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مشکل خودمانیم که از حقآبه مان دفاع نمی کنیم
3

2

5

4

از اول هم مسلمان را 
نمى خواستیم

قیمت بنزین
 به تصمیم گیرى مجلس 

بستگى دارد

«خندوانه» براى همیشه
 تمام مى شود
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درخت کهنسال مسجد جامع نطنز ثبت ملى شددرخت کهنسال مسجد جامع نطنز ثبت ملى شد
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رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد:

کیهان کلهر 
در بین 20 هنرمند 
مهم جهان

ریپورت، سالحى تازه براى اعتراض  اگر گوشت قرمز نمى خورید...
اتحاد دســته جمعــى هــواداران و ریپورت 
کــردن پیــج اینســتاگرام، روش 
جدیــد اعتراض مدنى اســت که 
اســتقاللى ها اجرایش کردند. 
وزیــر ورزش در اقدامى 

ناباورانه... 

متوقف کردن مصرف گوشت باید هوشمندانه و 
در قالب یک رژیم غذایى سالم و متعادل باشد.

کمبود ویتامین B12 در کسانى که از مصرف 
محصــوالت حیوانى 
اجتنــاب مى کنند، 

رایج است و...

در صفحه 5 بخوانید3 در صفحه 7 بخوانید

پیشنهاد ردیف بودجه 
براى تکمیل

 تونل سوم کوهرنگ 
در بودجه 98

استاندار اصفهان خبرداد؛

میثم محمدى در جلسه ســتاد اجرایى دهه فجر انقالب اســالمى شهر زرین شهر 
اظهار کرد: امام خمینى(ره) با درایت و رهبرى بى بدیــل خود، روحیه خودباورى و 
اعتماد را در دل هاى ایرانیــان زنده کردند و آنان را بــراى حرکتى بزرگ و ماندنى 
بیدار ســاختند و مردم ایران نیز با والیت پذیرى و حضور همــه جانبه در صحنه با 

اهداء هزاران شــهید گلگون کفن پیروزى انقالب اسالمى را در بهمن سال 57 رقم 
زدند.

وى مهمترین دلیل تداوم انقالب اســالمى را هدایت داهیانه والیت فقیه و حضور 
همه جانبه مردم دانست و افزود: تقویت اندیشه و تفکر خودباورى باعث شد، انقالب 
اسالمى به پیروزى برسد و ماندگار شود و در طول چهار دهه اى که از عمر با برکت 
انقالب اســالمى مى گذرد رهبر معظم انقالب که ادامه دهنده راه امام خمینى(ره)

بودند توانســتند با تدابیر داهیانه خود این انقالب را از فراز و نشــیب هاى متعدد به 
سالمت عبور دهند و امروز نیز قطعا تداوم پیروزى هاى به دست آمده در گرو اطاعت 

از ولى فقیه است.
شهردار زرین شــهر با بیان اینکه پیروزى انقالب اسالمى در بهمن 1357 بواسطه 
اثر گذارى در سرنوشت ملت ایران و ســایر ملت هاى منطقه، از برجستگى خاصى 
برخوردار است، تصریح کرد: در طول تاریخ انقالب هاى متعددى به وقوع پیوست که 
برخى از آنها ناموفق بودند و برخى به ثمر نشستند ولى تداوم پیدا نکردند و در نهایت 
به انحراف و سقوط کشیده شدند، اما انقالب اسالمى ایران در طول تاریخ، انقالبى 
بى همتا به شــمار مى آید و امروز در چهل سالگى انقالب اسالمى با نگاهى گذرا به 
گذشته و مقایســه آن با امروز عمق تحول ایران اسالمى به خوبى برهمگان نمایان

 است.
وى حفظ تداوم و اقتدار انقالب اسالمى را در گرو انتقال ارزش هاى انقالب به نسل 

جوان دانست و ادامه داد: پیروزى انقالب اسالمى، ملت ایران را در جایگاه عزت قرار 
داد به گونه اى که دشمنان ایران اسالمى با طراحى توطئه هاى متعدد نیز نتوانستند 
ایران اســالمى را منزوى کنند و این مهم به دلیل ماهیت انقالب اسالمى است که 
برگرفته از فرهنگ عاشــورا بوده و با فرهنگ مقاومت و ایستادگى در برابر استکبار 
گره خورده و در نهایت شکست سنگین دشــمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود 

رقم زده است.
محمدى ایستادگى و شجاعت، خصلت انســان هاى انقالبى دانست و اضافه کرد: 
انقالب اسالمى تبلور آرمان خواهى ملتى بزرگ و متمدن است که با پیروى از والیت 
فقیه زمان خود دست در دست یکدیگر به پا خاستند تا در کنار دستیابى به استقالل 
و آزادى واقعى، جایگاه ایران را در دنیا ارتقاء ببخشند و قطعا امروز تبیین و ترویج راه 
امام خمینى(ره) و آرمان هاى شهدا نقش ویژه اى در حفظ انقالب اسالمى ایران دارد.

وى خاطرنشان کرد: یکى از دستاوردهاى انقالب اسالمى و مکتب امام خمینى(ره) 
تربیت نسل انقالبى، مؤمن و شجاع  بود  برهمین اساس نباید اجازه دهیم هیچ گاه بین 
نسل انقالب و نسل امروز کوچکترین شکافى ایجاد شوداز این رو ویژه برنامه هاى 
دهه مبارك فجر باید با اجراى برنامه هاى مناسب و در خور نسل هاى جدید برگزار 
شود تا یکبار دیگر جوانان ما با آرمان هاى انقالب اسالمى آشنا شوند و بدانند که چرا 

انقالب صورت پذیرفت و الزمه حفظ و تداوم آن چیست.
شــهردار زرین شــهر عنوان کرد: امســال به دلیل تقارن دهه فاطمیه با چهلمین 

سالگرد پیروزى انقالب اســالمى این ایام رنگ و بوى فاطمى یافته از این رو باید 
از این فرصت به خوبى اســتفاده شود و فضاسازى شــهرى در این ایام با تلفیقى از 
المان ها و نمادهاى مرتبط با پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى و دهه فاطمیه انجام 

گیرد.
وى با اشاره به اینکه امســال بیش از 40 برنامه متنوع فرهنگى و اجتماعى در شهر 
زرین شــهر پیش بینى شده اســت بیان کرد: برگزارى طرح میز خدمت مسئوالن، 
جشــنواره هاى دانش آموزى با همکارى اداره آموزش وپرورش، اجراى برنامه ها و 
مسابقات فرهنگى و ورزشــى، تجلیل از خانواده شهداى انقالب و هشت سال دفاع 
مقدس و برگزارى یادواره شهداى انقالب اســالمى، برگزارى محفل انس با قرآن 

کریم، همایش دستاوردهاى انقالب اسالمى  و... از جمله این برنامه ها مى باشد.
محمدى با بیان اینکه تجلى تجدید بیعت ملت ایران با آرمان هاى امام خمینى(ره) 
و مقام معظم رهبرى در روز بیســت و دوم بهمن با حضورگســترده آحاد مردم در 
راهپیمایى رقم خواهد خورد،یادآور شــد: پیروزى انقالب اســالمى، با تکیه بر سه 
مولفه اصلى اسالم، والیت فقیه و مردم رقم خورد و یقینا تداوم نهضت نیز مستلزم 
حضور و همراهى این مولفه ها خواهد بود از این رو شرکت در راهپیمایى 22 بهمن، 
درس عملى از بصیرت و آگاهى و تجلى همبســتگى ملت همیشه در صحنه ایران 
براى دفاع از اصول و آرمان هاى متعالى انقالب اسالمى است که باید باشکوه برگزار

 شود.

اجراى بیش از 40 برنامه فرهنگى و اجتماعى در شهر زرین شهر
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران
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در پى حواشى به وجود آمده درباره سخنران مراسم 22 
بهمن کرج و در راســتاى حفظ وحــدت، بخش اطالع 
رســانى دفتر رئیس مجلس شــوراى اســالمى پیرو 
اطالعیه اى خبر از لغو سخنرانى على الریجانى در این 
مراسم داد. در این اطالعیه آمده است: «امام جمعه محترم 
کرج در خطبه هاى نماز جمعه فرمودنــد: "گویا انتخاب 
سخنران روز 22 بهمن در کرج از طرف مرکز بوده است، 
عده اى به این انتخاب اعتراض دارند. هفته آینده راجع به 
این موضوع بحث مى کنیم کــه وظیفه ما چه خواهد بود. 
یک هفته اى به دوســتان وقت مى دهیم ببینیم تدبیرى 

مى اندیشند یا خیر."

الزم به ذکر اســت رئیس مجلس براساس اصرار جناب 
آقاى لطفى، قائم مقام محترم آیت ا... جنتى در شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى ســخنرانى روز 22 بهمن را 
پذیرفتند و تصور این بود که با آقاى امام جمعه هماهنگى 
شده اســت. وقتى مطالب ایشان را شــنیدند سخنرانى 
خــود را لغو کردند و گفتند: "مســئله در حدى نیســت 
که ایشان به شــوراى هماهنگى مرکز اولتیماتوم یک
 هفتــه اى بدهند. امروز کشــور به وحدت نیــاز دارد و 
مخصوصًا راهپیمایى 22 بهمن بایستى مظهر وفاق در 
کشور باشد و آقاى امام جمعه خودشان سخنرانى نمایند یا 

هر کسى که مطلوبشان هست را دعوت کنند."»

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امســال بنزین 
گران نمى شــود، گفت: قیمت بنزین براى سال 98 به 
تصمیم گیرى مجلس در خصوص الیحه بودجه مرتبط 

است.
محمود واعظــى در گفتگو با «ایســنا»، درباره تصمیم 
گیرى دولت بــراى افزایش قیمت بنزیــن اظهار کرد: 
با تصمیمات اندیشــیده شــده قیمت بنزین امســال 
افزایش پیدا نخواهد کرد اما قیمت آن در ســال 98 به 
تصمیم گیرى مجلس در خصوص الیحه بودجه مرتبط 
است و براى سال هاى آینده نیز منتظر جمع بندى مجلس 

هستیم.

وى با بیان اینکه بحث قیمــت بنزین با کمک هایى که 
دولت به روش هــاى مختلف به مــردم انجام مى دهد، 
ارتباط دارد، ادامه داد: بحث قیمت بنزین در حال حاضر در 
کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در حال بررسى است 
و دولت منتظر جمع بندى مجلس در این زمینه اســت و 

پس از آن نسبت به تعیین نرخ بنزین اقدام خواهد کرد.
به گزارش «ایسنا»، 8 بهمن ماه سخنگوى کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 98 اعالم کرده بود که بر اســاس 
مصوبه این کمیســیون قیمت حامل هاى انرژى اعم از 
بنزین، نفت و گاز و...  نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ 

تغییرى نسبت به سال 97 نخواهد داشت.

چرا سخنرانى رئیس مجلس 
در کرج لغو شد

قیمت بنزین به تصمیم گیرى 
مجلس بستگى دارد

جزئیات حمله تروریستى 
نیک  شهر

  فارس| دادســتان مرکز اســتان سیســتان و 
بلوچستان آخرین جزئیات از حمله مسلحانه تروریست  ها 
به مراسم صبحگاه ناحیه مقاومت بسیج نیک شهر را تشریح 
کرد. حجت االسالم والمسلمین موحدى راد گفت: صبح 
روز شنبه تروریست ها به مراسم صبحگاه این ناحیه حمله 
کردند و بر اثر تیراندازى پنج نفر زخمى و یک نفر از نیرو ها 
به شهادت رسید. تروریســت ها دو نفر بودند که وقتى با 
مقاومت مأموران روبه رو شدند، متوارى شدند و اقالم و 
مواد منفجره آنها در محل به جاى مانده است. گروهک 
تروریســتى جیش الظلم طى بیانیه اى اعالم کرد، اقدام 

تروریستى در شهر نیک شهر را انجام داده است.

روحانى به مجلس مى رود
 پانا| نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در هفته 
جارى در روزهاى یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه نشست 
علنى خواهند داشت که مهمترین برنامه کارى آنان بررسى 
صالحیت سعید نمکى، وزیر پیشنهادى دولت براى تصدى 
مسئولیت وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
محسوب مى شــود. بر اساس اعالم  رســمى نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى، بررسى صالحیت وزیر پیشنهادى 
بهداشت و درمان روز دوشــنبه با حضور حسن روحانى، 

رئیس جمهورى کشورمان برگزار خواهد شد.

هواپیما نقص فنى نداشت
  تسنیم| رئیس ســازمان قضائــى نیروهاى 
مسلح استان البرز در تشــریح آخرین وضعیت رسیدگى 
به پرونده سانحه سقوط هواپیماى 707 ارتش به اظهارات 
تنها بازمانده این حادثه اشاره و تصریح کرد: بنابه ادعاى 
وى، هواپیما نقص فنى نداشــته و پــس از هماهنگى و 
تماس رادیویى به گمان اینکه در باند فرودگاه پیام به زمین 
نشسته اند، فرود آمده اند و قبل از توقف کامل هواپیما متوجه 
مى شوند که باند به اتمام رسیده است لذا ابهاماتى وجود دارد 
که در جریان تحقیقات دادسراى نظامى روشن خواهد شد.

مخالف نیستم اما...
عباس عبــدى در روزنامــه «اعتماد»    تابناك|
نوشت: بنده مخالف پرداخت حقوق هاى کالن نیستم. 
البته به دو شرط؛ اول اینکه مدیران منصوب به این پست ها 
از طریق رقابت انتخاب شوند. شرط دوم هم این است که 

آنان براى کار خود به مردم منت نگذارند.

تبریک به قطر
  تسنیم| بهرام قاســمى، ســخنگو و رئیس 
مرکز دیپلماســى عمومى وزارت امــور خارجه ایران در 
پیامى قهرمانى تیم ملى فوتبال قطر در هفدهمین دوره 
جام ملت هاى آسیا را به دولت و ملت این کشور همسایه 
و بازیکنان و مربیان شایسته این تیم تبریک گفت و براى 

آنها موفقیت بیشتر آرزو کرد.

ظریف: به ستوه آمدیم
 پانا| محمد جواد ظریف در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب مصاحبه اى با روزنامه «اطالعات» داشته 
است که در بخش هایى از این گفتگو با انتقاد از اینکه در 
مذاکرات هســته اى و برجام هیچ وقت هم افزایى داخلى 
مشاهده نشده است تصریح مى کند: «در دوران مذاکره 
نگرانى ما بیشتر از خنجرهایى بود که از پشت مى خوردیم 
تا به مذاکره. هیچ وقت از دســت طرف مقابل به ســتوه 
نیامدیم اما در طول مذاکره و بعد از آن در برابر فشارهاى 

داخل واقعًا  به ستوه آمدیم.» 

نامى از هاشمى نمى برند
محمد هاشمى، عضو پیشین مجمع تشخیص   ایلنا|
مصلحت نظام گفت: امروز علیرغم اینکه آیت ا... هاشمى 
حضور فیزیکى ندارند اما اندیشه ایشان حضور دارد. ما در 
سالگرد انقالب هستیم و شما مى دانید آقاى هاشمى چقدر 
در انقالب نقش داشتند اما آیا در این سالگرد نامى از ایشان 
آورده مى شود؟  آیا رادیو و تلویزیون ما برنامه اى را به ایشان 

اختصاص داده اند؟

خبرخوان
مسیر مرنجاب 

جاده گردشگرى مى شود
وزیر راه و شهرسازى با اشاره   چمدان|
به ضرورت ساماندهى مسیر منطقه گردشگرى 
کویر مرنجاب گفت: این جاده در حوزه راه هاى 
این وزارتخانه قرار خواهد گرفت. محمد اسالمى 
در نشست بررسى مشــکالت راه هاى آران و 
بیدگل افزود: در نتیجه هماهنگى ها قرار شد تا 
در ابتدا با محوریت فرماندارى این شهرستان و 
همکارى معدنداران منطقه، این مسیر به جاده 
گردشگرى تبدیل شــود. وزیر راه و شهرسازى 
اضافه کرد: پیگیرى هایى صورت گرفته است 
تا فوریت هاى پزشکى هم در این مسیر مستقر 

شود.

سانسور شادى
 رویداد 24|  اکرم عفیف، بازیکن تیم 
ملى قطر بعد از به ثمر رساندن گل سوم قطر به 
ژاپن، شادى ویژه اى کرد که در تلویزیون ایران 
سانسور شد. عفیف جریمه کارت زرد را به جان 
خرید و پیراهن خود را درآورد و با وجود آســیب 
دیدگى از ناحیه کتف و شــانه، شروع به مشت 

زنى در هوا کرد. 

نوروز در تقویم ونکوور
  ایرنا | شوراى شهر ونکوور کانادا، نوروز 
را در تقویم رسمى این شــهر قرار داد تا میراث 
معنوى ایرانیان و دیگر مهاجرانى که نخستین 
روز بهار را جشن مى گیرند، به رسمیت شناخته 
شود. در مصوبه این شــورا اشاره شده است که 
نوروز را صدها میلیون نفر از بیش از 15 کشور 
جهان جشــن مى گیرند و در بیش از ده کشور 
تعطیل است و یونسکو هم آن را به عنوان میراث 

ناملموس معنوى بشرى به ثبت رسانده است.

در انتظار برف و یخبندان 
سیبرى

  تسنیم| پدر علم هواشناسى ایران با 
پیش بینى ورود «هواى ســرد برفى» از شمال 
ســیبرى به ایران از 16 بهمن ماه سال جارى 
گفت: به احتمال زیاد این توده هواى سرد همراه 
با برف و یخبندان متوسط تا تقریبًا شدید خواهد 
بود. حسین اردکانى گفت: فعالیت این توده هوا 

تا چندین روز ادامه خواهد داشت.

