روى چیز خاصى تمرکز کنید، 

چون درد به تنهایى روى گوش محدود نیست. 
عفونت گوش معموًال به علت تجمع باکترى ها یا ویروس ها در گوش میانى اتفاق مى 
افتد و در کودکان بیشتر از افراد بالغ شایع است. برخى فاکتورها که مى توانند عفونت 
گوش را بدتر کنند عبارتند از آلرژى غذایى، کمبود مواد مغذى، عفونت در دستگاه تنفسى 

و انباشته شدن موم گوش. 
نشانه هاى عفونت گوش عالوه بر تجربه درد در گوش ها شامل حالت تهوع، سردرد و 

درد در باال تنه به همراه تب است.
با اینکه در صورت شدید بودن مشکل توصیه مى شود به پزشک مراجعه کنید اما چندین 
درمان خانگى نیز وجود دارد که مى توانند به التیام یــا کاهش التهاب و درد حاصل از 

عفونت گوش کمک کنند.
در میان تمام گزینه ها، «ســیر» یکى از بهتریــن انتخاب ها بــراى درمان عفونت 
گوش و مشــکالت مربوط به آن اســت. همه ما از خواص ضد باکترى، ضد ویروسى 
و آنتى اکسیدانى سیر با خبر هستیم. شکى نیســت که این حبه با بوى تندش یکى از 
شگفتى هاى غذایى است. این ترکیبات موجود در سیر به از بین بردن باکترى هاى عامل 

عفونت کمک مى کند و درد و التهاب را کاهش مى دهد.
به غیر از این خواص، ســیر سرشــار اســت از «آســیلین» که علیه باکتــرى ها و 
ویروس هاى عامل عفونت کار مى کند. همچنین سیر حاوى مقدارى ترکیبات معطر 
است که به صورت طبیعى ضد عفونى کننده هستند. این ترکیبات م ى توانند به سادگى 

توسط پوست و بافت اطراف پرده گوش جذب شوند.

آب لیموترش و اسانس آن براى بدن، ذهن و روح بسیار مفید است. اسانس لیمو به واسطه 
انرژى زا بودن آن مشهور است. در کشور ژاپن به واسطه اثرات شاداب کننده و فرح بخش 

این اسانس، آن را به هنگام کارکردن کارمندان در فضا منتشر مى کنند.
همچنین مى توان از چند قطره از اسانس لیمو به عنوان بخور استفاده کرد یا مقدارى ازآن 
را در وان حمام ریخت. این کار باعث سرحال شدن کلیه اعضاى بدن مى شود. البته نباید 
هرگز اسانس لیمو را بدون رقیق کردن روى پوست به کار برد، زیرا باعث بروز مشکالت 

پوستى مى شود.
همچنین از مزایاى مفید پوست لیمو مى توان به پاکسازى کبد، تقویت مویرگ ها، درمان 
عفونت گوش، گردش خون منظم، کاهش انقباضات ماهیچه اى، جلوگیرى از سکته 

و... اشاره کرد.
بسیارى از ما درباره خواص مفید و ارزش غذایى پوست لیمو اطالعى نداریم، بنابراین بهتر 
است قبل از دور انداختن پوست لیمو، کمى به خواص آن فکر کنیم، چرا که حتى پوست 

لیمو نیز بسیار مفید است.
ارزش غذایى پوست لیموترش به حدى اســت که مصرف نکردن آن ضایعه بزرگى به 

حساب مى آید. پوست لیمو پنج تا ده برابر آب لیمو ویتامین دارد.

فواید پوست لیموترش بر سالمت قلب
فالونوییدهاى پلى فنول موجود در پوست لیموترش باعث کاهش سطح کلسترول خون 
مى شود که در بهبود سالمت قلب مفید است. از طرفى وجود پتاسیم در پوست لیمو باعث 
حفظ فشارخون در سطح مناسب مى شود. بدین ترتیب پوست لیمو از بیمارى هاى قلبى، 

حمله قلبى و ابتال به دیابت جلوگیرى مى کند.

