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غذاهایى که رگ هاى خونى را باریک مى کننداجتماع کشاورزان اصفهان براى احقاق حقابه افشاگرى لیال اوتادى درباره سریال «13 شمالى»شفاف بگویید بعد از فیلتر اینستاگرام چه مى شود؟ سپاهان قربانى را  مى خواهد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

6 عالمت که
 به بدن شما 

هشدار مى دهد

چرا مـردم را آزار مى دهید؟
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سلطان کاغذ بازداشت شد

نابینا شدن خواننده معروف 
قطعى است

خودکشى نافرجام 
جوان 18 ساله 

در بزرگراه آقابابایى 5
خطر بیخ گوش 
شمال شهر اصفهان

اگر برنامه غذایى فعلى تان از مواد غذایى ناسالم 
تشکیل شده است باید بدانید که بدنتان به

 مرور دچار کمبود ویتامین ها و مواد مغذى ضرورى 
خواهد شد. سالمتى شما نشان دهنده نوع

 تغذیه شماست. 

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازى و دبیر کارگروه ملى زلزله نســبت 
به فرونشست زمین در مســکن مهر حبیب آباد و 

شمال شهر اصفهان هشدار داد.
على بیت اللهــى در گفتگو با «پانــا» اظهار کرد: 
فرونشست زمین در دشــت هاى برخوار و مهیار 
اصفهان، امرى اثبات شــده است و حاشیه دشت 
مهیار در مرز بین کوه و دشت نمونه شکاف هاى 
ممتد کالسیک و آموزشى تیپیک را نشان مى دهد.
وى افــزود: در محدوده میانى دشــت مهیار و در 
نهشــته هاى آبرفتى به دلیل مصرف بى رحمانه 

آب هاى زیرزمینى که  ...
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اصفهان در بهمن و اسفند با کاهش بارش مواجه مى شوداصفهان در بهمن و اسفند با کاهش بارش مواجه مى شود
مدیر کل هواشناسى استان اصفهان خبر داد:مدیر کل هواشناسى استان اصفهان خبر داد:

6

  نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به وضعیت بحرانى آب در استان:

بازیگران نامدار
 در اصفهان 

روى صحنه مى روند

اریکسون در فیلیپین چه مى کند؟ 
یکى از مربیانى که قطعًا جام ملت هاى آسیا را جذاب مى کند و البته 
با توجه به شــهرت خود تیم ملى کم نام و نشان فیلیپین را تا حدودى 
در کانون توجهات قرار داده، اریکسون است. هر چند شنیدن نام او به 
عنوان رهبر تیم ملى فیلیپین همه ما را متعجب مى کند که او در این 

تیم چه مى کند. فیلیپین کجا و تیم ملى فیلیپین کجا...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هشدار عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازى درباره فرونشست زمین 

در محدوده برخوار و مهیار 

رونق تعمیرات مبل
 در اصفهان

رئیس اتحادیه تولید و فروش مبل مطرح کرد؛

کلیـد 2000 واحد مسکونى پروژه شهیـد کشورى
 تا پایان سال تحویل مى شود

3

سال پانزدهم /شماره

5

براى ماه هاى آخر براى ماه هاى آخر 
کرار را تحمل مى کنیم!کرار را تحمل مى کنیم!

آگهى مناقصه مرحله دوم
شهردارى اردستان مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد پروژه هاى ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى با قیمت مقطوع بدون ضرائب، 
تعدیل، مابه التفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکار واجد شــرایط و داراى سابقه کار که در زمینه مذکور از تجربه الزم 
برخوردارند واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/22 جهت 
دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه به شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه 

شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

محسن حیدرى- شهردار اردستان 

نوبت اول

مبلغ برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصهردیف
(ریال)

مبلغ سپرده شرکت
پرداخت از ردیف اعتبارات در مناقصه (ریال)

1
عملیات اجراى دیوارکشى باغ بانوان (پارك 

پردیسان) ورودى جنوب شهر اردستان، 
مرحله دوم

عمرانى شهردارى و 5/000/000/000250/000/000
استانى

2
عملیات خرید و اجراى جدول و بلوك فرش 

خیابان هاى اصلى سطح شهر اردستان، 
مرحله اول

5/038/000/000251/900/000
تملک دارایى ها (اوراق 
دو ساله) و منابع داخلى 

شهردارى

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

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

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

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول

مدت قراردادمبلغ پایه کارشناسى سالیانه (ریال)مبلغ پایه کارشناسى ماهیانه (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف
3 سال50/000/000600/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانچایخانه و شربت خانه سنتى1

محل دکل ورزشى، کابل اسلیپ 2
3 سال100/000/0001/200/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانوى تیرول و پل معلق

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

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29 است.
1-4- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره ردیف یک و دو باید مبلغ 500/000 ریال به حساب سازمان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، 

نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز یک شنبه مورخ 97/10/30 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 180/000/000 ریال براى پل معلق و 90/000/000 ریال براى چایخانه و شربت خانه به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان مى باشد.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

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

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مزایده عمومى نوبت اول
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3572/ش 
مورخ 1396/12/27 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجازه بهره بردارى ورزش کارتینگ 
در قطعه زمینى به مساحت تقریبى 4500 مترمربع واقع در شاهین شهر، فاز 2 پارك انقالب، خیابان 
جمهورى اسالمى را از طریق مزایده عمومى به مدت سه سال به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد 

شرایط واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/10/29 براى دریافت اسناد 
مزایده به امور قراردادهاى ســازمان مراجعه نموده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه 
مورخ 97/10/30 پیشنهادهاى خود را به دبیرخانه سازمان (واقع در شاهین شهر، میدان فاطمیه، 

ساختمان نگارستان شهردارى، طبقه چهارم) تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

shaahinshahr.ir :براى کسب اطالعات بیشتر به سایت سازمان مراجعه فرمایید

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر 

چاپ اول

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 1397/10/13 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/10/19

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/10/30
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/11/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 
بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299)

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى شبکه روشنایى شهرك صنعتى زواره (شماره 200971281000082 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 4/992/891/097 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى/ عمرانى به 
صورت اسناد خزانه اسالمى)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 249/645/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو

مدت اجرا: 6 ماه
امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول
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آیت ا... مکارم شــیرازى صبح دیروز در درس خارج فقه 
در مسجد اعظم قم به موضوع حجاب در جامعه پرداخت 
و گفت: نامه اى براى بنده نوشــته و طومارى همراه با 
امضاهاى زیاد پیوســت آن بوده که نگارندگان در نامه 
دســتگاه هاى مختلف را مورد خطاب قــرار داده اند تا 

مشکل و معضل بدحجابى در شهر مقدس قم حل شود.
 مسئله بدحجابى و بى حجابى فقط یک مسئله تکلیف 
شرعى نیست بلکه نتیجه بسیار بدى براى جامعه دارد؛ 
یعنى فساد اخالق جوانان، متالشــى شدن خانواده ها، 
ارتباطات نامشروع، بى سرپرست شدن بچه ها و ارتکاب 
جنایات از جمله معضالت مسئله بدحجابى و بى حجابى 

است. این استاد حوزه با اشــاره به اینکه حجاب مسئله 
اجتماعى نیز هست خاطرنشان کرد: 10 درصد جمعیت 
یکى از کشــورهاى اروپایى فرزند نامشروع است و این 
مسئله سبب نگرانى شده که پاى این فرزندان نامشروع 
در پرونده هاى جنایى باز است و ســبب ناامنى جامعه 

شده اند.
وى تصریح کردند: مسئولین باید حجاب را مسئله امنیتى، 
اجتماعى، قضائى و مســئله واقعى مرتبط با تمام جامعه 
حســاب کرده و دولت حل این مسئله را از خود آغاز کند 
و بانوان کارمند در ادارات را مکلــف به رعایت حجاب 

شرعى کند.

پلیس پایتخت از دستگیرى اعضا و سرکرده باند بزرگ 
واردات کاغذ با ارز دولتى خبر داد.

ســردار حســین رحیمى در این باره گفت: از مدت ها 
قبل همکاران مــن از فعالیــت افرادى کــه اقدام به 
ایجاد اخالل در بــازار کاغذ و احتــکار آن کرده بودند 
باخبر شــده و رســیدگى به موضوع را در دســتور کار

 خود قرار دادند. 
وى با بیان اینکه پیگیرى این مســئله از طریق منابع 
اطالعاتى در دســتور کار قرار گرفت اظهار کرد: پس 
از تکمیل مستندات نسبت به اخذ مجوز از مقام قضائى 
اقدام شده و مأموران پلیس پایتخت گروهى 16 نفره که 

بالغ بر 30 هزار تن کاغذ را با ارز دولتى وارد کشور کرده 
و آن را احتکار کرده بودند دستگیر کردند.

رحیمى با بیــان اینکه در میــان این افراد ســرکرده 
اصلى باند نیز حضور داشــت، گفت: این افراد بخشى 
از این کاغذها را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند و 
همچنین بخشى دیگر از ارز دولتى که براى واردات کاغذ 
دریافت کرده بودند صرف امور دیگر کرده یا قیمت ارز 

آزاد در بازار به فروش رسانده بودند.
رحیمى ارزش اولیه این پرونده را بالغ بر 1700 میلیارد 
تومان برآورد کرد و گفت: تحقیقات ما در این خصوص 

ادامه دارد.

دولت بانوان کارمند را 
مکلف به رعایت حجاب کند

سلطان کاغذ
 بازداشت شد

سال 2019 هم ادامه مى دهیم
  انتخاب| «فدریکو موگرینى»، مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا در یادداشـتى تـالش اتحادیه 
اروپا براى حفظ برجام را به عنوان یکى از مهمترین 
رویدادهاى سـال 2018 توصیـف و تأکیـد کرد کار 
براى ایجاد سـازوکار ویژه مالى در سال 2019 ادامه 

مى یابد.

از زمین هم خارج مى شوند؟
  آنـا| محمدجواد ظریف در حساب کاربرى خود در 
توییتر نسـبت به خروج آمریکا و رژیم صهیونیسـتى 
از سـازمان آموزشـى، علمـى و فرهنگى ملـل متحد 

(یونسکو) واکنش نشان داد.
 وى در توییتر خود نوشت: «بعد از برجام، نفتا (توافق 
تجارت آزاد آمریکاى شمالى)، پیمان تجارى اقیانوس 
آرام و معاهـده آب و هوایى پاریـس و چندین توافق 
دیگر، رژیم ترامپ به همراه رژیم اسـرائیل رسـمًا از 
یونسکو خارج شدند. آیا چیز دیگرى باقى مانده است 
که دولت ترامپ و رژیـم نوچه او از آن خارج شـوند؟ 

شاید هر دو با هم از کره زمین؟»

وزیر بهداشت
 از دوشنبه نیامده!

  فـارس| ایرج حریرچـى، قائم مقام و سـخنگوى 
وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکى در برنامه 
«حـاال خورشـید» در پاسـخ بـه سـئوالى دربـاره خبر 
اسـتعفاى قاضـى زاده هاشـمى گفـت: ایشـان روز 
چهارشنبه هفته گذشته استعفاى خود را تقدیم کرده و 
از روز دوشنبه و بعد از خداحافظى با معاونانش در وزارت 

بهداشت حضورنیافته است.
 حریرچـى گفت: البتـه اطالع رسـانى درخصوص این 

اتفاق به عهده هیئت دولت است.

مبتال به سرطان فکریم
  پانا| آیت ا... عبدا... جـوادى آملى در دیدار جمعى 
از اساتید برجسته حوزه درمان سرطان گفت: مشکل 
اساسـى کشور سـرطان فکرى اسـت که امروز با آن 
درگیر هسـتیم؛ همه امکانات و منابع در این مملکت 
وجود دارد با این حال سـرطان اختالس، حقوق هاى 
نجومى و بى مدیریتى، کشـور را فلج مى کند و تا این 
غده هاى بدخیم سـرطانى حل نشود دیگر مشکالت 
کشور در حوزه هاى مختلف از جمله حوزه بهداشت و 

درمان حل نخواهد شد.

روحانیون میان مردم باشند
  خبرگـزارى حـوزه| آیـت ا... مقتدایـى، قائـم 
مقام جامعه مدرسـین حوزه علمیه گفـت: روحانیون 
زمانى پناهـگاه مردم بودند و مردم حرف هایشـان را 
به آنها بیان مى کردنـد اما امروز برخـى از روحانیون 
دربـاره حضـور در نمازهـاى جماعـت نیـز تأخیـر 
داشـتند و پس از اتمـام نماز سـریعًا مسـجد را ترك 
مى کننـد و ایـن در حالـى اسـت کـه بایـد در میان

 مردم باشند.

بخشى از مردم 
خدا را باور ندارند

  میـزان| حجت االسـالم و المسـلمین حسـین 
انصاریان استاد اخالق حوزه هاى علمیه در سخنرانى 
خود در حسـینیه خوانسـار اظهار کرد: شـاید عده اى 
بگویند امروزه دیگر نمى توان به کسـى وام داد، پول 
را مى خورند و پس نمى دهند، من مى گویم از راه هاى 
صحیح مثـًال از طریق صنـدوق قرض الحسـنه و با 
ضمانـت به مـردم وام دهیـم؛ همه، مال مـردم خور 

نیستند.
 متأسفانه امروز بخشـى از مردم ایران، خدا و قیامت 
را باور ندارند. آنهایى که رشـوه کم، متوسط و کالن 
مى گیرند، آنهایى که اختـالس مى کنند و حق ملتى 
را روز روشـن مى دزدند، اصًال خـدا و قیامت را باور و 

قبول ندارند.

خبرخوان
شاد بودن گناه نیست

  روزنامه جوان| متأســفانه مــا خیلى به 
شــادى بها نمى دهیم اما وقتى به غم و غصه 
برسیم آن را رها نمى کنیم! گویا خودمان سوگ 
را دوست داریم و یک سوگوارى نهادینه شده اى 
در ما قرار گرفته است. دلیل آن هم برداشت هاى 
غلط ما از مفاهیم دینى اســت که انگار شــاد 
بودن را گناه مى دانیــم! و یک نفر که مى خندد 
و شــاد اســت را به عنوان آدمى سبک و جلب 

مى شناسیم.

اجازه نمى دهم
  میــزان| فرمانده نیــروى انتظامى با بیان 
اینکه اجــازه نمى دهد حوادثــى، چون حادثه 
دانشــگاه علــوم و تحقیقات به یــک بحران 
تبدیل شــود، گفت: دشــمنان 40 سال است 
در حال موج ســوارى بر روى اینگونه حوادث 
هســتند باید موضوع کارشناسى شــود و اگر 
کوتاهى از سوى دستگاهى صورت گرفته حتمًا 

پاسخگو باشند.

بازنشسته هاى اهل سفر 
بخوانند

  ایســنا| مدیــرکل فرهنگــى و اجتماعى 
صندوق بازنشستگى کشورى با اشاره به استفاده 
بیش از صد هزار بازنشسته از سفرهاى نوروزى تا 
9 ماهه اول سال جارى اظهار کرد: هر بازنشسته 
در طول دوران بازنشستگى اش سه سهمیه سفر 
و یک ســهمیه براى آب درمانــى محالت دارد 
که مى تواند این سه ســفر را در سه سال متوالى 
هم انجام دهد اما در یکسال نمى توان دو مرتبه 
به ســفر رفت. کمک هزینه ســفر براى هر فرد 
بازنشسته به همراه یک نفر از اقوام درجه یک هم 

740 هزار تومان است.

یک مقایسه جالب
  ایسنا| یک کارشناس حوزه آلودگى هوا گفت: 
هر ده موتورسیکلت کاربراتورى در هر کیلومتر به 
اندازه یک اتوبوس دیزلى قدیمى، ذرات معلق تولید 
مى کند این در حالى اســت که مى توان با تبدیل 
موتور کاربراتورى به انژکتورى، تعداد ذرات معلق 

را تا 90 درصد کاهش داد.

ابالغ طرح معلم تمام وقت
  پانــا| معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانى 
وزارت آموزش و پرورش خبــر داد که طرح معلم 
تمام وقت به امضاى رئیس جمهور رســیده و به 
آموزش وپرورش ابالغ شده است که به زودى براى 
اجرا به اداره هاى کل اســتان ها نیز ابالغ خواهد 
شــد. این طرح کامًال اختیارى است و هر معلم به 
اختیار خود شش ساعت از ســاعات غیر موظف 
را به ســاعات موظف خود اضافه کنــد، یک ماه 
مابه التفاوت ریالى با حقوق ماهانه دریافت مى کند 
و شامل بازنشستگى و تعیین پاداش پایان خدمت 

نیز مى شود.

مخالفت با بررسى عجوالنه
  فارس| نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در نشســت علنى دیروز (چهارشنبه) پارلمان با 
بررســى یک فوریتى و دو فوریتى طرح انتقال 
وزارتخانه هاى دولت از تهران به اســتان هاى 
مستعد و داراى شــرایط در یک دوره پنج ساله 

مخالفت کردند. 
گفتنى است دو فوریت طرح مذکور با 51 رأى 
موافــق، 108 رأى مخالف و هشــت ممتنع از 
مجموع  208 نماینده حاضر در جلســه رد شد 
و همچنین با یک فوریت این طــرح نیز با 50 
رأى موافــق، 120 رأى مخالــف و صفر رأى 
ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه 

مخالفت شد.

عضو هیئت علمــى مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازى و دبیر کارگروه ملى زلزله نسبت به فرونشست 
زمین در مســکن مهر حبیب آباد و شمال شهر اصفهان 

هشدار داد.
على بیت اللهى در گفتگو با «پانا» اظهار کرد: فرونشست 
زمین در دشت هاى برخوار و مهیار اصفهان، امرى اثبات 
شده است و حاشیه دشت مهیار در مرز بین کوه و دشت 
نمونه شکاف هاى ممتد کالســیک و آموزشى تیپیک را 

نشان مى دهد.
وى افزود: در محدوده میانى دشت مهیار و در نهشته هاى 
آبرفتى به دلیل مصرف بى رحمانه آب هاى زیرزمینى که 
موجب افت شدید ســطح آب هاى زیرزمینى شده است، 
فرونشست مستمر در حال تکوین است و در مرز بین کوه و 
دشت به دلیل وجود نداشتن پتانسیل تحکیم و فرونشست 

در سازنده هاى حاشیه دشت، تنش برشى ایجاد مى شود 
و در نهایت با گسیختگى خاك، اثر تخریبى فرونشست در 

سطح زمین نمود پیدا مى کند.
عضو هیئت علمــى مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازى ادامه داد: در شمال شــرقى اصفهان و در 
فاصله تقریبى 22 کیلومترى از مرکز شهر و در امتداد بلوار 
زینبیه که به اراضى اطراف مســکن مهر طالب حبیب 
آباد اصفهان (پس از گذر از على آبــاد مال على) منتهى 
مى شود، آثار فرونشست در بخشى از دشت پهناور برخوار 
که روزگارى با آبخوان هاى غنى خود شناخته مى شد، با 
بروز شکاف هاى ناشى از فرسایش تونلى خود را نمایان 

ساخته است. 
به گفته وى، در شمال و شمال شرق اصفهان و در اراضى 
اطراف فرودگاه مهم و بین المللى شــهر گردشــگرى با 

جاذبه هاى متنوع توریســتى اصفهان، رسوبات سطحى 
و نیز نهشته هاى ســطوح فوقانى تراز آب زیرزمینى(که 
اکنون به مراتب افت پیدا کرده است)، ریزدانه با پتانسیل 

باالى فرونشست وجود دارد.
بیت اللهى تصریح کرد: این نهشــته ها در سطح به دلیل 
وجود امالح خــاص، از نوع خاك هاى بدرفتــار و واگرا 
بوده و با از دســت دادن آب و رطوبت، دچار شــکاف و 
سپس در معرض فرســایش تونلى قرار گرفته  است و در 
زیر ســطح زمین، تونل هاى ممتد با قطر زیاد را به وجود 
مى آورد. این تونل ها در درون خاك هاى با چســبندگى 
ضعیف، فاقد اســتحکام الزم بوده و به تدریج با ریزش 
از سقف به ســطح زمین نزدیک شده و در نهایت به طور 
ناگهانى فروریزش هاى ممتدى و خسارت بارى را موجب 

مى شوند.

