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دلیل درد در کلیه ها چیست؟رایگان شدن حمل متوفى به آرامستان باغ رضوانرداى حضرت موسى(ع) به کدام بازیگر شاخص خواهد رسید؟سکانس جدید رد صالحیت مینو خالقى  تیر ذوب آهن به سنگ خورد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کیوى را 
در فصل سرد 
مصرف کنید

جوانان، اصلى ترین قربانیان ایدز در اصفهان
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بازار نقره در تعطیلى کامل 
به سر مى برد

از مدیرى و  رامبد
 دلخورم

چرا امید باز شدن 
درهاى ورزشگاه 

روى زنان پررنگ است؟ روایـت  5
نمایندگان اصفهان از 
استیضاح  بى سابقه

کیوى در میان میوه  هاى موجود، به  عنوان منبعى 
غنى از ویتامین C به شمار مى   آید و با توجه به این 

ویژگى اش مى توانید براى پیشگیرى از ابتال به 
سرماخوردگى، چند عدد از آن را در رژیم غذایى 

روزانه  تان جاى دهید. کارشناسان تغذیه ...

براى اولین بــار در نظــام جمهورى 
اسالمى ایران، موضوع استیضاح رئیس 
مجلس مطرح شــد. نمایندگان مخالف 
الریجانى گفته بودنــد رئیس مجلس دو الیحه 
پالرمو و پولشویى را بدون بررسى مجدد به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است و این 

خالف آیین نامه مجلس است.
حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر 
که محور جمع آورى امضا براى این موضوع شده 

مى گوید واژه استیضاح را ...
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کامران: نمایندگان زد و بند مى کنندکامران: نمایندگان زد و بند مى کنند
چرا تحقیق و تفحص ها در مجلس به نتیجه نمى رسد؟چرا تحقیق و تفحص ها در مجلس به نتیجه نمى رسد؟
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75 درصد بیماران ایدز در استان اصفهان بین 25 تا 45 سال دارند

«13 شمالى»
 رفع توقیف شد

رؤیاى «سرخ» 
حتى به قیمت «چپ» شدن!

برانکو در صدد متقاعد کردن مهرداد محمدى

3 سال پیش گفته بود دلش مى خواهد در پرسپولیس بازى کند؛ حتى 
براى یک دقیقه. همان سال برانکو اعالم کرد که به او براى بازى در 
پســت دفاع چپ نیاز دارد اما این بازیکن در حالى که تا محقق شدن 
رؤیایش فاصله اى نداشت، بین پیشــنهاد پرسپولیس و چند باشگاه 

لیگ برترى دیگر، سپاهان اصفهان را ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نماینده شاهین شهر: امضاى نمایندگان 
علیه الریجانى را با فشار پس گرفتند

پدیده دیجیتال 
به شکل گیرى 
جـهان محلى 
کمک مى کند

خداحافــظ «راکى»؛ براى همیشه!
وداع «سیلوستر استالونه» با نقش محبوبش 

4

اشک هاى لیال بلوکات در برنامه زنده تلویزیون

ر5
نمایند
استیض
براى
اسال
مجلس
الریجانى گفته
پالرمو و پولشوی
تشخیص مصل
خالف آیین نام
حســینعلى حا
که محور جمع
مى گوید واژه اس

نماینده شاه
علیه الریج

 ماشین گلزنى  ماشین گلزنى 
خاموش شده است!خاموش شده است!

آمار عجیب مهاجم پرسپولیس در لیگ برترآمار عجیب مهاجم پرسپولیس در لیگ برتر

آگهى شناسایى سرمایه گذار
جهت مشارکت در ایجاد  بخشى  از تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى بخشى از  پساب ( به روش بیع متقابل)

(مزایده شماره 193/3- 97-3)

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد ب اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369 تکمیل بخشى  
از تأسیسات جمع آورى و تصفیه  فاضالب شهر دهاقان را  در ازاى تخصیص  پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش 

بیع متقابل و با شرایط زیر، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه

موضوع پروژه: ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد بخشى از  تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى بخشى از  پساب( به روش بیع متقابل)
- شامل سرمایه گذارى در احداث:

احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
ساخت تصفیه خانه فاضالب

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 2 سال شمسى

- دوره بهره بردارى تجارى: بر اساس مدل مالى
- محل اجرا: استان اصفهان - شهر دهاقان

ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى سرمایه گذارى در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir  مراجعه نمایند.

محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 97/09/24  و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت 
اتاق 292 مى باشد.

- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 97/09/25 
- سرمایه پذیر در ردیا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

www.abfaesfahan.ir      شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www. jets.mporg.ir     پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن   031-36680030-6
داخلى 335- 338

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/09/10

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)
 مرحله اول

چاپ اول

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/389 مورخ 97/09/01 شوراى اسالمى 
شهر مجلسى، یک دستگاه مینى لودر را با قیمت پایه کارشناسى به مبلغ 1/300/000/000 ریال 
یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت هفت 
روز کارى از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مزایده به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى 

مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 65/000/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ کارشناسى 
تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0110309651009 شهردارى نزد بانک ملى 

ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 www.Majlesicity.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلســى به نشانى
مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 (امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمائید.
نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

سید امین اله موسوى- شهردار مجلسى

مالکیت خودرو مدلنوع سیستمردیف
قیمت کارشناسى (به ریال)بیمه نامهبر اساس سند

مینى لودر1
LG 31213941/300/000/000یکسالدارد

آگهى مزایده نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت مدیره 
در راستاى بهبود و توســعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو 
دستگاه مینى بوس خود را از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره 
دهد. لذا از افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى تا 
پایان وقت ادارى روز مورخه 97/09/26 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در 
رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 

www.falavarbus.ir :دورنگار: 37431023- 031 سایت اینترنتى

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان
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» شمالى» ىشمال 1313»»
فش رفع توقیف شد ق ت یفف و ع ور توقیفشدع رفع

حتى

برانک

3 سال پیش گف
براى یک دقیقه
پســت دفاع چ
رؤیایش فاصله
لیگبرترى دیگ

ل
ى

د



0202جهان نماجهان نما 3376شنبه  10 آذر  ماه   1397 سال پانزدهم

دادستان کل کشور ابراز کرد: ترامپ از زمان شروع ریاست 
جمهورى خود بیش از 300 نفر را مأمــور کرده تا بتواند بر 
مشکالت اقتصادى این مملکت بیافزاید، امروز تمام عناصر 
آنان در کشور وجود دارند تا نابسامانى هاى کشور افزایش 
پیدا کند. حجت االسالم والمســلمین منتظرى بیان کرد: 
امروز بیش از 90 درصد از مســائل اجرایى کشور در اختیار 
دولت و قوه مجریه است و مسئوالنى که باید با شرایط جنگ 
اقتصادى به میدان بروند، اعتقادى به اقتصاد مقاومتى مورد 
نظر رهبرى نداشــته و ندارند. وى تصریح کرد: مگر رهبر 
معظم انقالب مى تواند در هر وظیفه رئیس جمهور، رئیس 
مجلس و... ورود پیدا کنند؟ ایشان گاهى نسبت به مسئوالن 

عصبانى و تند مى شــوند که در بخش اقتصادى و فضاى 
مجازى بسیار شدیدتر بوده اســت اما مسئولین کم کارى 
دارند. حجت االسالم  و المســلمین منتظرى اظهار کرد: 
رهبر معظم انقالب، دولت منتخب مردم را حمایت مى کند 
اما ما باید در انتخاب هاى خود دقت بیشترى داشته باشیم، 
امروز در مجلس ما چه خبر است؟ ببینید چه سخنانى بیان 
مى شود! وى ابراز کرد: بنده براى حضور بانوان در ورزشگاه 
آزادى اعتراض کردم؛ حمله بسیارى از سوى اصالح طلبان، 
اصولگرایان، آقایان برخاسته از حوزه علمیه قم و... به بنده 
شد که البته باکى از این حمالت ندارم اما چه مقدار حمایت 

شدم؟

سردار حاج قاسم ســلیمانى در همایش ملى «نظام فکرى 
حضرت آیت ا... خامنه اى در گســتره فرهنگ» در کرمان 
اظهار کرد: برگزارى این همایش بسیار بجا بوده و ضرورت 

امروز جامعه است.
وى با بیان اینکه مقام معظــم رهبرى نظریه هاى متفاوت 
و بلندى درباره جهان اســالم، غرب، داخل کشور و... دارند 
که پرداختن به هر حوزه به صــورت جداگانه ضرورت دارد 
گفت: شــخصیتى را در دنیا ندیدم که به این حد اهتمام به 

بصیرت افزایى در جامعه داشته باشد.
سردار ســلیمانى با اشــاره به اینکه در دیدگاه مقام معظم 
رهبرى، آفت دیگر معرفت دینى، تحجر اســت که ممکن 

است این مسئله در قشر متدین بیشتر نمایان شود، بیان کرد: 
ایشان معتقدند تحجر سبب توقف عقل و فهم از دین است. 
وى افزود: تحجر ممکن اســت موجب شود تا در وضعیت 
ایستا به پیش برویم. فرمانده نیروى قدس سپاه خطر تحجر 
در دانشگاه ها را گوشزد کرد و افزود: یکى از نمونه هاى تحجر 
در دانشگاه، زمزمه هاى جدایى دین از سیاست است. وى با 
اشاره به اینکه مقام معظم رهبرى نتیجه تحجر را ویران کننده 
مى دانند، گفت: ایشان مى فرمایند راه مقابله با تحجر، حاکم 
شدن عقل و نوآورى علمى در درجه اجتهاد است و شاخصه 
اسالم آمریکایى نیز تحجر، تحریف، بدعت و خرافه گویى در 

جامعه اسالمى است.

300 نفر، مأمور افزودن بر 
مشکالت اقتصادى اند

تحجر سبب توقف عقل و فهم 
از دین است

مقایسه نماز با موسیقى
  خبرگزارى حوزه| حجت االسالم و المسلمین 
محسـن قرائتـى در چهارمیـن اجـالس اسـتانى نماز 
با بیـان اینکـه در مـورد اقامـه نمـاز کوتاهى شـده و 
هزینـه اى که بـراى موسـیقى و امثال اینهـا مصرف 
مى شـود، قابل مقایسـه براى نماز نیسـت، گفت: اگر 
بـراى نمـاز همان انـدازه کـه بـراى موسـیقى هزینه 
مى شد، هزینه مى کردیم، االن وضعیت این گونه نبود.

جاى مشت و جاى مصافحه 
  پانـا| آیـت ا... عبـدا... جـوادى آملـى در دیـدار 
سـردار غیب پرور، رئیس سازمان بسـیج مستضعفین 
خاطرنشان کرد: آنچه را نباید فراموش کرد این است 
که «أِشّداُء َعلَى الُْکّفاِر» براى دشمنان و دوران جنگ 
است و براى اداره امور داخلى کشـور «ُرَحَماُء بَْیَنُهْم» 
الزم است؛ آنجا جاى مشت بود و اینجا جاى مصافحه 
اسـت و میدان جامعه و امـور داخلى را نبایـد با میدان 

جنگ اشتباه گرفت.

شراکت ایران و عراق
  تسـنیم| مدیـرکل دفتـر خدمـات بازرگانـى 
خارجى سـازمان توسـعه تجارت ایـران با اشـاره به 
میزان صـادرات ایران بـه عراق تصریح کرد: کشـور 
عراق شریک اول تجارى ایران اسـت و با این کشور 
صادرات خوبى داریم؛ در هفت ماهه امسال بین 5/5 
تا 6 میلیـارد دالر بـا توجه بـه بازارچه هـاى مرزى و 
غیررسـمى در گروه هـاى کاالیى مختلف به کشـور 

عراق صادرات داشتیم.

نگران نباشید...!
  بهـار| ویژگى هـاى اصلـى بودجـه 1398 در 
حالى از سـوى سـازمان برنامه و بودجه منتشـر شد 
کـه اسـتمرار پرداخـت یارانه هـاى نقـدى یکـى از 

مهمترین آنهاست.
 بر این اسـاس همانطور که طى سـال هاى گذشـته 
پرداخـت یارانـه بـه افـراد انجـام شـده، بـار دیگـر 
دولـت تأکیـد دارد کـه بـه آن ادامـه خواهـد داد. از 
محورهاى بودجه سال 1398 این گونه بر مى آید که 
یارانه بگیران همچنان رقم 45 هزار و 500 تومانى را 

دریافت خواهند کرد.