سالمت دهان و دندان 
 C پوست لیموترش همچنین براى بهداشت دهان و دندان مفید است. کمبود ویتامین
مشکالتى نظیر خونریزى لثه، «اسکوروى» و التهاب لثه را به وجود مى آورد. پوست لیمو 
سرشار از «اسیدسیتریک» است که مى تواند کمبود ویتامین C موجود را تأمین کند و 

عالوه بر آن، با مشکالت شناخته شده دهان و لثه به مبارزه بپردازد.

کاهش وزن
پوســت لیموترش در کاهش وزن نیز مؤثر است. پوســت لیمو داراى اجزاى ترکیب 
کننده اى است که به عنوان «پکتین» شناخته شده است و مسئولیت کاهش وزن بدن 

را به عهده دارد.

سالمت استخوان و مفاصل
پوست لیموترش به بهبودى سالمت استخوان کمک مى کند، زیرا سرشار از کلسیم و 
ویتامین C است که در حفظ و بهبود سالمت استخوان نقش دارند. پوست لیمو همچنین از 
ابتال به بیمارى هایى مانند پوکى استخوان، آرتریت روماتوئید و رماتیسم التهابى جلوگیرى 

مى کند و در کاهش استرس نقش دارد.

سالمت پوست
پوســت لیموترش در جلوگیرى از مشــکالت پوســتى نظیر چین و چــروك، آکنه، 
رنگدانه ها و لکه هاى تیره نقش دارد، چرا که رادیکال هاى آزاد نقش بسیار مهمى در این 
فرایند بازى مى کنند و پوست لیمو سرشار از آنتى اکسیدان است و تا حد زیادى در سم 

زدایى پوست نقش دارد.

مسواك از مهمترین لوازم بهداشت فردى اســت که باید توجه بسیارى به 
بهداشت آن داشته باشیم.

همه ما مى دانیم که مســواك به عنوان یک وســیله بهداشتى شخصى در 
صورت نگهدارى نا مناسب مى تواند منبع بسیار قوى از انواع میکروب ها و 
باکترى ها باشد. در صورت نگهدارى مسواك در فضاى دستشویى یا فضاهایى 
که امکان آلودگى آنها زیاد است، خودتان را در معرض بسیارى از بیمارى هاى 
عفونى و بیمارى هاى دهان و دندان قرار مى دهید. به دلیل اهمیت بهداشت 
دهان و دندان، بسیار ضرورى است که مسواکتان را ضد عفونى کنید. در این 

مطلب بهترین روش هاى ضد عفونى مسواك را به شما معرفى مى کنیم.
 دست هاى خود را قبل و بعد از برداشتن مسواك با آب گرم و صابون بشویید تا 

از انتقال باکترى از طریق دست به مسواك جلوگیرى کنید. 
ابتدا مسواك را زیر آب داغ نگه دارید تا نرم و تمام چیزهاى چسبیده به آن شل 
شود. سپس در حالى که زیر آب سرد گرفته تا برس آن سفت شود، با حرکت 

َشست آن را کامًال تمیز کنید.
پس از مسواك زدن هرگز مسواك خود را در وضعیت افقى قرار ندهید، بلکه 
آن را به حالت ایستاده بگذارید تا آب به راحتى از روى آن عبور کند. به عالوه 
در حالت ایستاده رطوبت برس هاى مسواك نیز به راحتى تبخیر مى شوند. 
همچنین مســواکتان را در جا مســواکى هایى که براى همین کار طراحى 

شده اند، بگذارید و مطمئن شوید که با مسواك افراد دیگر تماس پیدا نکند.
یکى از روش هاى زیر را براى ضدعفونى مسواك به کار ببرید:

پس از هر بار مسواك زدن حداقل یک یا دو دقیقه مسواکتان را زیر شیر آب 
نگه دارید و آبکشى کنید. سپس آن را با محلول دهانشویه قوى بشویید. اما 
مطمئن شوید که پس از خارج کردن مسواك از محلول دهانشویه، آن را به 

خوبى آبکشى کرده باشید تا چیزى از محلول روى آن نماند.
مســواك خود را هفته اى یک نوبت در آب جوش قــرار دهید. هر چند این 
کار به تدریج موجب نرم شدن برس مسواك مى شود اما روشى بسیار مؤثر 
براى کشتن میکروب هاست. براى جلوگیرى از آسیب دیدن مسواك فقط 

هفته اى یکبار از این روش استفاده کنید.
مسواك خود را براى چند دقیقه در کاسه اى پر از سرکه قرار دهید و سپس با 

آب داغ آبکشى کنید. 
مسواك را براى ضدعفونى دائم داخل پراکسید هیدروژن 3 درصد قرار دهید 

و مایع را هر روز عوض کنید. 