وى با بیان اینکه فرونشســت زمیــن در مراکز جمعیتى 
مانند مسکن مهر، در پاى دکل هاى فشار قوى برق بسیار 
هشدار دهنده است، گفت: نمونه اى از چنین رخدادى که 
تنها آثار اولیه شکاف  خاك هاى واگرا را نشان مى دهد در 
اطراف مسکن مهر طالب حبیب آباد اصفهان وجود دارد 
که تصاویر آن موجود اســت و با پیشروى اثر فرونشست 
در منطقه، فروریزش هاى خطــى متعددى را باید انتظار 

داشت.
این مدرس دانشــگاه تصریح کرد: بایــد وزارت نیرو با 
چاه هاى غیر مجاز مقابله جدى کند، زمان ناچیزى به اتمام 
آب هاى آبخوان هاى پهناور اصفهان مانده است و جاى 
سستى و حرکت هاى کند و الك پشتى نیست، باید وزارت 
نیرو و شرکت هاى تابعه مسئول آن، با بهره بردارى هاى 

غیرمجاز از چاه هاى مجاز نیز مبارزه جدى کند.

هشدار عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى درباره فرونشست زمین در محدوده برخوار و مهیار 

خطر بیخ گوش شمال شهر اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد 
از فضاى حاکم بر مجلس، با بیان اینکه فردى به من گفت 
«مى خواهید فالن فرد را به عنــوان رئیس فوالد قرار 
دهیم تا سودى کسب کنیم؟» تصریح کرد: متأسفانه در 

راهروهاى مجلس کارچاق کنى مى کنند.
حسن کامران در نطق میان دســتور جلسه علنى دیروز 
(چهارشنبه) مجلس شوراى اسالمى و در بخش دیگرى 
از ســخنانش درباره وضعیت آب اصفهان گفت: حقابه 
موضوعى نیست که متعلق به جمهورى اسالمى ایران 
باشــد، همچنین متعلق به رژیم ستم شاهى و قاجار هم 
نیست،  بلکه از زمان صفویه اســت. میزان آن 300 متر 
مکعب و 800 متر مکعب در رودخانه هاست. ما باید این 
قانون را اجرا کنیم اما چه کسى مسئول اجراست؟ این آب 
را چه کسى باید تخصیص دهد؟ نه خسارت مى دهند و نه 

خود آب را. وقتى به وکیل و قضا شکایت مى کنند پاسخى 
نمى گیرند. وى افــزود: من از رئیس مجلس شــوراى 
اســالمى، وزیر نیرو و از همه همکاران دعوت مى کنم 
به اصفهان سفر کنند. براى  زلزله کرمانشاه، اصفهان نیز 
کمک کرد. حال من مى گویم در اصفهان ما یک زلزله 
خاموش داریم. در بودجه به ساماندهى رودخانه ها که خود 
تولید آب مى کنند توجهى نشده است. در این خصوص 
اراده اى در وزارت نیــرو وجود ندارد چرا مــردم را آزار 
مى دهید؟ نماینده اصفهان ادامه داد: اصفهان به حکومت 
کمک مى کند چرا این گونه با آن رفتار مى کنید؟ اصفهان 
آتش زیر خاکستر است. کشاورزان جلوى شما ایستادند، 
در آینده هر خطرى باشد بر گردن آقاى الریجانى و دولت 
است. شکم گرسنه ایمان ندارد. باید به قانون توجه شود و 

موضوع حقابه هم اجرایى شود.

چرا مردم را آزار مى دهید؟

روز سه شنبه محمدرضا شفیعى کدکنى، استاد برجسته 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، در اتفاقى نادر از ورود 

به دانشگاه بازماند.
روز سه شنبه یازدهم دى ماه، به رغم حضور دانشجویان 
در کالس درس، کالس به علت حضور نیافتن شفیعى 
کدکنى تشکیل نشد، حال آنکه  فاصله استاد از محل 
تشــکیل کالس فقط پنج دقیقه بود و استاد کماکان 
پشــت درهاى دانشــگاه مانده بود. علت این اتفاق، 
همراه نداشتن کارت پرسنلى توســط دکتر شفیعى 
کدکنى بود که به همین دلیل، انتظامات مانع از ورود 

وى به دانشگاه شدند.
به گزارش «ایلنا»، بسیارى از دانشجویان معتقد بودند 
که این اتفاق به علت بروز حــوادث روز قبل از آن در 
مقابل دانشگاه تهران بود که مقرر شده بود در این روز 
هیچکس بدون کارت پرســنلى یا کارت دانشجویى 

وارد دانشگاه نشود. ظاهراً پادرمیانى مدیر گروه ادبیات 
فارسى و حتى گفته مى شود نیلى احمدآبادى، رئیس 
دانشگاه هم نتوانست کارســاز باشد و تالش ها براى 
ورود دکتر شفیعى کدکنى به دانشگاه به علت به همراه 

نداشتن کارت پرسنلى بى نتیجه ماند.

شفیعى کدکنى را به دانشگاه راه ندادند

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در واکنش به اظهارات 
معاون دادســتان کل کشــور در خصوص صدور حکم 
قضائى براى  فیلترینگ اینستاگرام گفت: البته من متن 
صحبت هاى ایشــان را نخوانده ام و از تیترهاى خبرها 
متوجه صحبت ایشان شده ام. اما  فرض کنیم که حرف 

ایشان درست باشــد و اختیار قانونى هم داشته باشند و 
چنین اتفاقى هم بتواند رخ دهد. قرار اســت بعد از آن چه 

 اتفاقى رخ دهد؟
آذرى جهرمى ادامه داد: فرض کنیم اینستاگرام فیلتر شد. 
اتفاق پس از آن چیست؟ این را بیایند براى مردم روشن 
کنند و شفاف بگویند و دوقطبى  فیلتر و مخالفت با فیلتر 
درســت نکنند. بیایند به صورت واقعى صحبت کنند و 
بگویند امروز ما اختیار داریم و از آن هم اســتفاده  کردیم 
و فیلتر کردیم. از فردا چه اتفاقى در کشــور رخ مى دهد؟ 
در زندگى مردم چه اتفاقــى رخ مى دهد؟ در حاکمیت ما 
چه اتفاقى  رخ مى دهد؟ در کاهش جرائم چه اتفاقى رخ 

مى دهد؟ 
آذرى جهرمى افزود: اینکه ما تفنگ را روى ســر کسى 
بگیریم و شلیک کنیم، طرف مى میرد، این یک واقعیت 
است اما اینکه در  این واقعیت چه رخ مى دهد، باید بررسى 

شود. 

شفاف بگویید بعد از فیلتر اینستاگرام چه مى شود؟

فردین فرمند، نماینده میانه که چهارم مهرماه در اعتراض 
به وضعیت اقتصادى کشــور در مجلــس تحصن کرده 
بود دیروز بار دیگر مقابل جایگاه هیئت رئیســه تحصن 

کرد و خواستار برگزارى جلســه غیرعلنى شد. این عضو 
فراکســیون امید در مقابل جایگاه هیئت رئیسه ایستاد، 
سر خود را پایین انداخت و تحصن خود را آغاز کرد. با آغاز 
تحصن این نماینده معترض، جمعى از نمایندگان به سمت 

وى رفتند و از وى خواستند که به صندلى خود بازگردد.
فرمند نیز ضمن نشان دادن قانون اساسى به نمایندگان 
اعالم کرد که در شــرایط اضطرارى هســتیم و الیحه 

بودجه 98 نمى تواند پاسخگوى شــرایط کشور باشد، از 
این رو باید جلسه غیرعلنى تشــکیل شود و این موضوع 
مورد بررسى قرار گیرد. نماینده میانه به رغم تحصن، در 
هنگام رأى گیرى ها به صندلــى خود مراجعه مى کند و 
پس از مشارکت در رأى گیرى دوباره مقابل جایگاه هیئت 

رئیسه مى رود.
این دومین بار اســت که فرمند، نماینده میانه در سه ماه 

گذشته در مجلس تحصن مى کند، پیش از این در چهارم 
مهر ماه امسال وى در اعتراض به وضعیت اقتصادى کشور 
در مجلس تحصن کرد و خواســتار برگزارى جلسه غیر 
علنى مجلس براى این موضوع شد که در نهایت مسعود 
پزشکیان که ریاست جلسه علنى آن روز را بر عهده داشت 
با درخواست نماینده میانه موافقت کرد و جلسه غیرعلنى 

مجلس برگزار شد.

فیلم ســینمایى «مارموز» سه شــنبه شــب با حضور 
نمایندگان مجلس و خانواده هاى آنها به نمایش درآمد.

بعد از نمایش آخرین فیلم کمال تبریزى، على مطهرى، 
نایب رئیس مجلس طى سخنانى گفت: فیلم «مارموز»، 
انتقاد از برخى روش هاى گذشته بود و اینکه برخى رفتارها 
در گذشته اشتباه بوده است. وى ادامه داد: فیلم نقاط مثبت 
و منفى داشت و بعضى صحنه هاى فیلم جذاب بود و اینکه 
چنین فیلم هایى در جامعه ایجاد نشاط مى کند مثبت است.

 مهــدى کیایى، مدیــرکل فرهنگــى و روابط عمومى 
مجلس نیز با مثبت ارزیابى کردن نمایش این فیلم براى 
نمایندگان مجلس گفت: تعداد زیــادى از نمایندگان و 
خانواده هــاى آنها که در نمایش ویــژه این فیلم حضور 
داشتند، فیلم را تقریباً پسندیدند و با بسیارى از صحنه هاى 

فیلم خندیدند. البته در بین تماشاگران، هم واکنش مثبت 
وجود داشت و هم واکنش منفى.

جوادنوروزبیگى، تهیه کننده فیلم نیــز گفت: این اکران 
براى ما بسیار خاص بود و خوشحالیم که شما به تماشاى 
این فیلم نشستید و خوشحالیم که شما نیز مانند مخاطبان 
فیلم در سالن هاى سینما از شوخى هاى فیلم خندیدید. ما 
در این فیلم واقعیت ها را گفتیم و هدف ما از ساخت این 

فیلم زدن تلنگر است.
داســتان این فیلم درباره «قدرت صمــدى» ملقب به 
«قدرت شب پره» و «قدرت ســه ضرب» با بازى حامد 
بهداد است که سوداى نمایندگى مجلس را در سر دارد. او 
به هر طریقى سعى مى کند خود را باال بکشد. «قدرت» 
در اثر اتفاقى یک شبه به قهرمان ملى تبدیل مى شود و...

تلنگر «مارموز»، نمایندگان مجلس را خنداند!

تحصن یک نماینده
در مجلس
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لغو پروانه بهره بردارى
 معدن تراورتن موته 

شوراى عالى معادن در پى اعتراض سازمان حفاظت 
محیط زیست نسبت به واگذارى معدن تراورتن میمه 
واقع در پناهگاه حیات وحش موته ، پروانه صادر شده 

براى این معدن را لغو کرد.
پناهــگاه حیات وحــش موته در شــمال اســتان 
اصفهان، با وســعتى بالغ بر 204 هزار هکتار یکى 
از زیســتگاه هاى مهم آهو در کشــور محســوب 

مى شود. 

هیچ فرونشستى در نطنز 
گزارش نشده است

محمدرضا نرجسیان،  مدیر اداره منابع آب شهرستان 
نطنز گفت: تاکنون هیچ فرونشســتى در شهرستان 
نطنز گزارش نشده است ولى امکان فرونشست زمین 

در این منطقه وجود دارد.

معابر کاشان 
بلوك فرش شوند

عضو شوراى اسالمى شهر کاشــان گفت: باتوجه 
به مشکالتى که آسفالت و قیر دارد، مى توان براى 
معابر این شهرســتان از بلوك فرش یا سنگ فرش 

استفاده کرد.
مهدى ناظم رضوى با اشــاره به مســتهلک شدن 
آسفالت معابر کاشــان اظهارکرد: با توجه به اینکه 
آسفالت بعد از شــش ماه خراب و دور ریز مى شود 
و همچنین گرانى قیمت قیر و آســفالت، بهتر است 

معابر بلوك فرش یا سنگ فرش شوند.

رونمایى از آثار نویسندگان 
شهرضا تا پایان سال

فاطمه پورخاقان، مدیر اداره کتابخانه هاى عمومى 
شهرضا گفت: تاکنون 90 جلد از آثار نویسندگان این 
شهرستان معرفى شــده و تا پایان امسال نیز 50 اثر 

دیگر از این نویسندگان رونمایى مى شود.

مایه کوبى100 هزار دام
 در اردستان 

میثم اســتکى، مدیر شبکه دامپزشــکى اردستان 
گفت: صد هزار رأس دام در این شهرستان از ابتداى 
سال جارى در مقابل بیمارى تب برفکى مایه کوبى

 شده اند.

مشخص شدن هیئت نظارت 
بر انتخابات اتاق بازرگانى 

با ابالغ احکام جداگانه از سوى وزیر صنعت،معدن 
و تجــارت و رئیس انجمــن نظــارت برانتخابات 
اتــاق هــاى بازرگانى، اعضــاى هیئــت نظارت 
بر انتخابــات اتــاق بازرگانى اصفهان مشــخص

 شدند.
طى احکام جداگانه اسرافیل احمدیه، محمد اقارب 
پرست، رضا چینى، مهدى جعفر پیشه و على کرباسى 
زاده به عنوان اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات اتاق 

بازرگانى اصفهان معرفى شدند.
انتخابات اتاق هاى بازرگانى 11 اســفندماه ســال 
جارى به صورت همزمان در سراســر کشور برگزار 

مى شود.

پایان مرمت 
مسجد «گاردر» خمینى شهر

مســجد تاریخى گاردر شهرســتان خمینى شهر  
مرمت شد.

علیرضا حبیبــى، مدیــر اداره میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى خمینى شهر گفت: 
براى مرمت این بناى تاریخى با 400 سال قدمت،

 بیش از دو میلیارد و 600میلیون ریال هزینه شــده 
است.

خبر

مدیرکل نوسازى مدارس اصفهان گفت: ده هزار کالس 
معادل 34 درصد مدارس این اســتان نیازمند ســامانه 

گرمایشى استاندارد و مناسب است.
مهــدى میربد با بیــان اینکه طــرح استانداردســازى

 سامانه هاى گرمایشى مدارس در سال هاى اخیر اجرا شد، 
افزود: این طرح در استان با هدف تأمین ایمنى و سالمت 
جسمى و روحى دانش آموزان و بهینه سازى مصرف انرژى 
و فراهم کردن زمینه هاى مناسب فرآیند تعلیم و تربیت از 
سال 1392 آغاز شد.وى اضافه کرد: سامانه گرمایشى 28 
درصد مدارس قبل از اجراى این طرح استاندارد نبود، ولى 
هم اکنون 66 درصد مدارس استان به وسایل گرمایشى 

استاندارد تجهیز شده اســت.مدیرکل نوسازى مدارس 
اصفهان ادامه داد: در صورت تأمین و تخصیص اعتبار الزم 
مى توان وعده داد که تا سه سال آینده تمامى کالس هاى 

درس استان به وسایل گرمایشى استاندارد مجهز شود. 
وى با بیان اینکه از بخارى نفتى در مدارســى اســتفاده 
مى شود که طرح هاى گازرســانى انجام نشده و یا تعداد 
دانش آمــوزان و کالس هاى درس آنها محدود اســت، 
گفت: با وجوداین، این اداره کل با همــکارى اداره هاى 
آموزش و پرورش اســتان نســبت به ایمن سازى و رفع 
نقایص مدارســى که از بخارى نفتى یا گازى اســتفاده 

مى کنند، اقدام کرده است.  

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان گفت: تجارى سازى 
و حل مشــکالت جامعه با اســتفاده از نتایج تحقیقات، 
رویکرد اصلى مراکز و واحدهــاى این مجموعه علمى 

در استان است.
احمد آذین افزود: تجارى ســازى علوم و حل مشکالت 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از مطالبات اصلى مردم 
است و این رویکرد در این دانشگاه به طور جدى دنبال 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه دانشــگاه ها به عنوان پیشران علمى 
کشور به شمار مى روند، خاطرنشــان کرد: ایران مسیر 
تبدیل شدن به مرجع علمى جهان را طى مى کند، زیرا 

در دنیاى کنونى، دانش حرف اول را مى زند و در مقایسه 
با ثروت، کشــورهاى برخوردار از دستاوردهاى علمى، 

قدرتمندتر هستند.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى اصفهان گفت: جغرافیاى 
علمى جهان به سمت قاره آســیا در حال حرکت است، 
به این معنا که کشــورهاى آســیایى دســتاوردهاى 
علمى بیشــترى دارنــد و کانــون توجه ملــل دیگر 

هستند.
وى گفت: مشارکت قابل توجه براى ارائه ایده ها و انجام 
تحقیقات توانسته است این مجموعه را به یکى از مراکز 

اصلى تولید علم در کشور تبدیل کند.

تجارى سازى علم، رویکرد 
اصلى دانشگاه آزاد اصفهان

مدارس استان نیازمند سیستم 
گرمایشى استاندارد است

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: آمار 
زندانیان تأدیه مهریه اســتان اصفهان 17 درصد 

کاهش یافته است.
احمد خسروى وفا با اعالم این خبر اظهارکرد: در 
پى صدور بخشنامه از سوى ریاست قوه قضائیه 
مبنى بر اتخاذ تدبیر و ترتیبات ویژه در رسیدگى 
به پرونده محکومان تأدیــه مهریه، اجراى مفاد 
این بخشنامه در دســتور کار دادگسترى استان 

قرار گرفت.
وى افزود: با برگزارى جلســات مشترك و طرح 
موضوع، نتیجه تالش قضــات در اجراى دقیق 
این بخشنامه، کاهش 17 درصدى آمار زندانیان و 
محکومان تأدیه مهریه در زندان هاى استان رقم 

خورده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت:80 درصد از خدمات و فعالیت هاى کارى این شرکت به صورت 
غیرحضورى ارائه مى شود.

حمید عالقه مندان از کاهش چشمگیر خاموشى ها در سال جارى خبر داد و افزود: میزان خاموشى ها در دوره حاضر 
با 47 درصد کاهش همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شده است.وى با بیان اینکه تا پایان 
سال 96 تمام روستاهاى باالى ده خانوار استان برقدار شدند، گفت: از آنجا که قرار بود به همه مناطق برق رسانى 
کنیم، سعى داریم جلوتر از اهداف کشور در سال 1405، از شبکه هوشمند برق در کشور برخوردار باشیم. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان اصفهان ادامه داد: برق باید بیشتر در مسیر تولید صنعتى، کارگاهى، شیالت و کشاورزى 

مصرف شود و با سرمایه گذارى در این حوزه، مدیریت مصرف برق صورت گیرد.
عالقه مندان با تأکید براینکه تولید برق باید با مصرف بهینه همراه شود، تصریح کرد: برق با صرف انرژى تولید 

مى شود، بنابراین نباید آن را به راحتى از دست دهیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان اظهارکرد: به دلیل کمى بارش ها، تولید برق سد زاینده رود را از دست 
داده ایم که به خاموشى هاى تابستان امسال منجر شد و در سال آینده نیز با مشکالتى در این رابطه مواجه هستیم.