آن برخى ها...
  خبرگزارى دانشـجو| مهدى چمران، رئیس 
سابق شوراى شهر تهران در نشست شوراى عمومى 
اتحادیه انجمن هاى اسـالمى دانشـجویان مستقل 
گفت: برخى ها که آن سال ها از دیوار سفارت آمریکا 
باال رفتند امروز مى گوینـد شـراب را آزاد بگذارید تا 

مردم شراب مسموم نخورند و مسموم شوند.

صد رحمت به دیکتاتورى
  ایلنا|غالمحسـین کرباسـچى، دبیرکل حزب 
کارگزاران گفت: دموکراسـى بازى تقسـیم قدرت 
نیست. هدف از سیاسـت ورزى هم بازى انتخاباتى 
نیسـت. هـدف از انتخابـات اداره کشـور و خدمت 
به ملت اسـت. مبـادا آنقـدر در بـازى دموکراسـى 
افـراط کنیـم کـه مـردم بگوینـد صـد رحمـت

 به دیکتاتورى.

ارتباط ایران با سام سام؟!
  عصـر ایران|دادسـتانى آمریـکا دو ایرانـى را 
در ارتبـاط با حمله  سـایبرى سـام سـام متهـم کرده 
اسـت کـه گفتـه مـى شـود 34 مـاه ادامه داشـت و 
سیسـتم هـاى دیجیتـال مـدارس، بیمارسـتان ها و 
دانشگاه ها در چند کشور را براى اخاذى قفل کرد و در 
نهایت میلیون ها دالر بـه جیب عوامل حمله ریخت. 
اف بى آى گفت: عوامـل این جرم در ایران هسـتند. 
گفته مى شـود این حمالت براى حدوداً 230 قربانى 

بیش از 30 میلیون دالر هزینه داشته است.

خبرخوان
وصیت عجیب

  رکنا|رزیتا غفارى، بازیگر سینما و تلویزیون 
که مدتى اســت در این عرصه کم کار شده، با 
حضور در یکى از برنامه هاى اینترنتى، وصیتى 

عجیب کرد. 
او در این برنامه اعالم کــرد: «دو نوع برخورد 
پس از مرگ یک انســان با جســم او مى شود 
انجــام داد که عبارتنــد از ســوزاندن و دفن 
کردن و خیلى عالقه مند هســتم کــه اگر در 
ایران شــرایطش وجود داشــت، جسد من نیز

 سوزانده مى شد!»

تور شاد
 با دلقک ترین لیدرها!

  چمدان|تبلیغ یک آژانس گردشگرى که 
حاوى بى احترامى به راهنمایان گردشــگرى 
است، طى روزهاى گذشــته جنجال برانگیز 
شده است. در این تبلیغ در یکى از سایت هاى 
پرمخاطب تبلیغات، راهنماى تور تبلیغ شــده 
دلقک خطاب شده است. فعالیت برخى تورها 
باعث شده این انتظار به وجود آید که راهنماى 
گردشگرى باید شومن باشد، لطیفه گویى کند 

یا حتى حرکات موزون انجام دهد. 

ایرانى ها و
 شبکه هاى اجتماعى 

  ایسنا|مرکز آمار ایران اخیراً اجراى طرحى 
را با عنوان «طرح آمارگیرى از فرهنگ رفتارى 
خانوار» آغاز کرده است که بر اساس آن سرانه 
حضور افراد 15 ساله و بیشتر در سال1396  در 
شبکه هاى اجتماعى یک ساعت و چهار دقیقه 
در روز بوده است. مطابق این آمار سرانه انجام 
ورزش افراد 15 ساله و بیشتر، 27 دقیقه در روز 

بوده است.

فاجعه در جاده ها
  روزنامه شهروند|براساس آمار منتشر 
شده، در طول هفت سال و 11 ماه دفاع مقدس 
رزمندگان ایرانى در برابر بعثى ها 188 هزار و 15 
رزمنده در عرصه نبرد با باطل به فیض شهادت 
رسیدند، حال اینکه تنها در دهه اخیر 210 هزار 
و 600 ایرانى نه در میدان جنگ، بلکه در مسیر 

جاده ها جان خود را از دست داده اند.

سقوط بیمار از آسانسور
  ایرنا|بیمــارى کــه به کلینیک «شــفا» 
شهرستان گناوه در استان بوشهر مراجعه کرده 
بود بر اثر سقوط به چاله آسانسور این مرکز در 

دم جان باخت. 
این بیمار که مردى 64 ســاله بود در حالى که 
قصد استفاده از آسانســور را داشت با بازکردن 
آن در طبقه چهارم درحالى کــه کابین آن در 
طبقه پنجم گیر کرده بود، به درون چاله سقوط 
و فوت کرد.  دادستان عمومى و انقالب گناوه 
نیز با حضور در محل حادثه، دســتور مهروموم 

آسانسور را صادر کرد. 

ورود مدعى العموم به 
ترمیم یک کمربندى 

  میزان| دادســتان ایذه با اشــاره به اینکه 
جاده کمربندى ایذه- اصفهان، حادثه ساز بوده 
و موجب کشته شدن شــهروندان در چندین 
مرحله تصادف شده اســت، از برخورد قضائى 
با رئیس اداره مربوطه خبــرداد و گفت: ترمیم 
و بهســازى جاده کمربندى ایذه - اصفهان در 
اولویت رســیدگى قرار گرفته است. وى گفت: 
دراین راســتا پرونده قضائى تشکیل شده و با 
کسانى که کوتاهى و ســهل انگارى در انجام 
وظایف داشــته باشــند، برخورد قاطع صورت

 خواهد گرفت.

  رویداد24| براى اولین بار در نظام جمهورى اسالمى 
ایــران، موضوع اســتیضاح رئیس مجلس مطرح شــد. 
نمایندگان مخالف الریجانى گفته بودند رئیس مجلس دو 
الیحه پالرمو و پولشویى را بدون بررسى مجدد به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است و این خالف آیین 

نامه مجلس است.
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر که محور 
جمع آورى امضــا براى این موضوع شــده مى گوید واژه 
اســتیضاح را رســانه ها مطرح کردند اما اگر این طرح در 
صحن علنى مجلس مطرح شــود و رأى آورد یعنى على 
الریجانى پس از ده سال باید با صندلى ریاست قوه مقننه 

خداحافظى کند.
نمایندگان امضا کننده طرح که همگى عضو فراکسیون 
والیــى (اصولگرایان تندروى مجلس) بودنــد، در اقدام 
ضربتى خود تالش کردند على الریجانــى را از صندلى 
ریاست پایین بکشند؛ تالشــى که البته از ابتدا مشخص 
بود، به ســرانجام نخواهد رسید اما دســتکم این پیام را 
براى الریجانى به همراه داشت که صندلى ریاست براى 

انتخابات سال آینده هیئت رئیسه لرزان خواهد بود.
سیدناصر موســوى الرگانى، نماینده فالورجان و یکى از 
امضاکنندگان این طرح نیز در خصــوص اینکه برخى از 
همکاران امضاکننده گفتند چنین نامه اى را امضا نکردیم، 

مى گوید: تا امروز هیچ زمانى مرســوم نبــوده که رئیس 
مجلس شــوراى اسالمى، استیضاح شــود. آقاى حاجى 
دلیگانى که یکى از نمایندگان فعــال و والیتى مجلس 
هســتند نامه اى را تنظیم کردند که در خصوص عملکرد 
هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس آقاى الریجانى بود.

او گفته است: حقیقتًا روزى که دوستان آمدند و از ما براى 
این موضوع امضا گرفتند بحث استیضاح مطرح نبود بلکه 

صحبت عملکرد آقاى الریجانى به عنوان رئیس مجلس 
بود و باید بگویــم من به مدیریت هیئت رئیســه و آقاى 
الریجانى انتقادهاى جدى دارم و این روش را مناســب 
نمى بینم.  موسوى الرگانى در ادامه مى گوید: امضاى خود 
را پس نگرفتم و تنها گفتم من برگه انتقاد به عملکرد هیئت 
رئیسه مجلس و شخص آقاى الریجانى را امضا کردم و پاى 
برگه اى با عنوان استیضاح آقاى الریجانى را امضا نکردم 

و از این رو استیضاح رئیس مجلس را در شرایط کنونى به 
صالح نمى دانم.

عضو کمیســیون اقتصادى مجلس در رابطــه با اینکه 
آیا جمــع کردن این امضا ها ریشــه در موضــوع لوایح 
پالرمو و CFT دارد، مى گوید: یکى از مباحثى که آقاى 
حاجى دلیگانى مطــرح کرد این بود که وقتى شــوراى 
نگهبان به لوایــح پالرمو و CFT ایــراد گرفت آقاى 
الریجانى بایــد آن را به صحن مجلس مــى آورد و اگر 
نمایندگان اصرار به مصوبه خود داشــتند بعد به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مى رفت که آقاى الریجانى 

کارى غیر از این را انجام داد.
حاجى دلیگانى نماینده اصولگراى مجلس اما دلیل پس 
گرفتن امضاها را فشــارى مى داند کــه روى نمایندگان 
آورده شــد. او در جواب موســوى الرگانى که گفته من 
طرح استیضاح رئیس مجلس را امضا نکردم، گفته: کلمه 
استیضاح را رسانه ها مطرح کردند و موضوع و دغدغه ما 
همان عملکرد نامناسب رئیس مجلس است. ضمناً پس از 
اینکه شش نفر از همکاران امضاى خود را پس گرفتند ما 
دوباره طرح خود را به حدنصاب رساندیم و تقدیم کمیسیون 
آیین نامه داخلى مجلس کردیم، اما این بار صالح نمى دانم 
اسامى را اعالم کنم که دوباره امضاکنندگان را تحت فشار 

قرار دهند.

پاییز شاید فصل غفلت اســت و رخوت شاید هم نه فصل 
هوشیارى و تدبر. چه فرقى مى کند که در پاییز خواب باشى یا 
بیدار، مهم آن است که پاییز کار خودش را مى کند. به دقت 
و حوصله دست به کار آراســتن مى شود؛ آراستن درخت ها، 
شهر ها، باغ ها و زمین به زرد و ســرخ و قهوه اى برگ ها به 

قطرات گاه نم نم و گاه شرشر باران و به باد که مى وزد.
پاییز همان فصل دل انگیزى اســت کــه گاه رؤیایى اش 

مى خوانند. همان فصلى کــه مى توانى در آن 
ســاعت ها از پنجره اتاق به درخت روبه روى 
خانه نگاه کنى و خسته نشوى. پاییز همان دل 
انگیزانه اى اســت که گاه هوس مى کنى زیر 

بارانش قدم بزنى تا خیس شوى.
پاییز همان مادر رقص خرامان برگ هاست که 
به ناز و عشوه تمام چرخ زنان از آسمان بر سرت 
مى بارند و تو سریع تر مى روى تا زیر برگ هایش 
برسى و با خودت بگویى این یکى به افتخار من 
افتاد. پاییز همان موســیقى خوش خش خش 
برگ هاست. همان برگ هاى خرامان که این 

بار هوس مى کنى کفش هایت را در آورى تا موسیقى هبوط 
برگ ها پاهایت را قلقلک کند. پاییــز همان فصل درختان 
لخت خرمالو اســت که ســرخى خرمالوهایش ر ا به همه 

عرضه مى دارد. 
اصفهانى ها امسال تجربه جدیدى از پاییز دارند و آن چیزى 
نیست جز قدم زدن روى برگ هاى پاییزى که شهردارى در 
بعضى از خیابان ها جمعشان نمى کند. جمع نکردن برگ هاى 
پاییزى جلوه زیبایى از پاییز هــزار رنگ به نمایش مى گذارد 
و شــهر گنبدهاى فیروزه اى لباس پاییز هزاررنگ را بر تن 
مى کند و رخ نشان مى دهد. و فرش هزار رنگ خزان بر روى 

خیابان هاى اصفهان پهن مى شود. پاییز اصفهان، شاید یکى 
از مدهوش کننده ترین فصل هاى این شــهر باشــد. فصلى 
که زیبایى اش را مى شــود با قدم زدن هــاى صبح گاهى یا 
عصرگاهى در میان درخت هاى بلند و پر از برگ هاى زرد پارك 
هشت بهشت، یا با راه رفتن در میان انبوه درختان درهم پارك 
ناژوان لمس کرد. پا گذاشتن بر روى برگ هاى زرد پیاده روهاى 
وسط خیابان چهارباغ یا شنیدن خش خش برگ هاى چنارهاى 
بسیار بلند خیابان عباس آباد یا درخت هاى کنار مادى نیاصرم و 

مادى فرشادى هم لذت از این فصل خنک را دوچندان مى کند. 
این لذت را باید تجربه کرد. اصفهان بخاطر جغرافیاى ویژه آن و 
وجود زاینده رود و درخت هاى کنارش، پتانسیل زیادى درزمینه 
رنگ هاى طبیعى دارد که به دلیل تغییــر آنها در فصل هاى 

مختلف زیبایى مضاعفى به این شهر مى بخشند.    
در هنگامه اخبار ناخوشــایندى که از سیل و زلزله و تحریم 
تا خودکشى و خودسوزى و هزارگرفتارى دیگر  بر سرمان 
مى بارد، شــاید کمى فکر کــردن به زیبایى هــاى پاییز 
الاقل براى دقیقه اى حالمان را بهتر کنــد. امتحان کنید؛

 بى ضرر است. 