مصرف مــواد غذایــى پرچــرب و پردازش شــده یا 
محصوالت حیوانى، استرس زیادى به کلیه ها تحمیل 
مى کند و منجر به افزایش تولید اســیداوریک توسط 

کلیه ها مى شود.
با این حال، بیش از 9 نوع ماده غذایى وجود دارد که منجر 
به حفظ سالمت کلیه ها مى شود. بهترین انتخاب هاى 
غذایى بر پایه گیاهان براى حفظ عملکرد کلیه ها از این 

قرار هستند:
کرفس: منجر به ترویج عملکرد سالم و طبیعى 

کلیه ها، با از بین بردن سموم بدن مى شود.
گشــنیز: باعث کاهش خطر تشکیل رسوب در 
کلیه ها مى شود. گشنیز براى از بین بردن جیوه، که یک 
فلز سمى است و منجر به کاهش توانایى کلیه ها براى 
فیلتر کردن سموم و افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى 

کلیوى مى شود، مفید است.
انواع کلم: حاوى ترکیبات ویژه اى هستند که به 
کبد در خنثى سازى سموم کمک مى کنند و بار سموم 
روى کلیه ها را نیز کاهش مى دهند. کلم ها منبعى غنى 
 B6 اســید فولیک و ویتامین ،C، K از ویتامین هاى
هستند. فیبر موجود در گل کلم به جذب بهتر مواد مغذى 
کمک مى کند و منجر به کاهش سمومى مى شود که به 
طور معمــول از طریق کلیــه ها براى دفــع پردازش

 مى شود.
ســیر و پیاز: ســبزیجات خانواده پیاز حاوى 
«آلیسین» هستند؛ ترکیب قدرتمندى که خواص ضد 
التهابى باورنکردنى دارد و به مبارزه با عفونت دســتگاه 

ادرارى مى رود.
سیب: منبع عالى از فیبــر است و منجر به خنثى 
شدن سموم دستگاه گوارش مى شود و بار سمى روى 
کلیه ها را کاهش مى دهد. ســیب همچنین به کاهش 
کلســترول کمک مى کند و با پاك کردن خون، اثرات 
مفید روى سیستم قلبى عروقى دارد و به کاهش التهاب 

کمک مى کند.
 ،A ویتامین ،B6 فلفل قرمز: سرشار از ویتامین
اسید فولیک و لیکوپن براى پاك کردن و تصفیه کردن 

کلیه هاست.
جعفرى: به عنــوان بهترین تمیــز کننده کلیه 
شناخته شده است. جعفرى منجر به افزایش حجم ادرار، 

دفع بیشتر سدیم و افزایش بازجذب پتاسیم مى شود.
قاصدك: خاصیت ادرار آور دارد. قاصدك حاوى 
مقادیر قابل توجهى منیزیم، پتاسیم و دیگر امالح معدنى 
و ویتامین ها براى تقویت عملکرد کلیه و کاهش خطر 

ابتال به تشکیل سنگ است.
خیار: مطالعات نشان داده که مصرف خیار به طور 
منظم، منجر به نظارت بر اسید اوریک  بدن و در نتیجه 
جلوگیرى از تشکیل سنگ کلیه و سنگ مثانه مى شود.

کارشناســان تغذیه مصــرف زیاد ماهــى را توصیه 
مى کنند. در ادامه به برخى فواید روغن ماهى اشــاره 

مى شود.
کمک به مبتالیان به بیمارى آسم

تحقیقات نشان مى دهد محصوالت حاوى اسید چرب 
اُمگا3 موجب کاهش تولید آنتى بادى هاى مســبب 
آسم و آلرژى در بدن مى شــوند. اگرچه در مبتالیان 
حاد این بیمارى ها که استروئیدهاى خوراکى مصرف 
مى کنند، به دلیل وجود عنصــر دارویى، از بروز فواید 

ممانعت مى شود.