عالقه مندان افزود: کار اصلى ما بهینه مصرف است که در مرحله نخست ادارات دولتى باید با مصرف درست به 
عنوان الگو مطرح شوند، سپس از مردم و دیگر مشترکان تقاضاى مصرف بهینه داشته باشیم. وى، میزان تلفات 

برق در استان اصفهان را درحدود 7 تا 8 درصد و در کشور را 15درصد اعالم کرد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
370 پروژه آماده سرمایه گذارى شهردارى هاى استان در 
درگاه سرمایه گذارى بارگذارى شده است که باید براى 

تکمیل به بخش خصوصى واگذار شود.
على مقدس زاده اظهار کرد: براى نخستین بار سمت و 
سوى برنامه هاى امور شهرى اصفهان به سمت استفاده 

از منابع مالى غیردولتى پیش رفته است.
وى با بیان اینکه واگــذارى طرح ها به بخش خصوصى 
همواره مورد تأکید دولت ها بوده اســت، افزود: از یک 
دهه پیش دولت هاى توسعه یافته به حضور فعال بخش 

خصوصى تأکید دارند تا تصدیگرى دولت ها را کم کنند.
معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
با بیان اینکه بــا واقع بینى دولت و تبصــره 19 در قالب 
بودجه شــرایط براى حضور بخــش خصوصى فراهم 
شده است، تاکید کرد: در اســتان اصفهان کار جدیدى 
با این نگاه ملى در حال شکل گیرى است و 370 پروژه 

آماده ســرمایه گذارى شهردارى هاى اســتان در درگاه 
سرمایه گذارى بارگذارى شده است که مى تواند امکان 
شفافیت در واگذارى پروژه ها و بوروکراسى براى دریافت 

مجوزهاى پروژه ها را به حداقل ممکن برساند.
مقدس زاده ابراز امیــدوارى کرد با توجــه به کارهاى 
مطالعاتى صورت گرفته و سیاســت هاى درستى که در 
حوزه مدیریت شهرى به کار گرفته  شده است و همچنین 
تعامل خوب ایــن حوزه با شــهرداران، بخش باالیى از 
پروژه ها مــى توانند براى تکمیل بــه بخش خصوصى 

واگذار شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان با بیان 
اینکه شهرداران عالوه بر کار جارى خود باید در جهت 
تفهیم ضرورت ها، بایدها و نبایدهاى پروژه هاى شهرى 
براى پارلمان هاى شهرى تالش کنند، افزود: امیدواریم با 
استمرار حمایت هاى وزارت کشور بتوانیم نتایج عملیاتى 

این طرح ها را شاهد باشیم.

370 طرح شهرى  اصفهان در انتظار سرمایه گذار 
کاهش17درصدى 
آمار زندانیان  مهریـه

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: تقویت اتحادیه شــرکت هاى تعاونى و پیگیرى انجام واگذارى وظایف 
تصدیگرى به اتحادیه هاى مذکور، در اولویت برنامه هاى هیئت رئیسه اتاق تعاون استان قرار گرفت.

محمد میرهادیان گفت: به منظور افزایش نظارت بر تعاونى ها و بهبود عملکــرد بخش تعاون، تقویت اتحادیه 
شرکت هاى تعاونى در اولویت برنامه هاى هیئت رئیسه اتاق تعاون استان قرار گرفته است.

وى با اشاره به اهمیت و نقش هر اتحادیه در بحث خدمات رسانى به تعاونى ها اظهار کرد: با توجه به وظیفه حمایتى 
که هر اتحادیه در قبال تعاونى هاى خود دارد، باید شرایطى فراهم شود تا شاهد تقویت و فعالسازى اتحادیه ها باشیم 

تا آنها نیز بتوانند نسبت به کمک به تعاونى ها اقدام کنند.
رئیس اتاق تعاون اصفهان تصریح کرد: تاکنون حمایت هاى الزم به منظور کمک به فعالسازى اتحادیه ها انجام 
شده و انتظار داریم اتحادیه ها نیز با توجه به ماهیت حقوقى که دارند، حضور خود را پررنگ تر و برنامه هاى خود را 

ارائه کنند تا بتوانیم در اجرایى شدن آنها حمایت هاى الزم را انجام دهیم.
میرهادیان در خصوص مشکالت تعاونى هاى مسکن نیز اظهار کرد: نبودن منابع و اعتبارات کافى براى توسعه 
تعاونى هاى مسکن در بودجه سنواتى و تسهیالت در اختیار دولت و همچنین اثر ناشى از رکود تورمى حاکم در 

بخش مسکن کل کشور، موجب بروز مشکالت براى تعاونى هاى مسکن شده است.

رئیس اتاق تعاون استان اعالم کرد؛ 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:

تقویت اتحادیه شرکت هاى تعاونى 
در اولویت کار اتاق تعاون

 میزان تلفات برق استان 7 درصد است

رئیس اتحادیه تولید و فروش مبــل در اصفهان با بیان 
اینکه برخى در رابطه با گمرك و با ترفندهایى همچون 
بار دانشجو اقدام به واردات مبلمان لوکس مى کنند، گفت: 
درحالى که خرید مبلمان درحدود 70 درصد کاهش یافته، 
تعمیر مبل در اصفهان 150 درصد نســبت به گذشــته 

افزایش یافته است. 
حجــت ا... پورحقانى اظهار کرد: متأســفانه تحریم ها و 
همچنین نوســانات نرخ ارز تأثیر منفى بر تولید و فروش 
مبل گذاشته، به گونه اى که هر متر پارچه چینى به دنبال 
افزایش نرخ دالر از 12 هزار تومان بــه 45 هزار تومان 

رسیده است.
وى با اشاره به قبضه بازار مبل از پارچه هاى ترك گفت: 
هر متر پارچه مبل ترك  از 135 هــزار تومان به بیش از 
300 هزار تومان افزایــش یافته، همچنین هر متر چوب 
راش مرغوب وارداتى گرجستان از ســه میلیون و 200 
هزار تومان به حدود شــش میلیون و 400 هزار تومان 

رسیده است.
رئیس اتحادیه تولید و فروش مبل در اصفهان تصریح کرد: 
متأسفانه تعرفه واردات چوب به صورت رابطه اى تعیین 
مى شود و وزارت صنعت در این خصوص هیچ حمایتى از 

تولیدکننده نمى کند.
وى با تأکید بر اینکه اگر صادرات مبل از ایران رونق نگیرد، 
به یقین این صنعت به نابودى مــى رود، اظهار کرد: البته 

صادرات نیازمند بازاریابى و شناسایى نیازهاى بازارهاى 
هدف است و این کار براى تولیدکننده هزینه بر است. 

پورحقانى پیشنهاد داد: ســفراى ایران در دیگر کشورها 
با نیازسنجى و شــناخت سلیقه مشــتریان مى توانند به 
تولیدکنندگان مبل براى صادرات کمک کنند و شرایط 

صادرات را تسهیل کنند.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر تولید مبــل داخل به 
استانداردهاى بین المللى نزدیک است، تأکید کرد: با این 

شــرایط تنها صادرات محدودى به اربیل عراق داریم و 
برخى شیخ نشــینان عرب به صورت اندك مبل ایران را 

خرید مى کنند.
وى همچنین به فعالیت بیش از 2000 واحد تولید و فروش 
مبل در اصفهان اشاره کرد و گفت: به دلیل افزایش شدید 
قیمت مبل، حدود 70 درصد خرید مردم کمتر شده و 25 
درصد واحدهاى مبلمان اصفهان از ابتداى امسال تاکنون 

تعطیل شده اند. 

رئیس اتحادیه تولید و فروش مبل مطرح کرد؛

رونق تعمیرات مبل در اصفهان

رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى مرغ استان 
اصفهان از بهبود وضعیت بازار مــرغ طى 15 روز آینده 

خبر داد.
حمیدرضا شــیخان اظهار کرد: به طورکلى قدرت خرید 
مردم در تمام زمینه ها کاهش چشــمگیرى یافته که در 
زمینه خرید مــرغ نیز اثرگذار بوده اســت اما پیش بینى 
مى شود به دلیل جوجه ریزى بیشتر در دوره قبلى، وضعیت 

بازار مرغ تا 15 روز آینده اندکى بهتر شود.
وى کاهش تولید مرغ را یکــى از دالیل گرانى این ماده 
خوراکى در سراسر کشور دانست و گفت: افزایش قیمت 

نهاده ها، جوجــه یک روزه، داروها و واکســن هایى که 
در دوره پرورش مورد اســتفاده قــرار مى گیرد، تلفات 
10 درصدى در اســتان و افزایش هزینه هاى کارگرى 
و حمل ونقل کاال، از دیگر دالیــل گرانى مرغ طى چند 

هفته اخیر است. 
رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى مرغ استان 
اصفهان میانگین مصرف روزانه مرغ در استان را 500 تن 
اعالم کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر حدود 300 تا 
350 تن مرغ به بازار عرضه مى شود، درحالى که ظرفیت 

کشتارگاه هاى استان بسیار باالتر از میزان تولید است.  

بهبود وضعیت بازار مرغ تا 15 روز آینده

آیین واگــذارى 2000 واحد مســکونى مجتمع بزرگ 
آبشــار با عنوان پروژه شهید کشــورى با حضور مشاور 
عالى فرماندهى ارتش جمهورى اســالمى و جمعى از 
فرماندهان، مسئوالن و فرزند شهید احمد کشورى برگزار 
و کلید یکى از واحدهاى احداث شده، به نمایندگى تسلیم 
یکى از ساکنین شــد و از تمبر یادبود برج هاى مسکونى 

پروژه شهید کشورى رونمایى شد.
مشاور عالى فرمانده ارتش جمهورى اسالمى ایران در 
این آیین، خطاب به على کشــورى فرزند شهید احمد 
کشــورى که در این آیین حضور داشــت، گفت: شهدا 
مستجاب الدعوه هستند و در بین شهداى واالمقام ارتش، 

شهید کشورى یکى از الگوهاى من است.
امیر سرتیپ سعید خرم طوسى افزود: اگرچه در گذشته، 
در پروژه شهید کشورى اصفهان تالش هاى فراوانى در 
راستاى ایفاى تعهدات به کارکنان انجام شد اما به دالیل 
مختلف که عمده آنها فراسازمانى بوده، موفق به کسب 

رضایتمندى و نیل به اهداف نشده است.
وى ادامه داد: با انتصاب امیر سرلشکر موسوى به عنوان 
فرمانده کل ارتش، نگرشــى جدیــد در ارائه کارهاى 
جهادى، تقویت قوه عاقله و تغییر مشاور مادر، حذف برخى 
ساختارهاى دست و پاگیر و حمایت عالى و تأمین به موقع 
منابع، موجب تحول چشمگیر در پیشرفت فیزیکى پروژه 
شهید کشورى و احیاى همه جانبه فعالیت هاى عمرانى 

آن شد و حتى کار به صورت سه شیفت جلو رفت. 
***

فرمانده هوانیروز کشور نیز در آیین واگذارى واحدهاى 
مجتمع بزرگ آبشــار با عنوان پروژه شــهید کشورى 
اصفهان گفت: هوانیروز، یگانى خاص در بین نیروهاى 
مســلح بوده و قبل از دوران جنگ تحمیلى، شــهیدان 
کشــورى و شــیرودى و... کارهاى بســیار بزرگى در 

کردستان انجام دادند. 
امیر ســرتیپ یوســف قربانى با قدردانى از پشتیبانى و 
حمایت فرماندهان و دســت اندرکاران در اجراى پروژه 

شــهید کشــورى اصفهان گفت: پروژه شهید کشورى 
پس از 20 ســال که جزو پروژه هاى فرسوده مى شد با 
حرکتى جهادى و انقالبى، فاز 6 اولویت اول آن امروز به 
ثمر نشســته و فاز 6 اولویت دوم آن، تا پایان سال آینده 
به اجرا درخواهد آمد تا پرونده پروژه شهید کشورى، به 

اتمام برسد.
***

مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا هم در این آیین، 
اجراى این پروژه که مزین به نام شهید کشورى است را 

از برکات وجود این شهید دانست.
جعفر آقایى افزود: ساخت و ساز مجموعه هاى مسکونى 
در پروژه شهید کشورى در فازهاى مختلف تعریف شده و 
امروز پروژه هاى متعدد در قالب برنامه اى مدون به سرعت 

در حال انجام است.
وى ادامه داد: تاکنون در شهرك آبشار، هفت فاز عملیاتى 
به اجرا درآمده است که فازهاى یک تا 5 با 3200 واحد 
مســکونى به متقاضیان واگذار شده و اســکان در آنها 

جریان دارد. همچنین اولویت نخســت فــاز 6 در قالب 
11 برج مسکونى شامل 2009 واحد مسکونى است که 
در یکسال گذشته و با حمایت بى دریغ فرماندهى ارتش 
جمهورى اسالمى ایران و همت کارکنان شرکت عمران 
آبشار اسپادانا آماده و فراخوان اعضا براى تحویل واحدها 
در حال انجام است که تا پایان سال جارى کلید این 2009 

واحد تحویل اعضا خواهد شد.
آقایى گفت: در مجموعه شــهید کشورى اصفهان باید 
11 هزار واحد مسکونى ساخته شود که 3000 واحد آن 
در فازهاى یک تا 5 ساخته و تحویل شد. در فاز 6 اولویت 
یک نیز بیش از 2000 واحد امروز به بهره بردارى رسید. 
در فاز 6 اولویت دوم هم 2000 واحد دیگر ســاخته و تا 
پایان سال آینده تحویل مى شود و 4000 واحد در فاز 7 در 

حال طراحى است که اجرایى خواهد شد.
***

شــهردار منطقه 6 اصفهان هم از ورود شهردارى براى 
توسعه شهرك شهید کشورى خبر داد و گفت: شهرك 

شهید کشورى در شرق اصفهان واقع شده و احداث این 
مجموعه که 130 هکتار از اراضى مجتمع آبشار را در بر 
مى گیرد با هدف ساخت بیش از 11 هزار واحد مسکونى 
در هفت فاز در سال 1379 کلید خورد و متولى اصلى این 
پروژه شرکت عمران آبشار اسپادانا ارتش است اما با توجه 
به درخواست هاى مردمى، شهردارى طى چند ماه گذشته 

تعامالت خوبى برقرار کرده است. 
محمدرضا برکت اظهار کرد: با دعوت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصــى، در مجموعه 130 هکتارى شــهید 
کشــورى یک مجموعه ورزشى به وســعت 18 هزار 
مترمربع، یک مجموعه بهداشــتى به مساحت 12 هزار 
مترمربع و یک ســالن چند منظوره ورزشى به مساحت 

5500 مترمربع در این شهرك احداث خواهد شد.
وى ادامه داد: با رایزنى هاى انجام شده، سازمان میادین 
و مشاغل تا پایان سال جارى بازار کوثر 15 را در راستاى 
رفاه شهروندان ساکن در مجموعه شهید کشورى احداث 

مى کند  و به بهره بردارى خواهد رساند. 

ساسان اکبرزاده

کلید 2000 واحد مسکونى پروژه شهید کشورى تا پایان سال تحویل مى شود
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مهوش وقارى، بازیگر تلویزیون و سینما از دالیل کم کارى این روز هاى 
خود گفت.

وى در خصوص کم کارى خود گفت: متأسفانه چند وقتى است که کم کار 
شده ام؛ پیشنهادى به من نمى شود و بهانه این است که ما فکر مى کنیم 
شــما بخاطر آقاى قاضى مرادى کار نمى کنید. وى ادامه داد: با توجه به 
شرایط همسرم و هزینه هایى که وجود دارد، با هر پشتوانه مالى که باشم 

اما نیاز به کار دارم.
وقارى درباره همراهى همسرش در پشــت صحنه خاطرنشان کرد: چند 
پیشنهاد کار داشتم اما باید به شهرســتان مى رفتم که با شرایط همسرم 
نمى توانم. باید همســرم را هم با خودم همراه کنم که مورد قبول گروه ها 
نیســت. البته چند وقت پیش تله فیلم «بچه هاى کالس هشــتم» به 
کارگردانى مسعود منصورى را بازى کردم که آنها قبول کردند، همسرم با 

من به پشت صحنه بیاید.

«ما همه با هم هستیم» از جشنواره فجر امسال انصراف داد.
مدیر روابط عمومى فیلم سینمایى «ما همه با هم هستیم» به کارگردانى کمال 
تبریزى که از پربازیگرترین فیلم هاى امسال است، اعالم کرد که این فیلم به 
دلیل پرحجم  بودن مرحله جلوه هاى ویژه بصرى و احترام به قانون زمانبندى 
تقدیم نسخه بازبینى به دبیرخانه، قطعاً به جشنواره فجر نمى رسد. بر این اساس، 
هیچ نسخه اى از این فیلم نیز در اختیار هیئت محترم انتخاب براى بازبینى قرار 
نگرفته است. مهران مدیرى، محمدرضا گلزار، لیال حاتمى، ویشکا آسایش، 
هانیه توسلى، پژمان جمشــیدى، مانى حقیقى، جواد عزتى، سروش صحت، 
حسن معجونى، مهران غفوریان، نادر فالح، سیروس گرجستانى، على شادمان، 
رضا ناجى، سام نورى، فرزین محدث، بهادر مالکى، یدا... شادمانى، محمدمهدى 
حسینى نیا، شیرین آقا کاشى، بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفى، لیدا فتح اللهى، شیوا 

بلوچى و دانیال کاظمى در فیلم ایفاى نقش کرده اند.
داستان فیلم در بسترى کمدى روایت مى شود و ماجراى سقوط یک هواپیما 
همراه با مسافرانى است که رازهاى مختلفى دارند؛ رازهایى که قرار نیست تا ابد 
پنهان بمانند... تا کنون چندین فیلم مهم از حضور در جشنواره انصراف داده اند.

در حالى که با جدا شدن امیر جدیدى همه از توقف پروژه جهان 
پهلوان تختى ســاخته بهرام توکلى خبر مى دادند اما بر اساس 
آخرین شنیده ها توکلى در ســکوت خبرى فاز سوم مربوط به 
مسابقات تختى در المپیک را در ســکوت خبرى نیز به اتمام 

رسانده است.
نکته جالب توجه در خصوص جانشــین نقش تختى است. بر 
این اساس فردى با نام محسن تختى که البته از خانواده جهان 
پهلوان محسوب نمى شود جایگزین امیر جدیدى شده و نقش 
غالمرضا تختــى را در زمان برگزارى مســابقات المپیک ایفا 

مى کند.
محسن تختى از لحاظ ظاهرى بسیار شبیه غالمرضا تختى بوده 
و همچنین خود در رشته کشــتى فعالیت داشته است. با پایان 

یافتن فیلمبردارى فاز آخر فیلم جهان پهلوان تختى شائبه ها در 
خصوص حضور توکلى در جشنواره فیلم فجر قوت گرفته است.
ماه گذشته عوامل فیلم سینمایى غالمرضا تختى ضمن اعالم 

خبر پایان فیلمبردارى فاز نخست این فیلم که مربوط به دوران 
کودکى غالمرضا تختى اســت، پــس از 20 روز در احمد آباد 

مستوفى، از تغییر در ترکیب بازیگران این فیلم خبر داده بودند.
توکلى که سال گذشته تجربه بسیار موفق «تنگه ابوقریب» را 
پشت سر گذاشــته حال بار دیگر در کنار سعید ملکان به سراغ 
سوژه اى جذاب رفته اند. زندگى جهان پهلوان تختى تازه ترین 
تجربه همکارى ســعید ملکان و بهرام توکلى است. نگارش 
فیلمنامه این فیلم سینمایى چهارماه پیش به اتمام رسیده و براى 

دریافت پروانه ساخت به وزارت ارشاد ارائه شده است.
گفتنى است در خصوص ســایر بازیگران جهان پهلوان تختى 
هنوز اطالعاتى در دست نیست اما به احتمال فراوان این فیلم 

به زودى اخبارى در خصوص سایر عوامل نیز ارائه خواهد داد.