نماینده شاهین شهر: امضاى نمایندگان علیه الریجانى را با فشار پس گرفتند

روایت نمایندگان اصفهان از استیضاح بى سابقه

حســن کامران، نماینده اصفهان از زمره نمایندگانى 
است که همواره نسبت به نوع نظارت مجلس شکایت 
داشته است. او معتقد اســت تحقیق و تفحص ها به 
نتیجه نمى رسد چون گاهى نمایندگان وارد معامله و 
زد و بند مى شوند. این نماینده اصولگراى مجلس در 

پاســخ به این سئوال که 
تاکنون چقــدر تحقیق و 
تفحص ها و به طور کلى 
نظارت مجلس توانسته 
موفقیت آمیز باشــد به 
«خبرآنالیــن» گفت: 
نظــارت مجلس ضعیف 
بوده است و من همیشه 
نمره زیر 10 به آن داده ام.

او ادامــه داد: مهمترین 
دلیل براى ضعیف بودن 

نظارت مجلس در پس گرفتن امضاهاست؛ آمار پس 
گرفتن امضاها در جریان سئوال و استیضاح و... نشان 
دهنده یک نظارت دقیق و قوى نیســت. واقعیت آن 
است که نماینده یا یک موضوعى را نباید امضا کند یا 

اگر امضا کرد باید تا آخر پاى آن بایستد اما وقتى امضا 
را پس مى گیرد مشخص مى شود یا بدون دانش آن را 
امضا کرده و حاال پشــیمان شده است و یا پشت پرده 
این امضا و پس گرفتن امضا باید معامله اى وجود داشته 
باشد که این دیگر بدتر است. بنابراین چنین مسائلى 
اســت که موجب مى شود 
نقش نظارت مجلس زیر 

سئوال برود.
کامران ادامــه داد: ما نباید 
فرامــوش کنیــم یکى از 
وظایــف اصلــى مجلس 
نظارت است لذا اگر مجلس 
توانســته بود در طول این 
سال ها نقش خود را در این  
زمینه به خوبى ایفا کند قطعًا 
کشور با این مشکالتى که 
امروز با آن دست به گریبان است مواجه نبود. در این 
میان گاهى بده و بستان وجود دارد و گاهى انتصابات 
و... بنابراین چنین موضوعاتى است که موجب مى شود 

مجلس در آن شأن و جایگاه خود نباشد.

چرا تحقیق و تفحص ها در مجلس به نتیجه نمى رسد؟

کامران: نمایندگان زد و بند مى کنند

لمس زندگى در اصفهان این روزها

در دومین روز از پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» کارگاه 
«انتقال تجربه» با محوریت جذب مخاطب در تهران برگزار 
شد. در این کارگاه مسعود ده نمکى، کارگردان فیلم «اخراجى 
ها» به گفتگو با حضار پرداخت. بخش هایى از اظهارات او را 

در این کارگاه به نقل از تابناك بخوانید.
  جذب مخاطب و ساخت فیلم پرفروش یک فن و فوت در 
سینماست که با جرأت مى گویم من این فن و هنر را بلدم. 
من ذاتاً یک ژورنالیست هستم و همین تخصص در سینما به 

من کمک کرده است. 
  من در ابتدا شبنامه منتشر مى کردم و خودم سه چهار تا 
کپى از آنها گرفته و به دست مردم مى رساندم و بعد این شب 
نامه ها توسط مردم تکثیر مى شد و مى دیدم که چطور سه 
چهار کپى من در دست مردم مى شود سه چهار هزارتا. من 
حرف خود مردم را مى نوشتم. من از آن روزها یاد گرفتم که 
هر حرف را باید در زمان خودش بزنید نه کمى قبل تر یا بعدتر.
  ما در دهه 70 در مورد اشرافیگرى مى نوشتیم و با ما برخورد 

مى شد ولى تازگى ها همه دادشان از این قضیه درآمده است. 
یادتان باشــد گفتن حرف متفاوت تاوان دارد ولى شما باید 
مطالبات مردم را بدانید و حرف آنها را بزنید و براى شنیدن 

حرف مردم و دانستن دغدغه آنها باید بین آنها باشید.
  من وقتى «اخراجى ها» را ساختم و اکران کردم با نقدها و 
مقاومت هاى زیادى روبه رو شدم اما مردم فیلم را پسندیدند 
و براى دیدن آن به سینما رفتند و بلیت خریدند. بعد از آن همه 
مقاومت در مورد فیلم «اخراجى ها» امروز همه این فیلم را 
پذیرفته اند و اینکه یادشان آمده در دسته خود یک «مجید 

سوزوکى» داشته اند.
  خیلى ها با فرماندهان جنگ نامه نگارى کردند تا جلوى 
اکران فیلم را بگیرند ولى وقتى استقبال مردم را دیدند متوجه 

شدند که چقدر راه را اشتباه رفتند.
  «اخراجى ها» اولین کمدى جنگى سینمایى ایران است. 
«لیلى با من است» فیلم کمدى بود اما درباره جنگ نبود و 

فقط درباره آدم ترسویى بود که از جنگ مى ترسید.

حرف هاى خاص آقاى خاص در یک کارگاه فیلمسازى 

ده نمکى: ابتدا شبنامه منتشر مى کردم

مینو خالقى گفته عباسعلى کدخدایى جمله رد صالحیت 
به علت دست دادن او را تکذیب کرده است.

به گزارش رویداد24،چهارشنبه هفته پیش رسانه ها به 
نقل از عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان 
نوشــته بودند «مینو خالقى به دلیل دســت دادن رد 
صالحیت شد و از هیچ مرجع رسمى اطالعاتى در این 

باره داده نشد و کانال ها 
عکس ها را منتشر کردند 
و محکوم شدند. وظیفه 
ما نیســت عکس ها را 
منتشــر کنیم و این کار 
باعث هتک حرمت فرد 

مى شود».
مینو خالقــى درباره این 
خبر نوشته است: در جلسه 
تکریم و معارفه استاندار 
اصفهان بودم که سرى به 
گوشى زدم و متوجه شدم 

پیام هاى زیادى از دوستان دارم. خبر را خواندم. احتماًال 
شما نیز خوانده اید. صحبت هایى که منتسب به جناب 
آقاى کدخدایى، ســخنگوى محترم شوراى نگهبان 
بود. واکنشم لبخند بود و تعجب. موضوعى که مطرح 

شده سراسرش ایراد است. نه هرگز چنین امورى وجود 
داشته است که پذیرفته باشم و نه عکسى در حال دست 
دادن اینجانب با مرد نامحرمى موجود است و نه کانالى 
عکسى در حال دست دادن اینجانب، تا این لحظه که 
سه سال از انتخابات مى گذرد منتشر کرده است و بسا 
درد آور که شــایعات و بیانات ناصــواب در برهه هاى 
زمانى خــاص و به علت 
منافع شخصى شان، رنگ 

خبر به خود گیرد.
اولین عکس العمل، ارسال 
پیامى بــراى جناب دکتر 
کدخدایى بود که پرسش 
کنم آیا این اقوال منتسب 
به ایشان است یا خیر؟ که 
ایشان پیامکى را در پاسخ 
ارسال کردند و انتساب این 
بیانات به خود را تکذیب 
کردنــد. همچنیــن در 
گفتگوى تلفنى نیز بر همین نظر بودند. گفتند که در متن 
گفتگویشان چنین مطالبى نیست و چنین انتساباتى نیز 
به اینجانب نداشته اند؛ لذا قرار شد من نیز این موضوع 

را اعالم کنم.»

سکانس جدید رد صالحیت مینو خالقى

محیا حمزه
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گشایش نمایشگاه 
کاریکاتور«دونالد سلمان»

حوزه هنـرى اصفهان میزبـان نمایشـگاه کاریکاتور 
«دونالـد سـلمان» بـا موضـوع اسـتکبار سـتیزى

 است.
85 اثر کاریکاتور از سیدمسـعود شجاعى طباطبایى، 
مدیر مرکز تجسـمى حوزه هنرى و کاریکاتوریسـت 
مطـرح کشـور، در گالرى شـماره یک سـعدى حوزه 
هنرى اصفهان به نمایش در آمد.این نمایشگاه به نقد 
سیاست هاى آمریکا و دولت دونالد ترامپ و عربستان 

مى پردازد. 
این نمایشگاه تا 19 آذرماه در خیابان استاندارى، گذر 
سعدى، حوزه هنرى، گالرى شماره یک سعدى براى 

بازدید عموم دایر است.

برگزارى کنگره جامعه اسالمى 
مهندسین اصفهان

دبیـر جامعه اسـالمى مهندسـین اسـتان اصفهان از 
برگزارى کنگره دو سـاالنه این تشـکل در اصفهان 
خبر داد.رسول حامدیان اظهار کرد: یازدهمین کنگره 
جامعه اسـالمى مهندسین اسـتان اصفهان با حضور 
محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسـالمى مهندسین 

کشور برگزار مى شود.
وى افزود: هـدف اصلى این کنگره که دو سـال یک 
بار برگزار مى شـود، بررسـى عملکرد دو سال گذشته 
جامعه اسالمى مهندسـین و تصویب خط مشى این 

تشکل براى دو سال بعد است.

نیاز کارگاه هاى مدارس تیران 
به 10 میلیارد ریال اعتبار 

مدیـر آمـوزش و پـرورش تیـران و کـرون گفـت: 
کارگاه هاى هنرسـتان هاى این شهرسـتان به بیش 
از ده میلیـارد ریـال اعتبار بـراى خرید امکانـات نیاز 

دارند.
علیرضا مرزبـان افزود: چهار هنرسـتان کارو دانش و 
فنى در تیران و کرون فعالیت مى کنند که کارگاه هاى 
آموزشـى آنها امکانات تخصصى و مـورد نیاز دانش 

آموزان را ندارد. 

صدور مجوز آموزش مداوم 
پرستارى درگلپایگان

دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد گلپایـگان به عنـوان 
تنهـا دانشـگاه غـرب اصفهـان مجـوز الزم بـراى 
برگـزارى آمـوزش مـداوم ویـژه پرسـتاران را از 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکى کسـب 

کرد.
حمیدرضا خدایى،  سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد گلپایـگان اظهار کـرد: با پیگیرى  هـاى مداوم، 
مجوز برگزارى نخستین دوره آموزشى ویژه پرستاران 
شهرسـتان هاى گلپایـگان و خوانسـار بـا عنـوان 
مراقبت از بیمار با کاهش سـطح هوشیارى اخذ شده

 است.

نگاه کاسبکارانه را از 
برنامه جامع فاکتور بگیریم

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: 
امروز حال اصفهان خوب نیسـت و جـزو اولین ها در 
حوزه اجرایى، کارى و پژوهشـى از منظر شهرسازى 

قرار ندارد.
احمـد حسـینى نیا اظهـار کـرد: دردى کـه اصفهان 
طـى 16 سـال گذشـته بـا آن دسـته و پنجـه نـرم 
کـرده، نگاه محافظـه کارانـه و خودسانسـورى بوده

 است.
وى بـا بیان اینکـه باید نـگاه کاسـبکارانه را از مقوله 
برنامه جامـع فاکتور بگیریـم، افزود: روى سـخنم با 
افرادى اسـت که طى چندین ماهى کـه برنامه جامع 
اصفهان کلید خورده، برخى مباحث را مطرح کردند، 
اما باید گفت ما قراردادى در این راستا با کسى منعقد 
نکردیم و اگر طرحى بوده،  وزارت راه و شهرسازى آن 

را تدوین کرده است.

