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چطور با بى خوابى مقابله کنیم؟چرا ذوب آهن کمبود سنگ آهن دارد؟نصف بازیگران سینماى  ایران در یک فیلم جمع شدند مقصر گرانى لوازم خانگى کیست؟  مگر حق پخش مى دهند که ذوب آهن را جریمه کنیم؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف لبو هم 
عوارض جانبى 

دارد

برنج داخلى گران است، برنج خارجى نایاب
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واکنش نماینده ارومیه به 
حواشى بازى روز یک شنبه

داستان فیلمى که هرگـز 
ساخته نشد

اجراى طرح شناسایى 
احتکارکنندگان کاال 

در اصفهان
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نوید بازگشایى 
پیست اسکى 
فریدونشهر

در فصلى هستیم که بازار خوردن لبو در خانه و 
خیابان داغ است. کمتر کسى هست که لبو را دوست 

نداشته باشد. لبو سرشار از خاصیت است اما لبو به 
دلیل بعضى خواصى که دارد، نباید توسط بعضى 

افراد مصرف شود. 

در اوایل هفته شاهد بارش 20 سانتیمترى برف در 
سمیرم و فریدونشهر بودیم و بنا بر اعالم اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان احتمال بارش برف در 

شهر اصفهان نیز وجود دارد.
آذرمــاه امســال در همه اســتان هاى کشــور 
بارش هاى خوبى را شــاهد بودیم اما با توجه به 
خشکســالى هاى اخیر در اصفهان، بارش هاى 
پاییزى در این استان از اهمیت زیادى برخوردار 
است، اهمیت این بارش ها زمانى بیشتر مشخص 

مى شود که بدانیم ...
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جذابیت هاى ذوب آهن با علیمنصورجذابیت هاى ذوب آهن با علیمنصور
این باخت مثل همیشه نبوداین باخت مثل همیشه نبود

5

تفتى هست 
امـــا 
هـمراه با 
دیگران

سپاهان به صدر بیایـد 
دیگر جدا نمى شود

تیم فوتبال سپاهان با کسب تساوى در خانه ماشین سازى خود 
را در کورس مدعیان نگه داشت تا شرایط خود را براى قهرمانى 

آماده کند.
یک ضربه دقیق از جانب والدمیر کومان، هافبک مجارى سپاهان 
کافى بود تا شاگردان امیر قلعه نویى در خانه ماشین سازى تبریز به 

کمترین حق خودشان دست پیدا کنند و ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ثبت نام کارت سوخت المثنى آغاز شد

 على حاتمى مى توانست اما اجل مهلت نداد

از شهریاراز شهریار
 یاد بگیـــرید

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

1- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال
2- احداث مخزن آب پارك باغبان

مبلغ اولیه اعتبار: 4/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 200/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/09/24

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/09/25
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/10/09

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 312 مورخ 97/06/04 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد مجموعه فرهنگسراى شهردارى 
واقع در خیابان کاشانى را به صورت اجاره براى مدت دو سال از 
طریق مزایده عمومى واگذار نمایــد، لذا از متقاضیان دعوت به 
عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/09/22 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت اول

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 691/ش ب مورخ 97/05/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد 
پروژه احداث و تجهیز شهربازى واقع در دریاچه زیتون را از طریق مشارکت و 

سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى 
مى باشد، جهت دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/08/26 تا تاریخ 
97/09/10 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى 

بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت حدوداً 1000 مترمربع واقع در دریاچه زیتون
2- آورده سرمایه گذار

- احداث و تجهیز و بهره بردارى از شهربازى
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شــهردارى بهارستان در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 2 ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و ســوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 100/000/000 ریال مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم

داود بحیرایى- شهردار بهارستان
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رر

تیم فوتبال
را در کورس

آماده کند.
یک ضربه
کافى بودت
کمترین ح
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بازرس اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان یکى از دالیل کمیابى برنج خارجى را  عدم بازگشایى سایت ثبت سفارش واردات اعالم کرد

از امروز؛ برپایى 
نهمین نمایشگاه 

فرش ماشینى و لوستر 
و تزیینات منزل    غرب اصفهان سفیدپوش شد
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 روح ا... حضرت پــور، نماینده مــردم ارومیه در مجلس 
شوراى اســالمى با انتقاد از مسئولین فدراسیون فوتبال 
و کمیته انضباطى این فدراسیون نسبت به بى مسئولیتى 
آنها در قبال اتفاقات بازى روز یک شــنبه در ورزشگاه 
آزادى گفت: باید با ورود مباحث سیاسى، ضد دینى و ضد 
سیاست هاى نظام به سکوهاى ورزشگاه ها به جد مقابله 
شود، متأسفانه فدراســیون در مقابل تیم هاى تهرانى 

کامًال منفعالنه عمل مى کند.
وى گفت: چرخاندن پارچه نوشته اى با نام ارمنى قره باغ 
در ورزشگاه آزادى، یک کرى خوانى ورزشى یا صرفاً یک 
توهین قومى محسوب نمى شود.آیا این آقایان ندیده اند 

که حکومت ارمنستان زنان و کودکان و جوانان مسلمان 
و شــیعه آذربایجانى را چگونه مورد ظلم قرار داده و به 

شهادت رسانده است؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: اگر این اشتباه بزرگ از جهالت این افراد ناشى نشده 
باشد قطعًا ریشه در پانیســم جاهالنه و جریانات متوهم 
طاغوتــى دارد. وى افزود: اگر اینها امــروز به راحتى در 
ورزشگاه آزادى مى نشینند و فوتبال تماشا مى کنند، در 
سایه جانفشانى ها و رشــادت ها و از خود گذشتگى هاى 
جوانان آذربایجانى است که سال ها خون دادند اما یک 

وجب از خاك میهن را به متجاوزین تسلیم نکردند.

ثبت نام اینترنتى مالکان خودرو و موتورســیکلت فاقد 
کارت سوخت از صبح دیروز آغاز شد.

زیبا اسماعیلى، سخنگوى شرکت ملى پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى در این زمینه گفــت: درگاه ثبت نام 
کارت سوخت المثنى در سامانه خدمات دولت همراه به 
نشــانى www.mob.gov.ir و همچنین دریافت 
اپلیکیشن این سامانه در دسترس عموم قرار گرفته است. 
سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران 
اطالعات مورد نیاز براى ثبت نام کارت سوخت مبتنى بر 
کارت بانکى را داشتن شــماره تلفن همراه به نام مالک 
وسیله نقلیه، کد ملى و اطالعات شناسایى وسیله نقلیه 

شماره 8 رقمى مندرج در ذیل بارکد پستى پشت کارت 
خودرو متقاضى و یا شــماره VIN اعالم کرد و افزود: 
هنگامى که متقاضیان، کد ملــى و تاریخ تولد خود را در 
سامانه وارد کنند سایر اطالعات شناسنامه اى مانند نام 
و نام خانوادگى، نام پدر و شــماره شناسنامه به صورت 
خودکار نمایش داده مى شــود و افراد پــس از اطمینان 
از تطابق اطالعات شــخصى، باید یکى از شماره هاى 
کارت بانکى خود را که به صورت خودکار در پنجره ثبت 

اطالعات این بخش به نمایش در مى آید، انتخاب کنند.
اسماعیلى گفت: در هیچیک از مراحل ثبت نام نیازى به 

ارائه رمزهاى کارت هاى بانکى نیست.

واکنش نماینده ارومیه به 
حواشى بازى روز یک شنبه

ثبت نام کارت سوخت المثنى 
آغاز شد

نحوه دورزدن تحریم ها
  دیـده بان ایـران| محمـود بهمنـى، رئیس کل 
بانک مرکـزى در دوران محمود احمدى نژاد و عضو 
کمیسـیون اقتصادى مجلس تصریح کـرد: در زمان 
تحریم ها در دولت قبل، ما پول هاى خود را به بانک 
«کونلون چین» واریز مى کردیـم و از آنجا نیازهاى 
خود را خریدارى کرده و پول پرداختش را از این بانک 
برداشت مى کردیم که این رویه باید در سازوکار مالى 
اروپا هم در نظر گرفته شـود و آنان براى ما شـرط و 

شروطى نگذارند.

انتصاب 2 بازنشسته 
صداوسیما در صداوسیما!

  هفـت راه| بعـد از اعـالم بازنشسـتگى یکـى 
از معاونـان صداوسـیما و یکـى از مدیـران میانـى 
ایـن رسـانه، در اقدامـى عجیـب هـر دو در یکى از 
شـرکت هـاى وابسـته بـه صـدا و سـیما منصـوب 
شدند!  این در حالى اسـت که چندى پیش جمعى از 
مسئوالنى که سال ها در سازمان صداوسیما فعالیت 
داشتند همچون على اصغر پورمحمدى، مجید شعبان 

پور و... بازنشسته شدند.

نامه جنجالى را 
چه کسى نوشت؟

  روزنامـه جـوان| در روزهـاى اخیـر انتشـار 
نامه اى منسـوب به جنبـش عدالتخواه دانشـجویى 
خطاب به رهبـرى موجى از انتقادات به این تشـکل 
را موجب شـده اسـت. نکته جالب این میان در کنار 
ذوق زدگـى اصالح طلبـان و براندازان از انتشـار این 
نامه، نوشـته اینسـتاگرامى یکى از مسـئوالن اسبق 
جامعه اسـالمى مهندسـان اسـت. رضا هـادى زاده 
نوشته که «از بچه هاى شوراى دانشجویى عدالتخواه 
تهران بود و خبـر داد نامه اخیر ایـن مجمع کودتاى 
دبیر احمدى نژادى این تشـکل بوده... مى گفت این 
آقا بدون رأى گیرى از اعضا و خالف اساسـنامه این 
نامه را زده و ما هم از رسـانه ها فهمیدیـم...» به نظر 
مى رسد در روزهاى آینده خبرهاى بیشترى در مورد 

این نامه بشنویم.

عجب افزایشى؟!
  روزنامـه اعتماد|حسـینعلى حاجى دلیگانى، 
نماینده شـاهین شـهر در مجلس پیشـنهاد افزایش 
500 هـزار تومانى حقـوق کارمندان دولت در سـال 

آینده را مطرح کرده است.
 وى گفت: در بودجه هاى سنواتى مدل هاى مختلفى 
براى افزایـش حقوق درنظـر گرفته شـده اما تجربه 
سالیان گذشته نشان مى دهد افزایش حقوق براساس 

درصد عادالنه نیست.

8 ساعت اختالل بانکى 
  آفتـاب نیوز|بانک ملـى ایـران در اطالعیه اى 
اعالم کرد: عملکـرد تجهیزات بانکـدارى الکترونیک 
این بانک، روز جمعه 9 آذر ماه سـال جـارى با اختالل 
و قطعى موقت مواجه خواهد شـد. بانک ملى ایران در 
این اطالعیه تأکید کـرد: این اختالل و قطعى موقت از 
ابتداى بامداد روز جمعه 9آذر ماه به مدت هشت ساعت 
خواهد بود، هر چند تالش بر این اسـت کـه این مدت 

کوتاه تر شود.

تلگرام امنیتى؟!
  ایلنا|مجتبـى ذوالنورى، عضو فراکسـیون والیى 
مجلس با اشاره به اینکه هاتگرام وتلگرام طالیى توسط 
یک دستگاه امنیتى در داخل راه اندازى شده، اعالم کرد 
یک نسـخه از اطالعات مردم در داخل سـرورهاى این 
نهادها ذخیـره مى شـود. وى با بیـان اینکه تلگـرام چه 
هاتگرام باشد یا طالگرام، تلگرام است، ادامه داد: این دو، 
راه رسیدن به تلگرام هستند؛ خودشان پیام رسان نیستند 
بلکه فیلترى هستند براى رسیدن به تلگرام و بنابراین باز 

هم عیوب تلگرام سر جایش است.

خبرخوان
فیلم فرهادى 
به ایران رسید!

  مهر| کمتــر از دو ماه پــس از آنکه اصغر 
فرهــادى در آییــن نمایــش فیلم تــازه اش 
در افتتاحیــه پنجاه وپنجمین جشــنواره فیلم 
«آنتالیا» در ترکیه،  از نبود امکان اکران عمومى 
فیلم «همه مى دانند» در ایران ســخن گفت، 
نسخه غیررســمى این فیلم در فضاى مجازى 

منتشر شد.
 لینک دانلود فیلم ســینمایى «همه مى دانند» 
با کیفیت باال در سایت هاى عرضه غیررسمى 

فیلم و سریال قرار گرفته است.

مثل «باران» نباشیم!
  ایران آرت| باران کوثرى از بازیگرانى است 
که چندان به استایل مشخص و معینى نرسیده 
اســت. اغلب، او را با لباس و اکسسورى هایى 
مى بینیم که ترکیب آنها عــارى از خالقیت و 
منطق هاى زیبایى است. این ماجرا در تازه ترین 
عکسى که از او منتشر شده نیز، قابل رصد است 
تا آنجا که از چشــم رعنا شــریعتى که استایل 
ســلبریتى ها را تحلیل مى کند هم دور نمانده 
است. او چهار ایراد مهم به استایل تازه کوثرى 
وارد کرده و در آخر نوشــته: «بــاران به ارتباط 
لباس هایش با هم خیلى فکــر نمى کنه، مثل 

باران نباشیم!»

کمبود 300 هزار معلم 
در 1400

  پانــا| نایــب رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شوراى اسالمى از کمبود حدود 
300 هزار نیروى معلم در ســال 1400 خبر داد. 
قاسم احمدى الشکى به کمبود معلم اشاره کرد و 
گفت: بسیار تالش کردیم و به این در و آن در زده 
شد اما 25 هزار سهمیه بیشتر داده نشد. دولت باید 
با تمام قوا ورود کند. اکنون جذب هیئت علمى در 

دانشگاه هم وضعیت خوبى ندارد.

ترکیه مى رویم براى 
خرید خانه!

  چمدان| ایران یکى از پنج کشورى است که 
بیشترین مسافر به ترکیه را دارد اما آمار مرکز آمار 
ترکیه نشان مى دهد ســفر ایرانى ها به ترکیه در 
ماه هاى اخیر از جنبه صرف گردشگرى خارج شده 
است. مرکز آمار ترکیه اعالم کرده است ایرانى ها 
پس از عراقى ها دومین جایگاه را در خرید مسکن 
در ترکیه به خود اختصاص داده اند. شــهروندان 
ایرانى در هشــت ماهه اول سال جارى میالدى 
1659 خانه در ترکیه خریده اند که این رقم نسبت 

به پارسال حدود چهار برابر شده است. 

شیوع سالمندآزارى 
  بهار| یکى از آسیب هاى اجتماعى که امروزه 
جوامع با آن رو به رو هســتند پدیده سالمندآزارى 
است که میزان شــیوع آن در ایران 56/4درصد 
برآورد شده اســت. این در حالى است که در کمتر 
از 40 سال دیگر سهم سالمندان از جمعیت کشور 
بیش از 30 درصد خواهد بود. بدیهى است که چنین 
شرایطى سالخوردگى جمعیت ایران در آینده اى 
نزدیک را اجتناب ناپذیر جلوه داده و الزم اســت 
تمهیدات خاصى درباره مســائل مربــوط به آن 

اندیشیده شود.

آبگوشت قم ثبت ملى شد
  تابناك| نحوه سنتى پخت آبگوشت قم ثبت 
ملى شد. آبگوشــت «قنبید» از غذاهاى بومى و 
سنتى استان قم است و سابقه بسیار طوالنى دارد و 
قدیمى ترین سندى که تا کنون یافت شده و در آن 
به این غذا اشاره شده مربوط به دوره قاجار است که 

این غذا در بین قمى ها معمول بوده است.

چند روزى اســت انتشــار تصاویرى از یکى از بازیگران 
ســینما که پالتویى از پوســت روباه و پلنگ بر تن کرده 
واکنش تند کاربران به ویژه دوستداران محیط زیست و 
فعاالن حقوق حیوانات را به همراه داشته است؛ تصاویرى 
که هر چند متعلق به حدود دو سال پیش است و مشخص 
نیست چرا حاال در فضاى مجازى دست به دست مى شود 
اما بهانه مناســبى اســت براى پرداختن به پشت پرده 
پوشاك تهیه شده از خز حیوانات و چرایى انزجار جامعه از 

مصرف کنندگان این نوع پوشاك.
در میان اعتراضاتى که روزهاى گذشــته در واکنش به 
تصاویر خزپوشى خانم بازیگر در فضاى مجازى منتشر 
شــده جمله زیر بارها تکرار شده اســت: «همین را کم 
داشــتیم. راه بیافتند توى بیابان و پوست گرگ و روباه و 
شغال را بکنند براى نوکیسگانى که نمى دانند سال هاست 

این خزعبالت دیگر از مد افتاده.»
هر چند پوســت پالتوى خانم بازیگر به پوست روباه هاى 
وطنى بى شباهت است و بیشــتر به محصولى از مزارع 
پوســت چین مى ماند اما نگرانى دوســتداران طبیعت و 

محیط زیست از سوءاستفاده نوکیسگان از حیات وحش 
کشــور کامًال بجاست چرا که با جســتجویى در فضاى 
مجازى با محصوالت بســیارى که از خز وحوش بومى 
کشورمان تهیه شده  و به قیمت هاى نه چندان گزاف به 
فروش مى رسند، مواجه مى شویم. جانورانى چون روباه، 
گرگ، خرگوش، خرس و حتى پلنگ که در سایه ضعف 
یگان حفاظت محیط زیست و نبود مجازات هاى بازدارنده 
به درآمدى بــادآورده براى ســودجویان و ابزارى براى 

خودنمایى نوکیسگان تبدیل مى شوند.
اما آیا اگر پالتو پوســت و یا سایر پوشــاك خز حیوانات 
وارداتى باشــند و خیالمان راحت باشد که در تهیه آنها به 
حیات وحش کشورمان آسیبى وارد نیامده چطور؟ پالتو، 
کاله، دستکش و سایر پوشاك خارجى که از خز حیوانات 
تهیه شده اند را بخریم یا نه؟ روند تهیه این نوع پوشاك در 

کشورهاى خارجى به چه شکل است؟ 
با توجه به موج اعتراضاتى که طى ســال هاى گذشته در 
اقصى نقاط جهان نسبت به ســوء استفاده از حیوانات به 
منظور تهیه پوشاك به راه افتاده، تظاهرات هاى متعددى 

که برگزار شده و واکنش هاى اعتراض آمیز سلبریتى هاى 
بین المللى نسبت به محصوالت خز حیوانات که بازار این 
محصوالت را به شدت کاهش داده،  به نظر بعید مى رسد 
که خانم بازیگر از پیامدهاى احتمالى انتشار تصاویرش 

ناآگاه بوده باشــد. چه آنکه در بســیارى از کشورها هم 
گهگاه سلبریتى هاى جویاى توجه، با بر تن کردن پوشاك 
خز و قرار گرفتن در معرض انتقاد دوســتداران حیوانات، 

چند روزى به سوژه داغ رسانه ها تبدیل مى شوند.