لیال اوتادى از علت انصرافش براى ادامه همکارى با سریال «13 شمالى» 
گفت.

این بازیگر ســینما و تلویزیون گفت:  «یکى از بازیگران خانم با مجرى و 
باالدستى هاى کار ارتباط خاصى داشتند و همه چى به نفعشان گرفته  شد. 
من هم کًال جایى که حق خودم یا هرکســى خورده شود، نه مى مانم نه 

سکوت مى کنم!»
این سریال مســابقه بین دو گروه از بازیگران چهره مرد و زن است که در 
گروه آقایان کامبیز دیرباز، محمدرضا هدایتى، امیرحسین آرمان، هادى 
کاظمى و در گروه خانم ها، سحر قریشى، لیال اوتادى، سمانه پاکدل و بهاره 
افشارى حضور دارند. این دو گروه با داورى حمید گودرزى در جنگل هاى 
بهشهر و نوشــهر به رقابت مى پردازند. این دو تیم  طى ده روز با یکدیگر 
رقابت داشتند و در هر روز یک دور از مسابقات برگزار مى شد. تیم بازنده 
باید براى دور بعد، یک نفر را از بین خودشــان حذف مى کرد تا به همین 

شکل تیم ها به مرحله نهایى برسند.

برادر و مدیر برنامــه  مجید خراطها، خواننده  پاپ کشــورمان اعالم کرد که 
وضعیت بینایى برادرش دیگر هیچگاه به حالت اول خود باز نمى گردد.

چند هفته است که مجید خراطها دچار کم سویى و سوزش چشم شده است. 
آنقدر چشمش کم سو شد که فقط یک متر جلو تر از خود را مى دید. حاال با طول 
درمان دو هفته اى که پزشــک در نظر گرفته و همچنین مصرف دارو، کمى 
سوى چشم راست این خواننده بهتر شده است، اما طبق اعالم پزشک بینایى 
خراطها هیچگاه به حالت اول باز نمى گردد. سعید خراطها برادر و مدیر برنامه  
این هنرمند گفت: بینایى چشم راست برادرم رو به بهبود است اما هنوز بینایى 
چشم چپ وضعیت مناسبى ندارد. آنطور که پزشــکان علت یابى کرده اند، 
التهاب عصب بینایى سبب بروز این مشکل براى مجید شده است. وى با اشاره 
به امکان برگشتن بینایى خراطها به حالت اولیه بیان کرد: ما به شهر هاى قم، 
شیراز و چند شهر دیگر براى درمان سفر کرده ایم. متأسفانه به ما اطالع دادند 
که دیگر بینایى مجید به صورت کامل بر نمى گردد. مدیر برنامه مجید خراطها 
ادامه داد: ما انواع و اقسام شــیوه هاى درمانى را براى بهبود برادرم امتحان 
کردیم. از طب سنتى گرفته تا انرژى درمانى و طب سوزنى؛ هر دارویى که الزم 
بود خریدارى کردیم که اوضاع برادرم بهتر شود. سعید خراطها در خصوص 
وضعیت بیمه  این خواننده گفت: دوست ندارم بخاطر برادرم از بیمه هنرمندان 
صحبت کنم، اما به طور کل هنرمندان کشــور بیمه اى مناسب ندارند. بیمه 
هنرمندان، عمًال یک بیمه  صورى و بدون کاربرد است. هیچ برنامه  درمانى در 

این بیمه وجود ندارد که براى هنرمندان قابل استفاده باشد.

پرســتو صالحى با نام اصلى الهام صالحى سیاوشــانى بازیگر 41 ساله 
سینما و تلویزیون در صفحه شخصى اینســتاگرامش خبر ازدواج خود را 

به هوادارانش داد.
پرستو صالحى متولد 9 آبان ماه سال 1356 در بیمارستان شهداى تجریش 
مى باشد. وى دانشجوى انصرافى رشته نمایش است. و تا قبل از ازدواج 
به همراه مادر، برادر و همســر برادرش مارال باغ شــیرین که مهندس 
الکترونیک اســت، یکجا زندگى مى  کرد. صالحى اولین نقش بلندش را 
در سریال «محاکمه» به کارگردانى حســن هدایت ایفا کرده است. وى 
به دلیل حضور در سریال طنز «زیر آســمان شهر» به کارگردانى مهران 

غفوریان به شهرت رسید.
پرســتو صالحى به همراه برادرش، امیر صالحى، با حضور در هجدهمین 
قسمت از برنامه «ماه عسل» در رمضان ســال 1395 از اعتیاد پدرش به 
مواد مخدر پرده برداشت و گفت: «دردسرهاى زندگى ما، از یک منقل و 
دوست هاى پدرم شروع شد که انتهایش به اینجا ختم شد. سرطانى بود که 
در زندگى ما افتاد و خوشــبختى خانواده من را گرفت. مادرم اولین بار که 
متوجه شد پدرم معتاد است، من هشت سالم بود.» برادر وى امیر نیز افزود: 
«از مرکز توجه پدرم دور شدیم. فقط پدرم با دوستان دور هم بودند و بیشتر 
در مسافرت ها این کار را انجام مى دادند و اسمش را مى گذاشتند تفریح.» 

پرستو صالحى بارها اعالم کرده که یک استقاللى است.
شاهین صمدپور، مستندساز و کارگردان در اینستاگرامش نوشت: «رفاقِت 
من و خانم صالحى عزیز بر مى گرده به بیش از ده سال پیش، زمانى که 
تو یک فیلم هم بازى بودیم و پارتنر هم بودیم. طى این سال ها صراحت 
بیان خانم صالحى باعث شد همیشــه براشون احترام خاصى قائل باشم. 
دیشب خبر ازدواجشون رو توى صفحه شــون خوندم و خیلى خوشحال 
شدم. بالفاصله بهشون پیغام دادم که پرستو جان! داماد لطفًا؟ که ایشون 

در جواب گفتن از بچه هاى معروف سینما نیست و نمى شناسیدشون.»

اصفهان بعد از مدت ها شاهد اجراى تئاترى با حضور هنرمندان 
معروف کشور خواهد بود. «آهسته با گل سرخ» اثر زنده یاد اکبر 
رادى به کارگردانى هادى مرزبان از 27 دى ماه در اصفهان به 

روى صحنه خواهد رفت. 
کارگردانى معروف، نویسنده اى معروف تر

هم اکبــر رادى و هم هادى مرزبان از شــناخته شــده ترین 
هنرمندان عرصه نمایش هستند و سال هاست که عالقه مندان 
تئاتر را از چشمه هنرشان سیراب کرده اند. زنده یاد اکبر رادى 
یکى از مشهورترین نمایشــنامه نویسان ایران بود. او در طول 
نیم قرن فعالیت حرفه اى اش بیش از 20 نمایشنامه  نوشت که 
بیشــتر این آثار به کارگردانى هادى مرزبان روى صحنه رفته 
است. مرزبان، اکبر رادى را «مردمى ترین درام نویس ایران» 

خوانده است. رادى 5 دى 1386 در 68 سالگى درگذشت.
اما خود هــادى مرزبان هــم در عرصه تئاتر کشــور یکى از 
چهره هاى ماندگار به حســاب مى آید. او ســال هاســت به 
کارگردانى در عرصه هنرهاى نمایشــى مشغول است اگرچه 
بازى در نقش هاى متعددى را نیز تجربه کرده است. مرزبان در 
پنج فیلم سینمایى نقش آفرینى کرده که آخرینش «بچه هاى 
ابدى» پوران درخشنده در سال 1386 ساخته شده است. ده ها 
نقش ریز و درشت در تله تئاترها و مجموعه هاى تلویزیونى هم 

از دیگر فعالیت هاى هادى مرزبان در عرصه هنر بوده اســت. 
سریال هاى «امیرکبیر»، «پهلوانان نمى میرند» و «تنهاترین 
سردار» از جمله مشهورترین آثارى است که مرزبان در آنها به 

ایفاى نقش پرداخته است. 
جوانان دیروز که دهه 60 را تجربه کرده اند و سال هاى آن دهه 
بالیده اند، حتماً مجموعه تلویزیونى «ما مى توانیم» را به یاد مى 
آورند که سال 1364 در 39 قسمت 20 دقیقه اى از شبکه دوم 
تلویزیون پخش و در آن تئاتر به زبان ساده به نوجوانان آموزش 
داده مى شد. هادى مرزبان 41 ساله،  بازیگر و آموزش دهنده 
اصلى قطعات نمایشى «ما مى توانیم» بود که در اوج جنگ و 
در زیر بمباران هاى رژیم خصم، دهه شــصتى ها را به دنیاى 

رؤیاها مى برد.
4 اجرا براى ادامه زندگى

حاال هادى مرزبان 74 ســاله با کارگردانى اثرى از اکبر رادى 
در راه اصفهان اســت. همراه با او میترا حجار، محمد حاتمى، 
سام قریبیان، فریبا کوثرى و حبیب اسماعیلى هم به اصفهان 
مى آیند. اینها بازیگران نمایش «آهسته با گل سرخ» هستند که 
این روزها در تهران روى صحنه است و قرار است اصفهانى ها را 

نیز بى نصیب از دیدن یک نمایش خوب نگذارند.
هادى مرزبــان این نمایش را نخســتین بــار در پاییز 1364 
کارگردانــى کرد. در آن ســال، فــردوس کاویانــى، اصغر 

همت، مریم معترف، فرزانه کابلى، دانیــال حکیمى و عظیم 
شــمخانى، بازیگران اثر اکبر رادى بودند اما بیش از 30 سال 
بعد از آن روزگار، هنرمندان نســل دوم و ســوم سینما، تئاتر 
و تلویزیون به جاى نســل قبل ترشــان روى صحنه اجرا به 

هنرنمایى مشغولند.
اصفهانى ها از 27 دى ماه براى چهــار اجرا مى توانند کار این 
هنرمندان نامى را در اثرى خلق شــده توسط یکى از بهترین 
نمایشنامه نویسان و با کارگردانى یکى از بهترین هاى هنرهاى 
نمایشى ایران در شهرشان شاهد باشند. هادى مرزبان، 20 سال 
پیش با نمایش «میر عشق» سالنى را در اصفهان افتتاح کرد 
که از دو هفته دیگر میزبان «آهسته با گل سرخ» خواهد شد. 
این، تقارنى جالب براى نمایشى است که بخشى از داستان آن 
در دى ماه 1357 مى گذرد. «آهسته با گل سرخ» قصه خانواده 
یک تاجر چاى است در آســتانه انقالب در بین ماه هاى مهر تا 

اوایل دى.
اینطور که به نظر مى رسد باالخره قرار است زمستان تئاترى 
شهر تئاتر ایران با این نمایش، شکوفه اى به خودش ببیند؛ آن 
هم در اولین ماه زمستان که هم داستان نمایش در چنین ماهى 
مى گذرد و هم تولد ســالن اجرایش در آن اتفاق افتاده و البته 
سالروز درگذشت نویسنده بزرگ نمایشنامه اش نیز متقارن با 

همین ماه است.

احســان علیخانى ضمن مرور خاطراتش با بهنام صفــوى، آرزو کرد او 
سالمتى اش را بار دیگر به دست آورد.

علیخانى با انتشار تصویرى از خود و بهنام صفوى در اینستاگرام، درباره این 
خواننده پاپ نوشت: «ده سال پیش تیتراژ برنامه عید رو مى ساختیم که 
دعوتش کردیم با فرزاد فرزین و على اصحابى بخونه، آروم، متین و مؤدب 
اومد و خوند، در این ده ســال هر موقع دیدمش به همون اندازه یک دهه 
پیش متین و مؤدب بود، حتى آخرین بار سه هفته پیش که اتفاقى دیدمش 
تو بیمارستان، روى ویلچر نشســته بود، آروم و خیره به یک نقطه، نگاه 
نگران مادرش کنارش و پدرى که محکم و استوار ایستاده بود، بهنام همون 
اندازه متین و نجیب اما کمى ُکندتر، آهسته تر و بى حال تر حرف مى زد، 
وسط روزهایى که معلوم نیست طلب چى رو از هم دیگه داریم که اینقدر 
همدیگر رو آزار میدیم و بى رحم شدیم، بهنام فقط آرزوش اینه که بتونه 
سالم کنار همسر و فرزنِد تازه از راه رسیدش باشه، همین، حتى بدون کار، 
بدون شهرت، بدون ثروت، فقط باشه، همین. براش دعا کنیم که سر حال 

بشه دعا کنیم بلند بشه ان شاءا...»

در اثرى از اکبر رادى و به کارگردانى هادى مرزبان؛

بازیگران نامدار در اصفهان روى صحنه مى روند
افشاگرى لیال اوتادى درباره 

سریال «13 شمالى»

همسر پرستو صالحى کیست؟ 

گالیه  خانم بازیگر از بیکارى

نابینا شدن خواننده معروف 
قطعى است

فیلم ُپربازیگر کمال تبریزى هم
 به جشنواره نرسید

خاطره احسان علیخانى از 
آخرین دیدارش با بهنام صفوى

کارگردان «تنگه ابوقریب»، تختى را به جشنواره مى رساند؟

محمدحسین رنجبران، مدیر کل روابط عمومى سازمان صداوسیما 
با انتشار پستى در حساب کاربرى اینســتاگرام خود تصویرى از 
محمد گلریز، خواننده ســرود هاى انقالبى و خاطره انگیز منتشر 
کرد. رنجبران در توضیحات پست خود به شنیدن خبر درگذشت 
این خواننده از زبان یکى از بزرگان عرصه فرهنگ کشور اشاره کرد. 
او در ادامه این پست درباره پیگیرى این خبر توضیح داد و نوشت 

شایعه اى بیش نبود.
رنجبران در اینستاگرام نوشت: «در گیرو دار ماجراى کیش بودم که 
حدود ساعت یک بعدازظهر یکى از بزرگان عرصه فرهنگ کشور با 
گوشى همراهم تماس گرفت و گفت:" آقاى رنجبران! آقاى گلریز 
رو که خبر دارید؟!" گفتم:" نه، چى شــده؟" گفت:" متأسفانه به 
رحمت خدا رفته و خانواده اش دارند پیگیرى مى کنند براى تدفین 
در قطعه هنرمندان اما کارشون به مشکل خورده به من خبردادند 

گفتم من به آقاى رنجبران میگم سریع پیگیرى کنه ..."
خیلى ناراحت شدم و گفتم:"حتماً پیگیرى مى کنم خیالتون راحت 

باشــه..." از اونجا که به این عزیز خیلى اعتماد داشتم سریع به 
بچه ها گفتم خبرش و تسلیت اداره کل روابط عمومى صدا وسیما 
رو آماده کنند و حتى به مدیــرکل پخش اخبار هم خبردادم براى 
ساعت 14 تصویر الزم رو آماده کنه و از طرفى هم به حمید خواجه 
نژاد، مدیر روابط عمومى سیما گفتم پیگیر قطعه هنرمندان باشه 
و البته شماره تلفن منزل آقاى گلریز رو هم برام بفرسته... سریع 
تلفن منزل آقاى گلریز رو فرســتاد و هم بــا اینکه خیلى درگیر 
بودم تلفن منزلشون رو گرفتم. آقایى گوشى رو برداشت و سالم 
وعلیک کردم؛ "منزل آقاى گلریز؟" "بله بفرمایید"... "ببخشید 
من رنجبران هستم از صدا وسیما. تسلیت میگم خدمتتون خیلى 
خبر ناراحت کننده اى بــود و... آقاى... گفتند که شــما به دنبال 
کار هاى قطعه هنرمندان هســتید من درخدمتتون هستم واقعًا 
ایشون براى ما عزیز بودن و... بنده خدا گفت:"ببخشید مگه چى 

شده؟!" گفتم: "مگر آقاى گلریز فوت نشده اند؟!" زد زیرخنده و 
گفت:"آقاى رنجبران من خودم هستم گلریزم خداروشکر 

سالم هســتم هنوز" و خنده. خودم هم کلى خندیدم و البته خدارا 
شکر کردم:"آقاى گلریز خدا را شکر انشاءا... که همیشه سالمت 
باشید..." به سرعت جلوى انتشار خبررو گرفتم و به بچه هاى پخش 
اخبار هم زنگ زدم و البته سریع به آن بزرگ عرصه فرهنگ زنگ 

زدم و گالیه کردم او هم کلى خندید 
و عذرخواهى کرد و گفت یک نفر 
دیگه این خبر رو بهش داده بوده 
و االن بهش زنــگ مى زنه و 
برخورد مى کنه... خالصه کلى 
خندیدیم در این روز سخت.» 

واکنش جالب خواننده معروف به شایعه فوتش 

روزى که «گلریز» ُمرد و زنده شد!

اان باشه 
... سریع 
ىى درگیر

 وسالم 
بببخشید 
نن خیلى 
 ببهه دنبال 
ستتم واقعًا 
ممگه چى 

ننده و 
ر

زدم و گالیه کردم او هم کلى خندید 
و عذرخواهى کرد و گفت یک نفر 
دیگه این خبر رو بهش داده بوده
و االن بهش زنــگ مى زنه و 
برخورد مى کنه... خالصه کلى 
خندیدیم در این روز سخت.» 