خبر

کارشناس مسئول دفتر امور آســیب هاى اجتماعى استان 
اصفهان با بیان اینکه طى شش ماه نخست امسال 507 مورد 
همسرآزارى به مرکز اورژانس اجتماعى استان گزارش شده 
است، ادامه داد: این آمار در بازه زمانى مشابه در سال قبل 306 
مورد بوده است که مقایسه آمارى بیانگر افزایش چشمگیر 
این مراجعات است. افسانه میرزاییان  افزود: سوء رفتار جسمى 
علیه زنان، صدمات فیزیکى و تأثیرات نامطلوب عاطفى و 
روانى به همراه خواهد داشــت که از جمله آنها پایین آمدن 
عزت نفس، افزایش اضطراب، ایجاد اختالالت رفتارى، انزوا، 
عدم تمرکز، بزهکارى و خودکشى را مى توان نام برد که این 
عوامل مى توانند باعث فروپاشى خانواده ها شوند. کارشناس 

مسئول دفتر امور آسیب هاى اجتماعى استان اصفهان ادامه 
داد: سوء رفتار جســمى پیامدهایى نظیر سوختگى، ضرب 
دیدگى و افزایش آســیب پذیرى در مقابــل بیمارى هاى 
مختلف را همراه خواهد داشــت. وى با اشــاره به فعالیت 
اورژانس اجتماعى در 16 شهرستان استان اصفهان اظهار 
کرد: در سال جارى این نوع اورژانس در نایین و اردستان نیز 
راه اندازى مى شود.وى با بیان اینکه 97 درصد همسرآزارى ها 
از سوى زنان و 3 درصد از سوى مردان گزارش شده است، 
گفت: میانگین سنى زنان آسیب دیده ناشى از همسرآزارى 
در استان اصفهان 25 تا 35 سال است و اکثر آنها تحصیالت 

کمتر از دیپلم داشته اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
گفت : 91 هزار و 565 خانوار تحت حمایت این نهاد از264 
هزار و 272 سبد کاالى طرح حمایت غذایى دولت و چهار 
میلیارد و 175 میلیون تومان کمک نقدى به شکل ویژه 

بهره مند شدند.
محمدرضا متین پور با اشاره به گرانى کاالها و خدمات در 
ماه هاى اخیرگفت: بیشترین آسیب در این شرایط متوجه 

مددجویان نهادهاى حمایتى است.
وى با تأکید بر اینکه در چنین شرایطى نیاز به توجه بیشتر 
سیاستگذاران و مردم به نیازمندان وجود دارد،گفت: چهار 
میلیارد و 175 میلیون تومــان از محل منابع هدفمندى 

یارانه ها براى کمک به مددجویان تحت حمایت به کمیته 
امداد اصفهان اختصاص یافت.

وى با اشاره به محل هزینه کرد این مبلغ گفت: 24 درصد 
از این اعتبار براى مددجویان ســاکن در مناطق محروم 

استان و 76 درصد براى سایر مددجویان هزینه شد.
متیــن پــور افــزود: کمک هزینــه ازدواج و جهیزیه، 
پرداخت فرانشــیز و خدمــات ویژه درمــان ،کمک به 
اجاره و ودیعه مســکن، تأمین تجهیزات درمان بیماران 
ســخت درمــان و پرداخــت کمک هاى مــوردى و 
ضرورى مهمترین زمینه هــاى مصرف این کمک ویژه

 است.

بهره مندى 91 هزار خانوار
 از کمک هاى نقدى دولت

گزارش 507 مورد همسرآزارى 
در اصفهان 

کارشناس مسئول برنامه ایدز معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: 65 درصد انتقال ویروس 
بیمارى ایدز در این استان از طریق اعتیاد تزریقى و 24/8 

درصد از طریق روابط جنسى پرخطر است.
مرجان مشــکوتى افزود: 1/9 درصد انتقال ایدز در این 
اســتان از طریق خالکوبى و اعتیاد، 1/9 درصد از مادر 
به کودك و 0/7 درصــد به دلیل دریافــت خون آلوده 
بوده و 7/7 درصد موارد انتقال از ســوى بیماران اعالم 

نشده است.
وى با بیان اینکه تعــداد کل بیماران مبتــال به ایدز در 
استان اصفهان درحدود3000نفر تخمین زده مى شود، 
اظهارکرد: تاکنون 762 مورد ابتال به بیمارى ایدز در این 
استان شناسایى شــده که 17 درصد آنها زن (135 نفر) 
و 83 درصد مرد (627 نفر) هســتند که از بین بیماران 
شناسایى شده، تاکنون 70 مورد مهاجرت به خارج استان 

و 284 مورد فوتى داشتیم.

■■■
مشــکوتى با اشــاره به اینکه 75 درصد بیماران ایدز در 
استان اصفهان بین 25 تا 45 سال دارند، گفت: بیشترین 
روش انتقال ویروس ایدز در میان زنان این خطه در سال 
گذشته از طریق روابط جنسى (54 درصد) و پس از آن از 
طریق اعتیاد تزریقى (26 درصد)، اعتیاد و خالکوبى ( 4 
درصد) و مادر به کــودك (2 درصد) بوده و در 14 درصد 

موارد، دلیل انتقال بیان نشده است.
وى اضافه کرد: 60 درصد مواردى که ایدز از طریق روابط 
جنسى به زنان منتقل شده، به دلیل ارتباط با همسر مبتال 

به این ویروس بوده است.
کارشناس مسئول برنامه ایدز معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان، میزان پوشــش درمانى براى 
بیماران تحت مراقبت مراکز بهداشت استان را 87 درصد 
اعالم و اضافه کرد: تعداد مراکــز انجام دهنده آزمایش 
تشخیص سریع ویروس HIV از صد واحد در سال گذشته 

به 450 در سال جارى افزایش یافته است.
وى برنامه هاى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان براى 
تولد نوزاد سالم از مادران باردار مبتال به ایدز را 100 درصد 
موفقیت آمیز خواند و خاطرنشان کرد: تاکنون 33 نوزاد 

سالم از مادران مبتال به ایدز در استان به دنیا آمده است.
وى با تأکید بر اینکه همه فرایندهاى تشخیص، مراقبت و 
درمان بیمارى ایدز در مراکز بهداشتى وابسته به دانشگاه 
علوم پزشــکى به صورت رایگان انجام مى شود، گفت: 
آنچه براى ما اهمیت دارد این اســت کــه افراد داراى 
رفتارهاى پرخطر مانند اعتیاد تزریقى و روابط جنســى 
کنترل نشــده به پایگاه هاى بهداشتى در سراسر استان 

مراجعه کنند تا بیماریابى دقیق ترى صورت گیرد.
وى نرخ شناسایى بیماران مبتال به ایدز را در زمان حاضر 
40 درصد عنوان کرد و گفت: این رقم تا دو ســال آینده 
باید به 90 درصد برسد که الزمه اجرایى شدن آن، اطالع 

رسانى گسترده به جامعه است.

جوانان، اصلى ترین قربانیان ایدز 
در اصفهان

مراسم افتتاحیه جشنواره فاطر (رویداد نوآورى و کارآفرینى 
فرهنگى) با حضور اساتید، روحانیون و دانشجویان فرهنگ 
و هنر در سالن اهل بیت علیهم السالم اصفهان برگزار شد.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم در اصفهان 
در این مراسم با برشــمردن و تشریح کارآفرینى در طول 
تاریخ بشریت گفت: کارآفرینى در حال تغییر و تحول است 
و اگرچه گزارش دقیقى از عرصه هاى ابتدایى وجود ندارد 
اما گزارشات کوتاه حاکى از آن است که در دوران مختلف، 
این اقدامات براى ایجاد اشتغال و... صورت مى گرفته است.
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبى با بیان اینکه در 
هر دوره، وقایعى بوده تا بشر وارد عرصه جدید شود، افزود: 
در هر مرحله از تحول در صنعت کشاورزى و دامپرورى، 
ضرب ســکه، صنعت و... ایده هایى نو بروز کرده و پس از 
ادوار صنعت، چند موج بزرگ براى بشــر به وجود آمد که 
هر کدام در شبکه هاى اجتماعى، عرصه هاى کارآفرینى 

و... اثرگذار بود.
وى گفت: گذشته از دست رفته و ما در حال زندگى مى کنیم 

و براى موفقیت باید به آینده تفکر کنیم.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم در اصفهان 
اظهار کرد: پدیده دیجیتال دستاوردهاى مثبت و منفى براى 
بشر به همراه داشت و فهم این پدیده براى تصمیم گیرى 
مشاغل فرهنگى و کارآفرینى در جامعه کمک مى کند و 

یکى از ویژگى هاى آن، شکل گیرى جهان محلى است.
حجت االسالم و المسلمین قطبى به صنعت دیجیتال هم 
اشاره کرد و افزود: صنعت دیجیتال بخاطر دامنه ارتباطات 
وســیع، میدان کارى کوچک را به میدان وسیع جهانى 
تبدیل کرد و کاربران محدود نیستند. بنابراین امروز باید 
در این میدان گسترده بازیگرى مؤثر بود و از این فرصت 

استفاده کرد.

وى مدیریت، هدایــت و سیاســتگذارى در زمینه هاى 
دیجیتال را از وظایف یــک فعال فرهنگى خواند و غفلت 
کوتاه در این مسیر را، ایجاد فاصله عمیق برشمرد و یادآور 
شــد الزمه این کار امروز فهم کارآفرینــى و پیش بینى 

روش هاى آینده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم در اصفهان 
با تأکید بر اینکه همه ما فعاالن فرهنگــى باید میدان و 
مدیریت صنعت دیجیتال را به دســت گیریم، گفت: اگر 
مدل آفرینى و ابتکار را مدنظر قرار ندهیم این میدان را از 

دست خواهیم داد.
حجت االسالم و المسلمین قطبى گفت: فاطر از اسماى 
خداوند به معناى خالق و خالقیت است و جشنواره فاطر 
رویدادى خالقیت و نوآورى فرهنگى است که این بار در 
چهار محور توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن، تحکیم نظام 
خانواده، سبک زندگى ایرانى اسالمى و تبلیغ شفاهى دین 
برگزار مى شود و در حقیقت جشنواره فاطر زمینه ساز کشف 
و پرورش ایده هاى فرهنگى اســت که مورد حمایت هم 

قرار مى گیرند.
وى ادامه داد: در این جشنواره 300 نفر از فعاالن فرهنگى 
شرکت دارند که در نهایت در بیســت و دوم آذر ماه سال 

جارى، 20 تیم ایده هاى برتر معرفى خواهند شد.
وى با گله مندى از برخى سیستم ها که با تمکن مالى نظام 
شکل گرفته اند ولى به جوانان خودجوش و خوش فکر توجه 
ندارند و به آنان اعتماد نمى کنند، گفت: برخى مسئوالن 
رشد جوانان را موجب کم فروغ شدن خود مى دانند و در بین 
نهادها، صدا و سیما که بسیار اثرگذار است باید به جوانان 
بها دهد و از اندیشه زیباى جوانان در میدان عمل استفاده 
کند و امید است جشنواره فاطر، فرصتى براى دیده شدن 

ایده ها و پدیده ها باشد.
■■■

رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان هم جشنواره فاطر 
را رویدادى قرآنى تخصصى کارآفرینى دانســت و گفت: 
کاربردى کردن قرآن در جامعه، بزرگداشــت قرآن بوده 
که این کار ارزشمند را تبلیغات اسالمى اصفهان به خوبى 

انجام داده است.
سید محمد قلمکاریان اظهار کرد: کارآفرینى، کسب و کار 
جدید بوده و موج چهارم آن در دنیا آن است که 70 درصد 
مشاغل در جهان فرهنگى- هنرى خواهد بود و باید در این 

میان فرهنگ قرآن مدنظر قرار گیرد.
وى آمادگى دانشگاه فرهنگ و هنر براى عملیاتى شدن 
و حمایت از رویدادها و ایده هاى تخصصى را اعالم کرد و 
اظهار امیدوارى کرد ایده هاى نو، بسترى براى ترویج قرآن 

و فرهنگ اسالمى باشد.
در این مراسم اساتید و روحانیون و کورش خسروى عضو 
شوراى اسالمى اصفهان و کارآفرینى در زمینه هاى رویداد 
تخصصى کارآفرینى فرهنگى در موضوعات قرآن، خانواده، 

سبک زندگى و... مطالبى را ارائه کردند .