لباس خانم بازیگر خشم دوستداران طبیعت را برانگیخت

واقعًا «خز» بود!

یک گردشــگر چینى با بیان اینکه آنچه سایت ها درباره 
ایران نوشــته  اند، در مقابل خود ایران هیچ است؛ درباره 

اولین تجربه سفر به ایران توضیحاتى را ارائه کرد.
«شین شاین»، دختر 21 ساله اهل شهر شى آن در ایالت 
شانشى چین اســت که تا به حال به کشورهاى مختلفى 
همچون هلند، ایتالیا، اندونزى و... سفر کرده است. او که در 

هلند طراحى صنعتى مى خواند این 
روزها از طرف دانشگاه خود با یک 
تور علمى گردشگرى براى اولین 

بار سفر به ایران را تجربه مى کند.
شین شاین درباره اولین تجربه سفر 
به ایران با جذاب خواندن تفریحات 
مردم ایران بیــان مى کند: دیدن 
یکســرى تفریحات مردم ایرانى 
همچون قلیان کشیدن آنها برایم 
خیلى جذاب اســت چراکه تا قبل 
از این فکر نمى کردم مردم ایران 
خیلى اهل دود باشند. اما تا آنجا که 
من دیدم قلیان یکى از تفریحات 

اصلى آنها بوده که اکنون من هم به آن عالقه مند شدم و 
استفاده از آن را دوست دارم!

وى در بخش دیگرى از صحبت هایش با اشاره به اینکه 

آنچه ســایت ها درباره ایران نوشــته اند، در مقابل خود 
ایران هیچ است، مى گوید: قبل از ســفر به ایران، وقتى 
در سایت هاى مختلف درباره آن مى خواندم، بیشتر درباره 
بناهاى تاریخى آن نوشته شــده بود؛ به همین دلیل فکر 
مى کردم؛ تنها به یک کشور باســتانى سفر مى کنم. اما 
ایران، عالوه بر بناهــاى تاریخى جاذبه هاى دیگرى هم 

دارد و به شدت زیباســت. به عنوان مثال ساحل جزیره 
کیش، آب به شدت شفاف و تمیزى دارد که تنها منحصر 

به همین جزیره است.

ایرانى ها گردشگر چینى را دودى کردند!

در اوایل هفته شاهد بارش 20 سانتیمترى برف در سمیرم 
و فریدونشــهر بودیم و بنا بر اعالم اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان احتمال بارش برف در شهر اصفهان نیز 

وجود دارد.
به گــزارش «خبرآنالیــن»، آذرماه امســال در همه 
استان هاى کشــور بارش هاى خوبى را شاهد بودیم اما 
با توجه به خشکسالى هاى اخیر در اصفهان، بارش هاى 
پاییزى در این اســتان از اهمیت زیادى برخوردار است، 
اهمیت این بارش ها زمانى بیشتر مشخص مى شود که 
بدانیم سال گذشته پیست اســکى فریدونشهر حتى در 
زمستان فعال نشــد اما با بارش  برف 20 سانتیمترى در 
دو سه روز گذشته در این شهرستان نوید بازگشایى این 

پیست زودتر از چند سال اخیر مى رود.
بارش 92 میلیمترى باران و برف در فریدونشهر مجموع 
بارش هاى ســال آبى 98-97 این شهرستان را به 190 

میلیمتر رســانده و این در حالى است که در مدت مشابه 
ســال قبل در این شهرســتان تنها 10 میلیمتر بارش 

ثبت شده است.
در روزهاى گذشته شهر اصفهان نیز شاهد بارش متناوب 
باران بودیم، بــارش چندین و چند ســاعته باران بدون 
وقفه در طول سال هاى گذشــته در این شهر بى سابقه 
بوده اســت، بنا بر پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان، احتمال بارش برف در نصــف جهان نیز زیاد 
است. بیشترین میزان بارندگى ها را در چند روز گذشته 
در ســمیرم داشــتیم که جمع بارش ها به 110 میلیمتر 
مى رسید و حدود 20 سانتیمتر برف هم در این شهرستان  

بر زمین نشسته است.
جمع بارش ها در چند روز گذشــته در شهر اصفهان به 
حدود 30 میلیمتر و میزان بارش برف در بویین میاندشت 

به یک سانتیمتر رسید.

نوید بازگشایى پیست اسکى فریدونشهر

در شــرایطى که بازار لوازم خانگى با مشکل افزایش 
قیمت دست و پنجه نرم مى کند، رئیس اتاق اصناف 
ایران معتقد است مسئله  گرانى ربطى به فروشندگان 

ندارد و مشکل در تولید و تأمین این کاالهاست.
به گزارش «ایسنا»، در پى نوســانات بازار ارز که از 
اواخر سال گذشــته تاکنون کم و بیش ادامه داشته 

است، بازار برخى محصوالت همچون لوازم خانگى 
با چالش ها و مشکالتى روبه رو شــد که از جمله آن 
مى توان به گرانفروشى و عدم فروش از سوى برخى از 

عرضه کنندگان این کاال اشاره کرد.
در پى بروز این مشــکالت بازار همچنان با تغییرات 
قیمتى مواجه شد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نیز چندین بار به پرونده تولیدکنندگان 
و فروشندگان لوازم خانگى ورود کرده و با آنها برخورد 

کرد اما بــا وجود چالش ها و مشــکالت فراوان بین 
تولیدکنندگان و فروشندگان که هر یک تقصیر را به 
گردن یکدیگر مى اندازند، مشخص نیست که عامل 

اصلى گرانى و گرانفروشى لوازم خانگى چیست؟
در ایــن رابطه على فاضلــى، رئیس اتــاق اصناف 
ایــران اظهار کرد: یکى از اساســى ترین مســائلى 
که در ایــن زمینــه باید 
بــه آن توجــه مى شــد، 
مشــکالت کارخانجات و 
تولیدکنندگان لوازم خانگى 
است که البته بخشى از آنها 
حل شده اســت و به طور 
نســبى بازار لوازم خانگى 
نســبت به اوایل تابستان، 
وضعیت و شرایط بهترى 
دارد اما همچنان مطلوب 
نیست. رئیس اتاق اصناف 
ایران اظهار کرد: همچنان 
گرانى در بازار لوازم خانگى 

مشاهده مى شود که نمى توان آن را کتمان کرد.
فاضلى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه در زمینه  
گرانى و گرانفروشى لوازم خانگى مشکل در تولید این 
کاالهاســت یا عرضه و فروش آنها، اینگونه توضیح 
داد که مسلمًا مشکلى در فروشــندگان این کاالها 
وجود ندارد و عمدتًا طبق قانون سود منطقى در این 
بازار وجود دارد اما مشکل اصلى تولید لوازم خانگى و 

عرضه آنهاست.

مقصر گرانى لوازم خانگى کیست؟ 

وزیر امور اقتصــادى و دارایى در مورد انتصاب فرزند 
وزیر کشــور به عنوان مشــاور جوانان در وزارتخانه 
متبوع خود گفت: هادى رحمانى فضلى، فرزند وزیر 
کشــور اســت و این موضوع کامًال درست است اما 

علت انتخاب او، نسبتش 
با رحمانى فضلى نیست 
بلکه آشــنایى شخص 
خودم از توانمندى هاى 

ایشان است.
فرهــاد دژپســند، وزیر 
امور اقتصادى و دارایى 
پنج شــنبه هفته گذشته 
در حکمــى، دکتر هادى 
رحمانــى فضلــى را به 
عنوان مشاور جوان وزیر 

منصوب کرد.
وزیر اقتصــاد در گفتگو 
با «الــف»، درباره دلیل 

انتخاب فرزند رحمانى فضلى به عنوان مشاور جوان 
وزیر، گفت: او از دوره کارشناســى تا دکترا، یکى از 
دانشجویان خوبم بوده و در حال حاضر عضو هیئت 

علمى دانشــگاه عالمه طباطبایى اســت. بنابراین 
اینگونه باید گفت ایشان ســه مقطع تحصیلى خود 
را در دانشگاه شهید بهشــتى گذرانده و خودم نیز از 
توانمندى هاى علمى هــادى رحمانى فضلى آگاهى 

دارم. 
وى عنــوان کــرد: نکته 
جالب تر این است هادى 
رحمانــى فضلــى اصًال 
و ابــداً از موقعیت پدرش 
در هیچ مقطعى مشاهده 
نکردم که استفاده کند و 
اگر فردى مثل من از این 
نســبت اطالع نداشت از 
رفتار ایشان هرگز به این 
موضــوع پــى نمى برد؛ 
بنابراین انتخاب او صرفًا 
براى استفاده و بهره گیرى 
حداکثــر از قابلیت هاى 
فردى بوده که از لحاظ علمى قابل قبول اســت و از 
نظر رفتارى نیز هرگز به دنبال استفاده از رانت پدرش 

نبوده است.

علت انتصاب فرزند وزیر در یک وزارتخانه 
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برگزارى جشنواره سمنو 
در شهرضا

یازدهمین جشنواره پخت سمنوى سنتى در شهرضا 
برگزار و سمنوى پخت شـده دیروز بین ساکنان این 

خطه توزیع شد.
مسـئول برگزارى جشـنواره پخت سـمنوى سـنتى 
شهرضا گفت: دراین مراسم سنتى 14 پاتیل سمنو به 
نیت 14 معصوم(ع) و نذر پنج تن آل عبا(ع) وحضرت 

فاطمه زهرا (س) طبخ شد.
محمدرضا اسـکندرى اظهار کرد: با گذشت بیش از 
هزار سال پخت سمنوى سنتى در شهرضا همچنان 

ادامه دارد.

تبادل نظر درباره 
ساخت مجتمع فرهنگى 

نشست اعضاى شوراى اسالمى شـهر فالورجان با 
مدیران و مسـئوالن اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى 

این شهرستان برگزار شد.
در این جلسه درباره پیگیرى ساخت مجتمع فرهنگى 
در پارك میثم شهر فالورجان توسط اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى که طى توافق بین شـهردارى و اداره 
مذکور منعقد شـده بـود، بحـث و تبادل نظـر انجام 

شد.
 در ادامه جلسـه نیز چالش ها و مشـکالت فرهنگى، 
هنرمندان و گروه هاى نمایش و... شهر مورد بررسى 

قرار گرفت.

سطح زیر کشت زعفران در 
اصفهان 1200 هکتار است

مدیر امور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى استان 
اصفهـان گفـت: بیشـترین سـطح کاشـت زعفران 
در اسـتان اصفهـان، مربـوط بـه نطنـز، نجف آباد و 
شاهین شـهر اسـت و در مجموع در بیـش از  1200 
هکتـار از اراضـى ایـن اسـتان زعفـران کاشـته 

مى شود.
احمدرضا رئیس زاده اظهار کـرد: زعفران محصولى 
است که کشـت و صادرات آن با توجه به شرایط کم 

آبى در اصفهان مزیت نسبى دارد.
وى با بیان اینکه برند مشـخصى براى این محصول 
در اصفهان وجـود ندارد، گفت: احتمال صادر شـدن 
زعفران اصفهـان، با عناوین دیگر اسـتان ها یا حتى 

کشورهاى دیگر وجود دارد.

اصفهان
 5 درجه سردتر مى شود

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفـت: میانگیـن دمـاى هـواى اسـتان اصفهـان از 
دوشنبه شب(دیشب) 3 تا 5 درجه سانتیگراد کاهش

 داشت.
فاطمه زهرا سـیدان با اشـاره به بررسـى نقشه هاى 
هواشناسى اسـتان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
کرد: در این بازه زمانى، جو تقریبًا پایدارى بر اسـتان 
حاکم خواهد شد و  سامانه بارشـى در استان فعالیت 

نخواهد داشت.
وى ادامـه داد: در مناطـق مرکـزى نیـز از روز 
چهارشـنبه افزایـش غبـار صبحگاهـى پیـش بینى 

مى شود.

تعمیر و راه اندازى مگامدول 
فوالدمبارکه

مگامـدول A در واحد احیا مسـتقیم  شـهید خرازى 
شـرکت فوالد مبارکه اصفهان تعمیر اساسى و وارد 

مدار تولید شد.
رئیس واحد احیا مسـتقیم 2 شـرکت فـوالد مبارکه 
اصفهـان گفـت: در این طـرح صنعتى بـا بارگذارى 
کاتالیست هاى ریفورمر بومى سازى شده، دستاورد 

بزرگى در صنعت فوالدسازى کشور ثبت شد. 
محمدرضا فتحى، تعمیرات اساسى ریفورمر، تعویض 
کاتالیسـت، تعویض فیدلگ هاى کوره و بازسـازى 
مجدد نسوز داگلگ ها را بخشى از مراحل اجراى این 

طرح بیان کرد.

خبر

مدیر اداره پیــش دبســتانى و دوره اول ابتدایى آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: در مدارس کالســى با 
عنوان«کالس بازى» در نظر گرفته ایم که دانش آموزان 
کالس اول تا سوم ابتدایى در این کالس ها در قالب بازى 

فعالیت هاى گروهى را تمرین کنند.
نسرین باباپور اظهار کرد: این طرح در دستور کار آموزش و 
پرورش قرار گرفته اما هنوز شیوه نامه آن به ادارات ارسال 
نشــده اســت. وى افزود: در کالس هاى بازى، ساعات 
کالس هاى دانش آموزان کم یا زیاد نخواهد شــد، بلکه 
مطالب درسى در قالب بازى تدریس خواهد شد تا مفاهیم 

براى دانش آموزان شیرین و جذاب تر شود.

مدیر اداره پیش دبســتانى و دوره اول ابتدایى آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان اینکه آموزش و پروش استان 
اصفهان به دنبال اجرایى کردن پایلوت این طرح در مدارسى 
است که فضاى کافى و امکانات بازى را دارد، افزود: استعالم 
از مدارس براى اجراى این طرح آغاز شده است و با جمع 

بندى نهایى این طرح را اجرایى مى کنیم.
وى با بیان اینکه وسایل بازى باید مرتبط با مفاهیم آموزشى 
باشد تا احساسات مفهومى در وجود کودکان عمق بخشى 
شود، ادامه داد: معلم در «کالس بازى» با ایجاد فضاى شاد 
زمینه یادگیرى بیشتر را براى کودکان فراهم مى کند تا در 

کنار همکالسى هاى دیگر با بازى مفاهیم را بهتر بیاموزد.

معاون اجرایى سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: 2800 راننده متخلف خودرو 
مسافربر شخصى تحت عنوان سرویس مدارس، از سوى 
بازرسان سازمان تاکسیرانى و پلیس راهور در سطح شهر 

اعمال قانون شدند.
داود هاشمى اظهارکرد: از ابتداى آبان 97 در طرح هاى 
مشترك با پلیس راهور و بازرسان سازمان تاکسیرانى، با 
تعداد 2800 خودروى متخلف ســرویس مدارس سطح 

شهر اصفهان برخورد شده است.
وى بــه تخلفات صــورت گرفته از طــرف رانندگان و 
مسافربرهاى شخصى و بدون مجوز فعالیت اشاره کرد 

و افزود: نداشتن پروانه فعالیت، داشتن سرنشین اضافه، 
نداشتن آرم و عالیم مربوط به سرویس مدارس از جمله 
تخلفات صورت گرفته اســت. معاون اجرایى سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: پس از رفع تخلفات صورت گرفته توسط رانندگان، 
شرکت هاى تحت پوشش سازمان تاکسیرانى بار دیگر 
نسبت به ارائه مجوز، آرم و تابلو به رانندگان اقدام خواهند 
کرد.  وى یادآور شد: ده هزار خودرو در قالب 53 شرکت 
حمل و نقل ســرویس مدارس تحت نظارت ســازمان 
تاکسیرانى در سال تحصیلى جدید به 72 هزار دانش آموز 

شهر اصفهان سرویس دهى مى کند.  

جریمه 2800 مسافربر 
شخصى در اصفهان 

طرح«کالس بازى»
در مدارس اجرایى مى شود

«بودجه ســالیانه پژوهشــى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان، نسبت به دیگر دانشگاه هاى همتراز همچون 
دانشگاه هاى علوم پزشکى شــیراز و تبریز، یک ششم 
بودجه این دانشگاه ها بوده و این یک ظلم جدى و فاجعه 
اســت اما با این اوصاف ما با کمترین بودجه، بیشترین 
فعالیت هاى پژوهشــى را انجام داده و مى دهیم، ولى تا 

کى مى توان این صورت را با سیلى سرخ نگه داشت؟»
معاون تحقیقات و فناورى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان که به مناسبت تشریح برنامه هاى هفته پژوهش 
(24 تا 30 آذر) این دانشگاه به میان خبرنگاران آمده بود 
با بیان این مطلب گفت: توســعه پژوهش نیازمند منابع 
مالى است و ما مى خواهیم با عملیاتى کردن طرح هاى 
پژوهشــى، حال پژوهش در دانشــگاه علوم پزشکى 

اصفهان را خوب کنیم.
شقایق حق جوى جوانمرد اظهار کرد: پژوهش، زمانى 
که فناورى و تجارى سازى براى مصرف شود کاربردى 
است ولى ما همواره به کاربرد پژوهش در جامعه بى اعتنا 
هستیم. این در حالى است که ما در یکى از پژوهش هایى 
کــه در دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بــا عنوان 
«غربالگرى هایپوتیروئیدى مادرزادى» انجام دادیم در 
شش ماه گذشته فقط در شهر اصفهان با شناسایى این 

نوزادان، از عقب ماندگى آنان جلوگیرى شد.
وى با بیان اینکه پژوهش به یک فرایند رســمى کمى 
خشک در دانشگاه تبدیل شده اســت، گفت: بنابراین 
زیبایى، شور، لذت و چرایى پژوهش در رسمیت برنامه ها 
گم شده است و در این راستا ما ستادى تشکیل داده ایم 
تا جنبه هاى معقول در این بخش راه اندازى شود و بارش 
افکار صورت پذیرد و ما برنامه هــاى هفته پژوهش را 
با مسئوالن مرتبط به اشــتراك گذاشتیم و در نهایت با 
رأى جمعى، برنامه هایى را به مناســبت هفته پژوهش 
آماده اجرا داریم و تصمیم داریــم برنامه هاى جدیدى 

را ارائه کنیم.
معاون تحقیقات و فناورى دانشــگاه علوم پزشــکى 

اصفهان افزود: با تصویب شــوراى پژوهشى دانشگاه، 
امسال شعار هفته پژوهش، «پژوهش، سالمت و توسعه 
پایدار» بوده و ذیل این شــعار نیز ما نماد «ســنجاب با 
بلوط در دســت» را انتخاب کردیم کــه یکى از دالیل 
این انتخاب آن اســت که بلوط و ســنجاب دو گونه در 
حال انقراض، در معرض خطر و محتاج توجه ما هستند. 
همچنین زیرکى، کنجکاوى و مولد بودن ســنجاب از 
دیگر دالیل این انتخاب بوده است. سنجاب با پیدا کردن 
دانه هاى بهتر بلوط از نظــر ژنتیکى و پنهان کردن آنها 
زیر خاك به اکوسیستم طبیعى و توسعه جنگل ها کمک 
مى کند و تمام هدف ما از انتخاب این نماد آن است که 
پژوهش باید دانه هایى را پیدا کند که مولد است تا بتوان 

براى آینده، سرمایه گذارى کرد.
حق جوى جوانمرد با بیان اینکه نام سنجاب را «بکار» 
گذاشــتیم، گفت: «بکار» هم به معنى این اســت که 
ســنجاب هم مى کارد و هم بکار است و معناى آن این 
است که ما در پژوهش به حرف اکتفا نکرده ایم و به کار 

بستن آن را به عنوان یک اصل قبول داریم.
معاون تحقیقات و فناورى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان در ادامه به آغــاز برنامه هاى هفته پژوهش در 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از پنجم آذر ماه تا 29 آذر 
ماه سال جارى اشاره کرد. 