خاك ها از دست مى رود
مدیــر کل دفتر آبخیــزدارى   ایسنا|
و حفاظت خاك ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزدارى با اشاره به اینکه فرسایش و آلودگى 
خاك از جملــه مهمترین تهدیدات زیســت 
محیطى خاك ها در کشــور ما هستند، گفت: 
آلودگى خاك ها امنیت غذایى را تهدید مى کند 
همچنین ما در کشور ساالنه 16/7 تن در هکتار 

خاك از دست مى دهیم.

همسر على نصیریان 
درگذشت

على نصیریان، بازیگر فیلم   آفتاب  نیوز|
سینمایى «مســخره باز» که در سى و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر حضور دارد، همســر خود 
را از دســت داد. نصیریان جمعه شب همراه با 
کارگردان «مســخره باز» در پردیس سینمایى 

چارسو حضور داشت و با مخاطبان گفتگو کرد.

پایان فعالیت 70 دانشگاه 
وزیــر علــوم گفــت: بــه دلیل  مهر |

ارزیابى هاى صورت گرفته و بى کفایتى برخى 
دانشگاه هاى غیردولتى و مؤسسات غیرانتفاعى 
در شاخص هاى مدنظر، فعالیت 70 مرکز در این 

زمینه متوقف شده است.

پایگاه اطالع رسانى «آنا» -رسانه رســمى دانشگاه آزاد 
اسالمى- دیروز گزارشــى از خرید و فروش مواد مخدر در 
زندان ها منتشــر کرد. در این گزارش آمده که دسترسى 
آسان زندانیان به انواع مواد مخدر نظیر کراك و تریاك یکى 
از معضالت اصلى داخل زندان هاست که افراد تازه  وارد به 

زندان را تهدید مى کند.
در بخش دیگرى از گزارش «آنا»، خبرنگار این پایگاه اطالع 
رسانى با یکى از خرده فروشان مواد مخدر در محله شوش در 
تهران که مدتى را در زندان به سر مى برد و بعد از اتمام دوران 
محکومیت خود از زندان رهایى یافت گفتگو کرده است. این 
زندانى سابق گفته: «خرید و فروش مواد مخدر در زندان به 
یک امر عادى تبدیل شده اســت. البته افرادى که اقدام به 
فروش مواد مى کردند در بندهــاى خاصى بودند و معموًال 
اکثر آنها چهره اى خاص داشتند که از سایرین متمایز بودند. 

من خودم وقتى به زندان رفتم معتاد نبودم اما با وسوسه هاى 
فروشندگان مواد مخدر باالخره به مصرف مواد مخدر روى 
آوردم و به طور مرتب تریاك و کراك مصرف مى کردم. من 
از افرادى که به مالقاتم مى آمدند پول مى گرفتم تا بتوانم 
هزینه مواد خود را تأمین کنم؛ در زندان هر نوع مواد مخدرى 
یافت مى شود اما نکته اى که براى خود من که فروشنده مواد 
مخدر در بیرون از زندان بودم جالب بود، افزایش حدود 20 
برابرى قیمت مواد مخدر بود؛ فروشندگان به دلیل کمیابى 

مواد مخدر در زندان، قیمت مواد مخدر را باال مى برند.»
«آنا» همچنین با یکى از فروشندگان مواد مخدر در زندان 
هم گفتگو کرده که او نیز گفته است: «مواد را در برخى مواقع 
از آشناهایم که به مالقاتم مى آیند مى گیرم و مى خورم و در 
برخى مواقع نیز در مجله ها جاســاز کرده و به داخل زندان 

مى آورم.» 

فرمانــده انتظامــى خراســان رضــوى گفت: با 
دستگیرى 11 زن ســارق، دو باند بزرگ آنان در 

مشهد متالشى شد.
ســردار محمد کاظم تقــوى اظهار کــرد: در پى 
دریافت گزارش سرقت هاى ســریالى در هسته 
مرکزى شهر مشهد موضوع در دســتور کار قرار 

گرفت. 
وى افــزود: مأمــوران تیم کالنتــرى 34 بانوان 
مشــهد در عملیات ضربتــى دو نفــر از عامالن 
اصلى این ســرقت هــا را در حال ارتــکاب جرم 
دســتگیر کردنــد که در بازرســى از آنها شــش 
دســتگاه گوشــى تلفــن همــراه، 23 میلیــون
 ریال وجه نقد، ســه عــدد کارت عابــر بانک و 
عینــک هایى کــه بــراى تغییر چهره اســتفاده 

مى کردند، کشف شد.
ســردار تقوى گفــت: در ادامــه ایــن عملیات، 
دو همدســت دیگــر متهمــان نیــز دســتگیر 
شــدند کــه طبــق بررســى هــاى انجــام 
شــده ایــن متهمــان در همــه شــهرهاى
 کشــور اقدام به جیب برى مى کرده اند.  فرمانده 
انتظامى خراســان رضوى افزود: عــالوه بر آن 
باند دیگر ســارقان شــامل هفت زن و دو مرد نیز 
شناسایى و دســتگیر شــدند که از مخفیگاه آنان 
14 دستگاه گوشى تلفن همراه، 3000 دالر، چهار 
حلقه انگشتر، سه گردنبند طال و 90 میلیون ریال 

پول نقد کشف شد.
ســردار تقوى با بیــان اینکه متهمان گوشــى هاى 
ســرقتى را براى فروش بــه خارج از کشــور منتقل 
مى کردند، اظهار کرد: تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

محمدحســن اصغرنیا از اعضاى شــوراى مرکزى و مسئول   تابناك|
آموزش حزب جمهورى اســالمى و از بازماندگان انفجار 7 تیر 1360 در مقر 
این حزب، در روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: در مجلس ختمى شرکت 
کردم... واعظى بر باالى منبر رفت و مقایسه اى بین دیروز و امروز انقالب کرد 
که وضعیت مردم اسفبار و مشروب فروشان فعال و فواحش بسیار بودند. و به 
نقل از سیدحسین نصر، رئیس دفتر فرح پهلوى که در دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران بود نقل کرد که نوه شیخ فضل ا... نور ى دکتر نصر فرموده است زمان شاه 

در دانشگاه تهران فقط دو نفر نماز مى خواندند!
چند نفرمان به عنوان اعتراض از مجلس خارج شدیم و در بیرون مسجد از آقایان 
ابوترابى امام جمعه موقت تهران و دکتر غفورى و دکتر طباطبایى پرسیدم ایشان 
چون پرمشغله اند شاید اینهمه بى حســاب و کتاب صحبت مى کنند. شهیدان 
مطهرى و مفتح و بهشتى و آقایان مهندس مهدى بازرگان و دکتر یدا... سحابى 
و دکتر تجلیل و حاکمى و شیخ االسالمى و دانشجویانى که گارد شاهنشاهى 
به جهت نماز خوانیشان به مسجد دانشگاه حمله مى کرده است تارك الصاله 
بوده اند؟ این واعظ که امام جمعه موقت هم هست نه دروس دانشگاهى خوانده 
است و در مدرسه حوزوى سابقه انقالبى هم طبق شواهد نداشته است چگونه 
جواب نمازگزاران دانشگاه تهران دوران پهلوى را خواهد داد؟ شاید ایشان به 

جهت شغل هاى متعددى که دارد گهگاهى قاطى مى کند.

غالمعلى حداد عادل، نماینده مردم تهران در ادوار ششــم تا نهم مجلس و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در گفتگو با «ایسنا» شرکت کرد که بخش هایى از اظهارات رئیس فرهنگستان زبان و 

ادب فارسى و نماینده پیشین مجلس شوراى اسالمى به شرح زیر است:
 پس از انقالب مردم در تعیین سرنوشــت خود و در اظهار نظر آزاد شدند البته درست است که خط 
قرمزهایى وجود دارد ولى در کدام کشــور خط قرمز وجود ندارد؟ در حال حاضر رسانه ها و روزنامه ها 

مطالب انتقادى درباره مجلس، دولت و قوه قضائیه منتشر مى کنند. 
 پیش از انقالب اسالمى ده هزار زندانى سیاسى در زندان هاى کشور وجود داشته است. در خاطرات 
علم آمده است که او خطاب به شاه مى گوید هیئتى که از عفو بین الملل براى بازدید از زندان هاى ما 
آمده اند، گزارش بدى تهیه کرده و اعالم کرده اند که هنوز آثار شکنجه بر بدن هاى یک سوم زندانى ها 
مشهود است. شاه به علم مى گوید که نگران نباش آنها قول داده اند که این گزارش کامًال محرمانه بماند.

 جوان ها باید بدانند حرف هایى که راجع به آزادى در دوران قبل انقالب زده مى شــود، دروغ است. 
متأسفانه ایران پیش از انقالب براى آمریکا و غرب یک گاو شیرده بود اما بعد از انقالب به یک شیر 
قدرتمند تبدیل شده است. در حال حاضر در منطقه کارى بدون موافقت ایران انجام نمى شود و در واقع 

ایران یک عنصر تعیین کننده است.
 برجام محکى شد براى سنجش صداقت آمریکا. آنها پیغام دادند که بیایید مذاکره کنیم. فالن رهبر 
کشور منطقه را براى رساندن پیام خود به ایران فرستادند. رهبرى هم با وجود اعالم خوش بین نبودن 
به آمریکا، اجازه مذاکره را دادند. در مذاکره آنچه آنها مى خواستند، ما دادیم ولى آنچه ما مى خواستیم، 
آنها ندادند. مردم نمى فهمند آمریکا دروغگو است؟ مردم نمى فهمند آمریکا چگونه عربستان را تحقیر 

مى کند؟ 

امیر دریادار حسین خانزادى، فرمانده نیروى دریایى ارتش 
در بیان خاطره اى از نحوه پذیرش خود در  نیروى دریایى 
ارتش گفت: «وقتى که مى خواستیم براى کنکور انتخاب 
رشته کنیم، رتبه من حدو د 2500 شده بود. فرم ها را که پر 
کردم، پدرم گفت "این رشته ستاره دار که مربوط به ارتش 
است را هم انتخاب کن، نیروى دریایى جاى خوبى است". 
علوم آزمایشــگاهى تبریز و این رشته ســتاره دار نیروى 
دریایى را قبول شــدم. وقتى  براى استخدام آمدم، خودم 
را براى مصاحبه و بقیه مســائل کامًال آماده کرده بودم تا 

بتوانم با موفقیت از این مرحله عبور کنم. مطمئن هم بودم 
به لحاظ معاینه هیچ مشکلى نخواهم داشت چرا که واقعًا 
یک ورزشــکار فوق العاده بودم. وقتى براى استخدام وارد 
شدم، از مصاحبه که عبور کردم در معاینه به من گفتند که 
"صورت شما خیلى جوش دارد، افسر نیروى دریایى باید 
یک افسر خوش تیپ باشد و چون صورت شما خیلى جوش 
دارد ما نمى توانیم شما را استخدام کنیم". آنجا به من گفتند 
که رد شــدى. من به گرگان برگشتم و دوباره کتاب هاى 
کنکور را جمع کردم و مشغول خواندن شدم. ما در گرگان 

یک آموزشگاه ماشین نویسى داشتیم. یک روز پدرم گفت: 
"امروز برو در آموزشگاه باش." من هم به آنجا رفتم. حدود 
ساعت 10 به آموزشگاه زنگ زدند و گفتند "در لیست رزرو 
نیروى دریایى قرار دارى، ســریع به تهران بیا". ما هم به 
تهران آمدیم، از من یک تعهد گرفتند و یکسرى دارو دادند 
که اگر اینها را اســتفاده کنى جوش هاى صورتت خوب 

مى شود و مى توانى افسر نیروى دریایى شوى.» 
کسى که آن روز رد شده بود، امروز فرمانده نیروى دریایى 

ارتش شده است.

نیمه دى ماه امسال از شهر رى خبر رسید که در جریان 
یک عملیات ساختمانى دو کوزه باســتانى که احتماًال 
کاربرى ذخیره آذوقه داشته اند، کشــف شده است. به 
گزارش «مهر»، برخى از فضاهاى مجازى اعالم کردند 
که حتمًا در این کوزه ها ســکه و طال بوده اما دولتى ها 
نمى خواهند این موضوع را خبرى کنند و از سکه ها نشانى 
بدهند. اما آنچه خبرنگاران میراث فرهنگى در بازدید خود 
از این سایت باســتانى دیدن کردند آن بود که اگرچه دو 
خمره بزرگ کشــف شــده اما درون آنها به جز خاك و 

تعدادى شیشه خرد شده چیزى پیدا نشده است.
مالک زمینى در شهر رى قصد ساخت ملکى با 9 طبقه را 
داشت و وقتى زمین را براى پى کند متوجه وجود دو خمره 
بزرگ شد که روى آنها نقش داشت. اداره میراث فرهنگى 
شــهر رى از این موضوع مطلع شــد و یک تیم باستان 
شناسى از پژوهشگاه میراث فرهنگى به منطقه اعزام شد.

محسن سعادتى، سرپرســت این هیئت باستان شناسى 
درباره کشفیات خود به خبرنگاران اینطور توضیح داد: در 
این منطقه دو کوزه به صورت اتفاقى کشف شده است که 
داخل زمین دفن شده بودند تا افراد بتوانند راحت تر به آن 
دسترسى پیدا کنند کاربرد کوزه ها را نمى دانیم چیست 
اما درون آنها خرده شیشه و شیشه هاى رنگى بوده است 
که چون این سازه احتماًال متعلق به دوره سلجوقى بوده 
مورد عجیبى نیست. من اولین بار است که خرده شیشه 
آن هم به صورت پراکنده پیدا مى کنم ما خاك کوزه ها را 
سرند کردیم و چیز زیادى به دست نیاوردیم. وى گفت: 
خمره ها شکســته اند و یکى از آنها تــرك بزرگى دارد 
دورش را با مصالح گچى نگه داشته ایم تا دچار تخریب 
بیشتر نشود. این خمره بسیار سنگین است و باید خاك 

درون آن خالى شود.
سعادتى بیان کرد: سفال سالم، پى سوز، گلدان، خرمهره 
و کوزه نیز پیدا شده است ولى بخاطر شکاف بافت بیشتر 
آنها شکسته اما قابل مرمت هستند. در برخى از جاها نیز 

استخوان حیوانات پیدا شده که احتمال مى دهیم براى 
ســگ یا گاو بوده باشــد. در بخش هاى دیگرى از این 
منطقه سازه هایى کشف شده که فضاى معمارى حمام 

گونه بوده است.

یک هفته دیگر و پس از پایان کار تیم باستان شناسى، 
این زمین به مالک سپرده مى شود؛ همچنین باید معاونت 
میراث فرهنگى تصمیم بگیرد که اینجا سایت باستانى 

شود یا خیر.  

سرنوشت خمره هاى شهر رى چه شد؟ 

دسترسى آسان افراد به مواد مخدر گران  در زندان ماجراى نیامدن زندوکیلى به افتتاحیه فجر 
محمد رحمانیان، کارگردان تئاتر مراسم افتتاحیه سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر که این روزها انتقادهایى را به 
دنبال داشته است درباره اینکه با توجه به اینکه قرار بوده خواننده مرد در این مراسم حضور یابد چرا از خواننده زن استفاده 
کرده است و دلیل این تغییر در کنداکتور چه بود، درباره حضور 
نیافتن على زندوکیلى در این مراســم توضیــح داد: «قرار 
بود آقاى زندوکیلى در این مراسم حضور داشته باشند ولى 
چندساعت قبل از مراسم به من اعالم کردند که نمى توانند 
بیایند. اگر على زندوکیلى در مراســم حضور داشتند در این 
همخوانى مى توانســت به گروه کمک کند که این شرایط 
فراهم نشد و نتوانستیم از صداى او استفاده کنیم و آقاى نیما مسیحا جایگزین وى در بخشى دیگر از مراسم شد.»وى در 
پایان عنوان کرد: «این ترانه از زبان یک زن در نمایش گفته مى شود و اگر على زندوکیلى هم حضور داشت از حضورش 
استفاده بیشترى مى کردیم ولى مخاطب اصلى و خوانندگان این کار گروه زنان بودند. سالن پردیس تئاتر تهران به دلیل 
نداشن مانیتور براى صدا و همچنین نداشتن میکروفن به اندازه کافى براى اجراى نمایش ما مناسب نبود که این موارد 
قابل حل بود ولى کمبود امکانات مناسب و همکارى نکردن کامل مسئوالن تاالر باعث شد نتوانیم ساندچک مناسب 

داشته باشیم و باعث قالب شدن صداى یک خواننده زن در مراسم و بروز شایعات متعدد شد.» 

انهدام باندهاى زنانهفرمانده نیروى دریایى را به علت جوش صورت رد کردند!
در مشهد

چند نفر زمان شاه نماز مى خواندند؟ قبل از  انقالب آزادى نبود
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اهداى 80 کمک هزینه ازدواج به 
نیازمندان شهرضا

رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) شـهرضا از اهداى 
80 کمک هزینـه خرید جهیزیـه و هدیـه ازدواج در ده 
ماهه سـال جارى به مددجویـان این شهرسـتان خبر 

داد.  
عبدالرزاق میرزایى اظهار کرد: این تسـهیالت باهدف 
ترویج و تسـهیل شـرایط ازدواج تا سـقف پنج میلیون 
تومان، از محل اعتبارات صندوق قرض الحسـنه امداد 
والیـت و در چارچـوب وام هـاى کارگشـایى پرداخت 

مى شود.

ظلم ُمسلَّم به فریدونشهر 
اکبر ترکى،  نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان 
و بویین میاندشـت در مجلس شـوراى اسالمى گفت: 
2/5 میلیون مترمکعب آب فریدونشهر براى کارون و دز 
خارج مى شود و در روستاى پشتکوه مشکل آب شرب 

داریم و این یک ظلم ُمسلَّم است.