پدیده دیجیتال به شکل گیرى جهان محلى کمک مى کند
ساسان اکبرزاده

مدیر منطقه3 شهردارى اصفهان گفت: در راستاى 
ارتقاى ســالمت، جعبه هاى ایمنــى زرد رنگ و
کیسه هاى قرمز رنگ با همکارى سازمان مدیریت 
پسماند به صورت پایلوت در خیابان ابن  سینا، کوچه 

بازار دردشت منطقه توزیع مى شود.
حسین کارگر اظهارکرد: توزیع جعبه هاى ایمنى به 
منظور جداسازى پسماند خطرناك و عفونى شامل 
پسماندهاى تیز و برنده مانند سرسوزن، ژیلت و انواع 

باطرى صورت مى گیرد.
وى ادامه داد: ایــن جعبه ها در قالــب اندازه هاى 
2 لیترى بــراى خانواده هــا و 5 لیترى مخصوص 
آرایشگاه ها و بیماران خاص در نظر گرفته شده و در 

زمان معین جمع آورى مى شود.
مدیر منطقه3 شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 

کیسه هاى قرمز رنگ براى نگهدارى پسماندهاى 
آرایشى و بهداشتى، پســماند الکترونیک و پسماند 
سمى مانند حشره کش هاست و درصورت موفقیت 

در کل منطقه توزیع مى شود.
وى با بیــان اینکه توزیــع جعبه هــاى ایمنى به 
صورت پایلــوت در منطقه3شــهردارى اصفهان 
اجرا مى شــود تا در صورت دریافت نتیجه مطلوب 
در سایر مناطق شــهردارى اصفهان به اجرا درآید، 
تصریح کرد: تاریــخ انقضاى جعبه هــاى ایمنى 
ســه ماه بوده که در تاریخ اعالم شــده، خودروى 
مخصوص نســبت به حمل جعبه ها اقدام مى کند 
و چنانچه زودتر از موعد جعبه ها ُپر شــد، مى توانند 
به ایســتگاه ثابت بازیافت خیابــان کمال تحویل 

دهند.

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت:در حال 
حاضر تولید و فروش در صنعت 3500 ساله اصفهان 
به صفر رسیده اســت و بازار نقره در تعطیلى کامل 

به سر مى برد.
عباس شیردل اظهارکرد: اکنون بازار صنایع دستى 
به دلیل شــرایط اقتصادى اوضــاع خوبى ندارد و 

فروش این صنایع بسیار کم شده است.
وى افــزود: گرانى مواد اولیه تولید صنایع دســتى 
سبب شــده که هنرمندان این حوزه با مشکالت 

زیادى روبه رو شوند.
وى درباره علت این رکود در بــازار نقره بیان کرد: 

قوانین دســت وپا گیر گمرك و گرانــى مواد اولیه 
ســبب شــده که هنرمندان این حوزه دست از کار 
بکشــند، زیرا نقره خام با تعرفه گمرکى و مالیات 
ارزش بر افزوده عرضه مى شود، این در حالى است 
که کشورهاى رقیب در این صنعت، موانع گمرکى 
را رد کرده و گوى ســبقت را در ایــن تجارت از ما 

بگیرند.
 شــیردل درباره پیگیــرى این موضوع از ســوى 
مســئوالن افزود: نامه نگارى هاى زیادى در این 
حوزه انجام شده اما تا کنون هیچ اعتنایى به نابودى 

این صنعت در اصفهان نشده است.

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: 
فرد شــرورى که با اقدامات شــرارت آمیز و ایجاد 
درگیرى باعث ناامنى دریکى از محله هاى شــهر 
اصفهان شده بود، در عملیات ضربتى پلیس امنیت 

عمومى استان دستگیر شد.
محمدحسن اســماعیلى اظهارکرد: در پى شکایت 
تعدادى از شــهروندان مبنى بر اینکه فردى شرور 
با اقدامات شــرارت آمیز و ایجاد درگیرى دریکى 
از محله هاى شــهر اصفهــان، موجبات ســلب 
آسایش را فراهم کرده  اســت، موضوع به صورت 

ویژه در دســتور کار مأمــوران این پلیــس قرار 
گرفت.وى افزود: پس از انجــام تحقیقات، پاتوق 
و مخفیگاه فرد شرور شناســایى و طى هماهنگى 
با مقام قضائى در یک عملیات ضربتى دســتگیر

 شد.
وى تصریح کرد: شرور دستگیرشده داراى سوابقى 
ازجمله اخــالل در نظم عمومــى و ایجاد رعب و 
وحشت و تخریب چندین دستگاه خودرو و شکستن 
شیشــه هاى مغازه ها و تخریب اموال خصوصى و 

عمومى است.

فناوران شــهرك علمى و تحقیقاتــى اصفهان به 
طراحى و ساخت رنگى با قابلیت محافظت از انسان 

در برابر امواج الکترومغناطیسى دست یافتند.
رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، انتشار 
و تداخل امواج را نه تنها مزاحــم براى تجهیزات 
الکترونیکى، بلکه براى ســالمت جوامع بشــرى 
هم مضر دانســت و گفت: رنگ ســاخته شده در 
شرکت«فراز اکسیر ثمین» مستقر دراین شهرك، 
رنگ رســاناى الکتریکى تک جزئى ترموپالست 
اســت که براى اعمال روى تمام سطوح به منظور 

حفاظت EMI فرموله شده است.
مهدى ابطحى، استفاده از رنگ ضد امواج را روشى 
حفاظتى مهم بیان کرد و افزود: با بهره گیرى از این 
روش مى توان اثر امواج الکترومغناطیسى را بسیار 

کاهش داد.
وى گفت: این رنگ محافظ براى استفاده بر روى 
منازل مســکونى، اتاق هاى جراحى و بخش هاى 
مختلف پزشکى، آزمایشــگاه ها و ساختمان هایى 
داراى دســتگاه هاى حســاس به نویز مناســب

است.

مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: به منظور افزایش رضایتمنــدى مردم، کلیه 
خدمات حمل متوفى از مناطق 15 گانه شهر اصفهان 
اعم از مراکز درمانى، بیمارستان ها، منزل یا پزشکى 

قانونى به آرامستان باغ رضوان رایگان است.

رضا جعفریان فر افزود: در ســطح شهر اصفهان 18 
آرامســتان محلى فعال وجود دارد که در  11 مورد از 
این آرامستان ها غسالخانه فعال موجود است و برخى 
از مردم، تغسیل و تکفین متوفى را در آرامستان هاى 

محلى انجام مى دهند.

معاون شهرسازى شــهردارى شهرضا گفت: اجراى 
طرح بازآفرینى در دو محله تاریخى شهرضا مربوط 

به دوران سلجوقیان آغاز شد.
غالمحسین جعفرى با بیان اینکه تقویت و توانبخشى 
دوباره محدوده هاى هدف در طرح بازآفرینى باید با 
کمترین مداخله انجام مى شود، اظهارکرد: بازآفرینى 
و توانمندسازى محالت شهرى باید با حفظ هویت و 

اصالت فرهنگى و تاریخى آنها انجام شود.

وى افزود: در سند بازآفرینى شهرى شهرضا، موقعیت 
تاریخى، پیشــینه فرهنگى و مذهبى مردم در نظر 

گرفته شده است.
وى اضافه کرد: دو محله «باغملى» و «برج عسگر» 
در شــهر شــهرضا جزو معدود محالتى است که از 
ســوى ســتاد بازآفرینى وزارت راه و شهرسازى به 
عنوان محالت هدف بازآفرینى شهرى انتخاب شده

 است.

توزیع جعبه هاى ایمنى 
براى جمع آورى پسماندهاى  خطرناك

بازار نقره در تعطیلى کامل به سر مى برد

دستگیرى شرورایجاد کننده رعب و وحشت در شهر 

تولید رنگ ضد امواج در اصفهان

رایگان شدن حمل متوفى به آرامستان باغ رضوان

اجراى طرح بازآفرینى در 2محله  شهرضا
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مجموعه مســابقه «13 شــمالى» که پخش آن از بعد از 
قسمت ششم متوقف شده بود، از چهارشنبه هفته گذشته 

مجدداً در شبکه نمایش خانگى توزیع  شد.
پخش سریال «13 شمالى» برعهده شرکت «تصویر دنیاى 
هنر» است و حمید گودرزى داور مسابقه و کامبیز دیرباز، 
محمدرضا هدایتى، امیرحســین آرمان، هادى کاظمى، 
سحر قریشى، لیال اوتادى، سمانه پاکدل و بهاره افشارى 

شرکت کنندگان مسابقه اند.
این فیلم مسابقه بین دو گروه از بازیگران چهره مرد و زن 
است که در گروه آقایان کامبیز دیرباز، محمدرضا هدایتى، 
امیرحسین آرمان، هادى کاظمى و در گروه خانم ها، سحر 
قریشى، لیال اوتادى، سمانه پاکدل و بهاره افشارى حضور 

دارند. 
این دو گروه با داورى حمید گودرزى در جنگل هاى بهشهر 
و نوشــهر به رقابت مى پردازند. این دو تیم طى ده روز با 
یکدیگر رقابت داشــتند و در هر روز یک دور از مسابقات 
برگزار مى شــد. تیم بازنده باید براى دور بعد، یک نفر را از 
بین خودشــان حذف مى کرد تا به همین شکل تیم ها به 

مرحله نهایى برسند.
پخش مجموعه مســابقه «13 شــمالى» که  هر شنبه در 
شــبکه نمایش خانگى توزیع مى شد به دلیل رفع ابهامات 

وزارت ارشاد متوقف شده بود.

تهیه کننده ســریال «حضرت موسى(ع)» با بیان اینکه 
فیلمنامه این سریال آماده شده و تنها منتظر بودجه براى 
شروع کار هســتیم، از تمرکز براى توافق با بازیگران 
شــاخص ســینما براى قبول رداى حضرت موسى(ع) 

خبر داد.
ســیداحمد میرعالیى، تهیه کننده ســریال «حضرت 
موســى(ع)» درباره آخرین وضعیت این سریال که از 
تولیدات الف ویژه ســیمافیلم به شمار مى آید، گفت: در 
حال حاضر فیلمنامه این ســریال تقریبًا به طور کامل 
بازنویســى شــده و تنها بخش پایانى و روتوش نهایى 
آن مانده اســت که این موارد نیز مى توانــد در مرحله 
پیش تولید انجام شود. اکنون مى توان گفت که فیلمنامه 
کامًال آماده براى شروع پیش تولید است. بر همین اساس 
مکاتبات با صداوسیما انجام شده و ما تنها منتظر تصمیم 

صداوسیما هستیم. 
میرعالیى در پاســخ به اینکه آیا بازیگر نقش حضرت 
موسى(ع) انتخاب شــده یا خیر، بیان کرد: هنوز کسى 
براى نقــش حضرت موســى(ع) انتخاب نشــده ولى 
تمرکزمان روى این موضوع اســت که براى ایفاى این 

نقش با یکى از بازیگران شاخص سینما به توافق برسیم. 
البته عالوه بر این موضوع روى چهره هاى دیگرى نیز 
در حال کار هستیم و نهایتًا در ادامه کار بازیگر این نقش 

مشخص خواهد شد.
این تهیه کننده با بیان اینکه در حال بررســى هستیم تا 
از بازیگران گمنام تئاتر به خصوص از شهرستان ها نیز 
در این پروژه حضور داشته باشــند، اظهار کرد: یکى از 
برنامه هاى ما بعد از آغاز پیش تولید، اعالم فراخوان تست 
بازیگرى از کسانى بوده که به ایفاى نقش در این پروژه 
عالقمند هستند. چراکه ما به هر صورت عالقمندیم تا 
بهترین بازیگران را براى بازى در نقش هاى این پروژه 
انتخاب کنیم و بر همین اساس معروفیت یا گمنام بودن 

بازیگران اولویت اصلى ما نیست.
وى با بیان اینکه تقریبًا ســه سال است که تمام سعى و 
تالش خود را معطوف این ســریال کرده است، گفت: 
همه اقداماتى که از آن صحبت شد به این علت بوده که 
هدف ما تولید کار به شدت باکیفیتى است. قطعًا انتخاب 
درست بازیگران این ســریال یکى از مهمترین عوامل 
براى رسیدن به چنین هدفى اســت. در نهایت ما باید 

براى سریالى که هزینه دکور، صحنه و موارد دیگرش نیز 
تا این اندازه باالست؛ به سراغ بهترین بازیگران موجود 
برویم و به بهترین نحو ممکــن از حضور با کیفیت آنها 

بهره ببریم.
تهیه کننده ســریال «حضرت موســى(ع)» همچنین 
درباره خبر مطرح شــده در خصوص توقف پروژه هاى 
الف ویژه تلویزیون به دلیــل کمبود بودجه، اظهار کرد: 
چنین خبرى را بنده نشنیده ام و درباره آن قضاوتى هم 
ندارم. مى دانم که تالش تلویزیون این است که سریال 
«حضرت موسى (ع)» راه بیافتد و قطعاً ما هم تمام تالش 
خود را براى هرچه بهتر ساختن آن به کار خواهیم بست.