وى در خصــوص برنامه اى با عنــوان «اندر احواالت 
شکســتن شــاخ غول» گفــت: در ایــن برنامه هم 
پژوهشــگران برتر براى جدیدالورودهــا در خصوص 
تجربیات و مسیرهاى رسیدن به فعالیت هاى پژوهشى 
صحبت مى کنند و هدف از اجراى این برنامه آن است که 
پژوهش براى افرادى که دست نیافتنى به نظر مى رسد 
با تالش و پشتکار قابل دستیابى است که این برنامه 25 

آذر بر پا خواهد شد.
حق جوى جوانمرد افزود: برنامه «کندو» نیز به مناسبت 
هفته پژوهش برگزار مى شود و مخاطب اصلى این برنامه 
مردم هستند. «کندو» به معناى «can do» است و در 
آن از قبل بیماران، همراهان بیماران، پرستاران، پرسنل 
و دیگر افراد مشکالت خود را که نیاز به برطرف شدن 
دارد براى ما ارسال کرده اند و طى این رویداد که 26 آذر 
برپا مى شــود نیازهایى که قابلیت تبیین دارند انتخاب 
مى شود و از متخصصان و افرادى که مى توانند کمک 
کننده باشند دعوت به عمل مى آید و نیاز مطرح مى شود 

و کمک هاى الزم صورت مى پذیرد. 

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: نیروى انتظامى با شــدت هرچه تمــام تر طرح 

شناسایى احتکارکنندگان کاال در استان را اجرا مى کند.
سعید سلیمیان افزود: در ماه هاى اخیر با وجود تولیدات 
داخلى و واردات، مشکالتى در زمینه عرضه کاال در بازار 
دیده شــد و احتکار برخى کاالها، مردم را با مشکالت 

عدیده اى مواجه کرد.
وى اضافه کرد: بر همین اساس طرح موسوم به «مرصاد» 
با هدف مقابله با کسانى که در شرایط جارى اقتصادى به 

احتکار کاال هاى اساسى اقدام مى کنند، اجرا و افزون بر 
60 انبار حاوى اجناس احتکارى و قاچاق در سراسر استان 

کشف و ُپلمب شد.
ســلیمیان گفت: این اجناس شــامل یخچال، ماشین 
لباسشــویى، اجاق گاز، آهــن، برنج، لــوازم خانگى، 
ساختمانى، یدکى خودرو، کاغذ، ابزار آالت، چاى، روغن 

موتور و بسیارى موارد دیگر بود.
رئیس پلیس آگاهــى اصفهان افــزود: هیچیک از این 
کاالها به اداره صنعت، معدن و تجارت اعالم نشده بود و 

به همین دلیل جرم احتکار آنها محرز است.
وى یادآور شد: متخلفان، کاالهاى مذکور را پیش خرید 
کرده، در انبارها انباشته و از عرضه آن در بازار خوددارى 

کرده بودند.
رئیس پلیس آگاهى اصفهان با بیان اینکه طرح نظارت بر 
انبارها و باربرى ها به صورت مستمر از سوى کارآگاهان 
پلیــس آگاهى اجرا مى شــود، هشــدار داد: متصدیان 
انبارهایى که در آنها کاالى قاچاق کشــف شــود باید 

پاسخگوى اعمال خود باشند.

رئیس پلیس آگاهى استان خبر داد؛

اجراى طرح شناسایى 
احتکارکنندگان کاال در اصفهان 

استقبال از برنامه هاى هفته پژوهش با « سنجاب با بلوط در دست»
ساسان اکبرزاده

شهردار باغبادران گفت: مدیریت شهرى تعدادى از 
کتب نویســنده هایى که در بخش باغبادران فعالیت 
مى کنند و تا ســال آینده موفق به انتشار نوشته هاى 
خود در قالب کتاب شوند را خریدارى کرده و در قالب 

پک هاى فرهنگى توزیع مى کند.
اردشــیر محمدى با بیان اینکه رشد فضاى مجازى 
رقیبى براى عدم توجه مردم به ویژه نســل جوان به 
کتاب و کتابخوانى شــده اســت، افزود: متأسفانه با 
گسترش چشمگیر فناورى هاى نوین، هر روز شاهد 

کاهش ســرانه مطالعاتى کتاب خصوصــًا در میان 
کودکان، نوجوانان و جوانان هستیم.

وى تصریح کرد: با توجــه به اهمیت ترویج فرهنگ 
کتابخوانى، شهردارى باغبادران با برگزاى همایش 
«تجلیل از فعاالن عرصه کتاب» در این شهر تالش 
کرد تا با معرفى مشاهیر شهر و همچنین نویسندگان 
جوان به ســمتى گام بردارد که کتاب ســهم قابل 
قبولى را در ســبد کاالى مصرفى خانواده هاى این 

شهر پیدا کند.

روپوش قبور مطهر امامین عســکریین(ع) و فرش 
نفیس ایوان طالى آن حرم در اصفهان رونمایى شد.

مســئول کارگاه آفرینش هاى هنرى ستاد بازسازى 
عتبات عالیات اســتان اصفهان در این آیین با اشاره 
به ویژگى هاى منحصر به فرد این آثار هنرى گفت: 
چهار روپوش ترمه نفیس براى پوشــش قبور مطهر 
امام  حسن عسکرى (ع) و امام هادى (ع) و مزار مطهر 
نرجس خاتــون و حکیمه خاتون طراحــى و دوخته 

شده است.

محمد حســین ایرانپور افزود: بهره گیرى از 6000 
مثقال ملیله، 8000 مثقال نقره، 10 هزار مثقال انواع 
ســنگ هاى زینتى در تلفیق چند هنر از جمله ملیله 
دوزى، مروارید دوزى، گلدوزى، خطاطى و هنرهاى 

تزیینى دیگر، از دیگر ویژگى این آثار هنرى است.
وى با بیان این که این چهار اثر هنرى در ســه سال 
طراحى و دوخته شد، تصریح کرد: روپوش هاى تهیه 
شــده مزین به آیه هاى قرآن کریم و اسامى پیامبر 

اسالم (ص) و حضرت زهرا (س) است. 

معاون خدمات شهرى شهردارى آران و بیدگل گفت: 
تفویض اختیار  بــه مدیران خدمــات نواحى یک و 2 
شهردارى آران و بیدگل، دستاوردهاى خوبى را با وجود 

امکانات و اعتبارات محدود به دنبال داشته است.
على مهرآبادى افزود: رنگ آمیزى تمام جداول شهر، 
ترسیم خطوط ترافیکى معابر، لکه گیرى آسفالت هاى 
سطح شهر، لکه گیرى بلوك فرش ها و جداول سطح 

شهر از جمله فعالیت هایى است که در سال جارى در 
دستور کار قرار گرفته و انجام شده است.

وى تأکید کرد: تکمیل خط کشــى محل هاى عبور 
عابران پیاده، شستشوى جداول، مناسب سازى معابر 
براى عبور ویلچر و شستشو و مناسب سازى تابلوهاى 
راهنماى شهرى، از جمله اقداماتى است که در نیمه دوم 

سال جارى انجام مى شود.

مرکز توسعه نیروى انســانى اتاق بازرگانى اصفهان 
آغاز به کار کرد. رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و 
توانمندسازى اتاق بازرگانى اصفهان گفت: هدف از راه 
اندازى این مرکز، آموزش نیروى مورد نیاز واحدهاى 

صنعتى و تجارى استان اصفهان است.
امیر کشــانى افزود: این مرکز آموزشــى با همکارى 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى و مؤسسات آموزشى 

از بین دانش آموختــگان، نیروى متخصص و توانمند 
را به واحدهاى تولیدى معرفــى مى کند. عضو هیئ ت 
نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان تأکید کرد: واحدهاى 
صنعتى در جذب نیروى انســانى متخصص با چالش 
روبه رو هســتند و دانش آموختگان دانشگاه ها براى 
فعالیت در این واحدها نیاز به گذراندن دوره هاى عملى 

دارند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالك اصفهان جزئیات 
تعرفه مشاوران امالك براى رهن، اجاره و خرید و فروش 

در شهر اصفهان را اعالم کرد.
رســول جهانگیرى بابیان اینکه تعرفــه رهن، اجاره 
و خریدوفــروش بر اســاس نرخ نامه اى مشــخص 
اســت، اظهار کرد: تعرفــه دفاتر امالك بــراى هر 
یک میلیون رهــن، 7500 تومان از هــر طرف و براى 
اجاره هم یک چهارم اجــاره یک ماه از هر طرف گرفته

 مى شود. وى گفت: تعرفه خریدوفروش تا سقف 200 
میلیون تومان از هر طرف نیم درصــد و مازاد بر 200 
میلیون تومان یک چهارم درصد است که عالوه بر این، 
9 درصد هم ارزش افزوده بر اساس مبلغ کل محاسبه 
مى شود. وى با اشاره وضعیت بازار مسکن در اصفهان 
افزود: این بازار متأسفانه بر اساس رشد کاذب غیرمنطقى 

و نوســانات، وضعیت خوبى ندارد و قیمت ها به صورت 
عجیب وغریب باال رفته است.

جهانگیرى ادامه داد: افزایش قیمت ها بر اساس ضابطه 
و منطق اقتصادى نیســت و تقاضاى کاذب باعث این 

افزایش هاى ناهنجار شده است.
وى بابیان اینکه سیاستگذاران کالن اقتصادى باید راجع 
به بازار مسکن برنامه ریزى کنند و آن را از حالت رکود 
دربیاورند، خاطرنشان کرد: با دو سه ماه گذشتن از این 
شرایط، دچار رکود خواهیم شد که کاهش قیمت ها را به 

دنبال خواهد داشت.
رئیــس اتحادیه صنف مشــاورین امــالك اصفهان 
ادامــه داد: ایــن افزایــش قیمت ها هم عمــًال بازار 
مسکن را از رکود ســابق خارج نکرده و این بازار هنوز 

در رکود است.

نهمین نمایشــگاه تخصصى فرش ماشینى و دهمین 
نمایشگاه لوستر و تزیینات منزل از 6 آذرماه(امروز) در 

اصفهان برپا مى شود.
نهمین نمایشگاه تخصصى فرش ماشینى اصفهان با 
حضور 15 شرکت فعال در این حوزه و در 1800مترمربع 
فضاى نمایشگاهى برپا مى شود و مشارکت کنندگان 
انواع فرش ماشــینى، انواع موکت، انــواع کفپوش و 
پارکت، انواع پرده و کاغــذ دیوارى، دیوارپوش، کناف 
و دکوراسیون داخلى ســاختمان و صنایع و تجهیزات 

وابسته فرش ماشینى را به نمایش مى گذارند.

در کنار این نمایشــگاه، دهمین نمایشــگاه لوستر و 
تزیینــات منزل برپــا مى شــود که 46 شــرکت از 
استان هاى اصفهان و تبریز را در قالب 2100 مترمربع 

فضاى نمایشگاهى گردهم جمع کرده است.
نهمین نمایشــگاه تخصصى فرش ماشینى و دهمین 
نمایشگاه لوســتر و تزیینات منزل از امروزتا 9 آذرماه 
در محل برگزارى نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
واقع در پل شهرستان برپا خواهند بود و عالقه مندان 
مى تواننــد از ســاعت 15 تا 22 بــه بازدیــد از آنها 

بپردازند.

برخوردارى نویسندگان باغبادرانى از امتیازات ویژه

رونمایى از روپوش قبور مطهر امامین عسکریین(ع)

دستاوردهاى خوب تفویض اختیار 
به مدیران نواحى شهردارى آران و بیدگل

با هدف آموزش نیروى مورد نیاز واحد هاى صنعتى؛

آغاز به کار مرکز توسعه نیروى انسانى اتاق بازرگانى 

 جزئیات تعرفه خرید، فروش و اجاره ملک 
در اصفهان

از امروز؛ برپایى نهمین نمایشگاه فرش ماشینى و 
لوستر و تزیینات منزل  
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«آل پاچینو» پس از ســال ها گمانه زنى ســرانجام 
در یک فیلم بلند نقش «شــاه لیر» را بازى مى کند. 
فیلمبــردارى این پروژه که اقتباســى خواهد بود از 
نمایشــنامه  تراژدى «شکسپیر» ســال آینده آغاز 

مى شود.
پاچینو کــه بــا بــازى در فیلم هاى گنگســترى 
«پدرخوانده»، «صورت زخمى» و «ســرپیکو» در 
هالیوود چهره شد، با بازى در نقش وسوسه برانگیز 
«شاه لیر» ردپاى «الرنس الیویه» و «اورسن ولز» 
را دنبال مى کند. کارگردانى ایــن فیلم را «مایکل 
رادفورد» بریتانیایى برعهده خواهد داشت که سال 

1994 نامزد دریافت جایزه  اسکار شده است.
پاچینوى 78 ســاله و رادفورد براى بــار دوم پس از 
فیلم تحسین شده  «تاجر ونیزى» با «برى نویدى» 
تهیه کننده ایرانى همکارى مى کنند. آن فیلم در سال 

2004 با بودجه  30 میلیون دالرى تولید شد.
رادفورد در مصاحبه با «آبزرور» نقش جدید پاچینو 
را عظیم توصیف کرده و مى گوید: «"لیر" نقشــى 
مطلوب براى هر بازیگرى اســت. آل مدت هاست 
ایده  بازى در این نقش را در ذهن مى پروراند. میان 
نقش "شایالك" که تنها در پنج صحنه حضور دارد 
و "لیر" که تقریبًا در تمامى صحنه ها ظاهر مى شود 

تفاوت هایى وجود دارد. نقش بسیار بزرگى است.»
پاچینو که بازیگــرى را با تئاتر آغاز کرده اســت  با 
بازى در نقش «مایکل کورلئونه» در قســمت اول 
«پدرخوانده» به کارگردانى «فرانسیس فور کوپوال» 
نامى براى خود دست و پا کرد. او در مستندى که در 
سال 1996 ساخته شد، از عالقه  خود به آثار شکسپیر 

و تأثیر آن بر زندگى اش مى گوید.
فیلمبردارى پروژه از پاییز سال آینده کلید مى خورد. 
نویدى در این خصوص مى گویــد: «ما پیش از این 
اشــتیاق و تمایل تولید این فیلم را داشتیم اما تاریخ 
شروع فیلمبردارى را نه. امیدواریم که فیلمى حماسى 
خلق کنیم.» وى این اقتباس را «بســیار وفادارانه» 
مى خواند و مى گوید: «مایکل و آل قرار است به متن 
اصلى وفادار بمانند اما از لحاظ بصرى و نحوه  روایت 

کارهاى بسیارى باید انجام شود.»
رادفورد مى گوید این فیلــم در بریتانیا فیلمبردارى 
خواهد شد: «مسئله این است که داستان "شاه لیر" 
در منطقه  خاصى اتفاق نمى افتد و در مکانى خیالى به 

نام "داور" روى مى دهد.»

پژمان جمشیدى فیلم جدید کمال تبریزى را یک فیلم 
عجیب مى داند و مى گوید نصف بازیگران سینماى  ایران 

در این فیلم حضور دارند.
پژمان جمشــیدى چند سالى اســت که دیگر با عنوان 
فوتبالیست شناخته نمى شود و او را با چنین صفتى صدا 
نمى زنند. جمشیدى اکنون یکى از پرکارترین بازیگران 
سینماى ایران است. او، هم در نقش هاى جدى حضور 
پیدا مى کند و هم در نقش هــاى کمدى حضور ویژه اى 

دارد.
  جمشیدى درباره کارنامه کارى خود به «اعتمادآنالین» 
مى گوید: طى دو ســال اخیر در فیلم هــاى «خوب، بد، 

جلف»، «تگزاس» و «لونه زنبور» حضور داشتم. فیلمنامه 
«لونه زنبور» را محسن کیایى نوشته بود که خود او هم 
به عنوان بازیگر در کنار من حضور داشــت. البته نقش 
من در این فیلم کمرنگ بود  اما به دلیل اینکه به محسن 
کیایى اعتماد داشتم براى بازى در این نقش حضور پیدا 
کردم. با گذشت زمان و حضور در نقش مورد نظر متوجه 
ویژگى هاى خاص فیلم شــدم و ســعى کردم که از آن 

لذت ببرم.
بازیگر فیلم «ما همه با هم هستیم» درباره بازى در فیلم 

کمال تبریزى گفت:  فیلم آقاى تبریزى اثرى پر بازیگر 
است. فکر مى کنم نصف بازیگران سینماى ایران در این 
فیلم حضور دارند. از مهران مدیرى تــا مانى حقیقى و 
بسیارى از بازیگران دیگر سینما حضور دارند. فیلم عجیبى 
خواهد بود به این دلیل که خیلى پست پروداکشن دارد. 
آقاى تبریزى به فیلمنامــه احاطه قابل توجهى دارد. بى 
صبرانه منتظر هســتم ببینم کار چگونه مى شود. به هر 
حال افتخارى است که به عنوان یکى از بازیگران اصلى 

این فیلم نقش آفرینى مى کنم.