مانى مهدوى
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کرار جاسم محمد هافبک عراقى تیم صنعت نفت آبادان با حضور در دفتر تیم الشرطه عراق قرارداد 
رسمى با این تیم انعقاد کرد و به طور رسمى به این تیم پیوست.  طبق اعالم یکى از خبرنگاران 
سرشناس عراقى قرار است کرار جاسم تا پایان فصل در صنعت نفت آبادان بماند و سپس قرارداد 

او با باشگاه الشرطه از تابستان سال آینده اعتبار پیدا مى کند.
کرار جاسم محمد که با سرخپوشان تبریزى به فوتبال ایران معرفى شد در دوران بلند مدت حضور 
خود در لیگ برتر همراه با تیم هاى تراکتورسازى، اســتقالل تهران و صنعت نفت آبادان خوش 
درخشید و یکى از ستاره هاى این سه تیم به حســاب آمد. این هافبک پر سر و صداى عراقى از 
ابتداى لیگ هفدهم همراه با فراز کمالوند به آبادان رفت و به مهره تاثیرگذارى براى صنعت نفت 
تبدیل شد. او طى این دو فصل عالوه بر اینکه گل هاى تاثیرگذارى به ثمر رساند، در ثبت گل هاى 

دیگر هم موفق عمل کرد و خیلى زود به ســتاره اى محبوب در بین تماشاگران تبدیل شد. اما 
به هر حال اخالق او که معرف حضورتان هست و در سال هاى اخیر رفتارهایش خیلى ها را 

کالفه کرده بود
قبل از شروع فصل زمزمه هایى مبنى بر جدایى کرار از صنعت نفت به دلیل نوسانات موجود 
در بازار ارز شنیده مى شد اما طبق توافقات موجود این هافبک عراقى در آبادان باقى ماند و 
باز هم عملکرد بسیار خوبى از خود به نمایش گذاشت تا در روزهاى کم فروغ نفت یکى 

از  ستاره هاى تیمش باشد.
حاال این بازیکن با حضور در دفتر باشگاه الشرطه عراق و پس از صحبت با مسئوالن 

این باشگاه قرارداد رسمى با آن ها منعقد کرد و قرار است از تابستان سال آینده براى 
این تیم به میدان برود. با این اوصاف باید شاهد آخرین فصل حضور 

کرار در لیگ ایران باشــیم و به نوعى براى ماه هاى آخر او را 
تحمل کنیم. بازیکنى که على رغم حاشیه فراوانى که داشت از 
کیفیت خوبى برخوردار بود و نمایش تاثیرگذارى طى این مدت 

از خود به جا گذاشت. هرچند او در مقطعى با جدایى از استقالل به 
عراق بازگشت و دوباره با تراکتورسازى به لیگ برتر بازگشت. 
اما حاال با توجه به سن و سالى که دارد بعید است دوباره شاهد 

حضور دوباره او در لیگ برتر باشیم.
 اما موضوع امضاى قرارداد کرار جاسم، هافبک عراقى صنعت 

نفت آبادان با باشگاه الشرطه عراق به نوعى در آبادان جنجال را به 
پا کرده است. این هافبک عراقى که سابقه بازى در تیم هاى بزرگى مثل 

استقالل و تراکتورسازى را در کارنامه اش دارد تا پایان فصل با صنعت نفت قرارداد دارد 
و این امضاى قراردادش باعث شد تا جنجالى به وجود بیاید که این بازیکن با وجود داشتن 

قرارداد با باشگاه عراقى قرارداد امضا کرده است.
در این راستا  خبرگزارى فارس گفتگویى را با این بازیکن انجام داد تا ابهامات  موجود در این 

باره برطرف شود به سراغ این هافبک عراقى رفت تا جویایى این موضوع شود.  
  از یکى دو روز پس از امضاى قراردادت با الشرطه جنجالى به پا شده که شما 

با وجود داشتن قرارداد با صنعت نفت با باشگاه عراقى قرارداد امضا کردى؟
خوب اســت که این موضوع  را توضیح بدهیم. من تا پایان فصل با صنعت نفت قرارداد دارم و تا 
پایان فصل نیز در این تیم مى مانم. نکته مهم این است که در قانون فیفا هر بازیکنى مى تواند 6 
ماه مانده به اتمام قراردادش با باشگاه دیگرى به توافق برسد و قرارداد امضا کند. من نیز کار غیر 
قانونى انجام ندادم و با باشگاه الشرطه 6 ماه مانده به پایان قراردادم توافق کردم و از فصل آینده 

براى این تیم در لیگ عراق بازى خواهم کرد.
 پیش از این خبر رفتن به الزوراء و توافقت با این باشگاه مطرح بود ولى شما به 

الشرطه رفتنى؟
واقعیت این است که من با باشگاه الزوراء جلسه اى برگزار کردم و در این جلسه توافقاتى به صورت 
شفاهى انجام شد ولى هیچ قرارداد رسمى امضا نکردم و تنها یک توافق شفاهى بود. بعد از این 

جلسه با باشگاه الشرطه نیز جلسه داشتم و تصمیم گرفتم تا به این باشگاه بروم.

 آبادان با حضور در دفتر تیم الشرطه عراق قرارداد 
ن تیم پیوست.  طبق اعالم یکى از خبرنگاران 
صل درصنعت نفت آبادانبماند وسپسقرارداد 

دا مى کند.
تبال ایران معرفى شد در دوران بلند مدت حضور 
، اســتقالل تهران و صنعت نفت آبادان خوش 
ــاب آمد. این هافبک پر سر و صداى عراقى از 
ن رفت و به مهره تاثیرگذارى براى صنعت نفت 
هاى تاثیرگذارى به ثمر رساند، در ثبت گل هاى 

ى محبوب در بین تماشاگران تبدیل شد. اما 
و در سال هاى اخیر رفتارهایش خیلى ها را 

ار از صنعت نفت به دلیل نوسانات موجود 
 ین هافبک عراقى در آبادان باقى ماند و 
شت تا در روزهاى کم فروغ نفت یکى 

 عراق و پس از صحبت با مسئوالن 
 است از تابستان سال آینده براى 

رین فصل حضور 
هاى آخر او را 
 که داشت از 
طى این مدت 

ى از استقالل به 
رتر بازگشت. 
دوباره شاهد 

راقى صنعت 
دان جنجال را به 

در تیم هاى بزرگى مثل 
پایان فصل با صنعت نفت قرارداد دارد 
جود بیاید که این بازیکن با وجود داشتن 

 بازیکن انجام داد تا ابهامات  موجود در این 
ت تا جویایى این موضوع شود.  

ت با الشرطه جنجالى به پا شده که شما 
باشگاه عراقى قرارداد امضا کردى؟

من تا پایان فصل با صنعت نفت قرارداد دارم و تا 
6ن است که در قانون فیفا هر بازیکنى مى تواند 6
 توافق برسد و قرارداد امضا کند. من نیز کار غیر 
ه به پایان قراردادم توافق کردم و از فصل آینده 

ت با این باشگاه مطرح بود ولى شما به 

ى برگزار کردم و در این جلسه توافقاتى به صورت 
نکردم و تنها یک توافق شفاهى بود. بعد از این 

م گرفتم تا به این باشگاه بروم.

براى ماه هاى آخر 
کرار  را تحمل مى کنیم!

على رضایى یکى از مربیانى که قطعاً جام ملت هاى آسیا را جذاب 
مى کند و البته با توجه به شهرت خود تیم ملى کم 
نام و نشان فیلیپین را تا حدودى در کانون توجهات 
قرار داده، اریکسون است. هر چند شنیدن نام او به 
عنوان رهبر تیم ملى فیلیپین همــه ما را متعجب 
مى کند که او در این تیم چه مى کند. فیلیپین کجا و 

تیم ملى فیلیپین کجا...
 به قول یکى از رســانه ها، اسون گوران اریکسون 
همزمان با آغاز  سال 2019 میالدى آرزوى غریبى 
دارد و دوست دارد توجه مردم فیلیپین را که به طور 
سنتى شیفته بسکتبال هســتند، به سمت فوتبال 
بکشــاند. براى این کار او باید بتواند بــا تیم ملى 
فیلیپین که براى اولین بار به جام ملت هاى آســیا 

رسیده، نتایج خوبى بگیرد.
مربى باسابقه سوئدى که سال ها روى نیمکت تیم 

ملى انگلیس نشسته، هدف تیمش در این مسابقات 
را عبور از مرحله گروهى دانست و گفت:  با نسلى که 
در اختیار داریم، مى توانیم نشان بدهیم که فوتبال 
فیلیپین هم حرف براى گفتن دارد و صعود از مرحله 
گروهى در این راه به ما کمک خواهد کرد. رسیدن 
به مرحله حذفى معناى زیادى براى مردم فیلیپین 

خواهد داشت. 
اریکسون درباره فرهنگ ورزشى حاکم بر فیلیپین 
گفت: در بازى اخیرمــان مقابل ویتنام در کنفرانس 
خبرى شــصت هفتاد خبرنگار حاضر بود که پنج یا 
شش نفر آنها فیلیپینى بودند و بقیه ویتنامى. تفاوت 
عالقه به فوتبال را همینجــا مى توانید ببینید. تغییر 

عادات مردم نیاز به زمان دارد. 
قرارداد اریکسون با فیلیپین شــش ماهه است و او 
جانشــین ترى بوچر انگلیسى شــد که حتى براى 
یک بار هم فرصــت نشســتن روى نیمکت این 
تیم را پیدا نکرد. فیلیپین در گروه C مســابقات با 
کره جنوبى، چین و قرقیزســتان همگروه اســت و 
بازى با چین با توجه به ســابقه رقابت اریکسون و 
لیپى در فوتبــال ایتالیا جذابیــت مضاعفى خواهد 

داشت. 

کره جنوبى بخت اصلى ســرگروهى است و مربى 
ســوئدى معتقد اســت که بازى با چین مى تواند 
سرنوشــت آنها را تعییــن کند. اریکســون گفت: 
بى تردید در گروه سختى هستیم. فکر مى کنم بازى 
دوم ما مقابل چین حکم فینــال را دارد. فیلیپین در 
بازى اول با کره جنوبى و در بازى آخر با قرقیزستان 

روبه رو مى شود.
او درباره حضور در این مســابقات هیجان زده است 
و گفت: «جــام ملت هاى آســیا مثل یــورو براى 
اروپایى ها تورنمنت معتبرى است. براى آسیایى ها 
این مهمترین تورنمنت بعد از جام جهانى است. این 
اولین بار است که فیلیپین به این مسابقات رسیده و 
بى صبرانه منتظر شروع آن هســتیم. فکر مى کنم 
فیلیپین باید با یک هدف به مســابقات برود: صعود 
از مرحله گروهى. رفتن به مراحل باالتر کار آسانى 
نخواهد بود ولى صعود از گروه نتیجه خوبى است. بعد 
از آن باید ببینیم چه اتفاقى مى افتد. براى حضور در 
یک تورنمنت باید هدفى داشته باشید. ما نمى توانیم 
تنها بابت حضور در این مسابقات خوشحال باشیم. 
البته ما خوشــحالیم ولى این کافى نیست. ما باید 

براى صعود تالش کنیم.» 

برخى از هم تیمى هاى سابق نورافکن در استقالل 
به این بازیکن براى بازگشــت به استقالل تبریک

 گفتند.

امید نورافکن ابتداى فصل اصرار زیادى داشــت از 
اســتقالل جدا و راهى شــارلواى بلژیک شود. این 
بازیکن با رضایتنامه 50 هزار دالرى خیلى راحت به 

این تیم بلژیکى پیوست.
این بازیکن در نیم فصل اول لیگ بلژیک نتوانست 
نظر ســرمربى این تیم را جلب کند و به مسئوالن 
استقالل اعالم کرد که قصد بازگشت به این تیم را 
دارد. با توجه به قراردادى که نورافکن با شارلوا بسته 

پروسه این انتقال کمى ســخت است و مسئوالن 
استقالل در حال رایزنى هستند.

در این میــان، برخى از همبازى هاى گذشــته این 
هافبک، تلفنى بــا او تماس گرفته یــا در صفحه 
شخصى شان بازگشت این بازیکن را به وى تبریک 
گفتند. نورافکن به همبازى هــاى قدیمى خود که 
بیشتر آنها هم سن او هستند، گفته که هنوز پروسه 

انتقال او انجام نشده است.

ســامان قدوس، مهاجم تیم ملى ایــران به عنوان 
برترین ورزشکار اتحادیه فوتبال یامتلند- هریدالن 
سوئد انتخاب شــد. قدوس پس از سپرى کردن دو 
ســال موفق در استرشــوند، در  فصل 2018 لیگ 
آلسونســکان ســوئد تا پایان دور رفت در این تیم 
حضور داشت و بعد از آن به دلیل پیشنهاد خوبى که از 
باشگاه آمیان فرانسه دریافت کرد، راهى لوشامپیونه 
شــد تا در فضاى جدیــدى به فوتبال خــود ادامه
 دهد. عملکردى که ســامان قدوس در استرشوند 

داشــت، موجب شــده بود تا محبوبیت باالیى بین 
هواداران این باشــگاه پیــدا کند و جــزو برترین 
بازیکنان لیگ آلسونسکان لقب بگیرد که هنوز هم 

از موفقیت هاى او در سوئد یاد مى شود.
قدوس در 16 بازى براى آمیان فرانســه سه گل به 
ثمر رسانده و ســه پاس گل داده تا با شرایط تقریباً  
خوبى اکنون در اردوى آماده سازى تیم ملى قبل از 
جام ملت هاى آسیا حضور داشته باشد، اما او ابتداى 
ســال 2018 که در استرشــوند بود، دو گل در یک 
مسابقه دوســتانه برابر لوکوموتیو مسکو، دو گل در 
جام حذفى و 9 گل در لیگ آلسونسکان سوئد به ثمر 
رساند تا عملکرد قابل توجهى در هشت ماه بازى در 

این تیم ارائه کرده باشد.
این ملى پــوش ایرانى که امیدوار اســت برخالف 

جام جهانى روســیه، در جام ملت هاى آسیا فرصت 
بیشــترى براى حضور در ترکیب تیم ملى و اثبات 
شایســتگى هایش پیدا کند، در پایان ســال 2018 
از ســوى اتحادیه فوتبال یامتلند- هریدالن سوئد 
به عنوان برترین ورزشــکار ســال ســوئد انتخاب

 شد.
در نظرســنجى از ســوى انجمن هاى ورزشــى، 
پیشکســوتان و خبرنگارانى که زیــر نظر اتحادیه 
فوتبــال یامتلنــد- هریدالن هســتند، ســامان 
قدوس به عنوان برترین ورزشــکار ســال 2018 
سوئد انتخاب شــده و آنها اعتقاد دارند این بازیکن 
که حضور در تیــم ملى ایران را به بازى در ســوئد 
ترجیح داده، سال فوق العاده اى را پشت سرگذاشته

 است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان تأکید کرد که مهاجم 
نیم فصل اول اســتقالل در گزینه هاى خرید این 
تیم قرار ندارد. مســعود تابــش در گفتگویى، 
درباره آخریــن وضعیت نقل و انتقــاالت این 
باشــگاه، احتمال برپایى اردوى آماده سازى در 
جزیره کیش و شــائبه جذب دو بازیکن جدید 

صحبت هایى انجام داد که در ادامه مى آید:

زمین کیش خراب باشد جاى دیگرى اردو 
مى زنیم

تمریناتمان را از روز شنبه آغاز کرده ایم. داریم 
شرایط را براى برگزارى یک اردوى آماده سازى 

بررسى مى کنیم. جزیره کیش یکى از گزینه هاى 
ما براى برپایى اردو است ولى باید ببینیم وضعیت 
زمین کیش چطور است. شنیده ایم زمین چمن 
جزیره کیش وضعیت خوبى ندارد. اگر اینطور باشد 
فکر دیگرى مى کنیم. نباید در دوران آماده سازى 
بازیکنانمان دچار مصدومیت شوند. براى اردوى 
خارجى هم باید ارزیابى داشــته باشیم. ممکن 
است بتوانیم اسپانسر بگیریم و راهى یک اردوى 

خارجى شویم. تا االن چیزى قطعى نشده است.

اهل بمب ترکاندن نیستیم
مشــغول نقل و انتقاالت هســتیم. در نیم فصل 

نمى شود تغییرات وســیعى در تیم ایجاد کرد 
چون ممکن است از آن طرف پشت بام به زمین 
بیافتیم. هماهنگى بازیکنان هم مهم است. اهل 
بمب ترکاندن نیســتیم و در نقاطــى که نیاز به 
تقویت داشته باشیم، اقدام مى کنیم. ما بازیکنان 
خوبى داریم و نشانه اش هم این است که قهرمان 

نیم فصل شدیم.

جذب هیچ بازیکنى قطعى نشده است
اسامى زیادى در نقل و انتقاالت مطرح مى شود 
ولى قطعیت ندارد. هر موقع به نتیجه رســیدیم 
خودمان اعالم مى کنیم. بعضى بازیکنان با تیم 

هاى داخلى قرارداد دارند و جذبشان سخت است. 
اگر با بازیکنى به توافق رسیدیم و با درخواست 
هاى معقول و اصولى موافقت شــد، جابه جایى 
صورت مى گیرد اما هنــوز جذب بازیکنى قطعى 

نشده است.

قربانى را مى خواهیم؛ الحاجى گرو را نه!
على قربانى یکــى از گزینه هــاى کادر فنى ما 
براى نیم فصل اســت. درباره الحاجى گرو هم 
باید بگویم قضاوتى راجع بــه نحوه بازى او در 
استقالل نداریم ولى موردنظر کادر فنى ما نبوده و 

نیست. 

سپاهان 
قربانى را 
مى خواهد

اریکسون در فیلیپین چه مى کند؟ 

خوش آمدى داداش!

قدوس، برترین ورزشکار سال سوئدى ها

محمد امیرى فر

محمد ستارى، مدافع تیم فوتبال پارس جنوبى تأکید کرد که انتخاب این تیم 
در فصل جارى به پیشرفت فوتبالى اش کمک کرده است.

محمد که در ابتداى فصل ذوب آهــن را ترك کرد، در خصوص اینکه آیا از 
گرفتن این تصمیم پشیمان نیست تأکید کرد: من دو سال خیلى خوب در 
ذوب آهن داشتم و با اینکه براى مدت طوالنى در آنجا نبودم اما ذوب آهن 
را خانه خودم مى دانم. باشگاه ذوب آهن واقعًا در فوتبال ایران یک باشگاه 
فوق العاده است که مدیر کاربلدى مثل سعید آذرى دارد، من قبل از شروع 
فصل با ایشان صحبت کردم و آقاى آذرى هم حرف هایم را به خوبى گوش 
کرد. من بعد از تغییراتى که در کادر فنى ذوب آهن ایجاد شــد، خواستم که 

یک فضاى جدید را تجربه کنم و دالیلم را به آقاى آذرى هم توضیح دادم.
ستارى افزود: نمى دانم اگر در ذوب آهن مى ماندم شرایط من بهتر مى شد یا 
اینکه اتفاقات دیگرى رخ مى داد ولى باید بگویم که از انتخاب پارس جنوبى 
راضى هستم و بازى در این تیم به پیشــرفت فوتبالى ام کمک کرد. باید از 
آقاى تارتار، پاشایى و سایر اعضاى کادر فنى و همچنین باشگاه پارس جنوبى 
هم تشکر کنم. این تیم در پایان فصل گذشــته بسیارى از بازیکنانش را از 
دست داد ولى در این فصل هم نتایج بسیار خوبى گرفت و خوشحالم که در 
پارس جنوبى بازى مى کنم. مردم جم و هواداران  پارس جنوبى هم فوق العاده 
هستند و امیدوارم در نیم فصل دوم با کســب نتایج بهتر آنها را خوشحال

 کنیم.

تیم ملى در اولین بازى خود در جام ملت ها 17 دى به مصاف تیم یمن مى رود 
و بر اساس اعالم سرمربى ایران علیرضا جهانبخش، غایب بزرگ این دیدار 
خواهد بود. کارلوس کى روش در این باره به خبرگزارى «رویترز» گفت: از دید 
پزشکى و فنى، ما باور قوى داریم که جهانبخش به موقع براى این مسابقات 
ریکاورى خواهد کرد، اگرچه احتماًال او بازى اول مقابل یمن را از دست خواهد 
داد. مصدومیت علیرضا جهانبخش از ناحیه همسترینگ است و او به همین 
دلیل در هشت بازى اخیر تیم برایتون در لیگ برتر جزیره غایب بود. البته این 
بازیکن اکنون شرایط نرمالى دارد و کارلوس کى روش به علت  اینکه دوران 
نقاهت بال راست تیم ملى کامل شود در بازى با یمن از او استفاده نخواهد کرد. 
به احتمال قوى مهدى طارمى در بازى یمن به عنوان بال راست تیم ملى بازى 
خواهد کرد. پیش بینى ها بر این اســت در این بازى بال چپ تیم ملى وحید 

امیرى باشد و سردار آزمون هم در نوك خط حمله تیم ملى به میدان برود.
جام ملت هاى آسیا سه روز دیگر به طور رسمى در امارات متحده عربى آغاز 
مى شود. در این دوره افزایش تعداد تیم ها و حضور تیم هایى که در سال هاى 
اخیر و در طرح گسترش جهانى فوتبال رشد کرده اند باعث شده تا میانگین سنى 
تورنمنت کاهش پیدا کند. تیم هاى تازه وارد با بازیکنان جوان پا به مسابقات 
گذاشته اند اما تیم هاى مدعى براى رسیدن به جام به بازیکنان باتجربه شان 

اتکا کرده اند.