تقویت متابولیسم
محققان دریافته اند روغن ماهى موجب فعالســازى 
گیرنده ها در دســتگاه گوارش مى شــود در نتیجه 
سلول ها در سیستم عصبى براى متابولیز چربى ذخیره 

مى شوند. 

تقویت سیستم ایمنى
طبق یافته محققان، روغن ماهى داراى خواص تقویت 
کننده سیستم ایمنى است که مى تواند براى افراد داراى 

نقص ایمنى مفید باشد.

 مقابله با افسردگى
مشخص شده است که مکمل هاى روغن ماهى موجب 
تسکین عالیم افسردگى خفیف و متوسط مى شود. 
همچنین افراد مبتال به افسردگى، بعد از خوردن یک یا 
دو گرم مکمل در روز، با کاهش عالیم مواجه مى شوند.

حفاظت از قلب
امگا3 همواره با سالمت بهتر قلب مرتبط بوده است، 
اگرچه مطالعات نشان مى دهد مصرف حدود 300 میلى 
گرم اُمگا3 از طریق رژیم غذایى یا مکمل ها مفید است 

اما مصرف بیش از این اندازه آن فایده اى ندارد.

مسواك از مهمترین لوازم بهداشت فردى اســت که باید توجه بسیارى به 
باشیم بهداشتآنداشته

بهترین راه هاى 
ضدعفونى کردن 

مسواك

به راحتى عفونت گوش را درمان کنید

از پوست لیمو  غافل نشوید

اگر اضطراب دارید، اینها را نخورید
یکى از حاالت روانى که با مصرف برخى غذاها تشدید مى شود، اضطراب است. اضطراب را مى توان با 

سطوح ناکافى «سروتونین مغز» که یک انتقال دهنده عصبى براى کمک به کاهش هورمون هاى استرس 
است، مرتبط دانست.

غذاهاى فرآورى شده مقصران اصلى افزایش اضطراب شناخته شده اند. خبر خوب این است که با کاهش 
مصرف این محرك هاى غذایى، مى توان اضطراب را به کلى سرکوب کرد:

ماکارونى 
کربوهیــدرات هاى تصفیه شــده ماننــد ماکارونى، 
نان ســفید، نان شــیرینى، آب نبات و نوشیدنى هاى 
شــیرین مى توانند بــا افزایش ناگهانــى قند خون و 
افت ســریع آن، خلق و خوى را تحت تأثیر قرار دهند. 
محققــان معتقدند در عــوض، رژیم هــاى غذایى 
سرشار از غالت ســبوس دار مانند برنج قهوه اى و... 
خطر ابتال به افســردگى را به میــزان زیادى کاهش 

مى دهد.

سس گوجه فرنگى 
این نوع ســس، منبع پنهان «فروکتوز» باالست که 
درست مانند کربوهیدرات هاى ساده، منجر به افزایش 
سریع قند خون و کاهش ناگهانى آن مى شود که خود 
اضطراب شــدید را به همراه دارد. یک ضرر دیگر این 
نوع سس نیز ایجاد هوس دائمى مصرف آن و ابتال به 

افزایش وزن است.

گوشت گاو
اگرچه گوشت قرمز حاوى ویتامین هاى گروه B است و 
باعث کاهش سطح استرس مى شود اما افزودنى هاى 
موجود در این گوشت از قبیل «منوسدیم گلوتامات» 
منجر به افزایش سطح «گلوتامات» در مغز مى شود؛ 
یکى از هورمون هــاى تحریک کننــده اضطراب و 
استرس باال. در انتخاب گوشت گاو از فروشگاه هاى 
مواد غذایى باید نوع کم ســدیم و بدون افزودنى آن 

انتخاب شود.

قهوه
 کافئین داراى یک اثر محرك روى سیستم عصبى است 
و باعث آزاد سازى هورمون استرس به نام «کورتیزول» 
مى شود. آزاد سازى این هورمون با بى خوابى و افزایش 
سطوح اضطراب ارتباط دارد؛ به ویژه در افراد مبتال به 
اختالالت وحشــت و اضطراب اجتماعى. در حالى که 
مصرف کافئین ابتدا باعث افزایش ســطح هورمون 
سروتونین مى شود اما مصرف بیش از حد آن، منجر به 
کاهش نفوذ کافئین براى ایجاد احساس خوب مى شود.