در ســالروز والدت پیامبــر اعظم اســالم(ص) وقتى 
کارنامه سینماى ایران را مرور مى کنیم جز یک فیلم که 
ساخته مجید مجیدى است و آن هم به دوران کودکى 
پیامبر(ص) برمى گردد اثر شاخص دیگرى نمى یابیم در 
حالى که اگر اجل مهلت بیشــترى به على حاتمى داده 
بود شاید در چنین روزى از فیلم «آخرین پیامبر» او هم 

مى شد یاد کرد.
به گزارش «ایســنا»، زنده یاد على حاتمى همیشه در 
آرزوى ساخت فیلمى درباره حضرت محمد(ص) بود و در 
آخرین روزهاى عمرش در این  باره گفته بود: «من یک 
آرزوى بســیار مهم دارم و آن این است اگر عمر ناقابلم 
یارى کند و اگر مهر خداوند شامل زندگى هنرى ام شود، 
یک بار به ســاخت یک شــخصیت بدون نقطه ضعف 
بپردازم و آن ســاخت فیلم عظیمى از زندگى حضرت 
رسول خدا(ص) اســت. من از روزى که فیلم "محمد 
رســول ا...(ص)" و یا "الرســاله" اثر "مصطفى عقاد" 
را دیدم، همواره این آرزو را داشــته و دارم و از خداوند 

مى خواهم که قبل از مرگم این توفیق نصیبم شود.»
این آرزو در حالى جامه عمل پوشانده نشد که فیلمنامه 

این اثر کامل نوشته شده بود.
محمدمهدى دادگو، تهیه کننده ســینما که از دوستان 
نزدیک این کارگردان هم بود، در این باره به «ایســنا» 
گفته بود: «حاتمى مدت ها تحقیق مى کرد و با روحیات 
خاصى که داشت شب ها با وضو سراغ کار مى رفت، دل 
مى سپرد و فیلمنامه را مى نوشت. او متن را تمام و کمال 
نوشته و چیزى باقى نگذاشته است، هر چند در قید و بند 
نوشــته نبود و به عنوان کارگردانى خالق و بدیهه ساز 
براى بداهه هم کار مى گذاشت اما این سناریو را کامل 
نوشته است. حتى همان ســال ها براى اینکه از روایات 
و احادیث فیلمنامه اطمینان پیــدا کند، از رئیس مجمع 
تقریب مذاهب مشــاوره گرفت که کار تأیید شد و مورد 
توجه قرار گرفت. "آخرین پیامبر" در سه بخش قبل از 
بعثت، از بعثت تا هجــرت و از هجرت تا وفات حضرت 
محمد (ص) را دربرمى گیرد و در واقع شاهکارى است 
که على حاتمى آن را با ذهن بازنوشته است اما متأسفانه 

عمر او وفا نکرد تا آن را بسازد.»
طبق گفته هاى امید روحانى-منتقد سینما و از همراهان 

نزدیک علــى حاتمى- این فیلمســاز شــیوه خاص 
خود را براى ســاخت «آخرین پیامبر» در نظر داشــته 
اســت؛ «همان زمان طى صحبت هایــى که با مرحوم 
حاتمى براى ســاخت این فیلم داشــتیم پیش بینى او 
این بود که چهار تا پنج ســال ســاخت این فیلم طول 
خواهد کشــید. تمــام آن فیلمنامه با شــیوه اى براى 
گریز از ســبک اجرایى مصطفى عقاد در فیلم "محمد 
رســول ا...(ص)" نوشته شــده بود. چون همانطور که 
در فیلم "محمد رسول ا...(ص)" شــاهد هستیم، براى 
نشــان دادن حضرت محمد(ص) شــیوه اى همچون 
دوربین از نگاه پیامبر(ص) و... که نشانه هایى از حضور 
معصوم را به تماشاگر منتقل بکند، استفاده شده است. 
اما تأکید على حاتمى این بود که از این شــیوه استفاده 
نکند، بنابراین او از شیوه نمایش ایرانى به این صورت که 

اجراى آن را به "شبیه خوانى" تبدیل کند استفاده کرد. 
به هرحال این شــیوه خــاص حاتمى بــود و خودش 
هــم مى توانســت آن را بســازد و هــر فصلــى که 
مى نوشت، دکوپاژ مى کرد که براى ساخت آماده باشد.»

مرحوم عزت ا... انتظامى هم کــه احتماًال قرار بوده در 
این فیلم بــازى کند، در این رابطه به ایســنا گفته بود: 
«زین العابدین رهنما کتاب زیبا و قشنگى درباره حضرت 
محمد(ص) نوشته بود که على حاتمى تصمیم گرفت 
فیلمنامه اى براســاس این کتاب آماده کند. فیلمنامه 
آماده شد اما ســناریو رد شــد و آقاى حاتمى آن را به 
آقاى رهنما برگرداند. على حاتمى ســناریوى دیگرى 
را با نام "آخرین پیامبر" آمــاده کرد و آن را به من داد تا 

بخوانم و نظرم را بدهم. آن 
را خواندم و خیلى خوشــم 

آمد. در واقــع خیلى خوب روى آن کار شــده بود. فقط 
پیشــنهاد کــردم بخاطر اینکــه فضاى کار درســت 
دربیاید، در کشــورهاى عربى ساخته شود که نظر خود 
حاتمى هم همین بود. این ســناریو مورد تأیید مراجع 
قم هم قرار گرفت و پروژه بســیار عظیم بــود و بعد از 
"هزاردســتان" تنها کارى بود که دوســت داشتم در 
آن بازى کنم که نشــد. در واقع حاتمى مى خواســت 

دولت هاى دیگر را براى ســاخت ایــن مجموعه 
بــه مشــارکت بکشــاند کــه اجــل مهلتش 
نداد. ســناریوهاى على حاتمى خــاص بود و 
با وجود اینکه ســناریوى این کار کامل اســت
 اما معتقدم شخص دیگرى نمى تواند این کار را 

بسازد.» 

سعید پیردوست، بازیگر سینما و تلویزیون که چند 
وقتى مى شــود در تلویزیون کم کار است، از توجه 

نکردن مسئوالن به پیشکسوتان این عرصه گفت.
سعید پیردوســت که این روزها مشــغول بازى در 
ســریال «87 متر» به کارگردانى کیانوش عیارى 
است، با اشــاره اینکه دیگر عالقه اى به حضور در 
کارهاى طنز ندارد، گفت: سریال هاى طنز در حال 
حاضر بازیگران و شرایط خاص خودشان را دارند و 
من فعًال عالقه دارم کارهــاى جدى تر بازى کنم. 
البته پیشنهاد طنز به من زیاد مى شود اما هم خودم 
عالقه اى ندارم طنز بازى کنم هم پیشنهادها آنقدر 

خوب نیست که بتوانم بپذیرم.
پیردوست با اشــاره به اینکه سریال هاى تلویزیون 
دیگر کیفیت سابق را ندارند، تصریح کرد: متأسفانه 
ما دیگر ســریال هایى با کیفیت آثار دهه هاى 70 
و 80 نمى بینیم که یکى از دالیل آن وجود شــبکه 
نمایش خانگى است زیرا بعضى از سریال هاى این 
شبکه اصًال کیفیت مناسبى ندارند که این موضوع 

بر سریال سازى تلویزیون هم تأثیر گذاشته است.
بازیگر ســریال «شــب هاى برره» به کارگردانى 
مهران مدیرى ادامه داد: ما خیلى وقت اســت که 
دیگر سریال هایى با کیفیت کارهاى مهران مدیرى 
در تلویزیون نمى بینیم. جدیدترین سریالى که مورد 
پسند مردم واقع شد، «پایتخت» است که این سریال 
هم متأسفانه دیگر کیفیت ســابق را ندارد و مردم 
آن کیفیتى را که در ســرى اول و دوم این سریال 

مى دیدند دیگر مشاهده نمى کنند.
پیردوست با اشــاره به اینکه راهکار 
بهبود کیفیت سریال هاى طنز این 
اســت که از فیلمنامه هــاى بکر و 
بازیگران متفاوت استفاده شود، 
گفت: فیلمنامه هایى 
که به من پیشنهاد 
کیفیت  مى شود 
چندانى ندارند و 
من هم ســعى 
به  مى کنــم 
نوعــى این 
ها  د پیشنها

را رد کنم.

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به اجاره جایگاه CNG گلدشت به مدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید، لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/09/20 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/09/21 به دبیرخانه 

حراست شهردارى تحویل نمایند.

تمدید آگهى مزایده

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت اول

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

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

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

 على حاتمى مى توانست اما اجل مهلت نداد

داستان فیلمى که هرگـز ساخته نشد
بازیگر «پاورچین» 

دیگر پیشنهاد سریال طنز
 قبول نمى کند 

«تیم الن» مشاور انتخاب بازیگر پروژه انیمیشن «داستان 
اسباب بازى» از حضور «کیانو ریوز» در چهارمین نسخه از 

این انیمیشن پر مخاطب سینماى جهان خبر داد.
الن در مورد حضور ریوز در این پروژه گفت: خوشحالیم که 
اعالم کنیم یکى از بااخالق ترین بازیگران سینماى هالیوود 
به قسمت چهارم «داستان اســباب بازى» پیوسته و قرار 

است یکى از شخصیت هاى تازه وارد اصلى را بازى کند.
فیلمبردارى نسخه چهارم انیمیشن محبوب و پرفروش 
«داستان اسباب بازى» باحضور و صداپیشگى «تام 
هنکس» 14 ماه مارس ســال جارى میالدى آغاز 
شد. انیمیشن «داستان اسباب بازى 4» 21 ژوئن 

2019 اکران خواهد شد.
این انیمیشــن به عنوان نســخه چهارم یکى از 
محبوب ترین کارتون هاى معاصر اســت و در 
نسخه چهارم به ادامه داستان «وودى» و «باز» 

مى پردازد.
عالوه بــر کیانو ریوز «تــام هنکس»، «جان 

کوژاك»، «پاتریسیا آرکوتى»، «آنى پات» و «جودى بنسون» 
صداپیشگان اصلى این انیمیشن هســتند. در این نسخه 

از انیمشین «داستان اســباب بازى» 
به احتمال فــراوان «جــود الو» نیز 

صداپیشگى خواهد کرد.

ـده بود. فقط 
کار درســت 
 که نظر خود 
تأیید مراجع

ــود و بعد از 
ت داشتم در 
تــت ى خواس

مجموعه
هلتش 
بود و
ــت

کار را 

آن کیفیتى را که در ســرى اول و دوم این س
مى دیدند دیگر مشاهده نمى کنند.
پیردوست با اشــاره به اینکهر
بهبود کیفیت سریال هاى طن
اســت که از فیلمنامه هــاى
بازیگران متفاوت استفاده
گفت: فیلمنامه
که به من پیش
ک مى شود 
چندانى ند
من هم س
مى کنــ
نوعــى
پیشنه
را رد

بسازد.» 

م یکى از
ت و در
و «باز»

جان 
 و «جودى بنسون» 

«کیانو ریوز» هم به «داستان اسباب بازى 4» پیوست

نصف بازیگران 
سینماى  ایران
 در یک فیلم 
جمع شدند 

برنامه «وقتشــه» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى این روزها مراحل پیش تولید را 
مى گذراند. بنابر این گزارش، گروه تهیه و تولید این روزها در حال مذاکره با اسپانسرها 

هستند تا بتوانند به زودى برنامه را روى آنتن ببرند. 
ســرى جدید برنامه «وقت شــه» بــا طرحى کامــًال متفــاوت از فصل هاى پیشــین تولید 

خواهد شد. 
محوریت این برنامه در سرى جدید خانواده و مهارت هاى زندگى است و تا حدى از ازدواج که 

محوریت برنامه هاى پیشین را تشکیل مى داد، فاصله گرفته  است. 
بسیارى بر این باور بودند که تغییر مجرى نیز یکى از اتفاق هاى جدید در این برنامه خواهد بود 
اما برخالف این تصورات کامران تفتى مجرى اصلى ایــن برنامه خواهد بود با این تفاوت که 

مجرى هاى خانم دیگرى به صورت مکمل در کنار او قرار خواهند گرفت.  
برنامه «وقتشه» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى در 100 قسمت طراحى و به شبکه نسیم 

ارائه شده است.

تفتى هست اما همراه با دیگران  این انیمیشن هســت
ن اســباب بازى» 
ن «جــود الو» نیز 

کرد.

تند. در این نسخه 

ک

پ
ح

پاى یک ایرانى هم در میان است

«آل پاچینو» 
پادشاه بریتانیا مى شود
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بازگشــت علیرضا منصوریان اگرچه بــراى او با 
شکست همراه بود اما رفتار او در کنار زمین باعث 

جذاب تر شدن مسابقه اخیر ذوب آهن شد.
سرمربى سابق استقالل بعد از اتفاقاتى که در این 
تیم برایش رخ داد، مدت تقریباً زیادى دور از فوتبال 
بود؛ او همواره دوست داشت در شرایطى به فوتبال 
برگردد که آرامش ذهنى اش را به دســت آورده 
باشد و بتواند با خیالى آســوده امور فنى یک تیم 
لیگ برترى را در دســت بگیرد. منصوریان بعد از 
حدود یکسال ســرمربى ذوب آهن شد و از همان 
روز اولى که قراردادش را بــا تیم اصفهانى امضا 
کرد و جایگزین امید نمازى شد، مى شد پیش بینى 
کرد که با بازگشت او جذابیت به بازى هاى ذوب 

آهن برگردد.
منصوریان تیمى که دو ســه روز بیشــتر نیست 

تحویلش گرفته را به مصــاف پارس جنوبى جم 
فرســتاد و اگرچه امید داشــت اولین پیروزى را 
به دست آورد اما با یک شکســت خانگى زمین 
مسابقه را ترك کرد. نکته جالب در بازى اخیر براى 
ذوب آهن رفتارهاى جالب منصوریان کنار زمین 
بود. رفتارهایى که قبل تر در اســتقالل شاهدش 
بودیم و در ایــن بازى نیز در اولیــن حضور روى 
نیمکت ذوب آهن بار دیگر مشاهده کردیم. این 
بخش ها را بخوانید تا متوجه شــوید دقیقًا از چه 

چیزى حرف مى زنیم.
-منصوریان روز قبل از بــازى با پارس جنوبى در 
کنفرانس خبرى با حسین پاشایى، مربى تیم پارس 
هم برخورد گرمى داشت و این اتفاقات در روز بازى 
دو چندان شد. حاشیه هاى شــروع مسابقه و راه 
ندادن دوربین هاى تلویزیونى به تنش هاى قبل 
از بازى ذوب آهن و پارس جم اضافه کرده بود اما 

که بعد از پنالتى پارس دیگر روى نیمکت ننشسته 
بود، سریعاً خودش را به وسط زمین چمن رساند تا 
اعتراضش به پنالتى را به گــوش رضا عادل، داور 
بازى برساند. این نوع اعتراض منصوریان واکنش 
تارتار را به همراه داشــت. سرمربى پارس جنوبى 
خطاب به جالل مرادى اعالم کرد که مگر مى شود 
سرمربى حریف به وسط زمین برود؟ تارتار از شدت 
عصبانیت خود هم به داخل چمن رفت و حرفش 
این بود حاال که منصوریان به داخل چمن رفته تا 
داور را ببیند ما هم به سمت عادل مى رویم. اتفاقى 
که در نهایت با دخالــت اطرافیان و جالل مرادى 

ناظر مسابقه ختم به خیر شد.
 -نیمه دوم، نیمه پرحاشیه منصوریان بود؛ او که 
هرگز نمى خواست در اولین بازى اولین شکست 
را تجربه کند، مدام با بازیکنانش با استیل و لحن 
خاص خودش در حال صحبــت بود. منصوریان 
که یک دقیقه کنار زمین آرام و قرار نداشت در هر 
دقیقه اى که کاله خود را روى سرش جابه جا نمى 
کرد، یا دستش پشت سرش بود و حسرت گل نزدن 
تیمش را مى خورد و یا با اســتیل هاى مثالزدنى 

استرسش را به رخ بکشد. منصوریان حتى در اواسط 
نیمه دوم آنقدر سرگرم بازى بود که محوطه فنى 
را گم کرد و در دقایقى از بازى به زمین چمن وارد 
شده بود که داور چهارم بعد از چند ثانیه این موضوع 
را متوجه شد و به سرمربى ذوب آهن تذکر داد. این 
رفتارها را منصوریان البته در گذشته نیز در استقالل 
بارها انجام داده بود که حاال با بازگشت به فوتبال 

احتماالً  بازهم شاهد آنها خواهیم بود.
 -با پایان مسابقه و شکســت یک بر صفر ذوب 
آهن؛ منصوریان به سمت مهدى تارتار سرمربى 
پارس جنوبى رفت و عــالوه بر تبریک برد به او و 
دســتیارانش دقایقى با آنها به صحبت پرداخت. 
منصوریان زمان بازگشت تیم پارس جم از اصفهان 
را پیگیر شد و جالب اینکه از آنها خواست به منزلش 
بروند و پذیراى شان شود. اتفاقى جالب که کمتر 
مربى اى بعد از باخت دســت به چنین کارهایى 
مى زند اما منصوریان بعــد از اولین بازى اینطور 

رفتار کرد.

جذابیت هاى ذوب آهن بــا علیمنصور

 با نظر سرمربى جدید تیم فوتبال ذوب آهن پنج شــش بازیکن این تیم در نیم فصل جدا 
خواهند شد.

 علیرضا منصوریان که به تازگى هدایت  تیم فوتبال ذوب آهن را برعهده گرفته در اولین 
بازى خود مقابل پارس جنوبى شکست خورد.

سرمربى جدید سبزپوشان اصفهانى قرار است در نیم فصل تغییراتى در تیمش ایجاد کند تا 
این تیم جان تازه اى بگیرد. در همین ارتباط این مربى قصد دارد پنج شش تغییر در تیمش 

ایجاد و بازیکنان جدید را جایگزین برخى از بازیکنان فعلى کند.

مدافع میانى ماشین سازى بعد از دیدار پربرخورد با سپاهان صحبت هاى جالبى در خصوص درگیرى هاى شکل گرفته مطرح کرد.
دیدار ماشین سازى تبریز و سپاهان اصفهان در حالى با تســاوى یک بر یک خاتمه یافت که انتشار تصاویرى از درگیرى مسیح 
زاهدى و کى روش استنلى که دور از چشمان داور بازى (یاسر همرنگ) رقم خورد باعث شد تا مهاجم برزیلى زردپوشان با انتشار 
عکس هایى از زخم خود به این مسئله واکنش نشان دهد. مسیح زاهدى، مدافع ماشین ســازى نیز  در گفتگویى به این موضوع 

واکنش نشان داده است.
زاهدى  گفت: استنلى از نظر جثه بازیکن قدبلند و قدرتمندى است و شیوه بازى اش این است که خودش را به سمت مدافع هول 

مى دهد. ما در آن صحنه برخوردى داشتیم و داور مى توانست پنالتى بگیرد.
زاهدى در مورد تصاویرى که از بدن زخمى استنلى منتشر شده هم گفت: من این عکس ها را ندیدم ولى در فوتبال 
این مسائل طبیعى است و این اتفاقات همیشه مى افتد. خود کى روش یک صحنه روى عضله چهارسر ران من 
خطا کرد که ورم کرده است و من اگر بخواهم زخم هایم را نشان دهم و در فضاى مجازى پخش کنم از این تصاویر 

زیاد دارم.