رأى کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال در خصوص 
تخلفات صورت گرفته در مسابقه تیم هاى ذوب آهن 

و نفت مسجد سلیمان اعالم شد.
 رأى صادره از ســوى کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال در خصوص تخلفــات مدیرعامل، اعضاى 
کادر فنى و سرپرست همچنین تماشاگران باشگاه 
ذوب آهن در مسابقه هفته پانزدهم لیگ برتر برابر 
نفت مسجد سلیمان  به این شرح اعالم شد: «باشگاه 
ذوب آهن اصفهان به دلیل اعتــراض کادر فنى و 
سرپرســت تیم به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال و 
به دلیل تخلفات تعدادى از تماشاگران این باشگاه 
با هدایت لیدر ها و اهانت به مســئول کمیته داوران 
و قصد حمله به اتاق داوران بــه پرداخت مبلغ 50 
میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شــد. همچنین 
آقاى آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان 
به دلیل ورود به زمین بازى بعد از اتمام مســابقه با 
قصد اعتراض به داوران محکوم به توبیخ کتبى شده 
است. گفتنى است کلیه آراء فوق قطعى بوده و قابل 

تجدید نظر نیست.»

فقط یمن از دست جهانبخش ذوب آهن را خانه خودم مى دانم
آسوده خواهد بود!

آذرى توبیخ شد
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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

شماره: 974202511839036- 97/10/10 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 اشــخاص 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001237 مورخ 1397/09/26 هیات اقاى محمدباقر شکل ابادى حبیب ابادى 
به شماره شناسنامه 10 ملى 6609786747 صادره از برخوار فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 112/5 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس 
چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/29 م الف: 334483 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/260
مزایده

شــماره نامــه 9710113731401395  در پرونــده کالســه 972328 م 2  اجرایــى شــماره پرونده 
9709986836300504 شــماره بایگانى شعبه 972328 از شعبه ســوم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى على شاهبندرى فرزند مسعود محکوم است به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهارآزادى و 40 مثقال 
طال ســاخته شــده و مبلغ 535/286/930 ریال وجه نقد و مبلغ 73/689/590 ریال  بابت گل رز و مبلغ 
1/452/997 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 228/559/668 ریال بابت نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دولت و دراجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان  به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب واحد مسکونى 
دو طبقه که در محدوده ثبتى پالك 494 فرعى از 6 اصلى قرار دارد و فاقد ســوابق ثبتى مى باشد ،محل 
مورد نظر داراى حدود 152 متر مربع عرصه بوده و حدود 224 متر مربع زیر بنا داشــته که ســاختمان در 
حد سفتکارى با مصالح ســقف تیرچه بلوك تیغه چینى و دیوارها اجرا و ســطوح داخلى در بعضى قسمتها 
پالستر و بعضى قسمتها گچ و خاك بوده و فاقد نما و دربهاى بیرونى فلزى مى باشد فاقد انشعابات آب، برق 
،گاز و به قیمت2/032/000/000  ریال ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ،اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و درتاریخ 
1397/10/30 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 334420/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد /10/262
ابالغ وقت دادرسى

خواهان  عباس ســلیمیان  دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلــغ 40/000/000 ریال به 
طرفیت خوانده مینا رضائى خو  به شــوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1225/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/12/6 ســاعت 
8:30 تعیین گردیــده علیهذا چون خوانــده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 
به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنــى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم 
اقدام نماید و در جلســه دادرســى تعیین شــده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به 
خواســته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمــود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد 
آگهى باشــد فقط یک نوبــت درج خواهد شــد. 334170/ م الف شــعبه دوم شــوراى حــل اختالف 

نجف آباد /10/263
ابالغ وقت دادرسى

خواهان  عباس سلیمیان  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 31/600/000 ریال  به طرفیت 
خواندگان 1- حسن حسینى 2- مرتضى اهللا به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1226/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/6 ساعت 
9:00 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 
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 رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

334203/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/264
ابالغ وقت دادرسى

خواهان  مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال 
به طرفیت خوانده کیانوش کاظمى دهنده  به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1216/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/29 ساعت 
9:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 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 رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 334213/ 

م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/265
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محسن پناهى با وکالت ژاله رمضانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال به طرفیت 
خوانده حسین جعفرزاد به شوراى حل اختالف شعبه ششــم حقوقى ویالشهر شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 923/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/21 ساعت 3 عصر 

تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 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 رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. آدرس 
شورا و یالشهر پارك دانشــجو جنب کتابخانه دهخدا  334364/ م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/266
ابالغ رأى

دادنامه- شماره دادنامه: 9709973731501509 شماره پرونده: 9709983731500661 شماره بایگانى 
شعبه: 970670 پرونده کالسه 9709983731500661 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
تصمیم نهائى شماره 9709973731501509 خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت آقاى مجتبى 
حقیقى نجف آبادى  فرزند محمد على به نشانى استان اصفهان –شهرستان نجف آباد-شهر نجف آباد-امام 
ك ارشاد ك موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم پ 5 خواندگان: 1. آقاى محمود گرامى  فرزند نعمت اله به 
نشانى استان اصفهان-شهرستان شهرضا-شهرضا-میدان طالقانى-کوچه بهارستان-پالك 9، 2. آقاى 
اسمعیل اسحاقى  فرزند محمد به نشانى: استان اصفهان-شهرستان شهرضا-شهرضا –خیابان ابوذر-جنب 
مصلى نماز جمعه-پالك 67-مغازه قصابى اســحاقى- همراه 09132208751، 3. آقاى کمیل اسحاقى 
شهرضائى فرزند اسمعیل به نشانى اصفهان-شهرستان شهرضا-شهرضا –خیابان ابوذر-جنب مصلى نماز 
جمعه-پالك 67-مغازه قصابى اسحاقى- همراه09131692375 4. آقاى حسین موحد نیا فرزند رمضان 
به نشانى اصفهان-شهرستان شهرضا-شــهرضا –خیابان28 مترى – فرعى 6- کوچه آسیافر- همراه 
09367601892 5. آقاى محمد رضا اسحاقى شهرضائى فرزند اســمعیل به نشانى اصفهان-شهرستان 
شهرضا-شهرضا –خیابان ابوذر-جنب مصلى نماز جمعه-گوشت فروش اسحاقى ،  خواسته ها: 1. مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه بابت .. 3. مطالبه خسارت دادرسى ، راى دادگاه در خصوص دادخواست 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان 1. محمدرضا اسحاقى شهرضائى 
فرزند اسمعیل 2. کمیل اسحاقى فرزند اسمعیل3. اسمعیل اسحاقى فرزند محمد 4. حسین موحد نیا فرزند 
رمضان 5. محمود گرامى فرزند نعمت اله به خواسته مطالبه مبلغ 410/000/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرسى وحق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه به استناد قرارداد فروش اقساطى مورخ 88/1/03 بدین 
توضیح که وکیل خواهان در جلسه مورخ 97/07/25 دعوى خود را نســبت به خوانده ردیف سوم مسترد 
نموده است با توجه به محتویات پرونده و مالحظه قرارداد استنادى و توجها به ماده 5 قرارداد مذکور و اینکه 
مسولیت ضامنین تضامنى مى باشد و با توجه به امضاء خواندگان ردیف هاى چهارم و پنجم به عنوان ضامن 
قرارداد و توجها به پاسخ استعالم از تعاونى اعتبار ثامن االئمه مورخ 97/09/28 که مبین عدم پرداخت کامل 
اقساط تسهیالت اعطایى از سوى خوانده ردیف اول مى باشد و توجها به عدم حضور خواندگان ردیف هاى 
اول و چهارم و پنجم با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع و اینکه دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند 
و نسبت به میزان خواسته و اصل دین و خســارات دفاعى به عمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت تضامنى خواندگان  ردیف هاى اول و چهارم و پنجم بــه پرداخت مبلغ 410/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 14/686/000 ریال بابت خســارات دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/06/05) لغایت زمان 
پرداخت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى که محاسبه آن به عهده واحد اجراى احکام مدنى مى باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و نســبت به خوانده ردیف دوم آقاى کمیل اسحاقى با توجه به اینکه 
امضایى از نامبرده ذیل قرارداد وجود ندارد و نام وى در ردیف ضامنین نمى باشد مستندا به ماده 197 قانون  
آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید.و در خصوص خوانده ردیف سوم با 
توجه به استرداد دعوى نسبت به ایشان مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
شــعبه  و20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

332724 /م الف- امید برزن- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد /10/267
ابالغ رأى

راى شــورا - شــماره پرونده : 97 / 285ش 5ح  شــماره دادنامه 576 درخصوص دادخواست یلدامهیا 
فرزندغالمشاه به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 12شرقى چهارمین بن بست جنوبى پالك 4واحد 2 به 
طرفیت 1- میالدمهربان 2- بهدادقاسم زاده 3- سیاوش طالبى 4- سجادصالحى همگى مجهول المکان 
به خواسته  مطالبه مبلغ 200/000/000ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى بدین شرح که 
خواندگان مبلغ 470/000/000ریال بابت اجراى کنسرت دریافت نموده وبه دلیل لغوآن وعدم برگشت مبالغ 
پرداختى خواهان درخواست مطالبه اى به شعبه چهارم دادگاه حقوقى شاهین شهر تقدیم ونظربه آنکه میزان 
خواسته ازهریک خواندگان درصالحیت شورابوده جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده است خواهان 
ضمن رفع نقص ازهزینه دادرسى ( نظربه درخواست اعسار ازهزینه دادرسى ) خواسته خویش رانسبت به 
خواندگان ردیف هاى سوم وچهارم مستردوخواسته رامطالبه مبلغ200/000/000ریال ازخواندگان ردیف 
هاى اول ودوم به استنادیک فقره رسیدعادى که طى آن متعهدبه پرداخت آن مبلغ تاتاریخ 96/10/23شده 
بودنداعالم نمود .خواندگان علیرغم ابالغ نشــرآگهى درجلســه حضورنیافته ودفاعى ابرازننموده است 
.شوراباعنایت به مفاددادخواست تقدیمى واظهارات خواهان  وشهودتعرفه شده ( که ذیل رسیدعادى رابه 
عنوان شاهدامضانمودند )  دعوى خواهان رامقرون به صحت دانسته وبه استنادمواد 271و1301قانون مدنى 
وهمچنین مواد198و519 و522قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان ردیف هاى اول 
ودوم بالمناصفه به پرداخت  مبلغ 200/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 2/500/000ریال بابت 
هزینه دادرسى ودرخصوص خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/5/17لغایت زمان پرداخت 
براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى که  حین اجراى حکم محاسبه خواهدشددرحق خواهان صادرواعالم 
مى نماید .درخصوص مطالبه خواندگان ردیف هاى سوم وچهارم سیاوش طالبى – سجادصالحى به مبلغ 
000/ 270/000ریال واعسارازهزینه دادرسى نظربه استرداددعوى ازسوى خواهان به استنادبند ب ماده 
107 مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین مرجع 
وپس ازآن ظرف بیست روزقابل اعتراض ورسیدگى محاکم عمومى حقوقى شاهین شهرمى با شد-م الف   

323432 مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/268
اخطار اجرایى

محکوم علیه :زهراطالورى فرزندرضا به نشــانى مجهول المکان – محکوم له : منصورجوانپور به نشانى 
تهران  خ شهید همدانى نرسیده به متروخزانه کوچه جوان پ 2محکوم به : بموجب راى شماره 452تاریخ 
97/7/29 حوزه 11شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه 

– قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 67/000/000ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/837/500ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 140/000ریــال بابت هزینه الصاق تمبر 
دادخواست وضمائم پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچکها (92/11/20- 92/8/20) تازمان 
اجرى حکم درحق محکوم له .ضمنا پرداخت هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشــد .قاضى 
شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر - ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابالغ اجرائیه 
مى تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . ضمنا هزینه نیم عشر 
دولتى به عهده محکوم علیه مى باشد  328803/  م الف شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر /10/269
ابالغ رأى

راى شورا - شماره پرونده : 97 / 562شماره دادنامه 686تاریخ رسیدگى : 14 /97/9 درخصوص دادخواست 
دعوى خواهان : سحراحمدوند ف شفیع به نشانى  شاهین شــهر گلدیس فاز1خ عالمه مجلسى فرعى 5 
پالك 18 بطرفیت خوانده  پژمان یى خسته  بنشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه  میلیون 
ریال به  استناددو فقره سفته به شماره هاى 712181( سرى /ب) و712183(سرى /ب ) و589421(سرى 
/ت )و589422 (ســرى /ت )  -589417  (ســرى ت ) و589420(ســرى /ت) و589418(سرى/ت) 
و712180(سرى /ب) و712184(سرى /ب)و589419( سرى/ت )  به انضمام هزینه دادرسى وخسارت 
تاخیرتادیه .نظربه دادخواست خواهان ومستندا ت تقدیمى شامل ده فقره سفته که خوانده  متعهد به پرداخت 
وجه آن شــده واظهارات خواهان وعدم حضور خوانده درجلســه که همگى حکایت ازاشتغال ذمه خوانده 
نسبت به خواهان مى نماید وخوانده نســبت به دعوى مطروحه دفاعى رابه عمل نیاورده  ودلیلى بربرائت 
خوداقامه ننموده است لذاشورادعوى خواهان راثابت تشخیص ومستندابه مواد198-519-522قانون آیین 
دادرسى مدنى  وماده 265ق م ومواد307و309قانون تجارت 1382حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال  بابت اصل خواســته ومبلغ یک میلیون وشــصت وپنج هزارریال هزینه دادرسى 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاســبه دایره اجراازتاریخ 97/8/2

لغایت زمان اجراى حکم درحق خواهان راصادرواعالم مى داردراى صادره غیابى وظرف بیســت روزپس 
ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف مدت بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقى شاهین 
شهرمى باشد . 328857/م الف غالمرضا شکوهى - قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر 

10/270/
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى شاهین سفیددشــتى  دادخواستى به خواسته مطالبه چک  به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 590 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 15 / 11 / 97 
ساعت 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 طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 331653 /م الف مدیر دفتر شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /10/271
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- مسلم دالوندفرزند مراد به نشــانى مجهول المکان – محکوم له : عبداله روستایى فرزند 
على نقى به نشانى خ فردوسى 3شرقى پ 24 - محکوم به : بموجب راى شماره 356تاریخ 97/6/21 حوزه 
4شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 20/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/315/000بابت 
هزینه دادرسى والصاق تمبربه اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى درروزنامه وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه دایره اجرا احکام ازتاریخ تقدیم دادخواست 
( 97/4/9) لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له – قاضى شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف شاهین 
شهر – مهدى پور- ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابالغ اجرائیه مى تواندضمن ارائه صورت کلیه 
اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . ضمنا هزینه نیم عشر دولتى به عهده محکوم علیه مى 

باشد  331915/  م الف  شعبه 4شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /10/272
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بانک ملت باوکالت خانم عظیمى زاده   دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 337 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 15 
/ 11 / 97 ساعت 15 / 5 عصر  روزدوشنبه تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 

. 336713/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/274
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511827222- 97/9/24 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 اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 5139760302210001225 مورخ 1397/09/24 هیات اول آقاى علیرضا باالئى چریانى 
به شناسنامه شــماره 3866 کدملى 1282784781 صادره اصفهان فرزند حســین بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 310/85 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1833 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف اســماعیل عالئى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13 م الف: 318835 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/376
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511827123- 97/9/24 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 اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210001227 مــورخ 1397/09/24 هیات اول زهــره زمانى چریانى به 
شناسنامه شماره 1270593102 کدملى 1270593102 صادره اصفهان فرزند على بر ششدانگ یکباب 
خانه مسکونى دو طبقه به مساحت 75/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 275 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف حسین کوزه دانى ردانى فرزند 
حاج على. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/27 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/10/13 م الف: 318783 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/378
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511827215- 97/9/24 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 اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210001226 مــورخ 1397/09/24 هیــات اول آقــاى حســن 
باالئــى چریانــى بــه شناســنامه شــماره 8 کدملــى 1291772413 صــادره اصفهــان فرزنــد 
عزیزاله بر ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 264/34 مترمربــع مفروزى از پالك شــماره 1833 
اصلــى واقع در بخش شــش حوزه ثبــت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقــال عادى مع الواســطه از 
طرف اسماعیل عالئى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13 م الف: 

318830 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/380
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511827127- 97/9/24 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 اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210001224 مورخ 1397/09/24 هیات اول آقاى محمد زمانى چریانى 
به شناسنامه شــماره 1958 کدملى 1290501671 صادره اصفهان فرزند على بر ششدانگ یکباب خانه 
مسکونى به مساحت 124/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمدعلى زندى احدى از ورثه سید مصطفى 
روغنى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/9/27 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/10/13 م الف: 318822 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/382
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511839387- 97/10/10 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 اشــخاص 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001268 مــورخ 1397/09/29 هیات اقاى مهدى قضاوى خوراســگانى به 
شماره شناســنامه 140 ملى 1291326741 صادره از اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 445 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس 
چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/29 م الف: 335669 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/275
فقدان سندمالکیت

آقاى خلیل منصورى تنها  با ستناد2برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهوددردفترخانه 429شاهین 
شهراصفهان  رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 91684182 که به 
میزان  ششدانگ به شماره پالك ثبتى 25739 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر 
) که در ص 401 دفتر603 ذیل ثبت 140111به نام آقاى خلیل منصورى تنها ثبت وصادروتسلیم گردیده 
که به  موجب شماره سند 10908مورخ 92/7/22 دفترخانه 429  شــاهین شهر  به نامبرده  انتقال قطعى 
یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  و طبق تبصره 5 ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 
صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 331756 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /10/273 

مدیر عامل سازمان میادین و مشاغل شهرى از ساماندهى 
کارگاه هاى موزاییک سازى خیابان شهیدان با احداث 
کلینیک و نمایشگاه محصوالت ســاختمانى خبر داد. 
محمد مجیرى ادامــه داد: در نظر داریم با آزاد ســازى 
18 هکتار از این منطقه که کارگاه هاى موزاییک سازى 
فعالیت دارند، این مشاغل را به خارج شهر انتقال دهیم 
و کلینیک و نمایشگاه محصوالت ساختمانى راه اندازى 
کنیم. وى همچنین با اشــاره به رکود بازار و مغازه هاى 
میدان على (ع) عنوان کرد: ایــن واحد هاى تجارى به 
فروش رفته، ولى به دلیل رونق نداشتن کسب و کار در 
این میدان، مالکان هنوز مستقر نشده اند. وى اضافه کرد: 

بایداقدامى در زمینه  رونق کســب و کار طال و افزایش 
حضور مردم در این بازار که منجر بــه افزایش فعالیت 
اقتصادى مى شود، صورت گیرد و با اتحادیه صنف طال 
صحبت هایى صورت گرفته تا در این بازار مستقر شوند. 
مجیرى در بخش دیگرى از سخنانش به مشکل ترافیک 
خودرو هاى نمایشگاه در خیابان چمران و ایجاد مزاحمت 
براى سایر مشــاغل اشــاره و تصریح کرد: با همکارى 
سازمان مشاغل شهرى و شهردارى منطقه 12، قرار است 
زمینى با همکارى بخش خصوصى به نمایشــگاه هاى 
خودرو اختصاص یابد و تمامى این واحدهاى صنفى نقل 

مکان کنند تا بار ترافیکى این منطقه کاهش یابد.