وى در پاســخ به این سئوال که صداوســیما در جواب 
آمادگى مطرح شده از سوى شما چه پاسخى داده، گفت: 
به ما گفته اند که فعًال تأمل کنیــد تا مراحل اخذ بودجه 
طى شود. با توجه به اینکه سریال «حضرت موسى(ع)»  
پروژه ســنگینى است، براى به ســرانجام رسیدن آن، 
باید مراحل ادارى طى شــود ولى هر زمــان که به ما 
بودجه بدهند؛ ما قادریم که فرداى آن روز کار را شروع 

کنیم.

«سیلوســتر اســتالونه» اعالم کرد کــه دیگر در 
نقش «راکــى بالبوا» ظاهر نمى شــود. به این 

ترتیب «راکى بالبوا» رســمًا بازنشسته 
شد.

 سیلوســتر اســتالونه با انتشار 
صفحــه   در  ویدیویــى 
اینســتاگرام خود اعالم کرد 
کــه رینگ بوکــس را ترك 
کــرده و بــا شــخصیت به 
یادماندنــى «راکــى» براى 
همیشه خداحافظى مى کند. 
استالونه در حال حاضر فیلم

«کریــد 2» را روى پرده دارد 
و بــراى آخرین بــار کاراکتر 

«راکى»  را در این فیلم بازى کرده
 است.

اســتالونه در صفحه  خود نوشــت: 
«مى خواهم از همه کســانى که در 
گوشــه و کنار دنیا از 40 سال پیش 
تاکنون خانواده  «راکى» را عاشقانه 

دوست داشــتند تشــکر کنم. باعث 

افتخارم بود که این شــخصیت مهــم را خلق و بازى 
کنم. اگرچه دلم را مى شکند اما متأسفانه همه چیز در 
دنیا باید بگذرد... و به پایان برسد. شما مردم مهربان و 
ســخاوتمند را دوست دارم. شــگفت انگیزتر از همه 

این اســت که «راکــى“ هرگز
نمى میرد چرا که درون شما به 

زندگى ادامه مى دهد.»
در ایــن ویدیــو اســتالونه در کنار 

«اســتیون کیپل جونیور»، کارگردان «کریــد 2» دیده 
مى شــود. وى از بازى «مایکل بى. جــوردن» در نقش 
«آدونیس کرید» و از «رایان کوگلر» به ســبب احیاى 

چندگانه  «راکى» ستایش مى کند.
استالونه مى گوید: «وقتى که در سال 2006 از بازى در  

این نقش دست کشیدم خوشحال بودم زیرا داستانم را روایت کرده بودم. اما 

براى این نســل جدید دنیاى کامًال جدیدى وجود دارد. اکنون تو [مایکل 
بى. جوردن] باید مسئولیت این نقش را برعهده بگیرى.»

استالونه اولین بار در سال 1976 در فیلم «راکى» نقش اصلى 
چندگانه را بازى کرد و نویسندگى آن را هم بر عهده 
داشــت. آن فیلم هم در گیشه بسیار موفق بود و 
هم منتقدین از آن اســتقبال کردند و به این 
ترتیب «راکى» پرفروش ترین فیلم سال 
شد و سه جایزه  اسکار از جمله بهترین فیلم 

را تصاحب کرد.
 براى ایــن فیلم تا به امــروز هفت دنباله 
تولید شــده کــه شــامل «راکى 2» 
(1979)، «راکى 3» (1982)، «راکى 
4» (1985)، «راکــى 5» (1990)، 
«راکى بالبوا» (2006)، «کرید» 
(2015)و «کرید 2» (2018 ) 

مى شود.
«کریــد 2» از چندى پیش  
در آمریــکا بــه اکــران 
درآمــده و تاکنون 58/1 
میلیــون دالر فروختــه 

است.

خداحافـــظ «راکى»؛ براى همیشه!
وداع «سیلوستر استالونه» با نقش محبوبش 

الم کرد کــه دیگر در 
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افتخارم بود که این شــخصیت مهــم را خلق و بازى 
کنم. اگرچه دلم را مى شکند اما متأسفانه همه چیز در 
دنیا باید بگذرد... و به پایان برسد. شما مردم مهربان و 
ســخاوتمند را دوست دارم. شــگفت انگیزتر از همه 

این اســت که «راکــى“ هرگز
نمى میرد چرا که درون شما به 

زندگى ادامه مى دهد.»
در ایــن ویدیــو اســتالونه در کنار 

2«اســتیون کیپل جونیور»، کارگردان «کریــد 2» دیده 
مى شــود. وى از بازى «مایکل بى. جــوردن» در نقش 
«آدونیس کرید» و از «رایان کوگلر» به ســبب احیاى 

چندگانه  «راکى» ستایش مى کند.
بازى در  6استالونه مى گوید: «وقتى که در سال 2006 از
این نقش دست کشیدم خوشحال بودم زیرا داستانم را روایت کرده بودم. اما 

براى این نســل جدید دنیاى کامًال جدیدى وجود
بى. جوردن] باید مسئولیت این نقش را برعهده بگ
6استالونه اولین بار در سال 1976 در فی
چندگانه را بازى کرد و نویسند
داشــت. آن فیلم هم در
هم منتقدین از آن اس
ترتیب «راکى» پر
شد و سه جایزه  اسک

را تصاحب کرد.
 براى ایــن فیلم ت
تولید شــده کــ
(1979)، «راکى
،(1985) «4
«راکى بال
2015)
مى ش
«کر
در
در
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رداى
 حضرت موسى(ع) 
به کدام
بازیگر شاخص
 خواهد رسید؟

«13 شمالى»
 رفع توقیف شد

هنگهنگ

یک یادآورى تاریخى بعد از یکسال

«بانویى» که «عمارت» تاریخى کاشان  را تعطیل کرد 
سریال «بانوى عمارت» که سال گذشته موجب تعطیلى دو ماهه عمارت طباطبایى هاى کاشان به 

بهانه مرمت شده بود،  باالخره روى آنتن شبکه 3 رفت.
دى ماه سال گذشته یک بنر و چند کیسه سیمان و آجر جلوى در خانه تاریخى طباطبایى ها کاشان 
قرار دادند و اعالم کردند این بناى تاریخى به دلیل مرمت به مدت دو ماه تعطیل است. در حالى که 
این بنا نیاز به مرمت گسترده و تعطیلى نداشت، در نهایت مشخص شد خانه طباطبایى ها را به گروه 
فیلمسازى به مدت دو ماه اجاره داده اند و مرمت این بنا صحت ندارد و تنها یک صحنه سازى است.

پیگیرى ها نشان داد که پشت بنر مرمت این بنا، گروه فیلمبردارى در عمارت تاریخى طباطبایى ها 
ساکن شده است. بند رخت را بر تن این بناى ارزشمند آویزان کرده اند و تجهیزات فیلمبردارى را 
هم در هر بخشى که دستشان رسیده نصب کرده اند. تجهیزات سنگینى که مشخص بود بدون 
رعایت هرگونه اصولى نصب شده و وزن آنها بر روى بخش هاى حساس معمارى خانه ارزشمند 

طباطبایى هاست.
پس از افشاى ادعاى کذب تعطیلى خانه طباطبایى ها به دلیل طرح مرمت بنا، بنر و صحنه سازى 
مرمت جمع آورى  و در بنرى جدید از فیلمبردارى در این بناى ارزشمند خبر داده شد و تعطیلى بنا به 

محدودیت بازدید تقلیل یافت.
این سریال که یک داستان عاشــقانه در دوره قاجار است در سه شهر کاشــان، قزوین و تهران 
فیلمبردارى شــده و از خانه هاى تاریخــى طباطبایى ها، بروجردى ها، حســینه امینى ها و بازار 

سعد السلطنه در آن استفاده شده است.
سریال «بانوى عمارت» به نویسندگى احسان جوانمرد و کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد با بازى پانته آ 
پناهى، اندیشه فوالدوند، غزل شاکرى و شبنم فرشادجو شب ها ساعت 20 و 45 دقیقه  روى آنتن 

شبکه 3 مى رود و موسیقى تیتراژ آن کار محسن چاوشى است.
خانه طباطبایى ها که تحت شماره 1504 به ثبت رسیده، در نیمه دوم سده 13 هجرى به وسیله حاج 

سید جعفر طباطبایى از بازرگانان نطنزى مقیم کاشان در محله سلطان امیر احمد 
احداث شده است.

برنامه تلویزیونى «شــبخند» که مسابقه 
شعر طنز با حضور شاعرانى از اقصى نقاط کشور است به روى 

آنتن شبکه «شما» مى رود.
برنامه «شبخند» در قالب مسابقه تلویزیونى بین شــاعران طنزپرداز از استان هاى 
مختلف کشورمان، با سردبیرى و اجراى رضا رفیع شنبه تا چهارشنبه از شبکه «شما» پخش 

خواهد شد.
این مسابقه به صورت رقابتى دو نفره طراحى شــده و عالوه بر این بخشى هم براى شرکت مخاطبان 

نظر گرفته شده است.تلویزیونى به صورت تلفنى یا پیامکى در 
براى شبکه «شــما» تهیه مى کنند؛ «شبخند» را امیر قمیشى و محمد تربتى 
این مطلع «شما را هست اگر که میل برنامه اى که با شعرى جدید از رضا رفیع با 
همراه شده است.لبخند/ بیا بنشین ببین هر شب تو شبخند» 
هفته ساعت 20و 30 دقیقه روى آنتن این مسابقه تلویزیونى شنبه تا چهارشنبه هر 

شبکه «شما» مى رود.

شما پخش  مختلف کشورمان، با سردبیرى و اجراى رضا رفیع شنبه تا چهارشنبه از شبکه 
خواهد شد.

ان کتمخاط اىش ب ه اینبخش ب وعالوه ده ش اح ط ه نف دو قابت ت بهصو ابقه این مسابقه به صورت رقابتىدو نفره طراحى شــده و عالوه بر این بخشى هم براى شرکت مخاطباناینم
ر در نظر گرفته شده است.تلویزیونى به صورت تلفنى یا پیامکى

ىبتى براى شبکه «شــما» تهیه مى کنند؛ «شبخند» را امیر قمیشى و محمد تر
این مطلع «شما را هست اگر که میل برنامه اى که با شعرى جدید از رضا رفیع با 
همراه شده است.لبخند/ بیا بنشین ببین هر شب تو شبخند» 
30 دقیقه روى آنتناین مسابقه تلویزیونىشنبه تا چهارشنبه هر 0و 0هفته ساعت20

شبکه «شما» مى رود.

برنامه طنز شبکه «شما»  با اجراى رضا رفیع

لیال بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون که مهمان 
على ضیا در برنامه «فرمول یک» بود در بخشى از 
این برنامه از بدقولى رامبد جوان و مهران مدیرى 

گالیه کرد.
بلــوکات دربــاره دلخــورى اش از برنامه هاى 
«خندوانــه» و «دورهمــى» توضیــح داد: چه 
«خندوانه» و چه «دورهمى» توســط دوستان 
عزیزى ساخته مى شد که خیلى دوستشان دارم. 
چه مهران مدیرى چه رامبد جوان که پنج ســال 
پیش به خیریه من آمد. یک بار هم چهار ســال 
پیش محبت کرد و بچه هاى ناتوان جسمى جزو 
تماشاچیان «خندوانه» شــدند. در سرى آخر این 
برنامه بچه هاى من مدام از من مى خواســتند به 
«خندوانه» بروند. من از آقــاى مدیرى هم قول 
گرفتم یا به خیریه ام بیایند یا هماهنگ کنند که 
بچه ها به عنوان تماشاچى در «دورهمى» حاضر 
شوند. ایشــان هم قبول کرد و ما یک ماه تماس 
داشتیم تا هماهنگى صورت بپذیرد اما این اتفاق 

هیچ وقت میسر نشد.
وى تأکید کرد: بچه ها فقط مى خواستند در برنامه 
تماشــاچى باشــند و آقاى مدیرى را هم ببینند. 
حتى من گفتم فقط بچه هاى باالى 16 ســال را 
مى گویم. اما این اتفاق میسر نشد و «دورهمى» 
به پایان رســید. درباره «خندوانه» هم به رامبد 
جوان گفتم مثل مهران مدیــرى بدقولى نکنى. 
بچه هاى من عاشــق «جناب خان» هســتند و 
ویس هایش هم هســت که مدام از من پیگیرى 
مى کنند. رامبد هم گفت: سعى مى کنیم برنامه اى 
باشــد که «جناب خان» هم در آن باشد و بچه ها 
بیایند. این آخرین صحبت ما بود و بچه ها منتظر 
بودند و مدام مى گفتند مامان لیال پس «خندوانه» 
چه شد. اما این برنامه هم تمام شد و اتفاقى نیافتاد. 
امیدوارم براى ســرى جدید صداى مرا بشنوند. 
«دورهمى» که دیگر ســاخته نمى شود و آقاى 
مدیرى تا آخر عمر بدهکار من است تا بچه هایم را 
خوشحال کند. من بخاطر بچه هایم غرورم را کنار 

مى گذارم. مهم نیست ده بار زنگ بزنم و بگویم.
بلوکات که بغض کرده بود و اشــک مى ریخت، 
ادامه داد: من خیلى پیگیرم اما آدم ها فکر مى کنند 
دارم شــواف مى کنم. من آقاى مدیرى را خیلى 
دوست دارم، رامبد جوان عزیز را هم دوست دارم. 
براى بچه هایم هم خیلى دوندگى مى کنم و یک 
موقع هایى التماس مى کنم. گاهى یک بچه حالش 
خوب نیست و درگیر سرطان است و مى دانم یک 
ماه دیگر فوت مى کند، به فالن سوپراستار زنگ 
مى زنم و تمام تالشم را مى کنم که بیاید آن بچه 
عالقه مند را قبل از مرگش ببیند، اما او نمى آید. 
البته بقیه هستند و مى آیند دمشان گرم و از همین جا 
دستشان را مى بوسم. خیلى از همکاران ما مى آیند.