سپاهان به صدر بیاید دیگر جدا نمى شود
تیم فوتبال ســپاهان با کسب تساوى در خانه ماشــین سازى خود را در 

کورس مدعیان نگه داشت تا شرایط خود را براى قهرمانى آماده کند.
یک ضربه دقیق از جانب والدمیر کومان، هافبک مجارى ســپاهان کافى بود تا 
شاگردان امیر قلعه نویى در خانه ماشین سازى تبریز به کمترین حق خودشان دست پیدا 
کنند و با این یک امتیاز حاصل از تساوى خارج از خانه موقتاً به صدر جدول رده بندى برسند. 
البته صدرنشینى سپاهان در پایان هفته سیزدهم ماندگار نبود و پیروزى پدیده مقابل سایپا بار 

دیگر سپاهان را به رده دوم جدول برگرداند.
با وجود این، شاید براى هواداران سپاهان که بعد از قهرمانى لیگ چهاردهم در این سه فصل اخیر 
رقابت هاى لیگ برتر شاهد افت تیمشان بودند قرار گرفتن نام سپاهان در بین مدعیان برایشان یک 

خاطره شیرین باشد و این اتفاق بتواند زمینه ســاز موفقیت هاى بعدى سپاهان هم 
بشود.

همین که تیم امیر قلعه نویى توانسته بعد از انجام 12 مسابقه همچنان خودش را در 
فرم ایده آل و خوب نگه دارد و امروز در حضور تیم هایى مثل پرسپولیس، پدیده و 

چند مدعى دیگر در باالى جدول لیگ حضور داشته باشد حاصل تالش و 
زحمت کادر فنى و بازیکنانى است که همگى در این فصل براى قهرمانى 

سپاهان هم پیمان شده اند.
براى قهرمانى در رقابــت هاى لیگ عالوه بر در اختیار داشــتن 

بازیکنان و امکانات نرم افزارى و ســخت افــزارى باید به این 
نکته هم اشاره کرد که یک تیم باید از لحاظ روحى و روانى و 
شخصیتى هم به آن مرحله اى برسد که خودش را در قامت 
یک قهرمان ببیند و این براى سپاهانى که قبل از این پنج 

بار جام قهرمانى رقابت هاى لیگ را باالى سر برده با هیچ چیز دیگرى به 
ماندن در کورس مدعیان و صدرنشینى در جدول لیگ امکانپذیر نخواهد بود.

قرار گرفتن عدد یک جدول در مقابل نام ســپاهان چه از لحاظ شخصیتى و چه از 
لحاظ فنى روى تیمى که در این سه سال جایى در بین مدعیان نداشته و در بهترین حالت 

براى کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا جنگیده است بهترین خبر ممکن است که مى تواند 
زمینه ساز موفقیت هاى بعدى هم بشود.

اعتمادى نباشد و سابقه قبلى مسابقات البته شاید در ظاهر به این صدرنشینى ها 
که قبل از این هفته هــاى ابتدایى نیم لیگ تیم هایى را به ما معرفى مى کند 

بوده اند و در ادامه فصل کم کم دچار افت فصل اول لیگ در صدر جدول 
از لحاظ اعتبار و ظرفیــت هوادار با شده اند اما به هر حال سپاهان 
است.تیم هاى معمولى لیگ متفاوت 

در حقیقــت اصفهانى ها اگر 
به صــدر جدول دســت پیدا 
کنند  به این راحتى ها امکان 
جدایى شان فراهم نخواهد شد 
که این مسئله شاید در دو بازى 
مســتقیم ســپاهان در برابر 
پدیده مشــهد و پرسپولیس 

امکانپذیر باشد.

چند ذوبى باید بروند

از شهریار یاد بگیرید
   خبر آنالین | آنچه على دایى  در مشهد گفت، تمام آن چیزى 
است که در مورد تیم ملى باید رعایت شود.  على دایى بعد از بازى 
مقابل پدیده، درباره ماجرا هاى اخیر تیم ملى گفت: «حتى اگر یک 
عروسک هم سرمربى تیم ملى باشد، وظیفه همه ما این است که 
از او حمایت کنیم.» این دقیقاً همان نگاهى است که همه باید 
درباره تیم ملى داشته باشیم. ما و شما این حق را داریم که به طور 
مثال از کارلوس کى روش خوشمان نیاید اما تا وقتى او سرمربى 
تیم ملى ماست، باید فارغ از نگاه شخصى و بحث سلیقه و 

خوشایند، مورد حمایت مردم و رسانه ها باشد.
کى روش مثل هر انسان دیگرى یک شخصیت حقیقى دارد 
که به موقعش مى تواند مورد نقد قرار بگیرد اما شــخصیت 
حقوقى اش بــه عنوان ســرمربى تیم ملى با شــخصیت 
حقیقى اش متفاوت اســت و آنچه مد نظر علــى دایى قرار 
گرفته، همین جایگاه حقوقى سرمربى تیم ملى است. وقتى 
پاى تیم ملى وسط باشد، ما -تمام 
ایرانى هــا- و کارلوس کى روش 
به عنوان ســرمربى تیم ملى ما، 

مشترك المنافع هستیم و موفقیت 
کــى روش روى نیمکــت رهبرى 

تیم ملــى نتیجه اى غیــر از غرور و 
خوشحالى ما ندارد.

بخاطر  همین غــرور و به امید 
همین خوشــحالى باید پشــت 

کى روش ایســتاد و از او نه به عنوان 
یک مربى خارجى شاغل در فوتبال ایران، بلکه 

به عنوان ســرمربى تیم ملى ایــران حمایت کرد. 
امیدواریم حرف دیروز على دایى که در اهلیت و جنسیت 

فوتبالى اش جاى هیچ تردیدى نیست، پایانى باشد بر تردید 
منتقدان کى روش براى حمایت از تیم ملى و سرمربى اش.

ر همین جایگاه حقوقى سرمربى تیم م
پاى تیم ملى وسط
ایرانى هــا- و کارل
به عنوان ســرمرب
مشترك المنافع هس
کــى روش روى نی
تیم ملــى نتیجه
خوشحالىم
بخاطر
همین
کى رو
یک مربى خ
به عنوانس
امیدواریم

فوتبالى اش
منتقدانک

در شبى که شارلروا با درخشش على قلى زاده موفق شد تیم لوکرن را با نتیجه 4-2 شکست 
دهد امید نورافکن تنها نظاره گر این بازى بود. به این علت که مازو نام او را در لیست 18 نفره 

تیم هم قرار نداده بود.
کاپیتان تیم ملى امید که پیش از این در استقالل ارائه گر بازى هاى خوبى بود و به همین بهانه 
به اردوى تیم ملى هم دعوت شــد به زعم باشگاه استقالل در تالش براى بازگشت به جمع 
اردوى آبى هاست. هر چند در این جابه جایى باشگاه شارلروا باید رضایت کتبى خود را 
اعالم کند و البته هیچ بعید نیست به عنوان بازیکن قرضى وى را به تیم دیگرى در 

بلژیک انتقال دهد.
 عدم حضور امید در لیست 18 نفره تیم طبیعتًا بدین معنى است که مازو خیلى 
به دنبال سرمایه گذارى روى این بازیکن نیست و بر خالف على قلى زاده 
روى او حســاب باز نمى کند. در چنین شرایطى به نظر مى رسد انتقال 
قرضى وى به تیم هاى دیگر بلژیکى هم سخت باشد به این علت 
که تیم هاى دیگر وقتى مازو به امید نورافکن بازى نمى دهد روى 
این بازیکن ریسک نخواهند کرد. البته باید به این نکته اشاره 
کرد که نیمکت نشــینى امید نورافکن در شروع فوتبالش در 
اروپا چیز عجیبى نیست. کما اینکه رضا شکارى هم در روبین 

خیلى به بازى گرفته نمى شود.
 انگیزه هاى امید براى بازگشت به استقالل قطعًا به علت 
بازى کردن و حضور دوباره  در اردوى تیم ملى است. هر 
چند نورافکن به عنوان کاپیتان تیم ملى امید بازى هاى 
مهم مقدماتى المپیــک 2020 توکیو را پیش رو دارد و 
شانسش براى همراهى تیم ملى در جام ملت ها ضعیف 
است. آنچه سبب مى شود بازگشت امید به استقالل را 
محتمل بدانیم رابطه بد او با نیمکت نشــینى و 
هم چنین عطشى است که براى بازى دارد.
 وینفرد شفر هم از بازگشت امید به جمع 
آبى ها خوشحال است و جذب دوباره او 
را به باشگاه استقالل توصیه کرده است.

امید به بازگشت امید

ى هاى شکل گرفته مطرح کرد.
شار تصاویرى از درگیرى مسیح 
اجم برزیلى زردپوشان با انتشار 
در گفتگویى به این موضوع  نیز

 خودش را به سمت مدافع هول 

 ولى در فوتبال 
هارسر ران من 
م از این تصاویر

شد  خواهد شدجدایى شان فراهم نخ
ى  ر دو بازىکه این مسئله شاید در
ر  ن در برابرمســتقیم ســپاهان
س  سپولیسپدیده مشــهد و پرس

امکانپذیر باشد.

شانسش براى همراهى تیم ملى در جام ملت ها ضعیف 
است. آنچه سبب مى شود بازگشت امید به استقالل را 
محتمل بدانیم رابطه بد او با نیمکت نشــینى و
هم چنین عطشى است که براى بازى دارد.
جمع  وینفرد شفر هم از بازگشت امید به

آبى ها خوشحال است و جذب دوباره او 
به باشگاه استقالل توصیه کرده است. را

من هم از این تصاویر 
زیاد دارم!

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: دادگاه CAS در مورد بازى سوپرجام از ما سئواالتى پرسیده بود 
که جواب آنها را دادیم.

سعید فتاحى در حاشیه دیدار پرسپولیس-تراکتورســازى درباره عدم اجازه از سوى سعید آذرى براى ورود 
دوربین ها در دیدار ذوب آهن و پارس جنوبى گفت: باشــگاه ذوب آهن به این مسئله که نام ایران مقابل اسم 
ذوب آهن در قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا ثبت نشده بود اعتراض داشت. فکر مى کنم دوستان ما در صدا و 
سیما اصفهان هم عجله کردند و باید یک مقدار صبر مى کردند و خیلى سریع ترك نمى کردند. به نظر مى رسید 
مى خواستند بیشتر این مسئله را پررنگ کنند. منتظر گزارش ناظرمان هستیم تا ببینیم چه اتفاقى باعث شده 

این مشکالت به وجود بیاید. 
وى در مورد اینکه آیا جریمه اى در نظر گرفته خواهد شد، عنوان کرد: وقتى ما مى توانیم جریمه کنیم که صدا و سیما 

به ما پول بدهد وقتى پولى به ما داده نشده از کجا جریمه کنیم. 
فتاحى در پاسخ به این سئوال که به نظر مى رسد این اتفاق بیشتر به علت حق پخش رقم خورده تا بحث اسم
 ذوب آهن، عنوان کرد: باشــگاه ذوب آهن با این مسئله مشکل داشت ما همیشــه خواستیم که نقد شویم اما 
مى بینید صدا و سیما یک مقدار کم لطفى مى کند و نقدهایى که در خصوص تیم ملى فوتبال و باشگاه ها مى شود 
بسیار یکطرفه است. به نظر مى رسد که خط و خطوط خاصى وجود دارد. اگر جلسه اى برگزار شود و موضوع حق 
پخش را حل کند بسیارى از مشکالت برطرف مى شود. االن که بحث جریمه را مى گویید ما پولى نمى گیریم که 
بخواهیم جریمه کنیم. براى اینکه شک و شبهه  اى پیش نیاید با چهار دوربین از زوایاى مختلف صحنه هاى بازى 

را فیلم بردارى کردیم تا مشکلى به وجود نیاید. 

مگر حق پخش مى دهند 
که ذوب آهن را جریمه کنیم؟!

من هم از این
زیاد د

سه شنبهورزشورزش

بازگشــت علیرضا منصوریان اگرچه بــراى او با 
شکست همراه بود اما رفتار او در کنار زمین باعث 

جذاب تر شدن مسابقه اخیر ذوب آهن شد.
سرمربى سابق استقالل بعد از اتفاقاتى که در این 
تیم برایش رخ داد، مدت تقریباً زیادى دور از فوتبال 
بود؛ او همواره دوست داشت در شرایطى به فوتبال

برگردد که آرامش ذهنى اش را به دســت آورده 
باشد و بتواند با خیالى آســوده امور فنى یک تیم 
لیگ برترى را در دســت بگیرد. منصوریان بعد از
از همان حدود یکسال ســرمربى ذوب آهن شد و

روز اولى که قراردادش را بــا تیم اصفهانى امضا 
کردو جایگزین امید نمازى شد، مى شد پیش بینى 
کرد که با بازگشت او جذابیت به بازى هاىذوب

آهن برگردد.
منصوریان تیمى که دو ســه روز بیشــتر نیست 

تحویلش گرفته را به مصــاف پارس جنوبى جم
و اگرچه امید داشــت اولین پیروزى را  فرســتاد
به دست آورد اما با یک شکســت خانگى زمین 
مسابقه را ترك کرد. نکته جالب در بازى اخیر براى

ذوب آهن رفتارهاى جالب منصوریان کنار زمین 
بود. رفتارهایى که قبل تر در اســتقالل شاهدش 
روى بودیم و در ایــن بازى نیز در اولیــن حضور
این نیمکت ذوب آهن بار دیگر مشاهده کردیم.

بخش ها را بخوانید تا متوجه شــوید دقیقًا از چه 
چیزى حرفمى زنیم.

-منصوریان روز قبل از بــازى با پارس جنوبى در
کنفرانس خبرى با حسین پاشایى، مربى تیم پارس

هم برخورد گرمى داشت و این اتفاقات در روز بازى 
راه دو چندان شد. حاشیه هاى شــروع مسابقه و
ندادن دوربین هاى تلویزیونى به تنشهاى قبل

آ ذ ا ا

جذابیت هاى ذوب
منصوریان به همراه خرمگاه و دستیارانش در مراسم 
شروع به استقبال مهدى تارتار و کادرفنى اش رفت 
و به آنها خوشامد گفت. سرمربى ذوب آهن هیچ 
کدام از نیمکت نشینان پارس را هم از قلم نیانداخت 
و حتى با بازیکنان زیر 21 سال این تیم نیز دست داد 
و خوش و بش کرد. وقتى نوبت به عکس یادگارى 
با مهدى تارتار رسید، یکى دوبار جایش را تغییر داد 
تا چهره بشاش ترى را به رخ بکشد. سپس بازیکنان 
قدیمى پارس جم مثل بنگر و نورى را در آغوش 
گرفت و روى نیمکت نشست تا آماده مسابقه شود.

-سرمربى ذوب آهن که از شروع بازى روى نیمکت 
آرام نشسته و محمد خرمگاه را کنار زمین فرستاده 
بود با اعالم ضربه پنالتى به سود پارس جنوبى از 
روى نیمکت ســریعًا خودش را به زمین رساند و 
اعتراض هاى جالبى به رضا عادل، داور مســابقه 
کرد. او اعتقاد داشت برخورد توپ با دست مدافع 
ذوب آهن پنالتى نبوده و چنــد دقیقه به تصمیم 
داور اعتراض کرد. اعتراض هــاى او کنار زمین 
به همینجا ختم نشــد و تا پایان نیمه اول بارها با 
لبخندى جالب و لحنى که آن را خوب مى شناسیم 

با داور چهارم مشغول صحبت بود.
-با به صدا در آمدن سوت پایان نیمه اول منصوریان 



0606استاناستان 3373 سال پانزدهمسه شنبه  6 آذر  ماه   1397

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

شماره: 974202511797957- 97/8/14 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى شماره 139760302210000969 مورخ 1397/07/22 هیات اول آقاى داود عبدلى به شماره شناسنامه 
1732 کدملى 0558258689 صادره از خمین فرزند عبدالخالق بر ششــدانگ یــک باب خانه مفروزى از پالك 
شماره 1828 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
جابر جنگجوى وطن موضوع سند شــماره 48320 موضوع 78/2/21 دفترخانه 85 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/8/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/6 م الف: 285621 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /8/363
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023018211- 97/8/12 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000613 مورخ 97/07/29 آقاى اکبر ملک زاده به شماره شناسنامه 
15732 کدملى 1140156136 صادره از خمینى شهر فرزند غالمعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 323/19 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى از 2372- باقیمانده اصلى واقع در بخش 1 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000614 مورخ 97/07/29 خانم طاهره سرمست به شماره شناسنامه 
15121 کدملى 1140149997 صادره از خمینى شهر فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 323/19 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى از 2372- باقیمانده اصلى واقع در بخش 1 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139760302023000615 مورخ 97/07/29 آقاى ابوالقاســم ملک زاده به شماره 
شناســنامه 14013 کدملى 1140138881 صادره از خمینى شهر فرزند غالمعلى نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 323/19 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى از 2372- باقیمانده اصلى 
واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/6 م الف: 285075 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/367
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354501965 شماره پرونده: 9709980360800230 شماره بایگانى شعبه: 970824 
شکات: 1- صدیقه داورى دولت آبادى فرزند اسماعیل 2- محمدحسین زارعان دولت آبادى فرزند على همگى به 
نشانى استان اصهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ سروش- خ مرغاب- کوچه سعادت- پ 123 متهم: 
مهدى ذکرى به نشــانى مجهول المکان اتهام: کالهبردارى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مهدى ذکرى 
(با توجه به متوارى بودن متهم مشخصات دیگرى در دست نمى باشد) دائر بر کالهبردارى بمبلغ 150/000/000 
ریال موضوع شکایت آقاى محمدحسین زارعان و خانم صدیقه داورى بدواً ضمن اصالح عنوان کالهبردارى به 
تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ فوق دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، شکایت 
شکات، رسید ارائه شده و کیفرخواست صادره و متوارى بودن متهم و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه 
انتسابى را محرز دانسته مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبردارى به تحمل 
6 ماه حبس و پرداخت مبلغ فوق در حق شــکات محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز بعد از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه است. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 343. م الف: 295612 میرشفیعى- رئیس شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (119 جزایى سابق) /8/553
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794301207 شماره پرونده: 9709986794300476 شماره بایگانى شعبه: 970481 
خواهان ها: 1- محمدرضا سخاوتى فرزند عباسعلى 2- اســد جهانگیرى فرزند مسلم با وکالت الهام احمدى فراز 
فرزند قربانعلى و طاهره صادقى چرمهینى فرزند خداداد همگى به نشانى اصفهان- سه راه سیمین- ابتداى خیابان 
سهروردى نبش کوچه ســوم مجتمع پردیس طبقه 3 واحد 17 خواندگان: 1- افضل درخشانى اصل فرزند على 
اصغر به نشانى استان کهگیلویه و بویر احمد- شهرستان بویراحمد- شــهر یاسوج- اکبر آباد- جنب پمپ بنزین 
باقرى 2- محمدجواد جاللى فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المکان 3- حمید مجید نراقى فرزند غالمحسین 
به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- اصفهان- خیابان بزرگمهر خ رکن الدوله کوى شیرین بن بست 
فرهاد پالك 10 طبقه 2 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- الزام به تنظیم سند خودرو 3- استرداد سند 
(مالى) گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى آقاى اسد جهانگیرى فرزند مســلم و آقاى محمدرضا سخاوتى فرزند عباسعلى با وکالت 
خانم ها طاهره صادقى چرمهینى فرزند خداداد الهام احمدى فراز فرزند قربانعلى به طرفیت آقایان 1- حمید مجید 
نراقى فرزند غالمحسین 2- افضل درخشــانى اصل فرزند على اصغر 3- محمدجواد جاللى فرزند محمدعلى به 
خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و تنظیم سند رسمى انتقال یک دستگاه وانت پیکان مدل 1388 به شماره انتظامى 344 ق 59 ایران 53 مقوم به 
80/000/000 ریال طى الیحه مورخ 97/7/2 و استرداد سند مالکیت یک دســتگاه وانت پیکان مدل 1388 به 
شماره انتظامى 344 ق 59 ایران 53 از جمله شناســنامه خودرو؛ فاکتور کارخانه؛ سند اصل مقوم به 3/100/000 
ریال و مطالبه خسارات دادرسى، با بررسى محتویات پرونده در دادخواست تقدیمى و مدارك ابرازى نظر به مبایعه 
نامه مورخ 93/7/11 که طى آن خواهان ردیف دوم خودرو موضوع دعوى را به خواهان ردیف اول فروخته لذا شورا 
خوانده ردیف دوم آقاى محمدرضا سخاوتى را در دعاوى مطروحه ذى نفع ندانسته و شورا مستنداً به بند 10 ماده 
84 و 89 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى ایشان را صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مدت 20 روز 

پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى و محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص دعوى خوانده ردیف 
اول در خصوص خواسته الزام به انتقال سند خودرو با بررســى محتویات پرونده و مدارك ابرازى از جمله مبایعه 
نامه مورخه 93/7/11 و همچنین مبایعه نامه فى ما بین خوانده ردیف اول و خواهان ردیف دوم که رابطه حقوقى 
بیع را فى مابین ایشان احراز مى نماید و نظر به پاســخ استعالم از راهور مورخ 97/4/24 که مالکیت پالك خودرو 
را به نام خواهان اسد جهاگیرى اعالم و خوانده ردیف سوم آقاى محمدجواد جاللى را به عنوان مالک قبلى خودرو 
معرفى مى نماید و نظر به عدم حضور وى در جلسه رسمى شورا و عدم ارائه دلیلى مبنى بر رد دعوى خواهان شورا 
دعوى خواهان را نسبت به ایشان مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و 198 و 
515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت آقاى محمدجواد جاللى به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى انتقال سند رسمى یک دستگاه وانت پیکان سفید روغنى مدل 1388 به شماره انتظامى 344 ق 59 ایران 
53 و شماره شاسى NAAA 36 AA 09 G 804825 و شــماره موتور 11487057630 به نام خواهان (اسد 
جهانگیرى( و پرداخت مبلغ 1/468/625 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. و در خصوص دعوى 
خواهان نسبت به سایر خواندگان نظر به اینکه دعوى متوجه ایشان نمى باشد شورا به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص دعوى خواهان مبنى بر 
استرداد مدارك نظر به دادخواست تقدیمى و اینکه وکیل خواهان طى الیحه مورخ 97/7/2 اعالم نمود که مدارك 
در ید خوانده ردیف اول آقاى حمید مجید نراقى مى باشد و نظر به عدم حضور ایشان در جلسه رسمى شورا و عدم 
ارائه دلیل مبنى بر رد دعوى خواهان و اینکه خودرو در ید خواهان مى باشد و پالك خودرو نیز بنام خواهان انتقال 
یافته شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول آقاى حمید مجید نراقى به استرداد برگ سبز خودرو و فاکتور کارخانه و سند 
اصلى و قطعى و خودروى پیکان وانت به رنگ سفید روغنى مدل 1388 به شماره انتظامى 344 ق 59 ایران 53 به 
خواهان و پرداخت مبلغ 507/375 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص دعوى خواهان نسبت 
به سایر خواندگان نظر به اینکه دعوى خواهان متوجه ایشان مى باشد شورا به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد./ ح 97/7/8 اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 295266 منصورى گندمانى- قاضى 

شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهید حججى) /8/554
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793400705 شماره پرونده: 9709986793400226 شماره بایگانى شعبه: 970228 
خواهان: امیرحســین ایزدى حور فرزند داود به نشانى استان البرز- شهرســتان کرج- شهر کرج- شهرك امام 
رضا- تربیت 18- پ 989 خواندگان: 1- اســمعیل قربانى فرزند فرهاد به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خ کاوه- کوچه فارابى- پالك 12- واحد 4- کدپستى 8193733383، 2- هوشنگ 
على خاصى حبیب ابادى فرزند عباس به نشانى خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
آقاى امیرحسین ایزدى حور به طرفیت خواندگان آقاى هوشنگ على خاصى حبیب آبادى و آقاى اسمعیل قربانى 
به خواسته مطالبه خسارت خودرو به انضمام مطلق خسارات و تاخیر تادیه به مبلغ 53/000/000 ریال با توجه به 
مدارك و محتویات پرونده و نظر کارشناس موضوع پرونده کالسه 263/23/97 مورخ 97/02/22 صادره از شعبه 
23 شوراى حل اختالف شهرستان کرج و صورت جلسه مورخ 97/04/31 خواندگان با وصف ابالغ قانونى حاضر 
نشدند و الیحه اى به شعبه ارائه ننمودند لذا شورا با توجه به مراتب فوق و با استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ پنج میلیون و ســیصد هزار تومان بابت افت خودرو و خسارات وارده به 
انضمام پرداخت مبلغ دویست هزار تومان هزینه دادرســى موضوع تامین تا دلیل فوق الذکر و به انضمام پرداخت 
دویســت و چهل و پنج هزار و یکصد و پنجاه تومان هزینه دادرسى و نشر آگهى و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 
97/02/31 محکوم مى نماید و نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه ادعا متوجه ایشان نمى باشد و قرار تامین 
دلیل فوق الذکر و به انضمام پرداخت دویست و چهل و پنج هزار و یکصد و پنجاه تومان هزینه دادرسى و نشر آگهى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/02/31 محکوم مى نماید و نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه ادعا متوجه 
ایشان نمى باشد و قرار تامین نظر به اینکه نسبت به تودیع خســارت احتمالى اقدامى ننموده قرار رد دعوى صادر 
مى نماید. راى صادره غیابى و در مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى مى باشــد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 295241 شعبه 4 خانواده شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /8/555
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794601397 شماره پرونده: 9609986794600463 شماره بایگانى شعبه: 960463 
خواهان: جالل الماسى فرزند حسن به نشانى شهر اصفهان- خ پروین- جنب کوى انقالب پ 3 خواندگان: 1- زاهد 
عادلى زاده 2- شرکت سالمت قلب زاهد همگى به نشانى خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: به تاریخ * با توجه 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شعبه 16 ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى جالل الماسى به 
طرفیت 1. شرکت سالمت قلب زاهد و 2. آقاى زاهد عادلى زاده به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 824839- 95/1/2 به انضمام کلیه خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و وصف 
تجریدى بودن چک و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و خواندگان 1. شرکت 
سالمت قلب زاهد و 2. آقاى زاهد عادلى زاده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوى مطروحه دفاعى 
به عمل نیاورده و هیچ گونه دلیل موجه و مدرك مؤثر قانونى مبنى بــر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، 
شورا به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونى دعوى مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 519- 522- 515- 198 قانون آیین دادرسى مدنى و رأى وحدت رویه 536 مورخ 
1369/7/10 هیات عمومى دیوان عالى کشور، حکم به محکومیت تضامنى خوانده ردیف اول بعنوان صادرکننده 
و خوانده ردیف دوم بعنوان ظهرنویس، به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 690/000 
ریال بابت هزینه دادرســى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/1/2 تا زمان وصول بر اساس اخرین 
شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از ان نیز ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

295233 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/556

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139785602030005373      وراث فاطمه حجتى نجف آبادى فرزند محمود طبق درخواست وارده شماره 
139721702030016520 مورخ 1397/08/09 و باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت تمامت پانزده-بیست و دوم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
ملک به شماره پالك ثبتى 9 فرعى از 253 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 
121 دفتر 165 امالك نجف آباد ذیل ثبت 29319/8128 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 761008 صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/09/06  293632/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد /8/520
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9710106793806066 شــماره پرونده: 9609986793800453 شــماره بایگانى شعبه: 
960453 تجدیدنظر خواه: روح ا... امامى فــر تجدیدنظر خوانده: الهه اکبرى پور وکیل: ســیده معصومه نجفى 
لرکى مهلت حضور: 10 روز نــوع علت حضور: تبادل لوایــح تجدیدنظر خواهى (چنان چــه دفاعى دارید ظرف

 مهلت مقرر اعالم نمایید) با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر 
اقدام، در غیــر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 295650 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/100
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426796900227 شــماره پرونده: 9609986796900816 شــماره بایگانى شــعبه: 
960816 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096796900191 و شماره دادنامه مربوطه 
9709976796900072 محکوم علیه 1- نورگل هاشمى 2- آناهیتا شفیعى باغبادرانى هر دو به نشانى: مجهول 
المکان محکوم است متضامنا به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 1598/282219/43 مورخ 1396/05/25 و مبلغ 1420000 ریال هزینه 
دادرسى و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: حسن مهدى پسند فرزند محمود نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خوراســگان فلکه پزوه- ابتداى خ فجر نبش فجر 4 فروشگاه لوازم خانگى 
الزهرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 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 درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 297663 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/101
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976795200771 شماره پرونده: 9709986795200211 شماره بایگانى شعبه: 970211 
خواهان: کریم قهرائى فرزند رضا با وکالت مســرور گیتى فر فرزند مهدى به نشــانى اصفهان- خ حکیم نظامى 
نرســیده به چهارراه امین جنب بانک انصار پ 781 همراه 09131053509 خوانده: رضا داداشى کفشگر کالئى 
فرزند یارعلى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست آقاى کریم قهرائى با وکالت مسرور گیتى فر به طرفیت رضا 
داداشى کفشگر کالئى به خواسته مطالبه مبلغ 4 یک فقره چک به شماره هاى 71176 بتاریخ 93/1/28، 71177 
بتاریخ 93/2/25، 71182 بتاریخ 92/11/25 و 71183 به تاریخ 92/9/25 عهده ملى ایران با توجه به دادخواست 
تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان داشــته، على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى و مواد 307، 309، 315، 310، و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود 
و شش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته، پرداخت مبلغ 2/056/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى، پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول و ایصال و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 

297658 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/102
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960936 مرجع رســیدگى: شــعبه 18 شــوراى حــل اختالف اصفهــان شــماره دادنامه: 
9709976794800653- 97/4/28 به تاریخ 97/4/20 در وقت فوق العاده پرونده کالســه 960936 ارسالى از 
اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان، موضوع اعتراض نسبت به توقیف اموال قرار تامین خواسته 
به شماره 9609976794800930 مورخ 96/8/9 صادره از این شــعبه تحت نظر و بررسى مى باشد، با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه الیحه اعتراض و مدارك ابرازى از ناحیه خوانده/ معترض ثالث و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص اعتراض آقاى مصطفى عقلى مقدم نسبت به توقیف خودروى سمند مدل 1383 به 
شماره انتظامى 969 ص 19 موضوع اجراى قرار تامین خواســته شماره 9609976794800930 مورخ 96/8/9 

صادره از این شورا با توجه به مدارك ابرازى و اظهارات معترض، شورا اعتراض را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به 
استناد مواد 65- 146 و 147 قانون اجراى احکام دستور رفع توقیف و تحویل خودرو سمند مدل 1383 به شماره 
969 ص 19 شماره موتور 12483085187 به معترض را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 297738 شعبه 18 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /9/103
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354407998 شماره پرونده: 9609980359500941 شماره بایگانى شعبه: 971080 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9509980359501865 
و 971081 ك 118 موضوع شکایت آقاى محمدجعفر رشادى علیه آقایان وحید گوهرى نوروزى فرزند محمدباقر 
و على طاهرى فرزند رئوف به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/10/15 ســاعت 8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسى به متهمین و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 
297683 نظرى سفتجانى- رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /9/104
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710100353408403 شماره پرونده: 9609980358402070 شماره بایگانى شعبه: 970439 
متهم: اصغر صادقى امین آبادى فرزند حسین به نشانى اصفهان- اصفهان- خوراسگان اتهام: رانندگى بدون پروانه 
رسمى دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل رأى صادر مى کند. رأى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى اصغر صادقى امین آبادى فرزند حسین، 25 ساله دایر بر رانندگى موتورسیکلت/ خودرو بدون 
گواهینامه موضوع گزارش مرجع انتظامى و دادگاه با عنایت به گزارش واصله تحقیقات معموله و محتویات پرونده 
و اینکه متهم با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى از خود به عمل نیاورده 
است بزه انتسابى به وى را محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد ماده 723 قانون تعزیرات اسالمى، رعایت بند 2 
ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت همچنین بند ث ماده 38 قانون مجازات اســالمى به لحاظ جوانى 
متهم به پرداخت یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق دولت محکوم مى کند این رأى غیابى ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. م الف: 297674 عابدى لنجى- رئیس شعبه 108 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (108 جزایى سابق) /9/111
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354401359 شماره پرونده: 9609980365301711 شماره بایگانى شعبه: 970463 
شاکى: مریم قائدامینى هارونى فرزند نصرت اله به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 
انتهاى باغ غدیر خ شهید سلمانى خ نیرو جنب بانک صادرات کوچه شهید ســنمار بن بست شادى پ 23 متهم: 
یعقوب صامتى فرزند حمدا... اتهام: کالهبردارى گردشــکار: به تاریخ 97/8/7 پرونده کالسه 970463 ك 118 
تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر 
شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى یعقوب صامتى 
فرزند حمداله متوارى و مجهول المکان دایر بر مباشرت در کالهبردارى به مبلغ 4/600/000 ریال موضوع شکایت 
خانم مریم قائد امینى فرزند نصرت اله بدین شــرح که در تاریخ 96/6/23 ســاعت حدود 17 متهم از طریق خط 
تلفن همراه ضمن معرفى خود به عنوان کارمند سازمان صدا و ســیما اعالم مى کند که از رادیو جوان قم تماس 
مى گیرد و شــما برنده مبالغى بابت کمک هزینه سفر عتبات عالیات شــده اید و با فریب وى، وى را پاى دستگاه 
خودپرداز کشانده و مبلغ مذکور را از وى کالهبردارى نموده و مبلغ مذکور را به کارت ملى به نام متهم واریز شده 
على اى حال دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان شکایت بى شائبه شاکى خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى شاکى که بیانگر پرداخت مبلغ موضوع 
کالهبردارى به متهم داشته، پاسخ استعالم هاى انجام شده از شرکت مخابرات و شرکت ایرانسل و بانک مربوطه و 
عدم حضور متهم در این محکمه و عدم دفاع از بزه انتسابى از سوى نامبرده على رغم ابالغ به نامبرده نتایج حاصل 
از تحقیقات توسط ضابطین دادگسترى و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکارى متهمان تحت اتهام 
انتسابى محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و کالهبردارى حکم به 
محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیرى و پرداخت مبلغ 4/600/000 ریال در حق شاکى (به عنوان رد
 اصل مال به صاحبش) و پرداخت همیــن مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جــزاى نقدى صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس از انقضا 
آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در حاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- کنار گذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 297676 
نظرى سفتجانى- رئیس شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 

جزایى سابق) /9/112
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان کامران محمدى فرزند امیرحسین دادخواستى بطرفیت آقاى هادى یوسلیانى فرزند حیدرقلى مبنى الزام 
به تنظیم سند خودرو زانتیا به شماره انتظامى 97ج614-23  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 970672ح2 
ثبت گردیده که  تاریخ رسیدگى به تاریخ 1397/10/15 ساعت 9 مى باشد که به دلیل مجهول المکان بودن هادى 
یوسلیانى فرزند حیدرقلى درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از  با 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 298847/م الف شفیعى - مدیر شعبه دوم  دادگاه هاى 

عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/9/118
اخطار اجرایى

شماره 302/97 به موجب راى شماره 4/8/3 تاریخ 97/5/10 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان گلدشت 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه شهرام بهارلوئى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و مبلغ 500/000 ریال 
بابت هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیرتادیه تاریخ سررسید چکها 89/10/25 لغایت اجراى حکم در حق خواهان 
و نیم عشر دولتى، محکوم له: امیرحسین هدایت به نشــانى: تهران-شهر رى-خیابان مدرس-پالك 142؛ ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 298849/م الف-شعبه هفتم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/119

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از مصالحه 79 
درصدى پرونده هاى قضائى کالنترى هاى اصفهان 

طى آبان ماه امسال خبر داد.
حسن یاردوستى با اشــاره به مصالحه 79 درصدى 
پرونده هاى قضائى کالنترى هــاى اصفهان گفت: 
کارشناسان مشاوره و مددکارى مستقر در کالنترى ها
نقــش بســیار مهــم و تأثیرگــذارى در کاهــش 
پرونــده هاى قضائى و پیشــگیرى از آســیب هاى 

اجتماعى در جامعه دارند.
وى از مصالحــه 79 درصدى پرونــده هاى قضائى 
توســط کارشناسان واحدهاى مشــاوره و مددکارى 

مســتقر در کالنترى هاى ایــن فرماندهى طى آبان 
ماه امســال خبر داد و گفت: بیشــترین موضوع این 
پرونده ها مربوط به مسائل خانوادگى، حقوقى و نزاع 

بودند.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهــان وجود دوایر 
مشــاوره در کالنترى ها را ضرورى دانست و افزود: 
تالش همراه با ســرعت عمل و همچنین تیزبینى و 
ذکاوت و اســتفاده از فن بیان قوى، از جمله مواردى 
است که مشاوران به  کار گرفته و این روند در کاهش 
ســیر پرونده هاى ارجاعى به دادســرا تأثیر مستقیم

 دارد.

رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان 
اصفهان گفــت: در ســال جــارى و تاکنون بــا اجراى 
طرح«مودت» براى توســعه و بهســازى بقاع متبرکه و 
امامزادگان عظیم الشأن ناحیه یک اصفهان، توسط خیرین 
و نیکوکاران مبلغى بالغ بر صد میلیــارد ریال جمع آورى 

شده است.
حجت االسالم و المســلمین مهدى طاهرى اظهار کرد: 
براساس پیگیرى هاى به عمل آمده توسط هیئت امناى بقاع 
متبرکه و امامزادگان، در راستاى تبدیل بقاع متبرکه به قطب 
فرهنگى و همچنین ایجاد زیرساخت هاى مناسب در این 
اماکن متبرکه، امسال تاکنون 900 متر مربع پروژه عمرانى 

با رویکرد ساخت و توسعه حرم مطهر امامزادگان ناحیه یک 
اصفهان اجرا شده است که براى این امر از محل کمک هاى 
مردمى 22 میلیارد و 897 میلیون ریال هزینه شده است. وى 
ادامه داد: همچنین 850 متــر مربع نیز عملیات عمرانى با 
هدف بهسازى و مرمت بقاع متبرکه و امامزادگان اصفهان 
تاکنون انجام شده که براى این امر نیز یک میلیارد و 300 
میلیون ریال از محل کمک هاى مردمى هزینه شده است.

رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان 
اصفهان گفت: در راستاى نگهدارى و حفظ موقوفات نیز 
تاکنون 1900متر مربع پروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر پنج 

میلیارد و 700 میلیون ریال تعریف و اجرا شده است.

مصالحه 79 درصدى پرونده ها 
درکالنترى ها

کمک100 میلیارد ریالى خّیران 
به بقاع متبرکه 

دستگیرى 12 نفر
از اعضاى عرفان حلقه 

سازمان اطالعات ســپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان طى اطالعیه اى اعالم کرد: در ادامه برخورد 
قاطع اطالعات ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 
با عرفان هــاى دروغین و جریان هــاى منحرف در 
سطح استان اصفهان، 12 نفر از اعضاى حلقه عرفان 

دستگیر شدند.
سربازان گمنام امام زمان(عج) برگزارى کالس هاى 
این جریــان منحــط در اصفهان را رصــد و طى 
هماهنگى با مقام قضائى یکــى دیگر از گروه هاى 

عرفان حلقه را متالشى کردند.

کشف آثار دوره ساسانى در 
نوش آباد 

مدیــر اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى آران و بیدگل از کشــف آثار و بقایاى 
دوره ساسانى طى کاوش هاى سطحى در تپه کهریز 

نوش آباد خبر داد.
مجید نورى اظهارکرد: در ایــن کاوش بقایان آثار 
آتشــدانى مربوط به دوره ساســانى کشف شده که 
داراى گچبرى هاى اصیل ایرانى و نقش و نگارهاى 

زیباست.
وى افزود: وجــود این آتشــدان در دشــت کویر 
نوش آبــاد و در جوار محوطــه باســتانى ویگل، 
نشان دهنده وجود آثار ارزشــمند عهد ساسانى در 

منطقه آران و بیدگل است.

خبر

عضو اتحادیه خواروبار و آجیــل اصفهان گفت: هم اکنون برنج 
خارجى در بازار اصفهان نایاب شده و برنج ایرانى هم با افزایش 

چهار برابرى قیمت نسبت به ماه هاى گذشته فروخته مى شود.
حمیدرضا باقرى با بیان اینکه به رغم بخشنامه دولت مبنى بر آزاد 
شدن واردات برنج از اول آذرماه، هنوز سایت ثبت سفارش واردات 
برنج باز نشده است، اظهارکرد: با افزایش قیمت دالر، تاجرهاى 

برنج دیگر رغبت به واردات برنج خارجى ندارند.
وى پیرامون اینکه قبل از گرانى نرخ ارز واردات برنج خارجى با 
ارز مبادالتى 4200 تومان انجام مى شد، افزود: اکنون مسئوالن 
مى گویند بــراى واردات برنج دیگر ارز مبادالتــى به آن تعلق 
نمى گیرد و باید با ارز 14 هــزار و 800 تومان برنج خارجى وارد 

شود و تاجران هم تمایل به واردات ندارند.
بازرس اصلى اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان یکى از 
دالیل گرانى و کمیابى برنج خارجى در بازار را، عدم بازگشــایى 
سایت ثبت سفارش واردات برنج به  رغم بخشنامه دولت مبنى بر 
آزاد شدن واردات برنج از اول آذرماه اعالم کرد و گفت: با افزایش 
نرخ ارز فروشنده هاى برنج خارجى هیچگونه تمایلى به فروش 
و ترخیص برنج هاى وارداتى ندارند و این کاال در انبارها انباشته 

شده و خوابیده است.
وى بیان کرد: در حال حاضر با نوسانات شدید ارزى و عدم تعلق 
ارز 4200 تومانى براى واردات برنج خارجى تعداد تاجران برنج 
واردتى از ده نفر به دو سه نفر رسیده و همین مسئله در کمیابى 

برنج خارجى بى تأثیر نیست.

برنج داخلى گران است
برنج خارجى نایاب

زعیم حوزه علمیه اصفهان در دیدار اســتاندار جدید 
اصفهان گفت: اساســى ترین و فورى ترین مســئله 
اســتان، موضوع آب اســت که به رغم تالش هاى 

گذشته، هنوز حل نشده است. 
آیت ا... حســین مظاهرى در دیدار با استاندار جدید 
اصفهان برخى از مهمترین معضالت و مشــکالت 
اســتان اصفهان را یادآور شــد و اظهارکرد: اگرچه 
مســائل اســتان اصفهان و مطالبات حقیقى مردم 
استان فراوان است اما اساســى ترین و فورى ترین 

مسئله استان، موضوع آب است. 
وى با تأکید بر اینکه در شــرایط حســاس کنونى، 
توقعات و مطالبــات مردم در زمینه هــاى مختلف 
خصوصًا حل مسئله اشــتغال و سامان یافتن مسائل 
نظام ادارى کشور، فراوان و پرشمار است، اظهار کرد: 

حل همه این مشکالت به صورت دفعى و با امکانات 
و شرایط کنونى ممکن نیســت ولى با توجه و درك 
درست مسائل و نیز با برنامه ریزى و جهت گیرى هاى 
صحیح و تمرکــز بر خدمت به مــردم و همچنین با 
حفظ و رعایت همدلــى و اتحاد مى توان به تدریج بر 

مشکالت فائق آمد.

عضو هیئت مدیــره انجمن ســنگ آهن ایران علت 
کمبود عرضه ســنگ آهن به ذوب آهــن اصفهان را، 
تأخیر این مجتمع صنعتــى در پرداخت تعهدات مالى 

خود عنوان کرد.
در این رابطه قدیر قیافه اظهار کرد: برخى تولیدکنندگان 
رغبتى به فروش مســتقیم ســنگ آهن به ذوب آهن 
اصفهان ندارنــد چرا که دریافت پــول از این مجتمع 

صنعتى نیازمند انتظار طوالنى است.
وى با تأکید بر لزوم حمایــت از ذوب آهن اصفهان به 
عنوان قدیمى ترین تولیدکننده فوالد کشور، گفت: اگر 
شرکت ذوب آهن به هر دلیلى نتواند تعهدات مالى خود 

را به موقع پرداخت کند، واحدهاى تولیدکننده سنگ آهن 
نیز دچار مشــکالت مالى مــى شــوند و نمى توانند 
سنگ آهن مورد نیاز واحدهاى تولیدى دیگر را تأمین 
کنند. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هفته گذشته اعالم 
کرده بود که ظرفیت تولید ساالنه این مجتمع صنعتى 
بین سه میلیون و 600 هزار تا چهار میلیون ُتن است اما 
عدم تأمین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن به میزان الزم، 
باعث شده این شرکت در سال گذشته دو میلیون و 200 
هزار تن محصوالت فوالدى تولید کند. این در حالى 
است که به گفته وى، سنگ آهن به صورت خام صادر 

مى شود و به ذوب آهن نمى رسد. 

لزوم اقدام عاجل در مسئله آب اصفهان
در دیدار آیت ا... مظاهرى و استاندار جدید مطرح شد؛

چرا ذوب آهن کمبود سنگ آهن دارد؟
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بى خوابى تجربه اى است که بســیارى از افراد درگیر آن 
هستند. روش هاى بسیارى براى درمان بى خوابى و مقابله 
با آن وجود دارد که البته برخى از آنها بسیار کارآمد هستند. 
در این مطلــب چند درمان طبیعــى بى خوابى را معرفى 

خواهیم کرد.
ورزش مناسب در زمان مناسب

تحقیقات به دفعات اثبات کرده افرادى که بر اساس یک 
برنامه منظم ورزش مى کنند، کیفیت خواب بهترى نسبت 
به افرادى که هیچ گونه تحرکــى ندارند و عمومًا به طور 

نشسته روز خود را مى گذرانند، دارند. 
ورزش کردن به این معنى نیست که هر روز باید مثل یک 
دونده استقامت بدوید یا ساعت هاى زیادى مشغول بلند 
کردن وزنه هاى سنگین باشــید. بسیارى از کارشناسان 
معتقدند که یک تمرین در حد متوسط مثل پیاد ه روى یا 
دوچرخه سوارى مى تواند براى خواب بهتر بسیار مفیدتر از 

ورزش هاى سنگین باشد.
در معرض نور یا تاریکى بودن

در معرض نور طبیعى قرار گرفتــن در روز، به طور قابل 
توجهى موجب افزایش انرژى در طول روز مى شــود که 

مى تواند منجر به خواب بهتر در شب شود. 
جالب است بدانیم که روشــنایى و تاریکى روى سیستم 
ساعت بدن که خواب ما را تنظیم مى کند، اثرگذار است. 
بنابراین با دریافت نور کافى در روز مى توان انرژى فراوانى 
براى سوزاندن به دست آورد که با سوزاندن آنها وضعیت 
مناسبى براى یک دوره اســتراحت بدن در شب فراهم 

مى شود.

چاى بابونه بنوشید
از میان تمام روش هاى مقابله با بى خوابى، بى شک این 
روش یکى از معطرترین روش هاســت. «چاى بابونه» 
خوش طعم و کامًال ایمن اســت و خاصیت آرام بخشى 
دارد که بارها تأثیر مثبــت آن در درمان بى خوابى اثبات 
شده اســت. یکى از دالیل تأثیر بابونه روى بى خوابى، 
«آپیژنین» فراوان موجود در آن است. آپیژنین یک نوع 
آنتى اکسیدان است که اضطراب را کاهش مى دهد و به 
ســریع تر خوابیدن کمک مى کند. عالوه بر این، سایر 
اجزاى بابونه نیز بعد از آنکه چشــمان ما بسته مى شود و 
مى خوابیم وارد عمل شده و تضمین مى کنند که در طول 

شب خواب خوبى داشته باشیم. 
ریشه سنبل الطیب

«سنبل الطیب» یک آرام بخش خفیف است و ریشه آن 
قرن ها به عنوان یکى از درمان هــاى طبیعى بى خوابى 
مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر درمان بى خوابى، 
تأثیرات شگفت انگیز سنبل الطیب روى تسکین اعصاب، 

تنش و اضطراب نیز به اثبات رسیده است.
از اسطوخودوس استفاده کنید

از اســطوخودوس براى کاهش اضطراب، خســتگى و 

عصبى بودن اســتفاده مى شــود. همچنین به خوبى در 
مقابله با بى خوابى کاربرد دارد و به کاهش ضربان قلب و 
آرام شدن تنفس کمک مى کند که منجر به فراهم شدن 

سریع تر شرایط براى خواب خواهد شد.
یک فنجان شیر گرم و عسل بنوشید

گاهى اوقات گفته مى شــود علت اینکه شــیر گرم به 
خوابیــدن بهتر کمــک مى کند، این اســت که دوران 
کودکى را براى ما یادآور مى شود. البته شاید همین نکته 
براى برخى کافى و قابل اســتناد باشد اما باور کنید شیر 
مزایاى بیشترى نســبت به یادآورى خاطرات کودکى

 با خود دارد.
 شــیر حاوى میزان فراوانى «تریپتوفان» است که به 
هورمون «سروتونین» تبدیل مى شود. سروتونین نقش 
یک آرام بخش طبیعى را به عهــده دارد و به خوابیدن 

کمک مى کند.
حال نکته اى که وجود دارد این است که چرا باید عسل را 

با شیر مخلوط کنیم؟ 
علت اول اینکه طعم شیر گرم را بهتر و دلپذیرتر مى کند 
و دوم اینکه فرآیند انتقال سروتونین به مغز ما را سرعت 
مى بخشــد که منجر به کاهش زمان مورد نیاز براى به 

خواب رفتن مى شود.

در فصلى هستیم که بازار خوردن لبو در خانه و خیابان داغ 
است. کمتر کسى هســت که لبو را دوست نداشته باشد. 
لبو سرشار از خاصیت است اما لبو به دلیل بعضى خواصى 
که دارد، نباید توســط بعضى افراد مصرف شود. توصیه 

مى کنیم با این خصوصیات آشنا شوید.
عوارض جانبى کــه مصرف لبو (چغندر قنــد) مى تواند 
براى بدن و ســالمتى ایجاد کند را در اینجا براى شــما 

بازگو مى کنیم.
عنصر آهن و مس: افراد مبتال به «هموکروماتوز» و یا 
بیمارى «ویلسون» باید از مصرف چغندر پرهیز کنند، زیرا 
آهن و مس موجود در 

خون را باال مى برد. بیمارى هموکروماتوز در واقع تجمع 
زیاد آهن در بدن اســت که وجود آهن زیاد باعث آسیب 
بافت ها و بیمارى مى شود. در بیمارى ویلسون فرد قادر 
به دفع مس به اندازه کافى از بدن نیســت و مس اضافى 
مى تواند در کبد یا مغز جمع شــده و منجر 
به اختالالت کبدى یا مغزى شــود. 
مصرف لبو به علت داشتن آهن و 
مس زیاد براى کسانى که این 
بیمارى ها را  دارند، مناســب 

نیست.
تهوع و اســهال: مصرف 
چغندر در بعضى از افراد منجر به 
ناراحتى هاى معده، تهوع و 
اسهال مى شود که همه 
اینها ناشــى از وجود 
«بتائیــن» موجود در 

چغندر است.
مشکل کلیوى: افراد 
مبتال بــه بیمارى هاى 
کلیوى بایــد از چغندر 
پرهیز کنند. این ســبزى 

به دلیل داشتن «بتائین» باعث افزایش سطح کلسترول 
کلى در بدن مى شود. 

باردارى: زنان بــاردار بایددر مصرف «بتائین» محتاط 
باشند، زیرا این ماده مى تواند روى بدن آنها و بدن جنین 
تأثیراتى داشته باشد. با توجه به تحقیقاتى که در رابطه با 
تأثیر چغندر در زمان باردارى انجام شده است، زنان باردار 

باید مصرف چغندر را به حداقل ممکن برسانند. 
فشار خون: مصرف لبو باعث کاهش محسوس فشار 
خون مى شود و براى افرادى که فشــار خون باال دارند، 
توصیه مى شــود. اما باید به یاد داشته باشید که مصرف 
همزمان داروهاى کاهش فشار خون و چغندر با هم باعث 
پایین آمدن بیش از حد فشار خون شده و خطرناك است.

سنگ کلیه: مقدار باالى «اگزاالت» در چغندر امکان 
تشکیل سنگ کلیه را در بدن افزایش مى دهد. اگر شما 
سابقه داشــتن ســنگ کلیه دارید از مصرف بیش از حد 

چغندر بپرهیزید.
ســطح کلســیم: نوشــیدن آب لبو باعث کاهش 
سطح کلســیم خون مى شــود که این منجر به ابتال به 
بیمارى هاى مختلفى خواهد شد. کم شدن کلسیم بدن 
باعث بیمارى هاى مربوط به استخوان مى شود. بنابراین 

در خوردن آن زیاده روى نکنید.

یک متخصص طب سنتى گفت: مصرف روزانه ترکیب یک گیاه دارویى با عسل، باعث 
جلوگیرى از سفید شدن مو ها و تیره شدن مجدد آن مى شود.

حســن اکبرى درباره خواص «هلیله سیاه» گفت: گیاه 
هلیله داراى انواع گوناگونى است، هلیله سیاه، هلیله 

زرد، هلیلــه هندى و هلیله کابلــى از گونه هاى 
مختلف این گیاه دارویى هســتند که هر یک 
به طور مجــزا خواص درمانــى منحصر به 

خــود را دارد. وى 
افــزود: از هلیله 
خــواص زیادى 

مانند تقویت معده، 
تقویــت نور چشــم و 

بینایى، تقویت کبد، رفع بوى 
بد دهان، درمان یبوست، تسکین 
سر درد و درد مفاصل به ویژه زانو 
و آرنج، درمان اســهال، تقویت 
حافظه و قــواى فکرى، کمک 

به درمان آسم، مؤثر براى کوچک 
کردن شکم، تصفیه خون و بسیارى 

موارد دیگر ذکر شده است.
اکبرى درباره تأثیر هلیله بر تیره شدن مجدد مو ها گفت: یکى از مهمترین خواصى که 
براى هلیله سیاه ذکر شده، جلوگیرى از سفید شدن مو و 
کمک به برگشتن رنگ مو هاست؛ به طور کلى 
اگر مخلوط پودر هلیله ســیاه با مقدار 
مناسبى عسل طبیعى را مصرف 
کنید،  منجر به تیره شــدن 
مجدد موهاى ســفید 

مى شود.
ایــن متخصص طب 
سنتى تصریح کرد: باید 
توجه داشــت کــه هیچگاه 
در مصــرف گیاهــان دارویــى و 
فرآورده هــاى گیاهى، حتى اگر نتایــج مطلوبى هم 
داشته باشــند نباید زیاده روى کرد؛ چرا که برعکس تصور 
عموم مردم، گیاهان دارویى هــم مى توانند عوارض 
شدیدى به همراه داشته باشــند و باید در مصرف  آنها 
دقت کرد و مصرف گیاه هلیله نیز از این اصل مستثنى

 نیست. 