شمارى از کشاورزان شرق و غرب اصفهان براى دریافت 
حقابه خود دیروز در ضلع شمالى پل خواجوى این شهر 

اجتماع کردند.
به گزارش ایرنا،کشاورزان اصفهان دوم دى ماه امسال در 
اجتماعى در مهدیه روستاى «وجاره» اعالم کردند که اگر 
تا ده روز آینده پاسخ روشن و صریحى براى مطالبه حقابه 

خود دریافت نکنند، تجمع خواهند کرد.
این کشاورزان تحقق وعده معاون وزیر نیرو را خواستار 
شدند که در ماه هاى گذشــته به اصفهان سفر کرد و به 
کشاورزان وعده داد که حقابه آخرین سال آبى (96-97) 
که 351 میلیون متر مکعب برآورد شــده بــود را به آنها 

پرداخت کنند.
این کشــاورزان و باغداران از مناطق و شهرهاى شرقى 
اصفهان از جمله زیار، جرقویه، ورزنه، اژیه، هرند، براآن 
و خوراسگان و شهرستان هاى غربى شامل نجف آباد، 
فالورجان، خمینى شهر، لنجان و مبارکه بر لزوم حمایت 
و توجه بیشتر مسئوالن براى حل معضالت فرارو تأکید 

کردند.
این کشاورزان که از ســوى نیروهاى انتظامى و امنیتى 
نظارت مى شدند، قصد داشتند به سوى استاندارى حرکت 
کنند که این نیروها آنها را به محل اجتماع اولیه پل خواجو 

هدایت مى کردند.

احداث نمایشگاه محصوالت 
ساختمانى در خیابان شهیدان

اجتماع کشاورزان اصفهان 
براى احقاق حقابه 

تعویض کارت ملى
 با کمک تیم سیار

حمیدرضا غفارى، مدیر اداره ثبت احوال گلپایگان گفت: با 
هماهنگى اداره ثبت احوال گلپایگان با دهیاران، تعویض 
شناسنامه و کارت ملى در برخى روستاهاى این شهرستان 

با کمک تیم سیار انجام مى شود.

پرداخت تسهیالت توسعه 
مشاغل روستایى در شهرضا

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان شهرضا 
گفت: در 9ماهه امسال شش میلیارد و 700میلیون تومان 
از سهمیه هفت میلیارد و 500میلیون تومانى تسهیالت 
توسعه مشاغل روستایى شهرستان در قالب 61طرح به 
متقاضیان پرداخت شده اســت.مصطفى اباذرى گفت: 
مجموع اعتبارات شهرستان در زمینه تسهیالت توسعه 
مشاغل روستایى، هفت میلیارد و 500میلیون تومان بوده 
که از ابتداى امسال تاکنون هفت میلیارد و 200میلیون 
تومان مازاد برسهمیه شهرستان در قالب طرح هاى مختلف 

به کارگروه اشتغال استان معرفى شده است.

مسکن در خوانسار 
گران تر از تهران 

منصور کمالى، فرماندار خوانسار با انتقاد از گرانى مسکن 
افزود: این روزها در شهر خوانسار شاهد افزایش بى  رویه 
قیمت مســکن و ناتوانى مردم در خرید هستیم که قابل 

قبول نیست.

خبر
ساماندهى آسفالت معابر و خیابان ها یکى از مطالبات و 
دغدغه هاى جدى شهروندان به شمار مى رود. از این رو، 
شــهردارى فالورجان عملیات آسفالت  را بیش از پیش 

دنبال مى کند. 
کوى اندیشه واقع در محله جمال آباد نیز از جمله معابرى 
است که ازعمر زیرسازى و آسفالت  آن بیش از سه دهه 
مى گذرد و شهروندان پر شمارى نیز در آن ساکن هستند.

شــهردار فالورجان در این باره گفت:  بســیار خرسندم 
از اینکه عملیات کانیو گــذارى و حفر چاه هاى جذبى و 
زیرسازى کوى اندیشــه و کلیه گذرهاى منتهى به آن 
واقع در محله جمال آباد به اتمام رسیده و روکش آسفالت 
این معبر نیز پس از سال ها چشم انتظارى شهروندان در 

حال انجام است.
جواد نصرى از مساعدت، همکارى و حمایت شهروندان 
فالورجان در پیشبرد اهداف، در راســتاى آبادانى شهر 
قدردانى و بیان کرد: از شهروندان فالورجان به دلیل صبر 

و شکیبایى در حمایت از انجام پروژه ها تشکر مى کنیم.

مشاور مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور 
در کاشان گفت: براى طرح هاى نیمه تمام وزارت نیرو 

در بخش آب 270هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
على اصغر قانع افزود: امســال کمتر از 5000 میلیارد 

تومان در این بخش هزینه شده است.
وى با اشاره به اینکه در کشــور 36هزار طرح بزرگ و 
کوچک وجود دارد، گفت: تعــدادى از این طرح ها در 

فهرست واگذارى به بخش خصوصى قرار گرفته اند.
مشاور مدیرعامل شرکت مهندســى آب و فاضالب 
کشور افزود: براى تسریع در امر واگذارى این طرح ها، 
ضرورى است از مشوق هاى الزم استفاده و بر اساس 
هر طرح مى توان مکانیزم هاى خاص و مزیت جدید 
ایجاد کرد تا سرمایه گذاران براى ورود به این طرح ها 

انگیزه پیدا کنند.

ســخنگوى مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان گفت: دیروز جوانى 18 ساله از روى 
یکى از پل هاى بزرگراه شــهید آقابابایــى اقدام به 
خودکشــى کرد. عباس عابدى افزود: در این حادثه 
جوان 18 ساله با ایســتادن بر روى یکى از پل هاى 
بزرگراه شهید آقابابایى قصد خودکشى داشت که در 

نهایت بر روى تشک آتش نشانى فرود آمد.
وى گفت: فردى که از روى پل ســقوط کرد، دچار 

آسیب جدى نشــده و در نهایت توســط نیروهاى 
اورژانس به بیمارستان فارابى منتقل شد.

محســن گالبى، مدیرعامل ســازمان آتش نشانى 
شــهردارى اصفهان نیــز در این خصــوص گفت: 
نیروهاى آتش نشــانى در کمتر از دو دقیقه از اعالم 
این حادثه، در محل حادثه حاضر شــده و با بازکردن 
تشــک، مانع از آســیب دیدن فردى که تهدید به 

خودکشى مى کرد، شدند.

خودکشى نافرجام جوان 18 ساله در بزرگراه آقابابایى

سرپرست اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: در 
فصل پاییز شاهد افزایش 18 درصدى میزان بارش ها در 

اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.
حمیدرضا خورشــیدى اظهارکرد: از اول مهر امسال تا 
پایان آذرماه،  میانگین وزنى بارش ها در ســطح استان 
برابر 48 میلمتراست که به نسبت بلندمدت 7/4میلیمتر 

افزایش یافته است.
وى میزان بارش در شهرستان کوهرنگ را 329 میلیمتر 
عنوان کــرد و افزود: این میزان بارش نســبت به مقدار 
بلندمدت حدود 9 درصد یعنى معادل 29 میلیمتر افزایش 

نشان مى دهد.
سرپرست اداره کل هواشناسى استان اصفهان بیان کرد: 
بر اســاس پیش بینى هاى فصلى اعالم شده، طى پاییز 
97 به سبب فعالیت سامانه هاى جوى، بارش هایى فراتر 
از نرمال در اکثر شهرستان هاى استان به وقوع پیوست. 

وى افزایــش بارش هــا را مربوط به مناطق شــمال و 
جنوبى استان عنوان کرد و ادامه داد: افزایش بارش قابل 
مالحظه اى در مناطق غربى و مؤثر بر منابع آبى زاینده رود 

مشاهده نمى شود.
خورشیدى ادامه داد: بررسى وضعیت بارش در بازه هاى 
زمانى 15 ماهــه و 27 ماهه که از لحاظ آب شناســى از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است، بیانگر کاهش بارش در 

اکثر شهرستان هاى استان است.
وى ادامه داد: به رغم دریافت بارش هاى باالتر از نرمال 
در فصل پاییز، به  ســبب کاهش شدید بارش به  ویژه در 
سال زراعى گذشته (پاییز و زمســتان 96) این بارش ها 
تأثیر قابل مالحظه اى بر ذخایر آبى استان نداشته است.

وى گفت: محاســبه وضعیت خشکســالى با شاخص 
SPEI در دوره هاى 12 و 36 ماهه و تــا پایان آذر ماه 
97 نشــان مى دهد که اکثر مناطق استان درگیر شرایط 
خشکسالى شدید و بسیار شدید بوده و بارش هاى کوتاه 
مدت پاییز امسال، تأثیر محسوسى در جهت کاهش تنش 

ناشى از خشکسالى نداشته است.
وى ادامــه داد: باتوجه بــه اینکه در مناطــق غربى و 
سرچشمه هاى آبى زاینده رود، بارش ها اغلب به صورت 
جامد و پوشش برف بوده، هرچند نســبت به سال آبى 
گذشته وضعیت مناسب ترى داشته و نیز به دلیل میانگین 
دماى کمتر از نرمال، روان آب خاصى جهت ورودى به 

منابع آبى شکل نگرفته است.

خورشــیدى گفت: آخرین خروجى مدل هاى پیش بینى 
فصلى، نشان از بهبود وضعیت بارش ها از دهه دوم دى 
ماه تا دهه اول بهمن ماه به ویژه در مناطق جنوب غرب و 
غرب استان دارند که این بارش ها عمدتًا به شکل برف 

خواهد بود.
مدیر کل هواشناســى اســتان اصفهان تصریح کرد: از 
اواسط بهمن تا اسفندماه به تدریج با کاهش بارش نرمال 

ماهانه مواجه خواهیم بود.
وى گفت: در مجموع میزان بارش در زمستان 97 در حد 
نرمال و متمایل به کمتر از نرمال پیش بینى مى شود و این 
در حالى است که شرایط آبگیرى سدها و منابع آبى استان 

از اواخر اسفندماه مهیا خواهد بود.

مدیر کل هواشناسى استان اصفهان خبر داد:

اصفهان در بهمن و اسفند با کاهش بارش مواجه مى شود
روکش آسفالت کوى اندیشه فالورجان پس از سال ها انتظار

اعتبار 270هزار میلیارد تومانى براى طرح هاى نیمه تمام وزارت نیرو
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اگر برنامه غذایى فعلى تان از مواد غذایى ناسالم تشکیل شده است باید بدانید که بدنتان به مرور دچار کمبود 
ویتامین ها و مواد مغذى ضرورى خواهد شد. سالمتى شما نشان دهنده نوع تغذیه شماست. هر ماده غذایى 

که وارد بدنتان شده و هضم مى شود بخشى از وجود شما را مى سازد.
در این میان، سبک زندگى ناسالم و استفاده از غذاهاى پرچرب، با کالرى باال و فرآورى شده، همراه با عالمت 

هشداردهنده فیزیکى است که شما را مطمئن مى کند دچار فقر رژیم غذایى هستید:
عدم ترمیم زخم

 برخى اوقات زخم هاى جزئى دیر به درمان پاســخ مى دهند و این مى تواند ناشى از کمبودهاى تغذیه اى و 
مصرف غذاهاى پرکالرى باشــد. اجتناب از غذاهاى با کالرى باال و فاقد اسیدهاى چرب ضرورى، دریافت 

ویتامین هاى A، B12 و ویتامین C براى بهبود زخم بسیار مهم است.
کاهش عملکرد ذهنى

مصرف مواد غذایى آلرژى زا بر عملکرد ذهنى شما مؤثر است. از رژیمى پیروى کنید که ماده آلرژن نداشته 
باشد. همچنین تغذیه با ابتال به افسردگى رابطه دارد. برخى آمینو اسیدها سطح «نوروترانسمیتر»ها در مغز 
را افزایش مى دهند و باعث کاهش افسردگى مى شوند. همچنین منیزیم ناکافى در رژیم غذایى افسردگى 
را تشدید مى کند. باکترى هاى روده نیز بر عملکرد مغز تأثیر مى گذارند. برخى مطالعات نشان مى دهد که 
افزایش سطح پروبیوتیک ها باعث کاهش سطح هورمون هاى استرس و در نتیجه کاهش اضطراب مى شوند.

موهاى آسیب دیده  
اگرچه داشتن موهاى سالم تا حدى به ژنتیک مرتبط است اما ضعف رژیم غذایى مى تواند منجر به آسیب به 
فولیکول هاى مو شده و رشد مو را ُکند کند. رژیم هاى غذایى کم پروتئین با این روند مرتبط است. در عوض 
مى توانید براى جلوگیرى از آسیب به موهایتان، اسیدهاى چرب ضرورى، ویتامین C، روى و آهن دریافت 

کنید.
چین و چروك پوست  

اگرچه تجربه چین و چروك پوست با باالرفتن سن اجتناب ناپذیر است اما خوب غذا خوردن و پرهیز از سیگار 
مى تواند روند آن را به تأخیر بیاندازد. با توجه به تحقیقات، بهتریــن راه براى جلوگیرى از چین و چروك مو 
مصرف غذاهاى سرشار از ویتامین هاى C، A، D و آنتى اکسیدان هایى مانند فالونوئیدها و کاروتنوئیدهاست. 
مصرف حداقل پنج وعده میوه و سبزیجات در روز و استفاده از مرطوب کننده هاى طبیعى و مصنوعى، به عالوه 

پرهیز از سیگار چین و چروك پوست را به تأخیر مى اندازد.
بیمارى هاى لثه و دندان  

خونریزى لثه و یا افزایش درد دندان ها نشان دهنده عادات تغذیه اى نادرست است. در حالى که سیگار مى تواند 
مشکالت عمده اى براى سالمت دندان ها به وجود بیاورد، شکر هنوز مقصر اصلى است. مصرف بیش از حد 
قند، اغلب از طریق نوشابه ها مى تواند منجر به ساییدگى میناى دندان، پوسیدگى و درد شود. اجتناب از این 

نوشیدنى ها و افزایش مصرف ویتامین C، به درمان تورم و خونریزى لثه ها کمک مى کند.
مشکالت گوارشى  

اگر شما به طور مداوم دچار ناراحتى بعد از مصرف غذا مى شــوید، یا احتماًال از سوء هاضمه، ناراحتى معده و 
اسهال یا یبوست رنج مى برید، مى تواند نشانه اى از یک رژیم غذایى فقیر از نظر فیبر باشد. توصیه به مصرف 

38 گرم فیبر در مردان به طور روزانه و 25 گرم در زنان است.

پیاز: پوست پیاز نیاز به قرارگیرى در معرض هوا براى عمر مفید و مطلوب 
دارد. پیاز را باید دور از کیسه هاى پالستیکى حفظ کرد. البته غالت حاوى 

پیاز نیاز به نگهدارى در ظرف هاى درپوشیده و در یخچال دارند.
کدو حلوایى: نیاز به تهویه خشک، تاریک و سرد و البته به دور از محیط 

یخچال دارد.
خربزه و هندوانه: این دو میوه اگر در محیط یخچال نگهدارى شوند، 
آنتى اکسیدان هایشــان مانند لیکوپن و بتاکاروتن را از دست مى دهند. 
البته اگر این میوه ها بریده شده باشند، نیاز به نگهدارى در یخچال دارند.

سیر: سیر را هرگز نباید در یخچال نگهدارى کرد چون شروع به جوانه 
زدن مى کند و فاسد مى شود. سیر را در محیط خشک و تاریک نگه دارید.
سیب زمینى: این خوراکى را نیز باید در فضاى خشک، تاریک و خنک 
و البته به دور از کیسه هاى پالستیکى نگه داشت. سیب زمینى را مى توان 

در یک جعبه مقوایى براى یک دوره نامحدود ذخیره کرد.
ریحان: بهترین شکل نگهدارى آن در آشــپزخانه و داخل یک لیوان 

آب است.
عسل: عسل را باید در ظروفى که در آنها کامًال بسته مى شود حفظ کرد 
و آن هم در یک دماى خشک. نگهدارى عسل در یخچال باعث ایجاد 

شکر روى آن مى شود.
گوجه فرنگى: گوجه فرنگى را درون یک ســبد در محیط آشپزخانه 
نگهدارى کنید چــون در یخچال طعم آن از بین مــى رود. البته گوجه 
فرنگى تا زمانى که چاقو نخورده باشــد قابل نگهدارى در فضاى بیرون 

یخچال است.
قهوه: دانه هاى قهوه نیاز به نگهدارى در یک هواى خشــک، خنک و 

تاریک دارند تا عطر و طعمشان را حفظ کنند.
میوه هاى هسته دار: میوه هاى هسته دار مانند کیوى، زردآلو، انبه، آلو، 
هلو را مانند گوجه فرنگى در صورت نگهدارى در یخچال کال مى مانند و 

مواد غذایى آنها از بین مى رود. 

خارش چشــم، آبریزش بینــى و خلط همگــى از عالئم آلرژى هــاى فصلى اســت. گرچه برخــى از آلرژى ها 
بسیار شــدید و مســتلزم مراقبت هاى پزشــکى هســتند اما موارد خفیف آلرژى با دارو هاى خانگى قابل درمان

 است. 
چاى نعناع فلفلى، چاى سبز و چاى گزنه به کاهش واکنش هاى آلرژیک کمکى شایان مى کنند.  نعناع فلفلى حاوى 

جوهر نعناع خشک است که خلط را خشک کرده و آن را از گلو و بینى مى زداید.
 چاى سبز حاوى آنتى اکسیدان هاى قوى است که طبق بررسى هاى آزمایشگاهى، مانع از بروز واکنش هاى آلرژیک 

مى شود؛ با وجود این تأثیر چندانى در درمان آلرژى هاى فصلى ندارد.
چاى گزنه هم عالئم آلرژى هاى فصلى از قبیل آبریزش بینى، گرفتگى بینى و خارش چشم را بهبود مى بخشد، زیرا 

این چاى از خواص ضدحساسیت برخوردار است که مانع از حمله هاى آلرژیک مى شود.

«گلقند» یک فرآورده دارویى شــیرین است که از 
گلبرگ هاى گل محمدى و عسل تهیه شده و سرشار 
از انرژى اســت.   گلقند به دلیل وجود پلى فنل ها و 
ترپن هاى گوناگون و گلیکوزید هاى فالونوئیدى و 
آنتوسیانین ها از اثرات آنتى اکسیدانى، ضد سرطانى، 
ضد التهابى، ضد اضطراب، قابض، مســکن، مدر، 

ملین و مسهل برخوردار است.
 مزایاى مصرف معجون گلقند شامل افزایش انرژى 
بدنى، تلیین طبع در کودکان، افراد پیر و خانم هاى 
باردار، دفع سودا، تنظیم حرارت بدن، کاهش التهاب 
چشمى، تقویت هاضمه و لثه ها و دندان ها و کاهش 

اسیدیته معده است.