واگذارى زمین رایگان براى 
ساخت مکان تفریحى در چادگان

فرماندار چادگان گفت: این فرمانـدارى آمادگى دارد تا 
با برنامه ریزى مدون، در جهت ارتقاى امکانات مناسب 

براى آسایش بازنشستگان اقدامات الزم انجام دهد.  
على اسـتوار افزود: با هماهنگى اداره راه و شهرسازى، 
نسـبت به اختصاص زمین بـراى ایجاد مکانـى براى 
حضور بازنشسـتگان اقدام خواهد شـد تا بازنشستگان 

بتوانند اوقات فراغت خود را در این مکان سپرى کنند.

برگزارى نمایشگاه 40 تیتر 
رسانه اى انقالب اسالمى 

فاطمه شـفیعى، مدیـر فرهنگسـراى رسـانه اصفهان 
گفت: به مناسبت دهه فجر، نمایشگاه 40 تیتر رسانه اى 
انقالب اسـالمى از 13(دیروز) تا 18 بهمـن در گالرى 
شـماره یـک کتابخانـه مرکـزى شـهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.

تسهیالت ویژه رفت و آمد به 
جشنواره فجر 

محمد پناهى نژاد، مدیر پردیس سـینمایى سیتى سنتر 
گفت: در خصوص مسئله رفت وآمد مردم براى حضور 
در جشنواره فیلم فجر اصفهان دو کار انجام شده است، 
اول قراردادى که با اسنپ بسته شـده مبنى بر پذیرش 
سـفرهاى به مقصد سیتى سـنتر با 50درصد تخفیف و 
دوم، اختصاص تعدادى ون از ایستگاه آخر مترو در صفه 
به مقصد سیتى سنتر که به صورت رایگان از ساعت 15 

تا سانس آخر، فعالیت خواهند کرد.

افتتاح نخستین کالنترى گرگاب
نخسـتین کالنترى شـهر گرگاب، همزمان با سالگرد 
پیروزى انقالب اسـالمى بـا حضور فرمانـده انتظامى 
اسـتان اصفهان به بهره بـردارى رسـید.کالنترى 16 
گرگاب با هزینه چهار میلیـارد و500 میلیون ریالى، در 

300 متر مربع زیر بنا احداث شده است.

بهره بردارى از 50 طرح 
در آران و بیدگل 

فرماندار آران و بیدگل گفت: 50 طرح با اعتبارى افزون 
بر 1990میلیارد ریال همزمان با ایام ا... دهه فجر در این 

شهرستان مورد بهره بردارى قرار مى گیرد. 
اسماعیل بایبوردى اظهار کرد: این طرح ها با مشارکت 
قابل توجـه بخش خصوصى تکمیل شـده که شـامل 
هشـت طـرح در بخـش بهداشـت و درمـان بـا اعتبار 
239 میلیـارد و 520 میلیـون ریـال اسـت.وى بیـان 
کرد: همچنین چهار اقامتـگاه بومگردى بـا اعتبار 22 
میلیـارد و 500 میلیـون ریـال و دو واحـد تولید فرش 
با سـرمایه گـذارى 1625 میلیـارد ریال بهـره بردارى

 مى شود. 

خبر

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان گفت: 
در تمامى شهرستان ها حداقل دو تیم CBRNE داریم که 
حوادث شیمیایى، میکروبیولوژى، رادیواکتیو، هسته اى و 

بیولوژیکال استان را پوشش مى دهند.
  غفور راســتین اظهار کرد: در حال حاضر دو دســتگاه  
آمبوالنس ویژه براى پوشش امدادى حوادث شیمیایى، 
میکروبیولوژیکى، رادیواکتیو، هســته اى و بیولوژیکال 
داریم که تاکنــون براى مانورهاى این دســت حوادث 
و همچنین امدادرســانى به برخى حوادث مشابه مورد 

آزمایش و استفاده قرار گرفته اند.
وى با بیان اینکه تجهیزات آمبوالنس هاى فعلى ویژه 

حــوادث CBRNE جوابگوى نیاز فعلى مى باشــد، اما 
در آینده نیاز به ارتقا و تجهیز پیشــرفته ترى دارد، ادامه 
داد: با توجه به اینکه استان اصفهان یک  استان صنعتى 
است، بنابراین استقرار تیم هاى واکنش سریع اورژانس 
پیش بیمارســتانى در حوادث CBRNE در این دست 

کارخانجات الزم و ضرورى است.
راستین با بیان اینکه هم اکنون یک مرکز آلودگى زدایى 
در بیمارســتان فارابى داریم، افزود: الزم است که تمام 
کارخانجات شــیمیایى و صنعتى مجهز به اتاق آلودگى 
زدایى باشند و فرد آلوده به مواد شیمیایى را پس از آلودگى 

زدایى، براى درمان به مراکز درمانى انتقال دهند.

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفــت: برنامه ریزى هــا براى ســاماندهى، 
زیباســازى، ایمنى و مباحث انتظامى 34 بازارچه محلى 
شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته و هماهنگى الزم با 
سازمان آتش نشانى، سازمان ساماندهى مشاغل شهرى 

و شهردارى اصفهان در این راستا انجام شده است.
حســن محمدحســینى یکى از محورهاى برنامه هاى 
پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان را، 
مربوط به هماهنگى هاى شــب عید دانست و گفت: در 
آستانه نوروز، به طور معمول با شلوغى معابر شهر مواجه 
هستیم، از این رو با توجه به شــرایط اقتصادى موجود، 

تعامل با 18 اتحادیه مورد هدف اداره کل پیشــگیرى و 
رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان انجام شده است.

وى با اشاره به فعالیت 34 بازارچه محلى در سطح شهر 
اصفهان گفت: این بازارها شامل دوشــنبه بازار، جمعه 
بازار و شنبه بازار است که برنامه ریزى براى ساماندهى، 
زیباســازى، ایمنى و مباحث انتظامى آنها در حال انجام 
است. حسینى خاطر نشان کرد: در حال حاضر اولویت این 
مدیریت، تشویق دستفروشان سطح شهر براى رفتن به 
سمت بازارچه هاست.وى گفت:امسال نیز همچون سال 
گذشته ساماندهى دستفروشان را در میدان امام على (ع) 

و دو قطعه زمین اطراف آن انجام خواهیم داد.

34 بازارچه محلى شهر 
ساماندهى مى شود

 اصفهان مجهز به
 60 تیم CBRNE است

رئیس مجمع نمایندگان اســتان گفت: مشکالت ایجاد 
شده از خودمان است، چراکه از حقمان دفاع نکرده ایم.

حجت االســالم ناصرموســوي الرگانى در همایش 
تاالب گاوخونی در دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: این 
همایش ها براي مشــکالت محیط زیســت بســیار 
راهگشاست و حتی در مجلس هشتم مطرح شد که اگر 
گاوخونی خشک و ریزگردهاي سمی در هوا پخش شود، 

تمام استان ها از جمله تهران را در بر می گیرد.
وي ادامه داد: به گفته حجت االسالم سالک، هیچ زمانی 
در ادوار گذشته مجلس اتحادي براي آب نبوده است و 25 
جلسه با مسئوالن تراز اول داشته ایم  و خواسته ما، احیاي 

زاینده رود و تاالب گاوخونی بوده است.
وي با بیان اینکه اصفهان ستیزي در دولت ها و مجلس 
وجود دارد، افزود: زمانی که مدیري به قصد ارتقا، پست 
می گیرد و زمانی که از رتبه برتر اصفهان سخن می گویند، 

سبب می شود بودجه کافی به استان تعلق نگیرد.
وى ادامه داد: مشــکل به خود ما باز می گردد، چرا که از 
حقابه خود دفاع نمی کنیم، بنابراین اگر با مدیران اتحادي 

شکل بگیرد، می توانیم مشکالت را حل کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد:

مشکل خودمانیم که از
 حقآبه مان دفاع نمی کنیم

مدیــر منطقــه 15 شــهردارى اصفهــان گفت: یک 
شنبه(امروز) 228 میلیارد ریال پروژه عمرانى، خدماتى، 
ترافیکى و فرهنگى در منطقه 15 شــهردارى اصفهان 

افتتاح مى شود.
مسعود قاسمى اظهارکرد: یکى از این پروژه ها،مجتمع 
تجارى مسکونى«شــریعتى» اســت کــه به صورت 
مشــارکت با بخش خصوصى، با اعتبــارى بالغ بر 60 

میلیارد ریال احداث شده است.
وى افزود: همچنین تکمیل و تجهیز ســالن «ســینما 
بهمن» با مشارکت مؤسســه فرهنگى تبلیغاتى بهمن 
سبز وابسته به حوزه هنرى با اعتبارى بالغ بر 45 میلیارد 

ریال انجام شده و در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
مدیر منطقه 15 شــهردارى اصفهان احــداث پروژه 
مشارکتى مجتمع تجارى مســکونى«فجر» با صرف 
اعتبارى بالغ بر 40 میلیارد ریــال را از دیگر پروژه هاى 
آماده بهره بردارى در این منطقه اعــالم کرد و گفت: 
زیرسازى و آســفالت معابر اصلى و فرعى سطح منطقه 

نیز با 15 میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.
وى با بیان اینکه پروژه آبیــارى قطره اى رفیوژ فضاى 
سبز خیابان هاى سطح منطقه با اعتبار 15 میلیارد ریال 
به بهره بردارى مى رســد، افزود: خیابان سازى خیابان 
«رضوى» با 13 میلیارد ریال اعتبار آماده افتتاح شــده 

است.
قاســمى تصریح کرد: بهســازى و روشــنایى معابر 
پارك هاى سطح منطقه با صرف اعتبارى افزون بر 10 
میلیارد ریال، اصالح هندسى، ایمن سازى و خط کشى 
معابر سطح منطقه با اعتبار هفت میلیارد ریال، احداث 
پل هوایى عابر پیاده واقع در بلوار ارغوانیه (میالد نور) با 
اعتبارى بالغ بر شش میلیارد ریال و پیاده روسازى ضلع 
جنوبى خیابان جى غربى (حد فاصل خیابان همدانیان 
تا خیابان توحید) با اعتبــارى بالغ بر چهار میلیارد ریال، 
از دیگر پروژه هاى آماده افتتاح در منطقه 15 شهردارى 

اصفهان است. 

امروز صورت مى گیرد

به زودى محقق مى شود؛  

بهره بردارى از 228 میلیارد ریال پروژه در منطقه 15

سبد محصوالت ذوب آهن براى اسکلت فلزى کامل مى شود

برگزارى جشنواره طراحى لباس ایرانى در دانشگاه آزاد نجف آباد

شهردار شــاپور آباد در گردهمایى شهرداران استان 
اصفهان و شوراى ســازمان همیارى شهردارى ها 
و خدمات طراحى کــه با حضور اســتاندار اصفهان 
برگزار شد، گفت: در کشــور 1271 شهر و 37 هزار و 
16 دهیارى وجود دارد که از این تعداد، 1170 شــهر 
جمعیت زیر صد هزار نفر دارند که در صورت تصویب 
قانون بودجه سال 98، شهرهاى کوچک به ویژه زیر 

50 هزار نفر با مشکالت عدیده اى مواجه مى شوند.
شــریعت زاده همچنین به مغایرت برداشت 3200 
میلیارد تومان از عوارض ارزش افزوده سهم شهردارى 

ها از محل تبصره2 ماده 39 ( فرآورده هاى نفتى ) با بند 
«ج» و «د» ماده 8 قانون هدفمندى یارانه ها و ماده 
6قانون برنامه ششم توســعه در بودجه 97، مغایرت 
بند «الف» تبصره 14 الیحه پیشــنهاد بودجه 98 با 
ماده 38  قانون مالیات بــر ارزش افزوده، مغایرت بند 
«ح» تبصره 6 الیحه پیشــنهادى بودجه 98 با مفاد 
ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و جزء «1»بند «ب» 
ماده 6 قانون مزبور که حتى مغایر ماده 31 و 32 قانون 
احکام دائمى است و نیز  مغایرت ردیف 60151جدول 
شــماره 5 الیحه پیشــنهادى بودجه 98 با تبصره
 ( 1) ماده 38 قانون ارزش افــزوده و ماده 123 قانون 
برنامه پنجم توسعه و ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه 
اشاره کرد. وى پیرامون افزایش سهم شهردارى ها از 
محل قیر رایگان موضوع بند «ه» تبصره یک الیحه 
پیشنهادى بودجه 98 از نسبت 13 درصد به 20 درصد 
و انجام انتخابات اعضاى شــوراى سازمان همیارى 
شهردارى ها و ســازمان خدمات طراحى، بر اساس 
ارکان سازمان وفق اساسنامه یعنى عضویت شهرداران 

در شوراى سازمان نیز به ایراد سخن پرداخت. 

رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان گفت: وقتى از صادرات 
حرف مى زنیم، به معنــاى تولید براى ســبد خانوار 
مصرف کننده بیرون از بازارهاى داخل است که این 
مسیر باید قانونمند و اســتاندارد باشد و مسائلى چون 

کیفیت و حفظ آن، قیمت و بسته بندى لحاظ شود.
حمیدرضا مؤمنى با بیان اینکه متأســفانه در کشور 
نسبت به ادبیات صادرات آگاهى کامل نداریم، اظهار 
کرد: پایه صادرات از جایى شکل مى گیرد که مدیریت 
کالن کشور بتواند بستر الزم را براى فعاالن بخش 

صادرات فراهم کند.
 وى با بیان اینکه بنابر شرایط کشور، صادرات را بعد 
از کاهش نرخ نفت آغاز کردیم، افزود: بعد از افزایش 

بهاى نفت، متأسفانه نسبت به صادرات بى توجه شدیم 
و در بلندمدت هیچ برنامه اى بــراى صادرات تدوین 
نکردیم تا شــرکت هاى توانمند صادراتى را پاى میز 

مذاکره بازارهاى بین المللى هدایت کنیم.
وى با تأکید بر اینکه بسیارى از کشورهاى توسعه یافته 
در دید کالن بــراى صادرات اندیشــه باالیى دارند، 
تصریح کرد: به نظر مى رسد در شــرایط ویژه امروز 
کشور، براى صادرات باید تصمیمات ویژه اى بگیریم 
و ما براى این بخش، به جاى اینکه درست مدیریت و 
فضاســازى کنیم، با بى توجهى به بخش خصوصى، 

حمایت خود را از صادرکنندگان کم مى کنیم.
مؤمنى با انتقاد بــر اینکه دولتمــردان هنوز بخش 
خصوصــى را بــازى نداده انــد، افــزود: دولت در 
تصمیم گیرى و تصمیم سازى هاى خود هنوز به معناى 
واقعى از این ظرفیت ها اســتفاده نکرده چرا که تمام 
سیستم به سمت دولت بوده و به جاى خصوصى سازى، 

شرکت هاى خصولتى گسترش پیدا کرده اند.
وى با بیــان اینکــه هنــوز فرهنگ تولیــد براى 
تولیدکنندگان کشور مهیا نشده اســت، اظهار کرد: 
متأســفانه اکنون تولیدکنندگان درگیر مشــکالت 
حاشیه اى هستند و بسیارى از واحدهاى تولیدى ناچار 

به تولید باکیفیت پایین هستند. 

استاندار اصفهان گفت: براى تکمیل تونل و سد سوم 
کوهرنگ، ســال آینده ردیف بودجه اى پیشنهادشده 

است. 
عباس رضایى در سفر  به بخش میمه، دو طرح ورزشى 

و معدنى را در روستاى ازان و الیبید افتتاح و کلنگزنى 
کرد.وى همچنین در نزدیکى شهر الیبید در مراسم 
کلنگزنى کارخانه فرآورى ضایعات سنگ هاى معدنى 
شرکت کرد؛ این طرح معدنى درزمینى به مساحت 30 
هزار مترمربع، با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال بخش 
خصوصى و شهردارى الیبید در مدت دو سال ساخته 

خواهد شد.
استاندار اصفهان در پاسخ به سئوالى درباره اینکه چه 
کمک هایى به آموزش وپرورش شــهرهایى ازجمله 
میمه که پذیراى 2000 مهاجر خارجى هستند خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: پیگیر تخصیص اعتبارات خاص 
به شهرهایى که جمعیت زیادى از پناهجویان خارجى 

در آنها زندگى مى کنند، هستیم. 

سرپرست شبکه بهداشــت و درمان آران و بیدگل 
گفت: بیمارســتان هــاى امام حســن (ع) و ثامن 
الحجج(ع) این شهرستان تا پایان سال 98 به بهره 

بردارى مى رسند.
 اعظم باقرى اظهارکرد: بیمارستان امام حسن (ع) 
با زیر بناى 16 هزار متر مربع، در ســه طبقه با 128 

تخت، 68 درصد پیشــرفت فیزیکــى دارد و براى 
تکمیل نیازمند 300 میلیارد ریال اعتبار است.

وى افزود: بیمارســتان ثامن الحجج(ع) نیز با بیش 
از 7000 متر مربع مســاحت، در دو طبقه 80 درصد 
پیشــرفت فیزیکى دارد که بــراى تکمیل نیازمند 

صدمیلیارد ریال اعتبار  است.

شهردار شاپور آباد:

رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانى اصفهان:

استاندار اصفهان خبرداد؛

  بودجه سال 98، شهرهاى کوچک را 
با مشکل روبه رو مى کند

براى صادرات در بلندمدت برنامه اى نداریم

پیشنهاد ردیف بودجه براى 
تکمیل تونل سوم کوهرنگ در بودجه 98

بهره بردارى از بیمارستان هاى امام حسن(ع) و 
ثامن الحجج(ع) آران 

رئیــس مرکز آموزشــى و فرهنگى ســماى نجف آباد 
گفت: نخســتین جشــنواره طراحى لبــاس ایرانىـ  
اسالمى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار

 مى شود.
اسدا... خاکى اظهار کرد: نخســتین جشنواره طراحى 
لبــاس ایرانــىـ  اســالمى و همایش ملــى طراحى 

پارچه و لبــاس، بــا حمایت و مشــارکت دانشــگاه 
آزاد اســالمى نجف آبــاد از 5 تــا 9 اســفند برگــزار

 مى شود.
وى، طراحى لباس اجتماعى بانــوان و آقایان، طراحى 
لباس براى کارکنان سما در سطح کشور، طراحى لباس 
متحدالشکل براى دانش آموزان سما در سطح کشور و 

طراحى لباس کودك را از محورهاى این جشــنواره در 
بخش طراحى لباس و دوخت برشــمرد و یادآور شــد: 
با توجه به تمدید زمان ارســال طرح ها و مقاالت تا 15 
بهمن ، از فعاالن و طراحان این رشــته دعوت شــد در 
فرصت باقیمانده آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال

کنند.