زگیل، گلودرد، پینه پا و... جزو مشکالتى هستند که 
براى همه ما پیش مى آیند. شــما مى توانید با یک 
ماده ساده و دم دستى از بسیارى از مشکالت خالص 

شوید: نمک.
 نمک از سال ها پیش براى نگهدارى مواد غذایى و 
تسکین برخى دردها استفاده مى شده است. در این 
مطلب شــما را با روش هاى درمانى ساده و مؤثر با 

استفاده از این ماده سفید بیشتر آشنا مى کنیم.
تسکین گلو درد

خوشــبختانه قرقره کــردن با آب نمــک یکى از 
روش هاى سنتى و شناخته شده بین مردم است. این 

کار باعث تسکین و درمان گلو درد مى شود. 
از بین بردن پینه پا

نمک شهرت زیادى در الیه بردارى از پوست دارد. 
این ماده باعث از بین بردن سلول هاى مرده اپیدرم 
(پوست)، کاهش خال ها و خوش آب و رنگ شدن 

پوست مى شود.
ماساژ پوســت پاها با نمک، باعث بهبود جریان 
خون مى شود. کافى است نواحى پینه بسته را با 
نمک و حرکات دورانى مالیم ماساژ دهید. شما 
مى توانید با ماســاژ دادن پینه ها با نمک آنها را 
از بین ببرید و ســلول هاى مرده را از پوست جدا 

کنید.

خمیردندان نمکى
«نمک دریا» تأثیر مثبتى روى لثه ها و تمیز کردن 
دندان ها دارد. مــى توانید مقــدارى نمک را روى 
مسواك بریزید و یا به کمک انگشت تان به دندان ها 

و لثه ها بمالید و ماساژ دهید. 
مرهمى بر دردها

نمک حاوى خواص ُمســّکنى است. این ماده، یک 
مسکن طبیعى و درمانگر خانگى محسوب مى شود. 
کافى است دو سه مشــت نمک دانه درشت را گرم 
کنید. سپس آن را داخل دســتمال یا جورابى تمیز 
و ضخیم بریزیــد و روى مناطق دردناك بدن مانند 

پشت گردن، شانه و... قرار دهید. 
مقابله با زگیل ها 

نمک براى مقابله با زگیل ها نیز مؤثر عمل مى کند. 
تسکین کوفتگى و روماتیسم

نمک شهرت زیادى در آرامبخشــى بدن دارد. این 
ماده مى تواند باعث تســکین کوفتگى بدن شود. 
نمک باعث تسکین دردها و دفع «اسیدالکتیک» 

جمع شده در عضالت مى شود. 
تسکین جاى نیش حشرات

بعد از اینکه پشه یا هر حشره اى نیشتان زد، به سراغ 
نمک بروید. هر ناحیه اى که دچار گزش شده است را 

در تشت آب حاوى نمک قرار دهید. 

حتمًا شما هم شنیده اید که با مصرف ســه وعده لبنیات در روز، احتمال دچار  شــدنتان به مرگ زودرس، 
بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى کاهش پیدا مى کند.

محققان مى گویند براى رسیدن به چنین هدفى، تنها الزم نیست سراغ لبنیات کم چرب بروید. بررسى هاى 
محققان نشان مى دهد چربى طبیعى موجود در لبنیات فایده زیادى براى ســالمت شما دارد و با توجه به 
بررسى آنها، کسانى که شیر و ماست پرچرب مى خورند، وضعیت سالمت بهترى نسبت به طرفداران لبنیات 

کم چرب دارند.

قوى ترینچطور با بى خوابى مقابله کنیم؟
 آنتى بیوتیک هاى طبیعى

طى چند دهه گذشته، اســتفاده بى رویه آنتى 
بیوتیک ها به بیشــترین میــزان خود در طول 
تاریخ رسیده اســت. ظهور باکترى هاى مقاوم 
در برابر داروهــاى آنتى بیوتیک یــا همان ابر 
باکترى ها، نتیجه این شرایط است که سریع تر 
از آنچه دانشمندان توانایى مبارزه با آنها را داشته 

باشند، تکامل یافته اند.
مدت ها پیش از اینکه آنتى بیوتیک هاى دارویى 
معرفى شــوند، مردم از مواد غذایى و گیاهان 
دارویى براى کمک به مبارزه با عفونت و بیمارى 
استفاده مى کردند. در ادامه با برخى از قوى ترین 
آنتى بیوتیک هاى طبیعى بیشتر آشنا مى شویم.

سرکه سیب
از  ســیب  ســرکه 
ویژگــى هــاى آنتى 
بیوتیک، ضــد قارچ و 
ضدعفونــى کننــده 
برخــوردار اســت که 
مــى تواند بــه طور 
طبیعى بدن را قلیایى سازد و این شرایط مى تواند 
به پیشگیرى یا مبارزه با برخى انواع سرطان کمک 
کند. سرکه سیب مى تواند به بهبود سوزش سردل، 
مدیریت وزن و کاهش کلسترول نیز کمک کند. 
همچنین از سرکه سیب مى توان براى استرلیزه 

کردن یا ضد عفونى کردن سود برد.
عسل 

عســل یکى دیگر از 
منابع طبیعــى آنتى 
بیوتیک اســت، زیرا 
آنزیمــى در این ماده 
غذایى وجود دارد که 
«هیدروژن پراکسید» 
یا «آب اکســیژنه» ترشــح مى کند. از این رو، 
گزینه خوبى بــراى درمان طبیعــى زخم ها و 

پیشگیرى از عفونت محسوب مى شود. 
سیر

ســیر گزینه اى عالى 
بــراى مبــارزه بــا 
سرماخوردگى است. 
«آلیسین» موجود در 
ســیر در برابر مخمر، 
انگل هــا، باکترى ها 
و... به خوبى از شما محافظت مى کند. آلیسین 
یکى از ترکیبات فعال موجود در سیر تازه است 
که داراى خواص ضد میکروبى است. سیر خام 
خرد شده بهترین گزینه براى بهره مندى از فواید 

کامل این ماده غذایى است.
زنجبیل

زنجبیل یــک آنتى 
بیوتیک و ضد باکترى 
طبیعــى اســت. دیر 
زمانى است که از این 
مــاده غذایــى براى 
اهداف پزشکى مانند 
درمــان ســرماخوردگى، حالت تهوع، آســم، 
کولیک، تپش قلب، تورم، و ناراحتى هاى معده 

استفاده مى شود.
پیاز

پیاز از ویژگى هاى ضد 
باکترى برخوردار است 
و به واســطه توانایى 
خــود در مبــارزه با 
بیمارى، ناخوشــى و 
سموم شــناخته شده 

است. 
ریشه ترب کوهى

ریشه ترب کوهى حاوى 
یزوتیوســیانات»  «ا
هاســت که ثابت شده 
اســت از ویژگى هاى 
ضد باکترى برخوردار 
هستند. در نتیجه، این 
ماده غذایى مى تواند به عنوان یک آنتى بیوتیک 
طبیعى استفاده شــود. ثابت شده است که روغن 
عامل مزه قــوى تــرب کوهى به نــام «آلیل 
ایزوتیوسیانات» توانایى مقابله با تعدادى از عوامل 

بیمارى زا را دارد.
زردچوبه

«کورکومیــن» ماده 
فعــال موجــود در 
از  زردچوبــه، 
ویژگــى هــاى ضد 
ضــد  و  باکتــرى 
میکــروب برخوردار 
است. زردچوبه به واسطه ویژگى هاى دارویى 
خود مانند ضد التهاب بودن از محبوبیت باالیى 
برخوردار اســت. همچنین ثابت شده است که 
زردچوبه بــه عنوان یک عامل ضد ســرطان، 
بیمارى هاى خودایمنى، بیمارى هاى التهابى و 

بسیارى موارد دیگر عمل مى کند.

بى خوابى تجربه اى است که بســیارى از افراد درگیر آن 
هستند. روش هاى بسیارى براى درمان بى خوابى و مقابله 
بسیار کارآمد هستند.  با آنوجود دارد که البته برخىاز آنها
در این مطلــب چند درمان طبیعــى بى خوابى را معرفى 

خواهیم کرد.
ورزش مناسب در زمان مناسب

تحقیقات به دفعات اثبات کرده افرادى که بر اساس یک 
برنامه منظم ورزش مى کنند، کیفیت خواب بهترى نسبت 
و عمومًا به طور به افرادى که هیچ گونه تحرکــى ندارند

نشسته روز خود را مى گذرانند، دارند. 
ورزش کردن به این معنى نیست که هر روز باید مثل یک 
دونده استقامت بدوید یا ساعت هاى زیادى مشغول بلند 
کردن وزنه هاى سنگین باشــید. بسیارى از کارشناسان 
معتقدند که یک تمرین در حد متوسط مثل پیاد ه روى یا 

چاى بابونه بنوشید
میان تمام روش هاى مقابله با بى خوابى، بى شک این  از
بابونه»  روش یکى از معطرترین روش هاســت. «چاى
خوش طعم و کامًال ایمن اســت و خاصیت آرام بخشى 
دارد که بارها تأثیر مثبــت آندر درمان بىخوابى اثبات 
شده اســت. یکى از دالیل تأثیر بابونه روى بى خوابى، 
است. آپیژنین یک نوع  «آپیژنین» فراوان موجود در آن
آنتى اکسیدان است که اضطراب را کاهش مى دهد و به 
ســریع تر خوابیدن کمک مى کند. عالوه بر این، سایر 
اجزاى بابونه نیز بعد از آنکه چشــمان ما بسته مى شود و 
مى خوابیم وارد عمل شده و تضمین مى کنند که در طول 

شب خواب خوبى داشته باشیم. 
ریشه سنبل الطیب

«سنبل الطیب» یک آرام بخش خفیف است و ریشه آن 

عصبى بودن اســتفاده مى شــود. همچنین به خوبى در 
مقابله با بى خوابى کاربرد دارد و به کاهش ضربان قلب و 
آرام شدن تنفسکمک مى کند که منجر به فراهمشدن

سریع تر شرایط براى خواب خواهد شد.
یک فنجان شیر گرم و عسل بنوشید

گاهى اوقات گفته مى شــود علت اینکه شــیر گرم به 
خوابیــدن بهتر کمــک مى کند، این اســت که دوران 
کودکى را براى ما یادآور مى شود. البته شاید همین نکته 
براى برخىکافى و قابلاســتناد باشد اما باور کنید شیر
مزایاى بیشترى نســبت به یادآورى خاطرات کودکى

 با خود دارد.
 شــیر حاوى میزان فراوانى «تریپتوفان» است که به 
هورمون «سروتونین» تبدیل مى شود. سروتونین نقش 
یک آرام بخش طبیعى را به عهــده دارد و به خوابیدن 

چطور با بى خوابى مقابله کنیم؟ وقتى نمک شما را حیرت زده مى کند
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دوچرخه سوارى مى تواند براى خواب بهتر بسیار مفیدتر از 

ورزش هاى سنگین باشد.
در معرض نور یا تاریکىبودن

در معرض نور طبیعى قرار گرفتــن در روز، به طور قابل 
مى شــود که  طولروز توجهى موجبافزایش انرژى در

به خواب بهتر درشب شود. مى تواند منجر
جالب است بدانیم که روشــنایى و تاریکى روى سیستم 
است.  ساعت بدن که خواب ما را تنظیم مى کند، اثرگذار
بنابراین با دریافت نور کافى در روز مى توان انرژى فراوانى 
براى سوزاندن به دست آورد که با سوزاندن آنها وضعیت 
مناسبى براى یک دوره اســتراحت بدن در شب فراهم 

مى شود.

ن ری و ی ش ب م ر ی یب بل
قرن ها به عنوان یکى از درمان هــاى طبیعى بى خوابى 
مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر درمان بى خوابى، 
تأثیرات شگفت انگیز سنبل الطیب روى تسکین اعصاب، 

تنش و اضطراب نیز به اثبات رسیده است.
از اسطوخودوس استفاده کنید

از اســطوخودوس براى کاهش اضطراب، خســتگى و 

ن و و ر ه ر ى ش م ر
کمک مى کند.

باید عسل را حالنکته اىکه وجود دارد این است که چرا
با شیر مخلوط کنیم؟ 

علت اول اینکه طعم شیر گرم را بهتر و دلپذیرتر مى کند 
و دوم اینکه فرآیند انتقال سروتونین به مغز ما را سرعت

مى بخشــد که منجر به کاهش زمان مورد نیاز براى به 
خواب رفتن مى شود.

مصرف لبو هم عوارض جانبى دارد

گیاهى که موهاى سفیدتان را مجدداً سیاه مى کند

که دارد، نباید توســط بعضى افراد مصرف شود. توصیه 
مى کنیم با این خصوصیات آشنا شوید.

عوارض جانبى کــه مصرف لبو (چغندر قنــد) مى تواند 
براى بدن و ســالمتى ایجاد کند را در اینجا براى شــما 

بازگومى کنیم.
عنصر آهن و مس: افراد مبتال به «هموکروماتوز» و یا 
بیمارى «ویلسون»باید ازمصرف چغندر پرهیز کنند، زیرا

آهن و مس موجود در 

به دفع مس به اندازه کافى از بدن نی
مى تواند در کبد یا مغز
به اختالالت کب
مصرف لبو
مس زیاد
بیمارى
نیست.
تهوع و ا
ب چغندر در
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تان ف ها که اه گ
خصص طب سنتى گفت: مصرف روزانه ترکیب یک گیاه دارویى با عسل، باعث 

ى از سفید شدن مو ها و تیره شدن مجدد آن مى شود.
 اکبرى درباره خواص «هلیله سیاه» گفت: گیاه 

راى انواع گوناگونى است، هلیله سیاه، هلیله 
لــه هندى و هلیله کابلــى از گونه هاى 

 ین گیاه دارویى هســتند که هر یک 
مجــزا خواص درمانــى منحصر به 

ا دارد. وى 
: از هلیله 
ص زیادى 

ویت معده، 
ت نور چشــم و

تقویت کبد، رفع بوى 
، درمان یبوست، تسکین 
وووانو  درد مفاصل به ویژه ز
تتیتیتیتیتویتیت درمان اســهال، تق
کککمککمکککک  قــواى فکرى، 

کککوچکککککک ن آسم، مؤثر براى ک
شکم، تصفیه خون و بسیارى

موارد دیگر ذکر شده است.
اکبرى درباره تأثیر هلیله بر تیره شدن مجدد مو ها گفت: یکى از مهمترین
براى هلیله سیاه ذکر شده، جلوگیرى از سف
کمک به برگشتن رنگ مو هاست
اگر مخلوط پودر هلیله س
مناسبى عسل طبیع
کنید،  منجر به
مجدد مو
مى شود.
ایــن مت
سنتى تصر
توجه داشــتک
در مصــرف گیاهــان
فرآورده هــاى گیاهى، حتى اگر نتایــج
داشته باشــند نباید زیاده روى کرد؛ چرا که بر
عموم مردم، گیاهان دارویى هــم مى تو
شدیدى به همراه داشته باشــند و باید د
ا دقت کرد و مصرف گیاه هلیله نیز از این

 نیست. 

«کندر» ماده اى خوراکى اســت کــه براى تقویت 
هوش و حافظه در طب ســنتى به حساب مى آید و 
بسیار مفید اســت. کندر در حقیقت صمغ درختى به 

همین نام است که مزه اى گس و تلخ دارد.
این صمغ از زمان هاى بسیار قدیم توسط درمانگران 
طب سنتى براى درمان بسیارى از بیمارى ها مورد 
استفاده بوده و امروزه نیز به سه صورت کندر خوراکى، 
موضعى و بخور مصرف مى شود. به باور بسیارى از 
مردم، مصرف کندر موجب افزایش حافظه و تقویت 

ضریب هوشى افراد مى شود.
کندر در تقویــت حافظه و رفع فراموشــى و ضعف 
حافظه بســیار مؤثر اســت و خوردن این صمغ در 
کودکى مى تواند کمک زیادى به تقویت میزان هوش 
و حافظه کند و همچنین خوردن آن را براى بهبود و 

افزایش حافظه توصیه کرده اند.
از خواص دیگر کندر چه مى دانید؟

کندر عالوه بر خواص درمانى که در تسکین دردهاى 
مفصلى، درمان بوى بد دهان و افزایش میزان هوش 
کودکان دارد، خواص کم نظیــر دیگرى دارد که به 

برخى از کاربردى ترین آنها اشاره مى کنیم.
خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صدا و صاف 
شدن آن مى شود. این صمغ گیاهى با کاهش خلط 

و ترشحات حلقى، خشونت صدا را برطرف مى کند.
تجویز کندر بــه صورت خوراکــى موجب کاهش 
خونریزى شــدید در خانم هایى که خونریزى هاى 

بسیار شدید در سیکل قاعدگى دارند، مى شود.
درمانگران طب سنتى بر این باور هستند که مصرف 
کندر در افراد مبتال به اسهال و افرادى که دچار تب و 

استفراغ هستند، بسیار مؤثر است.
خانم هاى باردار مراقب باشند

باورى وجود دارد که مصرف صمغ توســط مادران 
باردار موجب افزایش هوش و ضریب هوشى جنین 
و کودك آینده آنها مى شود. این نکته صحیح است 
اما مادران باردار باید مراقب باشند که مصرف کندر 
بیش از ســه ماه موجب بیش فعالى کــودك آنها 
مى شود و این مســئله در آینده آنها را با مشکالت 

متعددى روبه رو مى کند.
بنابراین مادران باردار باید توجه داشته باشند که براى 
افزایش میزان هوش و تقویت حافظه نوزاد، خوردن 
یک ماه کندر کفایت مى کند و این یک ماه باید بعد از 

چهار ماهگى جنین صورت گیرد.
درمان خشکى پوست

افرادى که پوست خشک و زبر دارند، مى توانند از این 
نسخه براى بهبود خشکى پوست خود بهره ببرند. 

معجزه اى براى تقویت حافظه

بدون عذاب وجدان شیر پرچرب بنوشید

و ترشحات حلقى، خشونت صدا را برطرف مى کن«کندر» ماده اى خوراکى اســت کــه براى تقویت 

معجزه اى براى تقویت حافظه



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

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

پــس اى مــردم! باقیمانده عمــر را دریابیــد و نفس هــاى خــود را در این 
روزهاى بازپسین به شــکیبایى وادارید زیرا زمان، زمان اندکى است، در 
برابر روزهایى که در غفلت گذرانده اید و از موعظه اعراض کرده اید. 
به نفس هاى خود رخصت مدهید، کــه این رخصت ها، شــما را به راه هاى 
ســتم پیشــگان مى برند و با نفس هاى خود نرمش به خــرج مدهید، که این 

موال على (ع)نرمش ها شما را به معصیت مى کشانند.