اشک هاى لیال بلوکات
 در برنامه زنده تلویزیون

از مدیرى
 و رامبد دلخورم

بهزاد خداویســى مى گویــد در شــرایط فعلى 
کارگردانى در سینما را به بازیگرى ترجیح مى دهد.

این بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه مشغول 
بازى در سریال «ستایش 3» به کارگردانى سعید 
ســلطانى اســت درباره این مجموعه که براى 
شبکه 3 سیما ســاخته مى شود، گفت: چند ماهى 
است که درگیر این سریال هستم و همچنان هم 
براى ایفاى نقش باید در لوکیشن هاى کار حضور 

پیدا کنم.
 خداویســى در بخش دیگر صحبت هایش و در 
پاسخ به اینکه فیلمنامه هایى که به وى پیشنهاد 
مى شود چه کیفیتى دارند، بیان کرد: پیشنهادهایى 
براى بازى دارم اما گاهى فیلمنامه خوب اســت و 
پول نیست و گاهى پول هست اما فیلمنامه خوب 
نیست و به نوعى کم پیش مى آید که شرایط براى 
کار در تلویزیون فراهم باشد به همین دلیل ترجیح 

مى دهم چندان در تلویزیون کار نکنم.
وى با اشــاره به اینکه عالقــه دارد در کارهاى 
متفاوت بازى کند و دچار کلیشــه نشــود، افزود: 
درست اســت که از نظر مخاطب تلویزیون قابل 
مقایسه با شبکه نمایش خانگى نیست اما متأسفانه 
از نظر مالى وضعیت خوبى در تلویزیون شــاهد 
نیستیم و همین مســئله موجب آن شده است تا 

خیلى از بازیگران قید بازى در سریال ها را بزنند.

بهزاد خداویسى این روزها  
چه مى کند؟
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با جدایى آنتونى استوکس از تراکتور، مهاجم برزیلى سپاهان با خیال راحت ترى کارش را در 
صدر جدول گلزنان ادامه مى دهد.

کى روش استنلى، مهاجم بلند قامت سپاهان در فصل جارى یکى از بهترین نفرات این تیم 
بوده و با گل هاى حساسى که براى طالیى پوشــان فوتبال اصفهان زده، به نوعى عصاى 

دست امیر قلعه نویى شده است. 
اســتنلى تا اینجاى رقابت هاى لیگ برتر 9 گل براى تیمش به ثمر رسانده و در صدر جدول 
گلزنان قرار دارد. جدى ترین رقیب استنلى در جدول گلزنان آنتونى استوکس، مهاجم ایرلندى 

تراکتورسازى بود که حاال با باشگاهش به اختالف خورده و ایران را ترك کرده است.
اینطور که از شواهد پیداست استوکس دیگر به ایران برنمى گردد و از آنجایى که نفرات بعدى 
در جدول گلزنان پنج  گله هستند کى روش استنلى با خیالى آسوده مى تواند به کار ادامه دهد. 
این مهاجم برزیلى اگر روند خوب خودش را ادامه دهد حاال جدى ترین شانس آقاى گلى است 

و به نظر مى رسد رقبایش نیز کار سختى براى رسیدن به او در جدول گلزنان خواهند داشت.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد: 
عبدا... کرمى در دیدار مقابل ذوب آهن محروم 

نبوده است.
ســعید فتاحــى درمــورد نامــه اعتراض آمیز 
باشــگاه ذوب آهن مبنى بر اینکه باشگاه فوالد 
از بازیکــن محــروم مقابل این تیــم در هفته 
چهاردهم لیگ برتر اســتفاده کرده است، گفت: 
عبدا... کرمى بــه هیچ عنوان محــروم نبوده 
اســت این بازیکن سه اخطاره اســت و در این 
فصل بازیکنانى که چهار اخطار بگیرند محروم 

مى شوند. 
وى گفت: عبــدا... کرمى در هفتــه اول مقابل 
پــارس جنوبــى در هفته ســوم مقابــل نفت 
مسجدسلیمان و در هفته سیزدهم مقابل پیکان 
کارت زرد گرفته و این بازیکن در هفته چهاردهم 

محروم نبوده است.
این در حالى اســت که مجید حاج رســولیها، 
سرپرســت تیم فوتبال ذوب آهــن در گفتگو با 
ســایت این باشــگاه گفته بود: عبدا... کرمى، 
بازیکن تیم فوالد خوزســتان با دریافت کارت 
در دیدارهاى مقابل استقالل خوزستان، پارس 
جم، نفت مســجد ســلیمان و پیکان در دیدار 
مقابل ذوب آهن چهار اخطاره و محروم بود که 
فوالدى  ها از این بازیکن استفاده کردند و کارى 

خالف مقررات را به انجام رساندند.
باشگاه ذوب آهن بالفاصله پس از اطالع از این 
موضوع، اعتراض و شــکایت خود را به سازمان 

لیگ ارسال کرد.

این روزها همچنان بحث ورود زنان به ورزشــگاه ها 
داغ اســت. اینکه زنان در بازى پرســپولیس و کاشیما 
نمایشى به ورزشگاه رفته بودند یا این حضور به خواست 

مسئوالن ورزش کشور بوده است.
به گزارش خبرگــزارى «خبرآنالیــن»،  حاال هر روز 
رسانه هاى بین المللى از فشــار فیفا مى گویند. از اینکه 
کمیته مشورتى حقوق بشــر فیفا به اینفانتینو پیشنهاد 
داده اســت براى ورود خانم ها به ورزشگاه هاى ایران 

ضرب االجل تعیین کند.
این درخواســت پس از مالقات فاطما سامورا، دبیرکل 
فیفا با دخترانى کــه در فضاى مجــازى کمپین ورود 
دختران به ورزشــگاه هاى ایران راه انداخته اند، سر و 
صداى رسانه اى بسیارى به پا کرده است اما در درون 
کشــور به نظر مى رســد دولت عالقه زیادى به ورود 

خانم ها دارد.
بعد از بازى فینال آســیا بود که رئیس جمهور حســن 
روحانى در ســخنانى از ورود بانوان به ورزشــگاه ها 
حمایت کرد. حرف هایى کــه انتقادهاى تندى البته به 

همراه داشت اما با واکنش هاى مثبتى هم روبه رو شد.
ولى آیا ورود بانوان به همان بازى پرسپولیس محدود 

مى شد؟
در ماه هاى گذشته فدراســیون فوتبال ورود خانم ها 

به صورت محدود را به تمرین ها باز گذاشــته تا تمرین 
تیم هاى ملى ممنوعیت تماشــایش برطرف شــود. از 
طرف دیگر تاج و دوستانش تأکید دارند تهدیدهاى فیفا 
براى حل مشکل جدى است و مى گویند متهم شده اند 

به تبعیض جنسیتى!

این حرفى اســت که توماس باخ، رئیــس کمیته بین 
المللى المپیک و اینفانتینو رئیس فیفا چندبارى به حسن 
روحانى هم گفته اند اما آنچه دولت ایران بر آن اصرار 
دارد چهره اى است که حضور بانوان در ورزشگاه ها از 

وضعیت کشور مى سازد.

رضا صالحى امیرى، رئیس کمیته ملى المپیک ایران در 
این باره مى گوید: «در جام جهانى و براى بازى ایران 
و مراکش و بازى با اسپانیا و پرتغال درهاى آزادى را باز 
کردیم و خانواده ها به استادیوم آمدند. همه در کنار هم 
بازى ها را دیدند. چند نفر شــاید شیطنت کردند و چند 
تصویر هم منتشر شــد که مثًال حساسیت برانگیز باشد 
اما آنجا هر کسى داشــت کار خودش را مى کرد. یکى 
نماز مى خواند. این همه خانواده دعا مى کردند. بسیارى 
بچه هاى شان را آورده بودند و همه چیز عالى بود. براى 

بازى فینال هم همه چیز به همین صورت بود.»
او اعتقاد دارد که این حضور کمک شــایانى به تصویر 
کشــور در خارج از مرزها در دل این فضاســازى هاى 
غیر واقعى مى کند: «مى کوشــند کــه بگویند ما مثًال 
تبعیض داریم. بهانه شــان هم مثالً  ورزشــگاه است. 
خب دیدید خانم هــا و خانواده ها آمدنــد و چقدر هم 
فضا خوب بود. چقدر اســتقبال شد. چقدر بازتاب مثبت 
داشت هم توماس باخ و هم اینفانتینو براى این حضور 
از دولت ایران تشــکر کردند. هر دوى این حضورهاى 
خانم ها با خواســت رئیس جمهور و دولــت بود و باور 
ما این اســت که با حل مشــکالت براى ورود بانوان

مى توانیم بیشترین بهره اجتماعى را از حضور خانم ها 
در استادیوم ها ببریم.»

چرا امید باز شدن درهاى ورزشگاه روى زنان 
پررنگ است؟

کى روش استنلى با خیال راحت
 به دنبال آقاى گلى
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حرف هاى لیال اوتادى در تلویزیون اصفهان در انتقاد از کى روش بازتاب هاى 
زیادى داشت. دلیل حرف هاى او چه بود؟

پس از حرف هاى تند لیال اوتادى علیه کى روش،  فن پیج طرفداران کى روش 
در این باره بسیار نوشتند که این هنرپیشه چون خواهر همسر امید نمازى است، 

احتماًال به این دلیل از کى روش انتقاد کرده است.
درحالى که اوًال امید نمازى دســتیار پیشــین مرد پرتغالى و ســرمربى پیشین
ذوب آهن قطعاً اینقدر شهامت براى گفتن انتقاداتش دارد که حرفش را خودش
 مى زند و دیگر اینکه لیال اوتادى اتفاقاً از هنرپیشــه هاى عالقه مند به فوتبال 
اســت که مى گفتند در محافل فوتبالى و هنر چون مراسمى که خیلى از اهالى 
فوتبال از قبیل على کریمى، دایى، على پروین و قلعه نویى و حسین هدایتى بودند، 
مى رفته و درباره فوتبال نظر زیاد مى داده است پس اگر حاال هم او از کى روش 
انتقاد کند اصالً  چیز عجیبى نیست و نباید بى دلیل پاى امید نمازى را وسط بکشند.