معاون بازرگانى شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: ســبد محصوالت ذوب آهن براى اسکلت فلزى 

به زودى کامل مى شود.
نعمت ا... محســنى با اشــاره به طراحى محصوالت 
جدید در این شــرکت در راســتاى بومى سازى گفت: 
تولید موفقیت آمیز تیرآهن هاى بال پهن تا سایز 300 
میلیمتر براى استفاده در ســاختمان هاى بلندمرتبه به 
جاى تیرورق صورت گرفــت که موجب افزایش ایمنى 
ساختمان مى شود. وى ادامه داد: همچنین تولید تسمه 
نوردى براى تولید تیرورق در حال امکان سنجى است 
که با این اقدامات، ســبد محصوالت ذوب آهن براى 

اسکلت فلزى به زودى کامل مى شود.
  R18 وى  افزود: بررسى امکان تولید ریل هاى معدنى
و   R24 ، تولیــد آرك معدن V36  براى اســتفاده در 
عمق هاى بیشتر و قابلیت تولید نبشى هاى سایز باالتر 
از 150 تا 200 میلیمتــر، از جمله دیگــر اقدامات این 

شرکت براى تولید محصوالت جدید است.
وى رویکردهاى شرکت سهامى ذوب آهن براى تسهیل 
خرید مشتریان را تشــریح کرد و افزود: امکان فروش 
محصوالت براى پروژه هاى عمرانــى خارج از بورس 
کاال، رصد نیاز بازار در عرضه سبدهاى تیرآهن و میلگرد 

در بورس کاال، روش هاى متنوع تسویه خرید مشتریان 
در بورس کاال و عقد تفاهمنامه با بانک مســکن شیراز 
و تســهیل خرید محصوالت براى پروژه هــا از جمله 

آنهاست.
محســنى افزود: کیفیت محصوالت ذوب آهن بسیار 
مطلوب است، به دلیل اینکه فوالد آن مستقیم از سنگ 
آهن تولید مى شود و به نسبت تولید فوالد به روش قوس 

الکتریک، ناخالصى کمترى دارد.
وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به مشکالت 
این شرکت درتأمین مواد اولیه، تصریح کرد: خام فروشى 
یک فاجعه براى کشور است درحالى که طبق افق 1404، 
براى تولید 55 میلیون تن فوالد نیاز به 180 میلیون تن 
سنگ آهن داریم و بدین ترتیب ایران از سال 1407 به 

وارد کننده سنگ آهن تبدیل مى شود.
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ماجراى جالب 
«سلطان و شبان» 

در سال 1363

«افسانه 
ن  ســلطا
در  شــبان»  و 
مهرماه 1363 از شبکه 
یک سیما پخش شد. زمانى 
که این سریال به روى آنتن رفت 

چند 
از  ســالى 

شروع حمله عراق به 
ایران گذشته بود و فضاى جامعه 

به شدت درگیر  جنگ و مسائل مرتبط با آن 
بود. «افسانه سلطان و شبان» توانست به خوبى جذب 

مخاطب کند و شرایط نامساعد جنگ نیز مانع از پخش آن نشد 
هرچند که به روى آنتن رفتن آن نیز داستانى شنیدنى دارد.

ایده اولیه این سریال را مهدى هاشمى از داستانى از کتاب «تاریخ عالم 
آراى عباسى» اقتباس کرد و موضوع آن را با داریوش فرهنگ در میان 
گذاشت. داریوش فرهنگ که روزگارى را  در صحنه تئاتر گذرانده بود به 
شدت از آن استقبال کرد. وضعیت بد اقتصادى و فضاى نابسامان تئاترى 
آن زمان نیز بهانه اى شد براى آزمودن تجربه اى نو و بدیع که البته این 
بار در رسانه اى به نام تلویزیون رقم مى خورد. نکته قابل ذکر این بود که 
برنامه هاى تولیدى آن زمان تلویزیون چنگى به دل نمى زد و پیشنهاد 

تولید چنین سریالى براى مدیران سیما نیز وسوسه کننده بود.

داریوش فرهنگ به سرعت دست 
به کار شــد و پــس از نگارش 
فیلمنامه داستان به همراه 
هاشــمى  مهــدى 
بازیگران خــود را 
انتخاب کرد. مهدى 
هاشمى در نقش همزمان 
«سلطان» و «شــبان» ظاهر 
شــد و همســرش گالب آدینه نیز 
نقش «ســلطان بانو» را بر عهده گرفت. 
محمد مطیع نیز در نقش «وزیر اعظم» بازى 

ه  طــر انگیزى از خود در دل مخاطبان برجاى گذاشت. از خا
دیگر بازیگران این سریال محمدعلى کشاورز، مرحوم حسین کسبیان و 
احمد آقالو را مى توان نام برد که سنگ تمام گذاشتند و نام خود را با این 

افسانه ابدى کردند.
فارغ از داستان جذاب و گیراى  ســریال و بازى هنرمندانه بازیگران آن، 
ژانر تاریخى و مهمتر از آن  فضاى کمدِى سریال به عنوان برگ برنده آن 
محسوب مى شد. این  سریال زمانى به روى آنتن رفت که تلخى جنگ 

بر روى همه ارکان جامعه سایه افکنده بود و برنامه هاى تلویزیون جدى 
و کم و بیش فاقد هرگونه طنز و نشاط بود.

فضاى جدى جنگ در آن زمان به حدى بود که پس از اتمام ساخت سریال 
تولیدکنندگان آن بیم اعتراض مخاطبان نســبت به سریال را داشتند و 
نسبت به پخش آن از تلویزیون تردید داشتند. درنهایت قرار شد به گفته 
داریوش فرهنگ یکى از مدیران صدا و سیما موضوع را با رهبر انقالب 
اســالمى مطرح کند. ظاهراً امام خمینى(ره) نیز با دیدن اولین قسمت 
سریال موافقت خود را با پخش بقیه سریال اعالم کردند و بدین ترتیب 
این سریال در دل مردم جا باز کرد. دوره اى که حمالت هوایى و موشکى 
عراق به زندگى روزانه مردم وارد شــده بود، حضور یک سریال کمدى 
مى توانســت تا حدودى لبخند را بر لبان مــردم بازگرداند. زمانى پیش 
مى آمد که حین پخش سریال، آژیر حمله هوایى  به صدا درمى آمد. مردم 
به پناهگاه مى رفتند و پس از اتمام حمله هوایــى دوباره به دیدن ادامه 

سریال مى نشستند.
برخالف برخى نقدهایى که در آن زمان نسبت به این سریال شد و حتى 
آن را در حد تئاترهاى روحوضى تقلیل دادند اما در دل مردم کوچه و بازار 
چیزى از محبوبیت این سریال کم نشد و «افسانه سلطان و  شبان» براى 

همیشه، خاطره انگیز و نوستالژى باقى ماند.

3 سال پیش عکسى از خسرو شکیبایى کنار برادرش در 
صفحه اینستاگرام پوریا شکیبایى، پسر این باز یگر فقید 
ســینما و تلویزیون منتشر شــد. این تصویر یک ویژگى 
جالب داشت، شباهت برادر خسرو شکیبایى به محمدرضا 
شجریان استاد آواز ایران که شاید در نگاه اول هر کسى را 
به اشتباه بیاندازد. اما با توضیحات کاملى که پوریا شکیبایى 
کنار عکس نوشــته بود، امکان خطا از بین مى رفت مگر 
اینکه کسى از این موضوع دنبال دوختن قباى دیده شدن 

براى خود باشد.
با تمام این تفاسیر در فضاى مجازى و حساب هاى کاربرى 
بى اطالع که متر و معیار مشخصى براى رفتار ندارند مواجه 
شدن با تیترهایى از قبیل «عکس زیر خاکى شجریان و 
خسرو شــکیبایى در دهه 60» دور از انتظار نیست. آنچه 
دور از انتظار است دیدن این عناوین در رسانه هاى رسمى 

کشور و بازنشر قارچ گونه آنهاست. 
در تازه ترین نمونه، باز هم از چند روز گذشته این تصویر با 
عنوان «محمدرضا شجریان و خسرو شکیبایى» دست به 
دست مى شود. «خبرآنالین» نوشته براى یادآورى، پست 
سه سال پیش پوریا شکیبایى را بازنشر مى دهیم که در آن 
توضیحات کامل درباره این عکس موجود اســت. پوریا 
شکیبایى مى نویسد: « این عکس قدیمى متعلق به یکى از 
دیدارهاى پدر با برادر بزرگشان است. پدر بسیار ذوق زده 
مى شــدند وقتى با "داداش" مالقات مــى کردند، چون 
بیشتر در الك خود بودند و با فامیل ارتباط نداشتند، دیدار با 
برادر بزرگ تر براى ایشان خیلى مهم بود. از خنده ایشان 
مى شود فهمید که چقدر ذوق زده هستند. عموجان هم که 
نقش برادِر داناتر و بزرگ تر را خیلى خوب بازى مى کردند 

و در مرشدى همیشه سنگ تمام مى گذاشتند.»

شباهت عجیب برادر خسرو شکیبایى به  شجریان 
منصور ضابطیان درباره سطح کیفى فیلم هاى حاضر در 
سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر تا روز سوم نظر 

خود را مطرح کرد.
این منتقد ســینما و برنامه ساز که در ســى و هفتمین 
جشــنواره ملى فیلم فجــر به عنوان یکــى از مجرى 
نشست ها حضور دارد درباره ســطح کیفى فیلم هایى 
که دیده اســت گفت: من تا امروز تعدادى از فیلم هاى 
جشــنواره را دیده ام که درباره آنها مى توانم به کیفیت 

بازى بازیگران اشاره کنم. 
ضابطیان افــزود: حتــى کیفیــت بازى ها نســبت 
به فیلــم هاى ســال قبــل بهتر شــده اســت ولى 
متأســفانه ضعــف فیلمنامه هنــوز در آثار مشــهود 

است.
این نویسنده و منتقد درباره فیلم هایى که بیشتر دوست 

داشــته اســت، توضیح داد: تا اینجا «جاندار» را خیلى 
دوست داشــته ام به ویژه نیم ساعت اول فیلم به شدت 

طوفانى بود. 
ضابطیان همچنین گفت: ایــن فیلم که کارگردانان آن 
دو جوان فیلم اولى هســتند، به قــدرى مرا تحت تأ ثیر 
قرار داد و مادرى که به تصویر کشــیده بودند زیبا بود 
که با وجود اینکه مى خواســتم بعد از دیدن «جاندار» 
فیلم دیگــرى ببینم، دلتنگ مادرم شــدم و به دیدار او 

رفتم.
این مجرى و برنامه ساز در پایان عنوان کرد: یک نکته 
که توجهــم را جلب کرد این بود که مــادر در این فیلم 
خاکسترى و واقعى تصویر شــده بود. همچنین در فیلم 
«درخونگاه» نیــز ژاله صامتى به خوبــى نقش مادر را 

بازى کرده است.

منصور ضابطیان: «جاندار» مرا دلتنگ مادرم کرد
«راسل کرو» باید چقدر تالش کرده باشد تا بتواند در نقش 
«راجر ایلز»، بنیانگذار «فاکس نیوز» ظاهر شــود؟ این را 
مى توان از تصویر جدید وى از یک سریال کوتاه با عنوان 
«بلندترین صدا» متوجه شد. معلوم نیست او چند کیلو بر 
وزنش اضافه کرده تا بتواند در این نقش ظاهر شود. این فیلم 
با تمرکز بر دهه آخر زندگى راجر ایلز ساخته شده و شبکه 
«شوتایم» با انتشار نخســتین تصویر از راسل کرو در این 

نقش تعجب برانگیز شده است.
در این ســریال محدود 8 قســمتى کــه برمبناى کتاب 
«بلندترین صدا در اتاق» نوشته «گابریل شرمن» ساخته 
 شده، روایتى از زندگى ایلز و از دست رفتن همه چیز او که 
به دنبال فاش شدن آزارهاى جنسى شکل گرفته از سوى 
وى مطرح شد و از دست دادن جایگاهش در شبکه کابلى 

«فاکس نیوز» به تصویر کشیده شده است.

«شــوتایم» هنوز ویدیویى از بازى کرو ارائه نکرده اما در 
پیامى ویدیویى در تور انجمن منتقدان تلویزیونى از تالش 
راسل کرو براى نزدیک شدن به این شخصیت گفته است 
و بعد این عکس در توییتر کمپانى به اشتراك گذاشته شده 
است.کرو براى نخستین بار با این سریال نقش آفرینى در 
یک ســریال تلویزیونى آمریکایى را تجربه کرده و این در 
حالى است که «شوتایم» بیش از یکسال است که در فکر 
ساختن این سریال بود. ایلز که سال 2017 درگذشت، رئیس 
«فاکس نیوز» و از چهره هاى شاخص جمهوریخواهان بود 
که به انتخاب شدن رئیس جمهورى هاى آمریکا «ریچارد 

نیکسون»، «رونالد ریگان» و «جرج بوش» کمک کرد.
به تازگى «کریســتین بیل» نیز براى ایفاى نقش «دیک 
چنى»  در فیلم «معاون» افزایش وزن زیادى را متحمل و 

براى بازى در این نقش نامزد اسکار امسال شد.

تغییر شکل باورنکردنى «راسل کرو» براى نقش جدید 

همیشه، خاطره انگیز و نوستالژى باقى ماند.محسوب مى شد. این  سریال زمانى به روى آنتن رفت که تلخى جنگ 

برنامــه «خندوانــه» بــا اجــرا 
و کارگردانــى رامبــد جــوان و 
تهیه کنندگى على احمدى پس از 
شــش فصل و به روى آنتن رفتن 
720 قســمت به زودى به کار خود 

خاتمه مى دهد.
به گزارش «ایــران آرت»، رامبد 
جوان با اعالم این خبر غیرمنتظره 
نوشــت: «حــدود 720 قســمت 
"خندوانه" ساختیم و پخش کردیم. 
ما سعى کردیم شادتون کنیم و در 
کنار این مهم، تا تونســتیم کاراى 
مهم و باحال با شــما انجام دادیم. 
ایشاال بعد از عید دیگه در خدمتتون 

نخواهیم بود.» 

«خندوانه»
 براى همیشه
 تمام مى شود

نام کیهان کلهر در میان 20 هنرمند مهم جهان از نگاه مجله «سانگ الینز» انگلستان قرار گرفته است.
ین  مجله به مناسبت بیستمین سالگرد تأســیس این مجله، نام 20 تن از مهمترین هنرمندان ا

امروز دنیا را در یک فهرســت انتخاب و معرفى  کرده است که در آن نام کیهان کلهر 
نیز قرار دارد.

کلهر، نوازنده مطرح کمانچه، پیش از این به همراه گروه «راه ابریشم» برنده جایزه 
گروه در استرالیا و نیوزلند از 26 فوریه تا 18 مارس 2019، (هفتم تا 27 اسفند) تورى را گرمى شــده بود، این 

برگزار خواهند کرد که در این اجراها کیهان کلهر حضور نخواهد داشت.
این هنرمند این روزها مشــغول آماده سازى آلبوم جدیدش اســت، آلبوم «هنوز پاییز است» تازه ترین آثار 
کلهر است که محتواى آن بر اساس همکارى هاى متعدد این هنرمند مطرح موسیقى کشورمان با مجموعه 

«رامبرانت تریو»  شکل گرفته است.

کیهان کلهر در بین 20 هنرمند مهم جهان

درحالى که اعالم شده بود فیلم «مترى شیش و نیم» امکان دارد در جشنواره ملى فیلم فجر 37 حضور نداشته باشد، 
مشکل فیلم حل شد و بدون ممیزى به جشنواره رسید.

جمال ســاداتیان، تهیه کننده فیلم «مترى شش و نیم» به کارگردانى سعید روســتایى درباره اینکه درنهایت چه 
نسخه اى از فیلم در جشنواره به نمایش در آمد گفت: همانطور که در خبرها آمده بود یک نهاد با بخشى از نگاه فیلم 
ما مسئله داشت و همین امر باعث شد که فیلم با وجود پذیرفته شدن در جشنواره، روز اول یعنى 10 بهمن را از دست 
بدهد. اما درنهایت با مذاکراتى که با آن نهاد انجام شد سوءتفاهم ها حل شد و خوشبختانه هیچ اتفاقى براى فیلم 
نیافتاد. این تهیه کننده در پایان عنوان کرد: با آن نهادى که درباره فیلم نکاتى داشت درنهایت به مفاهمه رسیدیم 

و آنها نیز حمایت کردند.
فیلم «مترى شیش و نیم» ساخته ســعید روستایى از آثارى بود که از قبل از شــروع جشنواره کنجکاوى هایى را 

برانگیخته بود و مسئ له امکان حذف فیلم از جشنواره به هیجان هاى این فیلم افزود.