لبنیات پرچرب
این نوع لبنیات، حاوى چربى هاى ترانس، باعث اختالل 
جریان خون به مغز مى شــوند و یکــى از پیامدهاى 
مصرف آنها افسردگى، اضطراب و دیگر مسائل مرتبط 

با بهداشت روانى است. 

نوشابه هاى انرژى زا
مصرف این نوشابه ها مى تواند ُدز اضطراب را دو برابر 
کند. این نوشیدنى ها نه تنها حاوى کافئین است، بلکه 
شیرین کننده هاى مصنوعى به نام «آسپارتام» دارد که 
به طور قابل توجهى منجر به کاهش سطح سروتونین 

در مغز مى شود.
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اسید فولیک از مهمترین ویتامین هاى مورد نیاز بدن براى حفظ چرخه سالمت است.
اسید فولیک که با نام ویتامین B9 نیز شــناخته مى شود، براى فعالیت بخش هاى 
مهمى از بدن از جمله سالمتى سیستم عصبى و خون حیاتى و اساسى است. اسید 
فولیک یا همان ویتامین B9 تأثیر چشــمگیرى بر افزایش توانایى بارورى دارد. در 

ادامه این مطلب بیشتر درباره اهمیت مصرف اسید فولیک براى مردان مى خوانیم.
اســید فولیک یکى از انواع ویتامین هاى گروه B اســت و براى رشــد سلول ها و 
متابولیسم (سوخت و ساز) بدن الزم اســت. واژه فوالت همان فولیک اسیدى بوده 
که در منابع طبیعى یافت مى شود. اسید فولیک نسخه دست ساز فوالت بوده و در 
مکمل ها یافت مى شود. این ویتامین بدن را در مقابل بیمارى هاى قلبى، نقص هاى 

مادر زادى، پوکى استخوان و سرطان هاى مشخصى حفظ مى کند.

فواید اسید فولیک براى مردان
یک ارتباط بین مصرف اسید فولیک و فراوانى ناهنجارى در سلول هاى اسپرم مردان 
وجود دارد. اسپرم شامل تعداد غیر طبیعى کروموزوم است. مصرف ویتامین B9 در 
ســنین بارورى مى تواند از بروز نیمى از نقایص لوله عصبى مانند «اسپاینابیفیدا» 
جلوگیرى کند. کمبود این ویتامین در زمان باردارى مى  تواند به کم  خونى، تولد نوزاد 
نارس و ایجاد نقص لوله عصبى در جنین منجر شود. تا چندى پیش، مصرف اسید 
فولیک فقط به زنان باردار توصیه مى  شد که در حال حاضر براساس نتایج تحقیقات 
انجام  شده، مصرف آن به مردان نیز توصیه مى  شود. براساس نتایج تحقیقات، این 
ویتامین در تقسیم هاى سلولى نقش بسزایى دارد و حرکت و کیفیت اسپرم را بهبود 

مى بخشد.
از سوى دیگر، نتایج تحقیقات نشــان داده مردانى که دو تا سه ماه قبل از باردارى 
همسرشان، مصرف ویتامین و اسید فولیک را شروع کرده اند، کیفیت و شکل اسپرم و 
توانایى بارورى در آنها افزایش مى  یابد. ُدز اسید فولیک مصرفى با توجه به اینکه فرد 
چه زمانى تصمیم به مصرف آن دارد، متفاوت خواهد بود مثًال اگر خانمى قرار است 
طى یکى دو ماه آینده باردار شود، مصرف اسید فولیک 5 میلى گرمى و در مردان یک 
میلى  گرمى توصیه مى شود ولى اگر زنى تصمیم بگیرد شش ماه تا یکسال بعد باردار 
شود، مصرف اســید فولیک با دُز  یک میلى  گرم و در مردان هم همان ُدز یک میلى 

 گرم پیشنهاد خواهد شد.