غذاهایى که رگ هاى خونى را باریک مى کنند
باریک شــدن رگ هاى خونى که به نام انقباض عروق 
نیز شناخته مى شــود، همواره شــرایطى بد محسوب 
نمى شــود. گاهى اوقات رگ ها براى کاهش هدررفت 
گرماى بدن، تثبیت فشــار خون، ارسال اکسیژن و مواد 
مغذى به اندام هاى خاص و پیشگیرى از اتالف خون یا 

مایع باریک مى شوند.
اما در موارد دیگر، غذاهاى مصرفى شــما مى توانند به 
باریک شــدن رگ هاى خونى منجر شوند که افزایش 
فشار خون و ســردرد را به همراه دارد. با گذشت زمان، 
باریک شــدن رگ هاى خونى ممکن است به شرایطى 
جدى مانند ســکته مغزى، حمله قلبى یا از دست دادن 

بینایى منجر شود.
براى پیشگیرى از باریک شدن رگ هاى خونى و حفظ 

سالمت قلب از غذاهاى زیر پرهیز کنید.

غذاهاى سرشار از نمک
ســدیم بیش از حد موجب افزایش فشــار خون انسان 
مى شود. زمانى که مقدار زیادى سدیم مصرف مى کنید، 

چگونه روند باریک شدن رگ هاى خونى را 
معکوس کنیم؟

براى بهبود شرایط رگ هاى خونى خود مى توانید موارد 
زیر را مد نظر قرار دهید:

1-ماساژ بدن
ماســاژ بدن مى تواند گردش خون را بهبود ببخشد. از 
این رو، افراد مبتال به انقباض رگ هاى خونى سطحى 
مى توانند از فواید ماســاژ منظم براى بهبود این شرایط 

بهره مند شوند.
2-ورزش منظم

فعالیت جســمانى منظم یکى از بهتریــن روش هایى 
است که مى توانید براى گشاد شدن رگ هاى خونى مد 
نظر قرار دهید. حتى فعالیت هاى ساده مانند پیاده روى 

مى تواند به بهبود گردش خون بدن شما کمک کنند.
3-ترك سیگار

مواد شــیمیایى موجود در دود تنباکو خطر آترواسکلروز 
(سخت شدن رگ هاى خونى به واسطه تشکیل پالك 
در آنها) را افزایش مى دهند. از این رو، ترك سیگار یکى 
از بهترین گزینه هایى اســت که مى توانید براى بهبود 

شرایط رگ هاى خونى مد نظر قرار دهید.

بدن آب را درون خود حبس مى کند که موجب افزایش 
حجم خون مى شود.

 پایدارى این شــرایط بــه افزایش فشــار خون منجر
 مى شــود.  افزایش فشــار خون اســترس بیشترى به 
شریان هاى شما وارد کرده و گاهى اوقات موجب آسیب 

دیدن آنها مى شود.
کاهش مصرف غذاهاى فرآورى شده روشى ساده براى 
کاهش نمک دریافتى است اما اگر نمى توانید این کار را 
انجام دهید، نمونه هایى را که حاوى سدیم کم هستند 

انتخاب کنید. 

شیرین بیان
شیرین بیان یک گیاه دارویى محبوب است. برخى افراد 
از شــیرین بیان براى درمان سرفه، سوزش سردل، گلو 
درد و شرایط دیگر استفاده مى کنند. اگرچه شیرین بیان 
فواید مختلفى را ارائه مى کند اما مصرف روزانه آن براى 
چند هفته مى تواند افزایش فشار خون را به همراه داشته 
باشد. شیرین بیان حاوى اسید گلیسریزیک است که این 

ترکیب موجب احتباس سدیم در بدن مى شود.

کافئین
آیا تا به حال فکر کــرده اید که 
چرا نوشیدن چاى یا قهوه 
به تسکین سردرد کمک 

مى کند؟
زمانى که یــک میگرن را تجربه مــى کنید، رگ هاى 
خونى گشاد و پر از خون مى شوند که کشیدگى آنها و در 
نتیجه احساس درد را در پى دارد. زمانى که یک نوشیدنى 
کافئین دار مصرف مى کنیــد، رگ هاى خونى منقبض 

شده و کاهش میزان خون موجب کاهش درد مى شود.
در شــرایطى که نوشــیدن یک یا دو فنجان قهوه در 
روز مضر نیست، نوشــیدن بیش از چهار فنجان در روز

 مى تواند موجب افزایش فشار خون شود.

غذاهاى حاوى چربى هاى ترانس
چربى هاى موجود در کیک ها، دونات ها، پاپ کرن ها، 

بیشتر مارگارین ها، بیسکوییت ها و آبنبات هاى پر 
شــده با کرم مى تواند موجب انسداد شریان هاى 

شما شود، زیرا آنها میزان کلسترول 
افزایــش را   (LDL ) بــد 
 مى دهند. گوشت هاى چرب نیز

 مى تواننــد موجــب افزایش 
سطوح کلسترول شوند. 

حتى گوشــت هاى بدون چربى 
زمانى که در روغن زیاد سرخ 
شــوند، مى تواننــد موجب 

افزایش کلســترول 
شوند.

شیرینبیان
شیرین بیان یک گیاه دارویى
از شــیرین بیان براى درمان
درد و شرایط دیگر استفاده م
ارائه مىکند فواید مختلفىرا
چند هفته مى تواند افزایشف
باشد. شیرین بیان حاوى اسی
ترکیب موجب احتباس سدیم

کافئین
تا آیا

6 عالمت که به بدن شما هشدار مى دهد

10 ماده غذایى را 
هیچگاه در یخچال و فریزر قرار ندهید!

تقریباً تمام مواد غذایى باید در یخچال ذخیره شوند هرچند در این مورد برخى استثناها نیز وجود دارند. کارشناسان تغذیه 
تأکید مى کنند که 10 ماده غذایى را باید کامًال به دور از محیط یخچال و فریزر نگه داشت:

چاى گزنه
 براى 
درمان آلرژى

تحقیقات نشان داده است نشانه هاى آکنه در افرادى که مصرف چربى هاى امگا 3 خود را باال برده اند، به طور قابل توجه کاهش پیدا کرده 
است. مطالعات از بهبود قابل توجه آکنه هاى صورت پس از ده هفته مصرف ماهى سالمون خبر داده است. همچنین جالب است بدانید 

فواید امگا 3 به بهبود سالمت روانى کمک کرده و از آنجا که آکنه و افسردگى ممکن است دست به دست هم دهند، افزایش مصرف ماهى راه حلى مفید براى درمان 
آن خواهد بود. همچنین سعى کنید از کتان، گردو، دانه هاى چیا، سویا و محصوالت غنى شده استفاده کنید.

مرزه، یکى از گیاهانى است که در کنار سبزى خوردن به فروش مى رسد. مرزه گیاهى معطر از خانواده 
نعناع اســت که به صورت خودرو در اکثر مناطق فالت ایران مى رویــد و گونه هاى مختلفى از آن با

 نام هایى چون مرزه سهندى، مرزه بختیارى و مرزه شیرازى شناخته شده است. 
این گیاه داراى طبیعت تقریباً گرم و خشکى اســت و قسمت عمده مورد استفاده آن سرشاخه هاى 
جوان و برگ هاست که به صورت خشک و تازه مصرف مى شــود. این گیاه براى کاهش چربى خون 

بسیار مفید است.

براى درمان جوش صورت چه بخوریم؟

 مرزه، کاهش دهنده چربى خون است

م
 خواص ضدحساسیت برخوردار است که مانع از

رده
دانید 

اهىراهحلىمفید براى درمان 

ه یى

ى
ن

 خاصیت شگفت انگیز 
معجون گلقند

آگهى مزایده عمومى
باستناد مصوبه شماره 1336/ش/ن مورخ 97/07/04 شوراى محترم اسالمى 
شهر، شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب مغازه به متراژ 
10 مترمربع واقع در آران و بیدگل- نوش آباد- منطقه شهید بهشتى- کوچه 
شهید آقائى- خروجى 2 شهر زیرزمینى به شخص واجد شرایط اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت مى گردد از محل بازدید و قیمت پیشنهادى  خود را براى 
هر ماه به مدت یکسال کتباً ظرف مهلت ده روز به امور ادارى و مالى شهردارى 

اعالم نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده بوده و شهردارى در رد یا قبول برنده 

مزایده مختار مى باشد.
محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت دوم
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اى بنده خدا! به عیب جویى گناهکار مشتاب ، شاید خداوند او را آمرزیده باشد و 
از خردك گناهى هم که کرده اى، ایمن منشین، بســا که تو را بدان عذاب کنند. 
هر کس از شما که به عیب دیگرى آگاه است، باید از عیب جویى باز ایستد. زیرا 
مى دانــد که خود را نیز چنان عیبى هســت. باید به ســبب عیبى کــه دیگران بدان 
مبتال هستند و او از آن در امان مانده است، خدا را شکر گوید و این شکرگزارى

موال على (ع)او را از نکوهش   دیگران، به خود مشغول دارد.

آگهى تجدید مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکستگان محمدعلى و منصور ذوالفقارى در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعیان 
مجموعه دو پالك ثبتى تجمیع شده 452/1157 و 452/1158 بخش شانزده اصفهان داراى چهار جلد سند رسمى واقع در اصفهان خیابان امام خمینى- 

شاهپور جدید- نبش خیابان مشیرالدوله و جهاد را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند:
الف: ارزیابى پالك 452/1157

مشخصات:
1- پالك داراى دو جلد سند رسمى به شماره پالك ثبتى 452/1157 به نام منصور و محمدعلى ذوالفقارى بخش 16 ثبت اصفهان هر کدام نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ
2- مساحت پالك 3785/25 مترمربع

3- ملک داراى پروانه ساختمانى 18/579 مورخ 63/10/20 اواخر سال 80 تجدید و مبلغى به شهردارى پرداخت شده و نسبت به مساحت 904 مترمربع 
اقدام شده و تاکنون نسبت به اخذ پایان کار و پرداخت تفاوت عوارض به شهردارى اقدام نشده است.

4- ساختمان نگهبانى به مساحت حدود 30 مترمربع
5- مغازه هاى بر خیابان مشیرالدوله به مساحت حدود 310 مترمربع با تقریباً 192 مترمربع زیرزمین

6- سالن کارگاه تعمیرات با اسکلت فلزى و سقف ورق ایرانیت و عایق حرارتى به مساحت 450 مترمربع
7- محوطه پارکینگ و تعمیرگاهى به مساحت تقریباً 137 مترمربع

8- سرویس بهداشتى با مساحت حدود 15 مترمربع
قیمت پایه مزایده: ارزش پالك 452/1157 به مبلغ 121/843/000/000 ریال

ب: ارزیابى پالك 452/1158
مشخصات

1- پالك داراى دو جلد سند رسمى مالکیت به شماره پالك ثبتى 452/1158 به نام منصور و محمدعلى ذوالفقارى بخش 16  اصفهان هر کدام نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ

2- مساحت پالك 4206/75 مترمربع
3- ملک داراى سابقه انتقال 18/2150 مورخ 66/03/09 به متراژ 200 متر به صورت سه باب مغازه وداراى رأى ماده صد به میزان 168 مترمربع سایبان و 83 

مترمربع نگهبانى (جمعاً 251 مترمربع) سابقه پرداخت جرایم دارد که مجموع اعیانى مورد تأیید 510 مترمربع مى باشد.
4- مغازه هاى بر خیابان جهاد به مساحت حدود 123 مترمربع

5- فضاى متصل به مغازه ها (ردیف 4) و محوطه با مساحت حدود 58/8 مترمربع
6- انبار با مساحت حدود 62 مترمربع

7- سرویس بهداشتى با مساحت حدود 20 مترمربع
8- محوطه پارکینگ و تعمیرگاهى به مساحت حدود 188 مترمربع

قیمت پایه مزایده: ارزش پالك 452/1158 به مبلغ 95/900/000/000 ریال مى باشد.
الزم به ذکر است محاسبه طلب پالك هاى مورد مزایده از شهردارى یا بدهى پالك ها به شهردارى در ارزیابى فوق منظور نگردیده و پس از مراجعه خریدار 
به شهردارى و انجام توافقات یا محاسبات مربوطه و مشخص گردیدن مبلغ نهائى طلب یا بدهى به شهردارى و انجام توافقات یا محاسبات مربوطه و مشخص 

گردیدن مبلغ نهائى طلب یا بدهى به شهردارى، این مبلغ به ارزش ملک اضافه یا کسر خواهد شد.
زمان مزایده: روز یک شنبه مورخ 97/11/14 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- ابتداى خ شهید نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان
شرایط مزایده:

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى شعبه 

دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه 

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

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

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

تلفن: 36611086- 031

مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

آگهى مزایده نوبت اول
(مرحله اول)

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/59 مورخ 1396/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد جایگاه CNG واقع 
در بلوار خرمشهر (از طرف چادگان به داران) را جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واجد شرایط به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.

قیمت پایه: با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگســترى قیمت پایه اجاره ماهیانه به مبلغ 21/000/000 ریال و ساالنه 
252/000/000 ریال اعالم نموده است.

میزان سپرده شرکت در مزایده: میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 12/600/000 ریال مى باشد لذا شرکت کنندگان مى بایستى 
مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز نمایند.

میزان سپرده 10٪ جهت تضمین قرارداد:
با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى مجموع قیمت زمین و لوازم جایگاه مذکور 11/226/000/000 ریال که میزان 
10٪ سپرده در هنگام عقد قرارداد با برنده مزایده به مبلغ 1/122/600/000 ریال مى باشد که در این خصوص فقط ارائه ضمانت نامه بانکى مورد 

قبول مى باشد.
بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

شرکت کنندگان مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 با مراجعه به شهردارى و ضمن 
بازدید از جایگاه مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان، و تعهد شرکت کننده) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى 
مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارك شرکت و تأییدیه شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران (شرکت هاى مجاز 

بهره بردار) و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت نیز در پاکت ب ضمیمه گردد.
- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 به حراست شهردارى تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون 

باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون 

تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده 

وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- فقط اشخاص حقوقى (شرکت هاى معتبر بهره بردار و داراى مجوز بهره بردارى و مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى) مجاز به 

شرکت در این مزایده مى باشد.
8- اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده برنده مزایده مى باشد.

9- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده مى باشد.
10- برنده مزایده حق واگذارى و انتقال کلى و جزئى قرارداد به اشخاص ثالث را نخواهد داشت.

11- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل که االن در جایگاه CNG مشغول به کار هستند (نیروهاى موجود) بر اساس قوانین جمهورى 
اسالمى ایران و همچنین مســئولیت عملکرد آموزش کًال بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت به بیمه نمودن 

کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
12- کلیه هزینه هاى آب و برق و گاز مصرفى، و تعمیر و نگهدارى جایگاه CNG  احتمالى همگى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

13- در این آگهى هیچگونه شرایطى را براى استخدام شــرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببى و نسبى پیمانکار و حتى 
نیروهاى تحت امر ایشان در حال و آینده نخواهد داشت و برنده مزایده (بهره بردار) متعهد مى شود هیچگونه ادعایى در خصوص استخدام 

خود از شهردارى نداشته باشد.
14- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستى از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام و مشخصات استفاده نمایند.

15- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونى براى انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه را نداشته 
باشند.

16- فعالیت جایگاه و ارائه خدمات به صورت شبانه روزى و در طول 24 ساعت خواهد بود.

جمشید اسماعیلى- شهردار چادگان 

چاپ دوم

آگهى مزایده عمومى (حراج)
پیرو آگهى مزایده عمومى شماره 97/432 مورخ 97/02/31 شهردار نوش آباد به استناد مجوز 
شماره 1757/ش/ن مورخ 1396/10/17 شوراى اسالمى شهر تصمیم دارد نسبت به فروش 
اقالم مازاد و ضایعاتى شهردارى طبق تبصره یک ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها از طریق 
مزایده (حراج) اقدام نماید متقاضیان مى توانند از اقالم مذکور واقع در محل شهردارى بازدید 
و مورخ 20 /1397/10 رأس ساعت 13 در محل شهردارى حاضر و قیمت پیشنهادى را اعالم 

نمایند. الزم به ذکر است هرگونه اعالم نرخ بعد از زمان مقرر منتفى خواهد بود.

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

آگهى مزایده عمومىنوبت اول
باستناد مصوبه شماره 1335/ش/ن مورخه 97/07/04 شوراى محترم اسالمى شهر شهردار نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه زمین صنعتى واقع در 
منطقه صنعتى انصار طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه و قیمت هیئت کارشناسى از تاریخ انتشار 

آگهى ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 1؛ مساحت 548/60 مترمربع

2- قطعه شماره 3؛ مساحت 490 مترمربع
3- قطعه شماره 5؛ مساحت 438 مترمربع
4- قطعه شماره 7؛ مساحت 411 مترمربع
5- قطعه شماره 9 ؛ مساحت 478 مترمربع

الزم به ذکر است واگذارى پالك هاى فوق به علت واقع شدن در منطقه صنعتى منوط به رعایت ضوابط ذیل مى باشد:
1- خریدار که سرمایه گذار محل شناخته مى شود پس از تحویل زمین ظرف مدت سه ماه فرصت دارد نسبت به محصور نمودن پالك اقدام نماید.

2- خریدار موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به احداث سوله یا کارگاه مطابق با طرح هاى تعریفى شهردارى اقدام نماید
3- نظر به این که پالك هاى واگذارى در بخش صنایع غذایى منطقه صنعتى مى باشد نوع استفاده از محل مطابق با شرایط محیطى و ضوابط مربوطه خواهد بود.

ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى  باشد.

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت اول

آگهى مزایده عمومى (حراج)
پیرو آگهى مزایده عمومى شــماره 97/431 مورخ 97/02/31 شهردارى نوش آباد به استناد مجوز شماره 
1753/ش/ن مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شــهر تصمیم دارد نسبت به فروش یک عدد تانکر هوایى 
فلزى طبق تبصره یک ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها از طریق مزایده (حراج) اقدام نماید متقاضیان 
مى توانند از تانکر فوق در محل پارك الله بازدید و مورخ 20 /1397/10 رأس ساعت 13 در محل شهردارى 

حاضر و قیمت پیشنهادى را اعالم نمایند.
الزم به ذکر است:

1- هزینه هاى جرثقیل، برش، جابجایى و آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
2- هرگونه اعالم نرخ بعد از زمان مقرر منتفى خواهد بود.

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

آگهى مزایده عمومىنوبت اول
باستناد مصوبه شماره 1409/ش/ن مورخ 97/07/15 شوراى محترم اسالمى شهر، شهردارى 
نوش آباد در نظر دارد نسبت به واگذارى امور بازار روز (چهارشنبه بازار) واقع در محوطه باز 
پارك الله را به پیمانکار واجد شرایط به مدت یکســال اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
مى گردد از محل بازدید و قیمت پیشنهادى خود را به ازاى هر ماه کتبًا ظرف مدت ده روز به 

شهردارى اعالم نمایند.
ضمنًا  انجام امور مطابق با شرح وظایف تعریفى بوده و هزینه آگهى به عهده برنده مزایده و 

شهردارى در رد یا قبول برنده مزایده مختار مى باشد.
محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت دوم

ھان تان ا ل ا ری  داد