«مترى شیش و نیم» 
بدون ممیزى 
به جشنواره آمد
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تعرفه عوارض محلى شهردارى نطنز که در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 
71 و ماده 77 قانون تشکیالت، وظایف وانتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تهیه و 
تنظیم و به تصویب شوراى اسالمى شهر رسیده و تمامى صفحات آن به مهر شوراى اسالمى و دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى ممهور شده، مورد موافقت استاندارى محترم قرار گرفته و طى نامه 99913- 97/11/14 به شهردارى ابالغ گردیده 
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رزشرزش

سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: ما 
از اینکه مســلمان در ذوب آهن بود ناسزا شنیدیم اما 
حاال که رفت ســپاهان همه چیز عادى شــد. سعید 
آذرى در گفتگویى در خصوص وضعیت این روز هاى 
ذوب آهن، مشکالت مالى این باشگاه، جدایى محسن 
مسلمان از ذوب آهن و... صحبت هاى زیر را انجام داد:

کار شــما هم در نقل و انتقاالت 
تمام شده؟

بله، ما دیگر فعالیتى نخواهیم داشت البته یکجا براى 
بازى آزاد فیفا گذاشته ایم تا اگر بازیکن آزاد و با کیفیتى 

بود او را جذب کنیم.
ذوب آهن بایــد در پلى آف مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آســیا هم 
به میدان بــرود، هدف تان در این 

بازى ها چیست؟
هدف ما پیروزى در پلى آف و حضور در مرحله گروهى 
است. البته با توجه به شرایط ســختى که داریم اگر 
مشکالت حل نشــود قول پیروزى در هیچ بازى را 

نمى دهم.
چه مشکالتى؟

ما هنوز پول بچه ها را نداده ایم و تعهدات خودمان را 
انجام نداده ایم. در ذوب آهن هیچ وقت دغدغه پرداخت 

پول وجود نداشته اما باید تعهداتمان را انجام بدهیم. از 
من مى پرسند چرا براى جام ملت هاى آسیا به امارات 
نرفته ام من هم مى گویم چرا باید کار مهم باشگاهم 
را رها کنم و جایى بروم که در حیطه کارى من نیست.
ساخت وســاز ها در ورزشــگاه 

فوالدشهر به کجا رسید؟
خب هنوز بخشى از کار مانده است. ما هنوز مشکل 
نور را حل نکرده ایم. فندانســیون سکو ها ى جدید را 
ریخته ایم و اسکوربورد را هم نصب مجدد کرده ایم. 
فکر مى کنم اگر به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 

صعود کنیم کار سکو ها هم تمام مى شود.
تا االن چند درصد بــه بازیکنان 

پرداختى داشته اید؟
حــدود 30 درصــد پرداختى داشــته ایم و چک 50 
درصدى هم دســت بازیکنان اســت که براى نقد 
شدنش کمى تأخیر داریم. اگر کارخانه مطالبات ما را 

بدهد مى توانیم تعهدات را انجام بدهیم.
داستان جدا شــدن مسلمان از 

ذوب آهن چه بود؟
منصوریان مسلمان را نخواست و ما هم او را رد کردیم. 
اول فصل هم قصد نداشتیم مسلمان را بگیریم اما با 
تشــخیص نمازى این کار را کردیم. بعد از پنج هفته 

نمازى هم گفت مسلمان را نمى خواهد که من گفتم 
نمى توانیم وسط فصل بازیکن را اخراج کنیم، چون 
باید ضرر مالى بدهیم. قرار شد مسلمان در نیم فصل 
در فهرست فروش قرار بگیرد. بعد از آمدن منصوریان 
هم به این نتیجه رسیدیم که نه مسلمان مى تواند به ما 

کمک کند و نه ما مى توانیم به مسلمان کمک کنیم.
از اینکه مسلمان به سپاهان رفت 

ناراحت نشدید؟
چرا ناراحت بشــوم؟! وقتى بازیکنى از ذوب آهن جدا 
مى شود براى من فرقى نمى کند به سپاهان مى رود یا 
پرسپولیس! ما فقط منافع خودمان برایمان مهم است. 
فقط یک چیز براى من خیلى جالب است. بعد از بازى 
ما با پرسپولیس، خیلى از طرفداران فوتبال در اصفهان 
ما را مؤاخذه کردند که چرا مسلمان با این شرایط در 
ذوب آهن است. حاال که مسلمان رفت سپاهان همان 
هواداران او را با آغوش باز قبــول کردند. ما از اینکه 
مسلمان در ذوب آهن بود ناسزا شنیدیم، اما حاال که 

رفت سپاهان همه چیز عادى شد!
حاال فکر مى کنید شــرایط براى 

ادامه لیگ درست شود؟
ما همیشه امید داریم اما اگر شرایط تغییر نکند امید ها 

به یأس تبدیل مى شود.

سعید آذرى:

از اول هم مسلمان را نمى خواستیم

اتحاد دســته جمعى هواداران و ریپــورت کردن پیج 
اینســتاگرام، روش جدید اعتراض مدنى اســت که 
اســتقاللى ها اجرایش کردند. وزیر ورزش در اقدامى 
ناباورانه در کامنت هایش کلمه استقالل را فیلتر کرده 

بود در حالى که کلمه  پرسپولیس آزاد بود.
هواداران اســتقالل در چند ســال اخیر بارها و بارها 
بر رنگى بودن وزیر تأکید داشــتند و اعتقاد داشــتند 

که وزارت به دو رقیب دیرینه به یک چشــم 
نگاه نمى کنــد. این قضیــه واقعًا فضاى 
فوتبال کشــور را تحت تأثیر قرار داده و 
کشــمکش هاى زیادى به وجود آورده 

است.
این ماجرا جایــى به اوج رســید که تیم 

فوق العاده سال گذشته استقالل حفظ نشد 
و ستاره هایى مثل تیام، جپاروف، ابراهیمى و... 

به دلیل مسائل مالى تیم را ترك کردند 
ولى تیم رقیب کــه پنجره اش 

بســته بــود موفق شــد 
ستاره اى به نام سروش 
رفیعى و چند بازیکن 

خوب و آماده دیگر را جذب کند. پیش از فصل وزارت 
ورزش با تمدید قرارداد تیام به ارزش 700 هزار دالر 
مخالفت کرد و اعالم کرد نمى شــود به یک بازیکن 
هفت میلیارد پرداخت کرد ولى اکنون بودیمیر اوکراینى 
پا به سن گذاشته با قیمت یک میلیون دالر روانه تیم 

رقیب شده است.
اینکه واقعًا وزیر تمایالت رنگى دارد یا 
نه قضیه اى اســت که باید مورد 
کالبد شکافى دقیق قرار بگیرد 
و از همه جهات مورد بررسى 
قرار بگیرد و نمى توان راحت 
قضــاوت کرد ولــى رفتار 
وزارت در چند ســال اخیر 
به گونه اى بــوده که این 
بدگمانى وحشتناك را در 

هواداران استقالل و سایر تیم ها به وجود آورده است. 
چند ســال پیش بعد از بازى دربــى کلیپى در فضاى 
مجازى پخش شد که در آن پسر وزیر براى استقاللى ها 
کرى مى خواند و نشــان مى داد طرفدار پر و پاقرص 
پرسپولیس هست. این اتفاق خشم استقاللى ها را در 
پى داشت و حاال نه تنها اســتقاللى ها بلکه هواداران 
سایر تیم ها مثل تراکتور و سپاهان به وزیر اتهام رنگى 

بودن مى زنند.
آنها براى نشــان دادن اعتراض خــود پرچم ژاپن را 
نماد اعتراض خود کرده انــد و در واقع از دیدگاه آنها 
این پرچم، اعتراض بــه حمایت هــاى بیش از حد 
وزیر از پرســپولیس اســت و این پرچم به خصوص 
در بازى تراکتور و پرســپولیس جنجال هاى زیادى 
به پا کرد. یکى دیگر از ماجراهایى که باعث بدگمانى 
اســتقاللى ها به وزیر شده اســت کمک همه جانبه 
وزیر به پرسپولیس براى باز شــدن پنجره بسته بود 
و این درحالى بود که چند ســال گذشته که استقالل 
پنجره اش بسته بود وزارت ورزش اعالم کرد وظیفه 
مدیر عامل و هیئت مدیره باشگاه است که مسائل و 

مشکالت را حل کنند.

بازیکن جدید ذوب آهن مشکلى براى حضور در نیم فصل دوم مسابقات ندارد.
 ITC کریستین اوساگوآنا، فوروارد نیجریه اى جدید ذوب آهن که با قراردادى شش ماهه به جمع سبزپوشان اصفهانى 

پیوسته است صادر شد.
 به این ترتیب فوروارد نیجریه اى جدید ذوب آهن مى توند این تیم را از ابتداى رقابت هاى نیم فصل دوم و همچنین پلى 

آف لیگ قهرمانان آسیا همراهى کنند.
 کریستین اوساگوآنا سابقه پنج بازى ملى و بازى در ام صالل قطر، وسترلو و میشلن بلژیک را در کارنامه دارد.

ریپورت، سالحى تازه براى اعتراض 

ITC کریستین رسید

تیم ملى فوتبال قطر در حالى توانست به قهرمانى در جام ملت ها دست 
یابد که مدت هاست پروسه این قهرمانى را شروع کردند. فلیکس سانچز، 

سرمربى اسپانیایى تیم ملى فوتبال قطر از محصوالت الماسیاست. 
او در ســال 2006 در منطقه اى که مربى ها خیلى زود عوض 

مى شوند و جاى خودشــان را به فرد دیگرى مى دهند، به 
عنوان مربى در آکادمى اســپایر کار خود را شروع کرد. 

سیر حضور این مربى در تیم هاى قطر به شرح زیر است:
1996 تا 2006 در آکادمى بارسلونا، 2006 تا 2013 
در آکادمى اسپایر، 2013 تا 2015 زیر 19 ساله هاى 
قطــر، 2014 تا 2017 زیــر 20 ســاله هاى قطر، 
2017 زیر 23 ســاله هاى قطر و 2017 تاکنون تیم 

بزرگساالن قطر.  بازیکن تیم والیبال بانوان ذوب آهن گفت: مبلغ 
قراردادها مناســب بانوان والیبالیست نیست و 
در صورت لژیونر شدن مى توانیم از لحاظ مالى 

شرایط بهترى داشته باشیم.
فرانک بابلیان در گفتگو با «ایمنا» در خصوص 
شرایط مســابقات لیگ برتر، اظهارکرد: با وجود 
اینکه امسال تیم هاى کمترى نسبت به سال هاى 
گذشــته در لیگ برتر والیبال حضور داشــتند 
اما مســابقات از ســطح کیفى باالیى برخوردار 
بود و قهرمان لیگ تا روز آخر مشــخص نبود؛ 
تیم هاى مدعى باید تــا لحظه آخر مى جنگیدند 
که خوشبختانه توانســتیم در این رقابت سخت 
و پایاپاى پیروز شــویم. وى در پاســخ به این 
سئوال که آیا شرایط اقتصادى کشور باعث شده 
تیمدارى در لیگ برتر والیبال بانوان کمتر شود و 
چه راه حلى براى این مسئله وجود دارد؟ گفت: 
مطمئن باشید شرایط نابسامان اقتصادى کشور 
تأثیر زیادى در این زمینه دارد اما باید از رسانه ها، 
تبلیغات تلویزیونى و پخش زنده استفاده کرد تا 
اسپانسرها به ســمت این رشته ورزشى گرایش 

پیدا کرده و تیمدارى کنند.
این ملى پوش اصفهانى با اشــاره به اینکه نوع 
پوشــش بازیکنان والیبال بانوان اسالمى است 

و باید دید مســئوالن بــراى ورود آقایان به 
ورزشــگاه تغییر کند، افزود: مبلغ قراردادها 
مناسب بانوان والیبالیست نیست و با این 
شــرایط اقتصادى کارى نمى شود کرد 
و اگر لژیونر شــویم مى توانیم از لحاظ 
مالى شرایط بهترى داشته باشیم اما 
بســیارى از بازیکنان از جمله خودم 
به دلیل شرایط شــخصى، نمى توانم 

لژیونر شوم.

حضور کارلوس کى روش روى نیمکت تیم ملى فوتبال 
کلمبیا را باید قطعى بدانیم، کسى که هشت سال هدایت 
تیم ملى فوتبال ایران را برعهده داشت و این تیم را براى 
دو دوره متوالى به جام جهانى رســاند. خسورون، رئیس 
فدراســیون فوتبال کلمبیا در گفتگو با شــبکه رادیویى 
«W Radio» کلمبیا با اشاره به اینکه معرفى سرمربى 
جدید تیم ملى فوتبال این کشــور نزدیک است، خبر داد 
کى روش احتماًال این هفته کارش را به عنوان سرمربى 
تیم ملى کلمبیا آغاز خواهد کرد و از این فدراسیون خواسته 

تا دســتیارى کلمبیایى هم داشته باشــد. اکنون شبکه 
رادیویى «آنتا 2» کلمبیا خبر مى دهد که کى روش ســه 
نفر را به عنوان اعضاى کادرفنى اش در تیم ملى کلمبیا در 
نظر گرفته که عبارتند از اوســیانو کروز به عنوان دستیار 
فنى، میک مک درموت به عنوان مربى بدنساز و دیه گو 
یوجنیو جاکینو به عنوان فیزیوتراپ. بر اساس این گزارش 
همچنین آرتورو ریِس، سرمربى تیم زیر 20 سال کلمبیا 
نیز به عنوان دســتیار در کادرفنى این سرمربى پرتغالى 

فعالیت خواهد کرد.
جوانانى در تیم هایى چون سپاهان نوین و فوالد نوین 
با قراردادهایى بسیار کمتر از بازیکنان تراکتورسازى و 
ماشین سازى آرزوى یک دقیقه بازى کردن در باالترین 
سطح لیگ ایران را داشتند که تنها «یک قانون» مانع از 

ادامه رؤیاپردازى این جوانان شد.
پس از نتایج بد فصل گذشته تراکتورسازى و نارضایتى 
هــواداران از مدیریت این باشــگاه تنهــا چیزى که 
مى توانســت به قهر آنها با یادگار امام(ره) تبریز پایان 
دهد، فروش باشگاه به بخش خصوصى بود و خریدار 
ایده آل تبریزى ها هم، محمدرضا زنوزى، مالک متمول 
گســترش فوالد بود. اوضاع به گونه اى پیش رفت که 
تراکتورسازان انتظار آن را مى کشیدند و زنوزى بدون 

مشکل، مالک تراکتورسازى شد.
تنها مشکل انتقال این مالکیت، حضور یک تیم دیگر 
در لیگ برتر با مالکیت زنوزى بود. فشار اولیه سازمان 
لیگ، براى رعایت این قانون باعث شــد تالش هاى 
صورى در راســتاى انتقــال تیم دوم زنــوزى یعنى 
ماشین سازى انجام بگیرد اما تا نیم فصل نخست لیگ 
برتر، آب از آب تکان نخورد و مالک متمول تبریزى با 
خیال راحت و با شال هاى ســبز و قرمز در بازى هاى 

خانگى تیم هاى خود حضور پیدا مى کرد.
این اتفاقات در حالى رقم مى خوردند که طبق اساسنامه 
فدراســیون فوتبال حضور بیش از یک باشگاه با یک 
مالک در یک سطح لیگى ممنوع است و مالک ضمن 
دارا بودن یک باشگاه باید سهامش را در باشگاه دیگر 
به کمتر از 50 درصد برســاند تا بتواند در آن ســطح 
لیگ فعالیتش را ادامه دهد. مــوردى که در خصوص 
محمدرضا زنوزى و مالکیتش بر این دو باشگاه صدق 
نمى کنــد و او، مالک بى چون و چراى هر دو باشــگاه 

است.
این قانون دو بار مانع از ادامه رؤیاپردازى جوانانى شد 
که با هزار امید و آرزو توانسته بودند در قالب تیم هاى 
ســپاهان نوین و فوالد نوین قهرمــان لیگ آزادگان 
شــوند اما از بازى کنار هم تیمى هاى خود در باالترین 

سطح فوتبال ایران محروم شدند و به اجبار، باید عضو 
تیم هاى دیگرى مى شدند تا بتوانند در لیگ برتر بازى 
کنند. قانونى که چند ســال بعد یعنى در لیگ هجدهم 
براى دو باشگاه که یک مالک دارند جدى گرفته نشد تا 
ماشین سازى و تراکتورسازى حداقل یک نیم فصل را با 
خیال راحت در بنیان دیزل و یادگار امام(ره) توپ بزنند.
حضور همزمان این دو تیم با یک مالک، ســرخ هاى 
تبریزى را صاحب منافع زیادى کرده اســت و ســایر 
مدعیــان قهرمانى حداقل 2 امتیــاز را مقابل تیم دوم 
زنوزى از دست داده اند. در نیم فصل اول ماشین سازى 
توانســت رقیب هاى تراکتورســازى در راه قهرمانى 
یعنــى پدیده، ســپاهان و اســتقالل را متوقف کند و 
نتیجه را به پرســپولیس واگذار کند. ایــن تنها نکته 
مثبت ماشین سازان براى تراکتورسازى نبوده و فایده 
دیگر تیم دوم تبریز انتقال بازیکنانى اســت که به درد 
تراکتورســازى نمى خورند و باشــگاه هم قصد فسخ 
قرارداد آنها را ندارد. همچنیــن بازیکنانى مثل احمد 
موســوى که در لباس ماشین ســازى و در لیگ برتر 
مى درخشــند، هم به راحتى بین ایــن دو تیم جابه جا 

مى شوند و این در حالى بود که پیش از این مدیرعامل 
گســترش فوالد و ماشین ســازى در انتقال داریوش 

شجاعیان به استقالل بسیار سختگیر بود.
با این شواهد به نظر مى رســد که قانونى بودن حضور 
دو تیم تراکتورســازى و ماشین سازى در لیگ برتر در 
هاله اى از ابهام قــرار دارد و این احتمال وجود دارد که 
ســایر تیم هاى مدعى قهرمانى لیگ و کسب سهمیه 
پس از حضــور این تیــم در رده هاى بــاال به حضور 
همزمان این دو تیم اعتراض کنند و پرونده اى با بیش 
از ده شاکى راهى کمیته انضباطى و سازمان لیگ شود.