 فواید روغن ماهى در مقابله با افسردگىمردان حتماً اسید فولیک مصرف کنند

چگونه نگران مشکالت 
کلیوى نباشیم

شتگا گ

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
شماره  با  یا  و  مراجعه   poshtibani.mui.ac.ir آدرس  به  اصفهان  پزشکى  علوم 

تلفن37924005-031 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى واگذارى خدمات مصاحبه گران
 و تحقیق گرى مدیریت هسته گزینش دانشگاه
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آگاه باشید! دنیا خانه اى است که کسى در آن ایمنى ندارد جز آنکه 
به جمع آورى توشه آخرت پردازد و از کارهاى دنیایى کسى نجات 
نمى یابد. مردم به وسیله دنیا آزمایش مى شوند، پس هر چیزى از دنیا 
را براى دنیا به دست آورند از کفشان بیرون مى رود و بر آن محاسبه 
خواهند شد و آنچه در دنیا براى آخرت تهیه کردند به آن خواهند 

موال على (ع)رسید و با آن خواهند ماند.

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد محل انتشارات و کتابفروشى خود را از طریق مزایده عمومی براى مدت یکسال به اشخاص واجد شرایط واگذار 
نماید . متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهى حداکثر به مدت 10 روز کارى جهت دریافت اسناد مزایده، رویت محل و عودت پاکت پیشنهادى به دبیرخانه 
دانشگاه به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى خیابان استادان کد پستى:8715998151 و یا به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند . 
جهت شرکت در مزایده واریز مبلغ 400,000 ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 15,000,000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب سیبا 0202120212000 
به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى معادل آن الزامى است . هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد و دانشگاه در رد یا قبول 

هریک یا تمامی پیشنهاد ها مختار است . تلفن سایراطالعات: داخلى 031-55540055-743 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد محل نانوایى خود را از طریق مزایده عمومی براى مدت یکسال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان 
میتوانند از تاریخ نشر آگهى حداکثر به مدت 10 روز کارى جهت دریافت اسناد مزایده، رویت محل و عودت پاکت پیشنهادى به دبیرخانه دانشگاه به آدرس: 
کاشان بلوار قطب راوندى خیابان استادان کد پستى:8715998151 و یا به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند. جهت شرکت در مزایده 
واریز مبلغ 200,000 ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 10,000,000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب سیبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد 
اسالمی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى معادل آن الزامى است . هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی 

پیشنهاد ها مختار است . تلفن سایراطالعات: داخلى 031-55540055-743 

آگهی مزایده عمومى نوبت دوم

آگهی مزایده عمومى 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

شبکه فاضالب شهرهاى ایمانشهر،کلیشاد، سودرجان، 
قهدریجــان و اشــترجان  که از اردیبهشــت مــاه  با 
سرمایه گذارى بخش خصوصى اجرایى شده، هم اکنون 

به پیشرفت 40 درصدى رسیده است. 
مدیــر آب وفاضالب شهرســتان فالورجــان گفت: 
تکمیل  تأسیســات فاضالب شــهرهاى فوالدشهر و 
ایمانشهر،کلیشاد، ســودرجان، قهدریجان و اشترجان  
با  سرمایه گذارى شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
اجرا مى شــود و این قــرارداد ســرمایه گــذارى  به 
روش بیع متقابل  با مبلغ دو هــزار و 100میلیارد ریال 

منعقد شد.
پراندوخ با بیان اینکه تکمیل شبکه فاضالب فوالدشهر 
وایمانشهربه طول 275 کیلومتر است، خاطرنشان کرد: 
با اجراى شبکه فاضالب فوالدشهر، ایمانشهر،کلیشاد، 
سودرجان، قهدریجان و اشترجان که در مجموع به طول 
شبکه 275 کیلومتر است، مردم این شهرستان ها پس 
از سال ها به این مطالبه خود که برخوردارى از خدمات 

شبکه فاضالب است، دست مى یابند.
وى افزود:ظرفیــت تصفیه خانه فاضالب شــهر هاى 

فوالدشهر و ایمانشــهر 240 هزار نفر با دبى 188 لیتر 
در ثانیه است.

پراندوخ افزود: با تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهاى  
فوالدشهر ، ایمانشهر،کلیشاد،سودرجان،قهدریجان و 

اشــترجان  108 هزار و 575 نفر تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضالب قرار مى گیرند.