با توجه به جایگاه تراکتورسازى در جدول لیگ برتر و 
همچنین جذب بازیکنان و سرمربى با کیفیت که شرایط 
این تیم را براى قهرمانى در لیگ و همچنین کســب 
سهمیه آسیایى فراهم مى کند، مسئوالن این تیم باید 
از هم اکنون چاره اى براى این اعتراض هاى احتمالى 
پیدا کنند. هم چنین مســئوالن فدراسیون و لیگ برتر 
نیز براى جلوگیرى از تبعیض در بین باشــگاه ها طبق 
اساسنامه عمل کرده و مانع مالکیت همزمان یک نفر 

بر دو باشگاه در سطح اول فوتبال کشور شوند.

آینده نگرى که جواب داد

دستیاران کارلوس در کلمبیا

براى شرایط بهتر مالى 
باید لژیونر شویم

قانونى که در تبریز متفاوت است

رؤیاى جوانان سپاهان نوین را یادتان رفته؟ 

کیکید داشــتند و اعتقاد داشــتند 
 دیرینه به یک چشــم 

ضضیــه واقعًا فضاى 
تت تأثیر قرار داده و 
ىى به وجود آورده

ووج رســید که تیم 
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اینکه واقعا وزیر تمایالت رنگى دارد یا 
نه قضیهاى اســت که باید مورد 
کالبد شکافى دقیق قرار بگیرد 
و از همه جهات مورد بررسى 
و نمى توان راحت  قرار بگیرد
قضــاوت کرد ولــى رفتار 
وزارت در چند ســال اخیر 
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با وجود اینکه ستاره جوان قطرى ها رکورد دایى را شکست اما اسطوره فوتبال 
ایران همچنان بهترین گلزن جام ملت هاى آسیاست.

المعز على، ستاره جوان تیم ملى فوتبال قطر توانست با گلى که در دیدار فینال 
برابر ژاپن به ثمر رساند رکورد گلزنى على دایى را بشکند.

این بازیکن جوان قطرى ها توانست در یک دوره 9 گل به ثمر برساند. پیش 
از او على دایى با زدن هشت گل در یک دوره رکورددار بود.

سایت عربى «کوره» با تیتر «تخت پادشــاهى دایى همچنان استوار 
است» نوشــت: دایى با وجود اینکه سال هاست از فوتبال خداحافظى 
کرده اما همچنان با اختالف زیادى نسبت به رقیبان خود بهترین گلزن 
جام ملت هاى آسیاست. این ســتاره ایرانى در سه دوره جام ملت هاى 

آسیا شرکت کرده و توانسته 14 گل به ثمر برساند.
بعد از دایى، لى دونگ کوك کره اى با ده گل در رده دوم جاى دارد و معز على 

و تاکاهارا هم 9 گله هستند.

پادشاهى شهریار ادامه دارد

جام ملت ها دست 
د. فلیکس سانچز، 

الماسیاست. 
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970543 ج/7 له آقاى عماد عدیلى پور و علیه آقاى امیر اوستا مبنى بر مطالبه 
مبلغ 66/999/355 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
1397/12/12 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان: خیابان هاتف- جنب آتش 
نشانى- گاراژ کیانا مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى 
ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست 
اموال مورد مزایده: احترامًا عطف به ابالغ نامه کالســه شماره 970543 مورخ 97/07/04 آن 
شعب مرکز کارشناسان رسمى دادگسترى و ابالغیه شماره 4398 مورخ 97/07/04 آن مرکز با 
مضاء کننده زیر کارشناس منتخب به منظور انجام کارشناسى تعدادى اموال منقول توقیفى در 
حق خواهان پرونده آقاى عماد عدیلى پور بطرفیت خوانده پرونده آقاى امیر اوســتا باستحضار 
مى رســاند اینجانب بدین منظور در تاریخ 97/08/01 در محل توقیف و نگهدارى اموال مورد 
نظر که شامل تعداد 252 جفت کفشهاى بچگانه و پســرانه و زنانه و مردانه از مواد پالستیک 
پى یو و پلى استارین ترکیب یافته حضور بهم رسانیده و پس از رویت و مطابقت آنها با فهرست 
مندرج در صورت مجلس توقیفى مــورخ 97/07/23 کالنترى ضمن توجــه به جمیع جهات 
مؤثره در مقطع فعلى و ارزشــیابى اموال از طریق تحقیقات بازار و تولیدکنندگان عمده نسبت 
به ارزیابى آنها مجموعًا به مبلغ (پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و شــصت هزار ریال) بعنوان 
قیمت پایه براى مزایده و یا هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضى دادگاه تعیین و بشرح زیر اعالم مى 
دارد. 1- 50 جفت کفش مارال بچگانه و پسرانه از ســایز 25 تا 35 مبلغ 200/000 ریال جمعًا 
10/000/000 ریال 2- 30 جفت کفش آسیا دخترانه و پسرانه از سایز 31 تا 35 مبلغ 215/000 
ریال جمعًا 645/000 ریال 3- 10 جفت کفش کالونه نگین دخترانه و پسرانه از سایز 31 تا 35 
مبلغ 210/000 ریال جمعًا 2/100/000 ریال 4- 10 جفت کفش آسیا کالج دخترانه و پسرانه از 
سایز 31 تا 35 مبلغ 210/000 ریال جمعًا 2/100/000 ریال 5- 10 جفت کفش نایک بخشى 
زنانه و مردانه از سایز 37 تا 40 مبلغ 240/000 ریال جمعًا 2/400/000 ریال 6- 10 جفت کفش 
آپاچى بچگانه و پسرانه از سایز 26 تا 30 مبلغ 200/000 ریال جمعًا 2/000/000 ریال 7- 10 
جفت کفش نایک سوپر گام پسرانه از سایز 36 تا 40 مبلغ 220/000 ریال جمعًا 2/200/000 
ریال 8- 10 جفت کفش ریبوك مردانه و زنانه از ســایز 40 تــا 45 مبلغ 240/000 ریال جمعًا 
2/400/000 ریال 9- 30 جفت کفش شاهین پرفکت پسرانه از سایز 30 تا 36 مبلغ 215/000 
ریال جمعًا 6/450/000 ریال 10- 10 جفت کفش آپاچى پرفکت بچگانه از سایز 25 تا 30 مبلغ 
210/000 ریال جمعًا 2/100/000 ریال 11- 60 جفت کفش مجلسى پاشنه 3 سانت زنانه از 
سایز 36 تا 42 مبلغ 230/000 ریال جمعًا 13/800/000 ریال 12- 12 جفت کفش خوبان کالج 
بچگانه از سایز 20 تا 25 مبلغ 205/000 ریال جمعًا 2/460/000 ریال جمع کل ارزیابى 252 
جفت کفش اسپرت توقیفى جمعاً به مبلغ  54/460/000 ریال حق الزحمه انجام این کارشناسى 
طبق تعرفه قوه قضائیه مبلغ 3/000/000 ریال مى باشد. م الف: 350521 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /11/120
حصر وراثت

محمدرضا ســلیمانى نوکابادى داراى شناسنامه شماره 4644 به شــرح دادخواست به کالسه 
3376/97 ح 54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه گل کار بشناسنامه 614 در تاریخ 97/10/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 
1- مهران ســلمانى نوکابادى به ش ش 1270924206 نســبت با متوفیه فرزند 2- مهرداد 
ســلیمانى به ش ش 23112 نسبت با متوفیه فرزند  3- محمدرضا ســلیمانى نوکابادى به ش 
ش 4644 نسبت با متوفیه فرزند 4- رسول سلیمانى به ش ش 25981 نسبت با متوفیه فرزند 
5- زهرا سلمانى نوکابادى به ش ش 692 نسبت با متوفیه فرزند 6- زهره سلیم انى نوکابادى 
به ش ش 4643 نسبت با متوفیه فرزند 7- قدرت اله سلمانى نوکابادى به ش ش 12 نسبت با 
متوفیه فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 367432 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/315
ابالغ اخطاریه

آقاى سعیدعارفیان  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت اسماعیل رسولى  به این شورا تقدیم 
نموده و به کالســه 97 / 686 ش 11 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 25 / 12 / 97 ساعت 
10/30  صبح 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 

. 367373 /م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/305 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابــالغ وقت دادرســى و ضمائم به شــرکت فرشــان خدمات زاگرس بــه نام صاحب 
امضافریبرزخسروى بختیارى  دادخواستى به خواسته مطالبه   به طرفیت شما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 97 / 586 ش 3 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 25 / 12 / 97 ساعت 6/45 
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 رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 367439 

/م الف مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/306 

فقدان سند مالکیت
خانم  زینب ارزانى پور فرزند حیدر با ستناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 531606د91 را که به میزان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 4974 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  
اصفهان ( شاهین شــهر ) که در ص 106دفتر175 ذیل ثبت 24209 بنام خودش ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 8901 مورخ 24 / 6 / 93 دفترخانه 435 شاهین شهر  
به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  و بموجب سند شماره 191679 
مورخ 21 / 10/ 93 در رهن بانک مســکن  قرارداشته و نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده 
، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث 
مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار 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 مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شــد . ، ضمنا خانم کبرى مطهرى زاده فرزندغالمعباس به موجــب وکالتنامه 256383مورخ 
97/11/1دفتر26- شاهین شــهرازطرف مالک اقدام به درخواست ســندالمثنى نموده است 

./. 367564 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 11/307 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به توران نجفى بابادى فرزند صفدر دادخواستى به خواسته 
مطالبه   به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 589 ش 3 ح ثبت و وقت 
رســیدگى به تاریخ 25 / 12 / 97 ساعت 6/30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 367406 /م الف مدیر دفتر شــعبه 3 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/308 
ابالغ اخطاریه

آقاى سعیدعارفیان  دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت مهدى کاظمى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 97 / 687 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 25 / 12 / 97 ساعت 11  
صبح 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 . 367300 

/م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/309 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 579 شماره دادنامه 808– 26 / 10 / 97 تاریخ رسیدگى : 
26 / 10 /97 درخصوص دادخواست دعوى خواهان :حمیدرضاعباسى جزى فرزند ناصربه نشانى 
گزخ بعثت کوچه صفاپ33  بطرفیت خواندگان : 1 – جهانگیرغیبى حاجیورفرزند محمدصالح به 
نشانى چلگردکالسه 483کوهرنگ 2- حمیدرنجبربه نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ بیست  میلیون ریال با اســتناد یک فقره چک بانک کشاورزى  بشماره 232897 سررسید 
20 / 3 / 97 با نضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه 
قانونى نظر به دادخواست   خواهان و مستندات تقدیمى شــامل یک برگ چک برگشت شده 
توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و خواندگان 
نســبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده اند لذا شورا دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى 
و مواد 313 و 310 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1382 حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ بیســت میلیون  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهارصدوده هزارریال  بابت  هزینه دادرسى بر اســاس تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى از تاریخ سررسید چک 20 / 3 
/ 1397 لغایت زمان اجراى حکم  در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدى نظر خواهى درمحاکم حقوقى شــاهین شهر مى باشد. 367156 /م الف غالمرضا 

شکوهى - قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/310 
حصر وراثت

خواهان آقاى مظاهربیات به شماره شناســنامه  85 با استنادبه  شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره پرونده 758 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان عبدالکریم بیات فرزندرضا بشناسنامه شــماره 19 در تاریخ 25 / 9 / 
97 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – ســکینه محرابى محمودآبادى 
فرزندمحمودبه ش ش 45نســبت بامتوفــى همســر2- خیرالنساءشــیرزاده محمودآبادى 
فرزندغالمعلى به ش ش 1360نســبت بامتوفى همســر3- مهدى بیات فرزندعبدالکریم به 
ش ش 103نسبت بامتوفى فرزند4- عمادبیات فرزندعبدالکریم به ش ش 73نسبت بامتوفى 
فرزند 5- مظاهربیات فرزندعبدالکریم به ش ش 85نســبت بامتوفى فرزنــد 6- مریم بیات 
فرزندعبدالکریم به ش ش 6نســبت بامتوفى فرزند 7- فائزه بیات فرزندعبدالکریم به ش ش 
278نسبت بامتوفى فرزند 8- محمدجوادبیات فرزندعبدالکریم به ش ش 1270599437نسبت 
بامتوفى فرزند9- علیرضابیات فرزندعبدالکریم به ش ش0 510009339نسبت بامتوفى فرزند 
10- فرزانه بیات فرزندعبدالکریم به ش ش  5100112891  نســبت بامتوفى فرزنداینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 367240 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر/ 11/311 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى علیرضاکاظمى  دادخواســتى به خواسته مطالبه 
وجه سفته  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 585 ش 3 ح ثبت و وقت 

رسیدگى به تاریخ 25 / 12 / 97 ساعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد 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 . 367339 /م الف مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر / 11/312 
احضار متهم 

 شــماره پرونده : 951080نظربه اینکه آقاى محمدرضاناظم پور به اتهام فروش مال غیر (یک 
دســتگاه خودرو)ازطرف این دادسرابه شــکایت آقاى غالمعلى بن آرام تحت تعقیب مى باشد 
وابالغ واحضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینوسیله دراجراى 
ماده 174ق آ دك مراتب به نامبرده ابالغ تابه مدت یک ماه ازتاریخ نشــرآگهى دراین شــعبه 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضرشــود ودرصورت عدم حضورپس ازتاریخ مذکوراقدام 
قانونى معمول خواهدشد م الف 367190 – دادیارشعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شالهین 

شهر/ 11/313 
حصروراثت 

على عیدى وندى داراى شناسنامه شماره 3016 به شــرح دادخواست به کالسه 1573/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیمعلى 
عیدیوندى بشناســنامه 923 در تاریخ 97/3/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم حاتمى راد ش ش 1119 ، 2. على عیدیوندى 
ش ش 3016 ، 3. زیبا عیدیوندى ش ش 26682 ، 4. رضــا عیدیوندى ش ش 892 ، 5. زیور 
حاتمى راد ش ش 28279 (فرزندان متوفى)، 6. خاور ظاهرى عیده وند ش ش 2078 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 366935/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/316 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان حامد شاطرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال به طرفیت 
خوانده 1- سمانه خلیلى2-سپیده خلیلى 3-نسترن (نسرین)خلیلى4-شمس ساکیان5- پروانه 
حشمت  به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 493/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/22 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 365731/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /11/317
 اجرائیه

شماره اجرائیه: 9710423653300221 شماره پرونده: 9709983653300007 شماره بایگانى 
شعبه: 970007 تاریخ تنظیم: 22 / 08 / 97 – مشخصات محکوم له/محکوم لهم: بانک مهر 
اقتصاد استان مرکزى شهرستان اراك شهر اراك سرپرستى استان مرکزى- مشخصات محکوم 
علیه/محکوم علیهم: 1-  غالمعلى اژدرى نهاد فرزند افشین به نشانى استان اصفهان شهرستان 
اصفهان شــهر اصفهان خانه اصفهان خیابان نیلوفر کوچه مریم ساختمان واحد 4 2- نسترن 
کوراوند فرزند عباس به نشــانى اســتان اصفهان شهرستان اصفهان شــهر اصفهان شهرك 
ولیعصر خیابان سعادت پالك 51 3- زهرا بکرانى باالنى فرزند محسن به نشانى استان اصفهان 
شهرستان فالورجان شهر پیربکران شــهید مطهرى جنب اورژانس 4-  بهروز مقتدرى انجم 
فرزند على استان اصفهان شهرستان اصفهان و شهر اصفهان خیابان فردوس مرکزى خیابان 
جانبازان 1 پالك 66 کد پستى 15996653511 کد ملى 0410266353 مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونى محکوم له : مریم منعمیان اصفهانى فرزند احمدرضا به نشانى استان اصفهان 
و شهرستان اصفهان شهر اصفهان خیابان رکن الدوله انتهاى خیابان رکن الدوله کوچه ریخته 
گرى کوچه شــهرزاد اول پالك 32 وکیل بانک مهر اقتصاد محکوم به : به موجب درخواست 
اجراى حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973653300315 محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت تضامنى مبلغ ششصد و هفتاد و نه میلیون و یکصد و نود و نه هزار و 
یکصد و هشتاد و چهار ریال وجه چک به شماره 932741-1396/08/03 بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارات دادرســى برابر تعرفه قانونى هزینه دادرسى به مبلغ 25/374/971ریال و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در مقابل دریافت الشه چک در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت .مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرســتان فالورجان على صادقیان-  محکوٌم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى).2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم به بدهــد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوٌم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد.(ماده 34 قانون 

اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394). 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوٌم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، م الف 367515 على صادقیان - مدیر دفتر شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقى فالورجان / 11/318 
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونــده 9309980358901036باتوجه بــه نیابت اعطایى شــعبه نهم اجــراى احکام 
کیفرى دادســراى عمومى اصفهــان باعنایت به صدور دســتورضبط وثیقه فاطمه رخشــان  
فرزندجاســم فرزندعباس ونظربه اینکه ایــن اجراقصدمزایده وفروش ملــک وثیقه گذاربه 
مبلغ 3/000/000ریال داردوبامشــخصات پالکهاى  ثبتى 31482فرعى از406اصلى بخش 
16-مفروزیار815قطعه 2به نشانى دقیق ملک شاهین شهر – مخابرات فرعى 9غربى پالك 
22مجتمع مسکونى پارسه طبق دوم یک باب آپارتمان مسکونى به مساحت 14738مترمربع 
که داراى 3اتاق خواب ، آشپزخانه،حمام وسرویس بهداشتى ،یک قطعه پارکینگ مسقف ویک 
انبارى بوده – پوشش دیوارهاى ســالن پذیرایى واتاق هاى خواب ازنوع ترکیب کاغذدیوارى 
وگچ ورنگ بوده ،پوشش کف وبنه سرامیکى وکاشــى وکابینت هاى چوبى (هاى گالس) مى 
باشد. حمام وسرویس بهداشتى داراى پوشش کف وبدنه کاشى وسرامیک باسقف کاذب دربهاى 
داخلى چوبى وپنجره ها 2جداره مى باشد داراى انشــعابات آب مشترك برق وگازمستقل بوده 
،سیستم گرمایش آن پکیج ورادیاتوروسیستم سرمایش آن کولرومزایده ملک روزدوشنبه مورخ 
97/11/27ساعت 9صبح دردادگسترى شاهین شــهرطبقه همکف واحداجراى احکام کیفرى 
دادسراى شاهین شــهرازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شــود.مزایده  از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده 
مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب 
سپرده 2171290277002نزدبانک ملى شاهین شــهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت ضبط ومزایده تجدیدمى گردد.کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . محکوم له مى 
تواندمثل سایرین درخریدشرکت نماید وتســلیم مال فقط بعدازپرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهدگرفت . آگهى مزایده عالوه برانتشــاردرروزنامه درقسمت اجراومحل فروش الصاق مى 
شود – مدیراجراى احکام کیفرى دادسراى شــاهین شهر .رونوشت : دادستان محترم داسراى 
عمومى وانقالب اســالمى شاهین شــهرجهت معرفى نماینده 2- اداره ارشاداسالمى شاهین 
شهرجهت چاپ آگهى دریکى ازروزنامه هاى کثرت االنتشار3- رئیس محترم کالنترى جهت 
نصب اعالمیه درمحل 4- مسئول محترم واحدابالغ به طرفین 5- نصب اعالنات دادگسترى 

شاهین شهر – م الف   368297 مدیراجراى احکام کیفرى دادسراى شاهین شهر /11/319 
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 9309980358901036باتوجه به نیابت اعطایى شــعبه نهم اجراى احکام کیفرى 
دادسراى عمومى اصفهان باعنایت به صدور دستورضبط وثیقه جاسم رخشان فرزندحبیب اله 
ونظربه اینکه این اجراقصدمزایده وفروش ملک وثیقه گذاربــه مبلغ/000 3/000/000ریال 
داردوبامشخصات پالك ثبتى 53265فرعى از406اصلى بخش 16- صفحه 350دفتر233به 
نشانى دقیق ملک شاهین شهر خیابان اقبال الهورى فرعى 7شرقى – یک جنوبى یک شرقى 
پالك 7به مســاحت 275مترمربع منزل مسکونى ویالیى باموقعیت شــمالى مى باشدداراى 
عرصه به مســاحت 275مترمربع ومســاحت اعیانى درحدود200مترمربع اســت ونیزپوشش 
دیوارهاى اتاق خواب ازنوع گچ ورنگ بوده ،پوشش کف ســالن ازنوع سرامیکى وپوشش کف 
اتاق هاى خواب نیزازنوع موزاییک است ، آشــپزخانه داراى پوشش بدنه کاشى وپوشش کف 
وبدنه کاشى وسرامیک است درزیرزمین این ملک نیزتوسط مالک تغییراتى ایجادشده ودرحال 
حاضر بصورت یک باب سوییت مسکونى شامل سالن پذیرایى ، آشپزخانه اوپن ونیز یک اتاق 
خواب است .دربهاى داخلى این ساختمان چوبى وپنجره هاآلومینیومى وآهنى مى باشد .داراى 
انشعاب آب وبرق گازسیســتم گرمایش آن ازنوع بخارى گازى وسیستم سرمایش آن کولرآبى 
مزایده ملک روزدوشنبه مورخ 97/11/27ساعت 9صبح دردادگسترى شاهین شهرطیقه همکف 
واحداجراى احکام کیفرى دادسراى شاهین شهر ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى 
شود .مزایده  از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
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گردد.کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در 
مزایده شرکت داده شــوند . محکوم له مى تواندمثل سایرین درخریدشرکت نماید وتسلیم مال 
فقط بعدازپرداخت تمام بهاى آن صورت خواهدگرفت . آگهى مزایده عالوه برانتشاردرروزنامه 
درقسمت اجراومحل فروش الصاق مى شــود – مدیراجراى احکام کیفرى دادسراى شاهین 
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معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
هم اکنون واکسیناسیون بیمارى هاى واگیردار در 100 
درصد روستاها و شهرهاى استان انجام مى شود که این 
مهم در قبل از انقالب اسالمى فقط در شهرهاى بزرگ 

انجام مى شد.
کمال حیــدرى افــزود: درحال حاضر واکسیناســیون 
بیمارى هــاى واگیــردار نظیر فلج اطفال، ســرخک، 
حصبه، وبــا و دیگر بیمــارى هاى مربــوط، در تمامى 
مراکز بهداشــتى روســتاها و شهرهاى اســتان انجام 
مى شود و ابتال به آنها به صفر رسیده، در صورتى که در 
دهه هاى گذشــته آمار مبتالیان افزون بر صد هزار نفر

 بود. 
به گفته وى، ارائــه دیگر خدمات بهداشــتى مرتبط با 
حفظ سالمت مادران، کاهش مرگ و میر نوزادان، دفع 
بهداشتى فاضالب و توزیع آب آشامیدنى سالم وضعیتى 
مشابه دارد و تمام شهرها و روســتاهاى استان را در بر 
مى گیرد، البته در سال هاى اخیر سعى شده کیفیت آنها 

افزایش یابد.
حیدرى تصریح کرد: استان اصفهان در دهه هاى اخیر 
در امر بهداشت و درمان در ایران پیشتاز بوده، تا جایى که 
بسیارى از شهروندان استان هاى همجوار براى درمان 

خود به این استان سفر مى کنند. 

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج ) استان اصفهان 
گفت: همزمان با 40 ســالگى انقالب، بیش از صد برنامه 

فرهنگى هنرى توسط این نهاد برگزار مى شود. 
مجتبى فدا افزود: ارائه دستاوردها و توانمندى هاى کنونى 
کشور، آگاهى بخشــى و بصیرت افزایى، محور و هدف 
اصلى این برنامه ها را تشکیل مى دهد و سعى شده تمامى 
مناطق اســتان اعم از پایگاه ها، نواحى و مناطق را در بر 
بگیرد.  وى ادامه داد: برپایى نمایشگاه آثار فرهنگى هنرى 
با محوریت انقالب، گردهمایى پیشکسوتان و تأثیرگذاران 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس، تجلیل از خانواده هاى 
شهدا، جانبازان و ایثارگران، بخشى از برنامه هاى دهه فجر 

امسال را تشکیل مى دهد.  جانشین فرمانده سپاه صاحب 
الزمان(عج ) اصفهان اضافه کرد: حضــور در راهپیمایى 
22 بهمن، برگزارى جشنواره هاى هنرى، برپایى محافل 
فرهنگى و ادبى همچون شب شعر، اجراى مسابقات ورزشى 
و دیدار با رزمندگان و خانواده هاى آنان، بخش دیگرى از 
برنامه هاى40 سالگى انقالب خواهد بود.  وى به افزایش 
توان دفاعى و نظامى اصفهان در مقایسه با پیش از انقالب 
اشاره و تصریح کرد: تعداد یگان هاى نظامى و انتظامى در 
این منطقه، در مقایسه با سال هاى قبل از سال 57 چند برابر 
شد و همواره سعى کرده قدرت و پیشتازى خود در عرصه 

توان نظامى و دفاعى را حفظ کند.

واکسیناسیون در 100 درصد 
مناطق اصفهان انجام مى شود

برگزارى 100 برنامه توسط 
سپاه اصفهان در دهه فجر

افت دماى استان از فردا
 ابراهیم هنرمند، کارشناس مسئول پیش بینى هواى 
استان اصفهان گفت: از اواخر روز شنبه(دیروز) سامانه 
ناپایدارى به اصفهان وارد شد و تا روز سه شنبه فعالیت 

آن ادامه دارد.
وى افزود: یک شـنبه(امروز ) در اکثر مناطق اسـتان 
شـاهد بارش به شـکل باران و در ارتفاعات و مناطق 
سردسـیر به شـکل بـرف خواهیم بـود و شـدت این 
بارندگى ها در بخش شمالى استان پیش بینى مى شود.
هنرمند افزود: دماى هوا از روز دوشـنبه تا اواخر هفته 

شاهد افت محسوسى خواهد بود.

الکترونیکى شدن خدمات
 بیمه  سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: به دنبال 
الکترونیکـى شـدن خدمات بیمـه اى این سـازمان، 
طرحى آزمایشى در 35 بیمارستان اصفهان اجرا شده 

که قرار است بخش دوم آن در کاشان به اجرا در آید.
طاهـر موهبتـى افزود:اقدام هـاى بسـیار مثبـت و 
ارزشمندى در زمینه رسیدگى به اسناد الکترونیکى و 
داده ها در اصفهان صورت گرفته و احتمال مى رود که 
دو  بیمارستان در سه ماه نخست سال آتى زیر پوشش 
قرار گیرد.وى با تأکید بر اینکه سازمان بیمه سالمت 
به دنبـال الکترونیکى شـدن خدمات بیمه اى اسـت، 
گفت:امید مى رود که تا پایان امسال زمینه اى فراهم 
شود تا از ابتداى سال 98 در هر استان، یک شهرستان 

زیر پوشش خدمات الکترونیکى قرار بگیرد.

خبر

ســازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش ســرمایه  
سنگین و جذاب شرکت فوالد مبارکه اصفهان را از محل 

سودانباشته صادر کرد.
سرپرست معاونت اقتصادى و مالى شرکت فوالد مبارکه 
گفت: با صدور این مجوز، سرمایه این شرکت با 73درصد 
رشد، از 7500  به 13هزار میلیارد تومان افزایش خواهد 

یافت.
طهمورث جوانبخت افزود: این افزایش ســرمایه براى 
اصالح ساختار مالى با توجه به مخارج تکمیل طرح هاى 
در دســت اجرا، مشــارکت شــده در افزایش سرمایه 
شرکت هاى فرعى و وابسته، تملک سرمایه گذارى هاى 
بلندمدت و سرمایه در گردش موردنیاز براى برنامه هاى 

آینده  شرکت صرف مى شود.
وى، ثبت این افزایش سرمایه را در دستیابى شرکت فوالد 
مبارکه به جایگاه بزرگ ترین شرکت بورسى مؤثر دانست 
و گفت: همچنین مجمع عمومى فوق العاده این شرکت 

24بهمن در سالن نگین سپاهان شهر برگزار مى شود.
سرپرست معاونت اقتصادى و مالى فوالد مبارکه افزود: 
9ماهه امسال درآمد فوالد مبارکه با افزایش 46درصدى 
درمقایسه با مدت مشابه پارسال به 16هزار و 150میلیارد 
تومان رسید که این موفقیت، حاصل کسب رکوردهاى 
تولید، مدیریت صحیح هزینه هــا و تالش صنعتگران 

فوالد است.

صدور مجوز افزایش سرمایه
سرپرســت اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و  فوالد مبارکه

گردشــگرى نطنز گفت: با موافقت سازمان میراث 
فرهنگى، درخت کهنسال مسجد جامع نطنز به ثبت 

فهرست آثار ملى کشور رسید.

حســین یزدانهمر تأکید کرد: درخت چنار کهنسال 
مقابل مسجد جامع نطنز که اکنون تبدیل به بیش از 20 
درخت چنار شده، از پایه و ریشه 2000ساله برخاسته 

و این 20 درخت بین 400 تا 500 سال قدمت دارند.

با حضور وزیر ورزش نخستین استخر مسافت کوتاه 
استاندارد کشور به مساحت 3500 متر مربع در مبارکه 

افتتاح شد.

گفتنى است؛ نخستین استخر مسافت کوتاه استاندارد 
کشور در مبارکه با اعتبار بخش خصوصى و مشارکت 

شهردارى مبارکه ساخته شده است. 

درخت کهنسال مسجد جامع نطنز 
ثبت ملى شد

افتتاح نخستین استخر مسافت کوتاه استاندارد 
کشور در مبارکه 

با حضور وزیر ورزش و جوانان صورت گرفت؛
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وجود چربى در بدن براى ایجاد اسیدهاى صفراوى، عملکرد 
قلبى عروقى و مجموعــه اى از فرایندهاى بدن ضرورى 

است.
مشکل از جایى آغاز مى شود که شــما مقادیر بیشمارى از 
چربى ها را دریافت کنید و خــود را در معرض خطر ابتال به 
هیپوکلســترولمى یا همان تجمع پالك در شریان ها قرار 

دهید.
لیپوپروتئین با چگالى پاییــن یا همان LDL نوعى چربى 
است که به عنوان قاتل خاموش هم شــناخته شده است. 
وقتى سطح کلســترول LDL باالتر از 130 میلى گرم در 
دسى لیتر باشد، شــما در معرض ابتال به هیپو کلسترولمى 

خواهید بود. 
البته این خطر زمانى تشــدید مى شود که سطح کلسترول 
خوب یا همان HDL نیز در مردان کمتر از 35 میلى گرم در 
دسى لیتر و در زنان کمتر از 40 میلى گرم در دسى لیتر باشد.

عالئم بالینى کلســترول باال در هر فرد مى تواند متفاوت 
باشــد، با این حال احساس ســنگینى یا ســوء هاضمه، 
خســتگى، یبوســت، بوى بد دهان، التهــاب در اندام ها، 
سرماخوردگى هاى پى درپى، سردرد، تارى دید و درد قفسه 

سینه از عالئم افزایش کلسترول بد هستند.
در این میان، شما ممکن است از تأثیرات برخى مواد غذایى 

بر افزایش کلسترول بد خون بى خبر باشید:
لبنیات پرچرب

محصوالتى از قبیل شیر غلیظ، کره و مارگارین و... سرشار 
از چربى هاى اشباع هستند و در کسانى که کلسترول بد آنها 
باالســت، مصرف این نوع محصوالت باید به طور کامل 

متوقف شود. 
به جاى لبنیات پرچرب، شما مى توانید محصوالت گیاهى 
مانند شیر بادام و شیر ســویا و یا لبنیات کم چرب یا بدون 

چربى را به رژیم روزانه خود اضافه کنید.
گوشت قرمز

از مصرف گوشــت  هاى چرب بپرهیزید. به جاى گوشــت 
قرمز، مصرف گوشــت  هاى ســفید مانند گوشــت مرغ و 

بوقلمون را وارد رژیمتان کنید. 
توجه داشته باشید که پوست این گوشت  ها را بکنید. ماهى 
بخورید. ماهى آزاد، تن یا ســاردین بهترین گزینه هستند. 
این ماهى  ها چرب هســتند اما چربى آنها مانند گردو یا بذر 

کتان مفید است.
مواد غذایى آماده و صنعتى

بیشــتر غذاهاى آماده و صنعتى، به خصــوص آنهایى که 
گرم مى  شــوند، با روغن هاى هیدروژنه و اسیدهاى چرب 
ترانس تهیه و باعث افزایش کلسترول بد خون خواهد شد. 
از مصرف مواد غذایى خیلى چرب و خیلى شیرین و به ویژه 
آنهایى که حاوى روغن  هاى هیدروژنه هستند، پرهیز کنید.

قندهاى تصفیه شده و نشاسته 
قندها و کربوهیدرات  هاى تصفیه شــده مانند برنج، نان  ها 
و پاستاهاى تهیه شــده از آرد سفید، میزان کلسترول خوب 

خون را کاهش مى  دهند. 
کره

کره، مایونز و مارگارین  ها حاوى میزان زیادى چربى هستند. 
با این حال، روغن  هایى ماننــد روغن زیتون، روغن کانوال 
حاوى چربى هاى سالمى هستند که قلب شما را در وضعیت 

بهترى نگه مى دارند. 

متوقف کردن مصرف گوشت باید هوشمندانه و در قالب یک 
رژیم غذایى سالم و متعادل باشد.

برخى پیشنهادهاى مؤثر غذایى براى کســانى که مایل به 
مصرف هیچ نوع محصول حیوانى نیستند، از این قرار است:

مراقب کمبود ویتامین B12 باشید 
کمبود ویتامین B12 در کســانى که از مصرف محصوالت 
حیوانى اجتناب مى کنند، رایج است و در موارد شدید احتیاج 
به مصرف مکمل دارد. ایــن ویتامین در محصوالتى از قبیل 
غذاهاى دریایى، ماهى، تخم مرغ و لبنیات نیز یافت مى شود و 

تنها منبع آن گوشت قرمز نیست.
به اندازه آهن مصرف کنید

 مکمل هاى آهن در کسانى که محصوالت حیوانى از جمله 
گوشت قرمز را مصرف نمى کنند، تحت نظر پزشک ضرورى 
است. با این حال اگر شــما دچار کم خونى فقر آهن نیستید، 
مى توانید از محصوالتى مانند اسفناج، پسته، جعفرى، چغندر، 

عدس، جو و کلم بروکلى بهره ببرید.
پروتئین سبزیجات را فراموش نکنید 

بسیارى از غذاهاى گیاهى منابع غنى از پروتئین هستند و براى 

کسانى که میلى به مصرف گوشت قرمز ندارند، اضافه کردن 
آجیل و دانه ها، حبوبات، دانه هــاى کامل مانند گندم و جو و 

نخود فرنگى به رژیم غذایى توصیه مى شود.
تخم مرغ را فراموش نکنید 

تخم مرغ یک غذاى کامل و سرشار از پروتئین حیوانى است. 
شما مى توانید اگر گوشت قرمز مصرف نمى کنید و در صورتى 
که دچار کلسترول باال نیستید، روزانه از مزایاى این ماده غذایى 

سود ببرید. 
لبنیات کم چرب مصرف کنید

بسیارى از افرادى که از مصرف گوشت پرهیز مى کنند، عالقه 
وافرى به مصرف محصوالت لبنى دارند. بــا این حال، نوع 
پرچرب این محصوالت، مضرتر از آنچه شما تصور مى کنید، 

هستند و باعث اختالالت هضم مى شوند.
نوع کم چرب و یا بدون چربى محصوالت لبنى را انتخاب کنید 

و یا سراغ شیرهاى گیاهى مانند شیرسویا و یا شیر بادام بروید.
زیاد آرد نخورید

 اشــتباه بزرگ اکثر افرادى که به مصرف گوشت عالقه اى 
ندارند، مصرف بیش از حد آرد است. مصرف آردهاى تصفیه 

شــده، ضمن اینکه شــما را دچار اضافه وزن فورى مى کند، 
عاملى براى ابتال به سوء تغذیه است. 

به جاى مصرف آرد سفید موجود در شیرینى ها، کوکى ها و یا 
انواع نان ها و ماکارونى، مى توانید سبزیجات، ساالد و یا آب 
ســبزیجات را انتخاب کنید تا از این طریق، ویتامین ها، مواد 

معدنى و فیبر کافى را دریافت کنید.
ماهى ها را درست انتخاب کنید 

اگر به مصرف گوشت قرمز رغبت ندارید اما ماهى هنوز جزو 
رژیم غذایى تان است، از انتخاب ماهى هاى بزرگ چرب مانند 
ماهى آزاد یا تن، اجتناب یا مصرف آنها را محدود کنید، زیرا این 
نوع ماهى ها ممکن است حاوى مقادیر زیادى فلزات سنگین 
باشند که البته براى کودکان و مادران باردار بسیار خطرناك 
هســتند. مى توانید ماهى هاى چرب مانند ماهى ساردین و 

ماهى سفید را با خیال راحت مصرف کنید.
از منابع مختلف کلسیم بهره ببرید 

شیر تنها منبع کلسیم نیست و شما مى توانید از منابع دیگر 
این ماده معدنــى مانند دانه کنجد، کلــم بروکلى، بادام و... 

بهره ببرید.

ریزش مو یکى از عارضه هاى شایع در خانم هاست که 
مى توان آن را با چند روش طبیعى درمان کرد.

بسیارى از خانم ها به دنبال انواع روش هاى گرانقیمت 
براى رفع ریزش مو هســتند اما در ادامه چند روش 

طبیعى براى درمان ریزش مو معرفى مى کنیم.
ماســاژ، درمانى طبیعــى براى رفع 

ریزش مو
ماساژ پوست سر مى تواند درمان طبیعى ریزش مو 
باشد، چرا که ماساژ به رشد مو و تحریک پوست سر 
کمک مى کند و مى تواند در بهبود ضخامت مو مؤثر 

باشد. براى این کار هر روز پوست سر خود را ماساژ دهید.
آلوئه ورا، درمانى مؤثر براى ریزش مو

آلوئه ورا به بهبود شرایط رشد مو کمک مى کند و مى تواند ریزش مو را کاهش دهد. 
همچنین از بین برنده شوره سر است و به رشد فولیکول هاى مو کمک مى کند. کافى 

است چند بار در هفته پوست سر خود را با این ماده طبیعى ماساژ دهید.
روغن نارگیل 

روغن نارگیل حاوى اسیدهاى چربى اســت که با نفوذ در داخل شفت مو و کاهش 
پروتئین از دست رفته، به بهبود رشــد مو کمک مى کند. روغن نارگیل را مى توانید 
قبل یا بعد از شستن موهاى خود استفاده کنید. اگر موهاى شما با روغن نارگیل چرب 
مى شوند، مى توانید روغن نارگیل را شب، قبل از خواب به سرتان بمالید و صبح آن 
را شستشو دهید. اگر موهاى شما خشک است، همچنین مى توانید از آن به عنوان 
درمان طبیعى خشکى مو استفاده کنید. افزون بر این، روغن نارگیل به عنوان یک 

ماده طبیعى پرپشت کننده و درخشان کننده مو نیز شناخته مى شود.

افرادى که اقدام به الغرى و کاهش وزن مى کنند، ممکن است به دلیل اینکه 
چاق شده اند دچار مزاج سرد شــوند که از عوارض ساده آن، یبوست و نفخ معده 
است. به این افراد توصیه مى شــود که مصرف مقدارى عرق نعناع را در برنامه 

غذایى روزانه خود قرار دهند.
 مصرف عرق نعناع باعث مى شــود تا حــرارت معده افزایش یابــد و در نتیجه 
هضــم بهتر انجام شــود. از ســوى دیگر، میزان چربى ســازى نیــز در بدن

 کاهش مى یابد.

کاهش وزن با عرق نعناع
معموًال به زنان باردار توصیه مى شود که با روان درمانى و دارو هاى ضد افسردگى 
به مقابله با این حس ناخوشایند بروند. اما در این بین ورزش کردن یکى از راه هاى 

مفید مقابله با افسردگى است.
 ممکن است افراد دسترسى به روان درمانى نداشته باشند ولى ورزش کم هزینه 
و قابل دسترس است.  بسیارى از مادران تصور مى کنند که اگر درباره افسردگى 
خود صحبت کنند، قضاوت مى شوند و جرأت صحبت در این باره را ندارند، با وجود 

این، این افراد باید افسردگى را جدى بگیرند.

از افسردگى دوران باردارى جلوگیرى کنید
مصرف ســبزیجات پخته راهى براى درمان کم کارى تیروئید به شمار مى رود. 
افرادى که مشــکل کم کارى تیروئید دارند باید رژیم غذایى کم کالرى داشته 
باشــند. همچنین نمک ید دار باید در وعده هاى غذایى این افراد استفاده شود؛ 
همینطور ماهى، مرغ و میگو سرشار از ید است و به همین علت مصرف آن نیز 
توصیه مى شود.  منابع غذایى سرشار از آهن نیز به این بیماران توصیه مى شود. 
عالوه بر این، میوه هایى مانند موز و تــوت فرنگى براى افرادى که مبتال به کم 

کارى تیروئید هستند، مفید است.

درمان کم کارى تیروئید با سبزیجات پخته
هنگام دندان درآوردن، کودك اشــتهاى خود را از دست مى دهد؛ علت اصلى 
بى اشتهایى، احساس ناراحتى است که کودك در زمان دندان درآوردن در ناحیه 

لثه تجربه مى کند.
 این ناراحتى اغلب چهار روز قبل از دندان درآوردن آغاز مى شود و تا سه روز بعد 

از درآمدن دندان ادامه پیدا مى کند.
 با از دست دادن اشــتها، کودك دچار کمبود آب مى شود، بنابراین تا حد امکان 

میزان آب  دادن به کودك را افزایش دهید.

دندان درآوردن موجب کاهش وزن مى شود

غذاهایى که سرشار از اگر گوشت قرمز نمی خورید...
کلسترول بد هستند

حمام و یا دوش گرفتن منظم بــه عنوان پایه روتین زندگى 
حساب مى شود، اکثر ما، هر روز یک دوش کوتاه مى گیریم تا 
از شر گرد و خاك، آلودگى، تنبلى خالص شویم و حس خوبى 
بگیریم. اعتقاد بر این است که بهداشت فردى براى دور نگه 
داشتن مشکالت سالمتى متعددى ضرورى است با این حال، 
خیلى تعجب آور است که دوش روزانه و یا استحمام زیادى 

واقعاً براى بدن مضر است.
پوست ما بسیار حســاس و مهمترین عضو بدن است، ما از 
تمام قسمت هاى بدنمان مراقبت مى کنیم و همچنین باید از 
پوست خود نیز مراقبت کنیم. دوش گرفتن بیش از حد ممکن 
است باعث ایجاد اختالالتى در رگ هاى خونى پوست شود. 
همه ما از انواع صابون ها، ژل بدن حمام و کرم هایى براى 
شستن گرد و غبار و میکروب ها اســتفاده مى کنیم با این 
حال، اغلب مقدار مواد شیمیایى موجود در این محصوالت 
را فراموش مى کنیم. این محصوالت ســطح pH و تعادل 

طبیعى پوست را مختل مى کنند.
ما بدن خود را به شدت و هر روز مالش مى دهیم و به پوست 
خود آسیب مى رسانیم. این کار چربى موجود در الیه خارجى 
پوســت را تحت تأثیر قرار مى دهد. سبوم براى پوست الزم 
اســت، چون از آن در برابر ذرات خارجى محافظت مى کند. 
هر گونه آشفتگى در آن منجر به چین و چروك روى پوست 

مى شود.
بیش از حد مورد نیاز حمام کردن، منفذهاى پوست را تحت 
تأثیر قرار مى دهد و چربى طبیعى پوست را خشک مى کند. 
منجر به شکســتن رگ هاى خونى موجود بر روى پوست 

مى شود. در نتیجه منجر به خشک شدن پوست مى شود.
وقتى پوســتمان با دوش گرفتن و یا حمام زیادى خشــک 
مى شــود، تمایل خواهیم داشــت که از مرطوب کننده به 
پوست خود بزنیم. این لوسیون بر پایه روغن نارگیل، منجر به 
شارش سموم به جریان خون شده و بر سالمت کلى ما تأثیر 
مى گذارد در نهایت باکترى هاى خوب را در بدن مى کشد، 
باکترى هایى که براى سالمتیمان ضرورى هستند. استحمام 

بیش از حد واقعاً براى بدن مضر است.
محصوالت شیمیایى حاوى پارابن و زنوستروژن هستند که 
با پوست ما ترکیب مى شوند و سطح استروژن را در بدن باال 
مى برند بنابراین، حمام کردن بیش از حد براى سالمت کلى 

بدن ما مضر است.
زمانى که عادت به دوش گرفتن زیاد و بیش از حد داشــته 
باشید به الیه بیرونى پوست آسیب وارد مى کنید به این دلیل 
که پوست شــما فرصت کمترى براى ترمیم خود به واسطه 
تولید چربى طبیعى در اختیار دارد. عالوه بر این الیه بیرونى 
پوست شما از ســلول هاى مرده اى تشکیل شده است که 
مسئول محافظت از الیه هاى زیرین هستند و چربى پوست 
را حفظ مى کنند و پوست را مرطوب نگه مى دارند؛ هنگامى 
که دوش مى گیرید و پوست تان را مى سابید، این الیه چربى 
را از روى پوست تان جدا مى کنید و در نهایت خشکى پوست 

حاصل مى شود.
دوش گرفتن زیاد و مکرر براى موهاى تان هم مضر است که 
مهمترین مضرات آن شامل خشکى و شکنندگى و کدر شدن 

موها و بیشتر شدن احتمال شوره سر است.

عوارض
 هر روز دوش گرفتن 

چند راهکار براى درمان ریزش مو
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کلسترول بد هستند

 شــرکت نــوآوران مدبر صنعت شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 1420 
و شناســه ملــى 10860239000 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
آقاى ســیدمهدى عقیلى1281015784 
به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقاى ســعید 
رضائى برزانــى1290399409 به عنوان 
نایب رئیس هیأت مدیــره و آقاى مصطفى 
فلفلیــان1285986199 بــه عنــوان 
عضو هیأت مدیره و آقاى شــهرام علیزاده 
نائینى1249482194 به عنوان مدیرعامل 
(خارج از اعضا ) براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند . کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره و نایــب رئیس هیأت مدیــره با مهر 
شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (368217)

شرکت نوآوران مدبر صنعت شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1420 و شناسه ملى 
10860239000 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
آقاى ســیدمهدى عقیلى 1281015784 و 
آقاى سعید رضائى برزانى 1290399409 
و آقاى مصطفى فلفلیان 1285986199 به 
سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسى 
دقیق تراز سپاهان 10260191203 و آقاى 
روح اله مستاجران گورتانى 1141899558 
به ترتیب به سمت بازرســان اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. روزنامه نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر  

(368214)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات
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بر شما باد [عمل]به واجبات. آنها را براى خداى به جاى آرید تا شما را به بهشت 
برد. خداوند چیزهایى را، که ناشناخته نیست، بر شما حرام و چیزهایى را که در 
آنها عیبى نیست بر شما حالل کرده است. حرمت مسلمان را از هر حرمتى برتر 
داشته، حقوق مســلمانان را به اخالص و یکتاپرستى پیوند داده است. پس مسلمان 
کسى است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند، مگر پاى حق در میان باشد 

که گزند بر مسلمان جز در موردى که واجب باشد روا نیست. 
موال على (ع)

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

1- آسفالت خیابان مرکزى
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000  ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/12/02

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/12/18
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

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

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/11/27
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى ش هر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/28

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/12/11
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تســلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر تعداد محدودى از واحدهاى تجارى، 
قطعات زمین مسکونى و کارگاهى واقع در محله هاى شهر جدید مجلسى را از طریق برگزارى 
فراخوان عمومى (مزایده) واگذار نماید. متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ نشر آگهى نوبت 
دوم به مدت ده روز به امور امالك و واگذارى این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن هاى 2284 و 52472228- 031 تماس حاصل فرمایند.
نشــانى: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم- شرکت 

عمران  مجلسى
WWW.MAJLESSI-NTOIR.GOV.IR :سایت اینترنتى

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اماکن رفاهی دانشجویی خود (شامل: زیراکس دانشکده 
کشاورزي و زیراکس دانشکده علوم تربیتی) را به صورت یکجا یا مجزا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی 
یا حقوقی واجد شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل از تاریخ درج این آگهی به 
مدت 10 روز کاري جهت بازدید از اماکن مورد مزایده و دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این واحد دانشگاهی، 
واقع در اصفهان، خیابان جی شــرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداري اندیشــه، طبقه دوم یا به سایت

 www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:

1- ارائه ضمانــت نامه بانکی معتبر در وجه دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراســگان) به مبلغ ٪10 
کل مبلغ پیشــنهادي اجاره یکسال به شــرطی که کمتر از ده میلیون ریال نباشــد یا واریز وجه فوق به حساب 
شماره 0223255621008 بانک ملی ایران با شناســه پرداخت 9131692563 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان (خوراسگان) 
2- واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب شــماره 0223255621008 بانک ملی ایران با شناســه 

پرداخت 9131693678 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده 
3- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

4- هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مناقصه 

آگهى فراخوان عمومىآگهى مزایده
 فروش امالك و مستغالت

آگهی مزایده عمومی چاپ اول

نوبت اولچاپ دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شرکت عمران شهر جدید مجلسىشرکت عمران شهر جدید مجلسىعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

مترمربع (ریال)
5٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)

جنب پارك برج جوى آباد 108/54مسکونى1
7/000/00037/989/000قطعه- 5

همزمان با ســالروز ورود تاریخى امام خمینى(ره) به میهن اسالمى و طلوع 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمى، تمثال حضرت امام خمینى(ره) در گلستان 

شهداى اصفهان از سوى مسئوالن و مردم، گلباران شد.
مراسم یوم ا... 12 بهمن سالروز ورود تاریخى امام راحل(ره) به میهن اسالمى 
در خیمه گلســتان شــهداى اصفهان با حضور گسترده مســئوالن و مردم 
شهیدپرور اصفهان با قرائت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن سرود پرافتخار 

جمهورى اسالمى ایران آغاز شد.
در این مراســم که به همت شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى و ستاد 
بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى استان اصفهان برگزار 
شده بود، شرکت کنندگان در لحظه ورود امام خمینى(ره) به میهن، با سر دادن 

نداى ا... اکبر، پاسخ دشمنان انقالب اســالمى را که ادعا داشتند انقالب به 
چهلمین سال نخواهد رسید داده و فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.

در ادامه «گروه سرود مساجد» با لباس هایى به رنگ پرچم جمهورى اسالمى 
ایران، شعر «خمینى اى امام(ره)» را خواندند. 

سپس یکى از طالب جامعه المصطفى(ص) شعبه اصفهان که ُمبلّغ جمهورى 
اسالمى ایران در کشورهاى آفریقایى و خود اهل سیرالئون بود در سخنانى 
گفت: امروز گرد هم آمدیم تا با آرمان هاى جمهورى اســالمى ایران تجدید 

بیعت کنیم و انقالب اسالمى به دنبال ایجاد جامعه اى گسترده تر است.
محمد ینســانه با بیان اینکه نهضت امام خمینى(ره)، مربوط به همه جهان 
است، افزود: امروز بشارت مى دهم در کمتر از ده سال آینده، انقالب اسالمى 
در آفریقا ظهور کند و جمهورى اســالمى، سرچشــمه بیدارى اسالمى در 

کشورهاى مختلف است.

این طلبه جوان 35 ساله گفت: ما با دین ناب محمدى آمده و در پى آن هستیم 
تا از شما یاد بگیریم که چگونه این انقالب را مى توانیم به دیگر کشورها، توسعه 

دهیم و این خود یکى از دستاوردهاى انقالب اسالمى ایران است.
ینسانه اظهار امیدوارى کرد پیشــرفت ها و پیروزى هاى انقالب شکوهمند 
اسالمى ایران همچنان تداوم داشته باشد. وى همچنین احیاى دین محمدى 
در شمال آفریقا را از دستاوردهاى انقالب اسالمى برشمرد و گفت: امروز همه 

باید دست به دست هم دهیم و براى دستیابى به حق بکوشیم.
همچنین جشنواره ســرودهاى انقالبى در قالب 40 سرود حماسى و انقالبى 
که یادآور خاطرات، مجاهدت ها و مبارزات مردم در دوران انقالب بود از سوى 
گروه هاى مختلف براى شرکت کنندگان به اجرا گذاشته شد. این در حالى است 
که در یوم ا... 12 بهمن، 1000  تاکسى شهردارى اصفهان در مانورى بزرگ 

مسیر خیابان فرایبورگ تا گلستان شهدا را طى و در مراسم شرکت کردند.

طى مراسمى با حضور مردم و مسئوالن در گلستان شهدا؛

لحظه ورود امام خمینى(ره) به میهن اسالمى گرامى داشته شد

ساسان اکبرزاده

م الف: 369117