پراندوخ اعالم کرد: شــرکت ذوب آهــن  در یک بازه 
سه ساله اقدام به ســرمایه گذارى در تکمیل تاسیسات 
فاضالب در فوالدشهر و ایمانشهر،کلیشاد، سودرجان، 
قهدریجان و اشــترجان کرد و در ازاى آن، در یک دوره 
20 ساله پســاب حاصله را  صرف رفع نیاز آبى در بخش 

صنعت مى  کند.
***

مدیر آبفاى شهرستان فالورجان کاهش هدر رفت آب را 
ضرورى دانست و تصریح کرد: در حال حاضر میزان هدر 
رفت آب در شهرستان فالورجان درحدود 19 درصد است 
و این در حالى است که درحدود 400 کیلومتر طول شبکه 
آب در این منطقه است که بیش از 20 سال از قدمت این 

شبکه مى گذرد.
پراندوخ گفت: برآورد مى شــود اگر ساالنه درحدود 10 
درصد از شــبکه آب این شهرســتان  مورد بازسازى و 
نوســازى قرار گیرد، قطعاً این امر در کاهش میزان هدر 

رفت آب بسیار موثر است.

 دومین همایش سراسرى پیاده روى خانوادگى کارکنان و مدیران مخابرات منطقه اصفهان با پیام «ارتباطى 
فراگیر»  همزمان با مخابرات هاى مناطق سراسر کشور جمعه نهم آذرماه 97 ساعت 7:30 دقیقه صبح در 

محل پل وحید، ورودى پارك ناژوان برگزار مى شود.
شایان ذکر است اولین همایش سراســرى پیاده روى خانوادگى مخابرات منطقه اصفهان، 20 اردیبهشت 
ســال جارى به مناســبت هفته جهانى ارتباطات و هماهنگ با شــهرهاى مختلف با اســتقبال کارکنان 

و خانواده هاى آنها در پارك ناژوان برگزار شد.

 همایش سراسرى پیاده روى خانوادگى مخابرات 
منطقه اصفهان

9آذر ماه صورت مى گیرد؛
اجراى شبکه فاضالب ایمانشهر،کلیشاد  و اشترجان

 با سرمایه گذارى بخش خصوصى

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: برنامــه ممیزى خارجى 
استانداردهاى یکپارچه مدیریتى شــرکت فوالد مبارکه به پایان 
رسید و در نهایت با توجه به گزارش ارائه شده از سوى تیم ممیزى، 
همه استانداردهاى مدیریتى شــرکت فوالد مبارکه مجدداً تمدید 

شدند.
حمیدرضا عظیمیان گفت: جاى بسى خرســندى است که فوالد 

مبارکه همواره در مسیر تعالى و رشد بوده است و باید این موفقیت 
را ارج نهیم و از آن حراست کنیم، چراکه امروز دشمن بیشتر از هر 
زمان دیگر، اقتصاد کشــور را هدف قرار داده و سعى دارد با سخت 
کردن وضعیت معیشت مردم، به نظام مقدس جمهورى اسالمى 

ایران ضربه بزند.
وى فــوالد مبارکه را محور اصلى تولید و توســعۀ فوالد کشــور 

و پیشــران بســیارى از دیگر صنایع خواند و با تأکید بر ضرورت 
بومى ســازى و تأمین اقالم و تجهیزات موردنیاز شرکت از داخل 
کشور خاطرنشان کرد: تاریخ نشان مى دهد که همواره انسان هایى 
که خواسته اند، توانسته اند؛ بنابراین باید با رفتار توأم با آگاهى و امید 
و با حرکت جمعى متوازن در مسیر اهداف فوالد مبارکه گام برداریم 

و نگذاریم در این فرایند خللى ایجاد شود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه باید انرژى خود 
را بر دستیابى به اهداف و اولویت هاى اصلى شرکت متمرکز کنیم، 
تصریح کرد: یکــى از راهکارهاى مهم براى ادامه مســیر تعالى 
فوالد مبارکه این اســت که همه مدیران و کارکنــان یافته هاى

 تیم ممیزى را بررســى و در رفع موارد در کوتاهترین زمان ممکن 
اقدام کنند.

فوالد مبارکه محور اصلى تولید و توسعه فوالد کشور است
مدیر عامل فوالد مبارکه:  