انتقادات لیال اوتادى
 بخاطر امید نمازى بود؟

به دنبال اعالم کنفدراسیون فوتبال آمریکاى جنوبى مبنى بر اینکه بازى برگشت تیم هاى 
ریورپالته و بوکاجونیورز در فینال کوپا لیبرتادورس در خارج از خاك آرژانتین برگزار 
خواهد شد، اکنون قرار اســت که این بازى روز هشتم دسامبر در استادیوم خلیفه 

شهر دوحه قطر برگزار شود.
یه  «سان» در این باره نوشت: اغتشاش هواداران ریورپالته پیش نشــر

حمله آنها به اتوبوس تیم بوکاجونیورز که منجر به جراحت از بازى برگشت و 
شــد، این بازى را تا کنون دو بار بــه تعویق انداخته دو بازیکــن تیم مهمان 

آمریــکاى جنوبى هم بــراى مجازات کــردن تیم است و کنفدراسیون فوتبال 
ورزشگاه خانگى اش محروم کرده است.ریورپالتــه آن را از بــازى در 

جنــواى ایتالیا با ارســال نامــه اى به مســئوالن برگزار پیــش از این شــهردار شــهر 
کننده بازى از آمادگى این شهر براى پذیرایى از دو تیم خبر داده بود. اما اکنون نشریه «سان» مدعى شده 

است که این بازى در فاصله اى 8000 و 269 مایلى از بوئنوس آیرس و در کشور قطر برگزار خواهد شد.
برنده دیدارى که در ورزشگاه 40 هزار نفرى خلیفه برگزار مى شود، در این کشور مى ماند تا در جام جهانى 

باشگاه ها که چهار  روز پس از آن بازى در ابوظبى امارات آغاز مى شود شرکت کند.

تیر ذوب آهن 
به سنگ خـــورد

 ماشین گلزنى خاموش شده است!
آمار عجیب مهاجم پرسپولیس در لیگ برتر

گرچه گادوین منشا زننده مهمترین گل تاریخ باشگاه پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آســیا بود و به لطف گل وى به تیم الدحیل بود که سرخپوشان براى نخستین بار در 
تاریخ حیاتشان به فینال آسیا رســیدند اما حتى آن گل حساس هم نمى تواند مانع از 

نادیده گرفته شدن عملکرد بسیار ضعیف وى در خط حمله این تیم باشد. 
گادوین منشــا که بعد از درخشش با پیراهن پیکان در لیگ شــانزدهم، مورد توجه 
پرسپولیس قرار گرفت و پیش از پایان رسمى آن دوره از مسابقات با سرخپوشان توافق 
کرد تا به همراه شجاع خلیل زاده اولین خریدهاى این تیم براى لیگ هفدهم باشند، 

هرگز در پرسپولیس نتوانست انتظارات را برآورده کند.

چهار گل منشا فصل گذشته را کًال با ده گل شــامل چهار گل در آسیا، 
اتمام رساند در لیگ برتــر و دو گل در جام حذفى براى پرســپولیس به 

و عملکرد او آنقدر سئوال بر انگیز بود که وى را حتى تا آستانه جدایى از پرسپولیس 
هم پیش ببرد. تنها پنجره بسته نقل و انتقاالت پرسپولیس بود که مانع از جدایى این 

بازیکن از جمع شاگردان برانکو براى فصل جارى شد.
منشا فصل جارى را با نیمکت نشینى و حضور به عنوان بازیکن جانشین در پرسپولیس 
آغاز کرد اما رفته رفته بر دقایق حضور وى در پرسپولیس افزوده شد و از هفته ششم 

تبدیل به بازیکن ثابت و تغییر ناپذیر در این تیم شد. 

در این فصل حضور داشته گادوین منشا در هر 11 بازى پرسپولیس 
اســت. آن هم در حالى و عملکرد او در این 11 بازى تنها یک گل 

دروازه حریف بوده و که او نزدیک ترین بازیکن پرسپولیس به 
نقش مهاجم هدف را ایفا مى کند.

منشا در این 11 بازى مجموعًا 690 دقیقه بازى 
کرده یک گل به ازاى 690 دقیقه بازى به هیچ وجه 

نمى تواند آمار جالب توجهى براى بازیکنى باشد که نقش 
مهاجم نوك را در بهترین پرســپولیس تاریخ که توانسته 

نایب قهرمان آسیا شود، بازى مى کند. 
براى مشــخص کردن عملکرد ضعیف منشــا در پرســپولیس مى تــوان به این 
جمله بســنده کرد کــه ثابت تریــن بازیکن پرســپولیس که یــک مهاجم هدف 
اســت، به اندازه آدام همتى، مدافع جوانى که در هشــت بازى و به میزان تنها 173 
دقیقه براى ایــن تیم بازى کــرده،  گل زده اســت. با ایــن تفاوت کــه گل آدام 
همتى یــک گل 3 امتیــازى در دیدار با ســپیدرود بــود اما گل منشــا در دیدارى 
بــه ثمر رســید که سرخپوشــان بــا نتیجه 3 بــر صفر فــوالد را شکســت داده

 بودند.

مى سازد.سیتى! در استادیوم ها ببریم.»وضعیت کشور

ببهدنبال اعالم کنفدراسیون فوتبال آمریکاى
ررریورپالته و بوکاجونیورز در فینال کوپا
ا خخواهد شد، اکنون قرار اســت که
شهردوحه قطر برگزار شود.

یه ایننشــر «سان» در
آنها به ااز بازى برگشت و  ححمله

شــد،دو بازیکــن تیم مهمان
آمریــاست و کنفدراسیون فوتبال 

ورزشگاهریورپالتــه آنرا از بــازى در
جنــواى ایتالپیــش از این شــهردار شــهر 

کننده بازى از آمادگى این شهر براى پذیرایى از دو تیم خبر
9 و 269 مایلى از بوئنو 0است که این بازى در فاصله اى 8000
م 0برنده دیدارى که در ورزشگاه 40 هزار نفرى خلیفه برگزار
باشگاه ها که چهار  روز پس از آن بازى در ابوظبى امارات آغ

چهار گل چهار گل در آسیا،
اتمام رساند  پرســپولیس به 

ى را حتى تا آستانه جدایى از پرسپولیس 
از جدایىاین ت پرسپولیس بود که مانع

ارى شد.
 بهعنوان بازیکن جانشین در پرسپولیس 
ر پرسپولیس افزوده شد و از هفته ششم 

مشد. 

ددر این فصل حضور داشته گادوین منشا در هر 11 بازى پرسپولیسس
ااســت. آن هم در حالى 1و عملکرد او در این 11 بازى تنها یک گل 

دددددروازه حریف بوده و که او نزدیک ترین بازیکن پرسپولیس به 
نقش مهاجم هدف را ایفا مىکند.

منشا در این 11 بازى مجموعًا 690 دقیقه بازى 
کرده یک گل به ازاى 690 دقیقه بازى به هیچ وجه 

نمى تواند آمار جالب توجهى براى بازیکنى باشد که نقش 
پرســپولیس تاریخ که توانسته  مهاجم نوك را در بهترین

نایب قهرمان آسیا شود، بازى مى کند.
براى مشــخص کردن عملکرد ضعیف
جمله بســنده کرد کــه ثابت تریــنب
اســت، به اندازه آدام همتى، مدافع جوا
دقیقه براى ایــن تیم بازى کــرده،  گل
3همتى یــک گل 3 امتیــازى در دیدار
بــه ثمر رســید که سرخپوشــان بــا

 بودند.

على پروین مى گوید با شرایطى که على اکبریان دارد، 
به دنبال این است بازیکن پیشین فوتبال را از زندان آزاد 
کند.اکبریان بازیکن پیشین پرسپولیس و استقالل به 
جرم حمل مواد مخدر  به اعدام محکوم شده بود که با 
رایزنى هاى على پروین طى سال هاى اخیر، این حکم 
به حبس ابد تقلیل پیدا کرد و حتى آن نیز به 16 سال 
رســید. حاال پروین به دنبال این است که این هشت 

سال هم بخشیده شود.
پروین در این خصوص گفت: براى پیگیرى نجات على 
اکبریان از زندان به دیدن آقاى کمالى پور از کمیسیون 
قضائى مجلس آمدم. اسطوره فوتبال ایران یادآور شد: 
اکبریان دو دختر نوجوان دارد. اکنون که هشت سال از 
مدت حبس او گذشته، در تالش هستیم تا آزاد شود و 

به خانه و خانواده اش برگردد.

3 ســال پیش گفته بود دلش مى خواهد در پرسپولیس 
بازى کند؛ حتى براى یک دقیقه. همان ســال برانکو 
اعالم کرد که به او بــراى بازى در پســت دفاع چپ 
نیاز دارد امــا این بازیکن در حالى که تا محقق شــدن 
رؤیایش فاصله اى نداشــت، بین پیشنهاد پرسپولیس 
و چند باشــگاه لیگ برترى دیگر، ســپاهان اصفهان 
را انتخــاب کــرد و بــه ایــن تیم

 پیوست. 
با این حال هفته گذشته خبرى 
در رسانه ها منتشر شد مبنى 

بر تمایل مجدد ســرمربى پرســپولیس به جذب این 
وینگر جوان؛ خبرى که بــا توجه به عالقه این بازیکن 
به تیم ســرخپوش پایتخت مى تواند برایش بســیار

 وسوسه انگیز باشد. 
از مهرداد محمدى ســخن مى گوییم، بازیکنى که در 
آخرین روزهاى بهار 95، پس از درخشــش در فصل 
پانزدهم رقابت هاى لیگ برتــر در تیم راه آهن، راهى 
اصفهان شــد و با نظر عبدا... ویسى ســر مربى وقت 

سپاهان به جمع بازیکنان این تیم ملحق شد اما در 
دو سال گذشــته روزهاى خوبى را در این 
تیم ســپرى نکرد و نتوانست آنطور 
که از او انتظار مى رفت ظاهر شود تا 
جایى که در دوره اى نیمکت نشین 
شد. اما گویا امســال و با حضور امیر 
قلعه نویى در ســپاهان،  محمدى جوان 
هم دوباره به روزهاى اوجش برگشــته است. این 
بازیکن 25 ســاله تا قبل از بازى دیروز ســپاهان 
برابر پدیده در اکثر بــازى ها به عنوان یار اصلى به 
میدان رفته و توانسته با زدن دو گل براى تیمش 

و ارســال چهار پاس گل به اعتماد مربیان خود پاسخ 
مثبت بدهد و البته توجه مربیان باشــگاه هاى دیگر از
 جملــه برانکــو را نیــز بــه ســمت خــود جلــب

 کرده است.
گویا سرمربى پرســپولیس تصمیم گرفته با اضافه 

کردن مهرداد محمدى به جمع بازیکنان تیمش، 
از این بازیکن در پســت دفاع چپ بهره بگیرد 
اما این بازیکــن عالقه اى به بــازى در این 
پست ندارد و شــاید به همین دلیل هم بود 
که ســه ســال پیش از آرزوى بــازى در 
تیم محبوبش دســت کشــید و به جمع
 طالیى پوشان پیوســت.  با این حال 

باید دید این بار هم او مثل گذشــته 
دست رد به ســینه برانکو خواهد 

زد یا حاضــر مى شــود براى 
رسیدن به خواسته اش دست 
به هــرکارى بزند حتى بازى 
در پست دفاع چپ. ضمن 

اینکه نباید از این نکته 
سه ســال پیش غافل شــد که 

آهن پرسپولیســى مالک باشگاه راه 
بــود رضایتنامه این بــود و حاضــر 
راحتى براى پیوستن بازیکــن را به 

پرســپولیس  امضاکند امــا اکنون به 
مهرداد محمدى بازیکن تیم اوضاع فرق مى کند و 

سپاهان است؛ رقیب سرسخت سرخپوشان پایتخت. 

چه سخت است غم از دست دادن کسى 
که براى تو خانه ساخته و با معنویت تو را 
در آغوش پرورده است. فقدان مادر 

دردى است بس عظیم و جانکاه.
اندوه از دســت دادن او چنان تلخ است 
که هیــچ عبارتى را در ایــن مقام یاراى 
مرهم نهادن نیست. تنها یاد خداست که 
مى تواند دل پر درد شما را تسلى بخشد. 
در غــم هجــران مــادر بزرگوارتان 

سوگواریم و پریشان
ضمن عرض تســلیت به شما و خانواده 
گرامى، علو مرتبــت، رفعت و مغفرت 
واسعه الهى را براى آن بانوى بافضیلت، 

مسئلت مى نمایم.
ایرج ناظمى؛ سردبیر 

... و هــر از گاه در گــذر زمان، 
در گذر بــى صــداى ثانیه هاى 
دنیاى فانــى، جــرس کاروان از 
رحیل مســافرى خبــر مى دهد 
که در سکونى، آغازى بى پایان را

 مى سراید.

تالش على پروین
 براى آزادى اکبریان 

برادر گرامى
 جناب آقاى مرتضى رمضانى

دبیر محترم سرویس ورزش 
نصف جهان

مرضیه غفاریان

یس پو پر ه پی بین ى یش رؤی
و چند باشــگاه لیگ برترى دیگر، ســپاهان اصفهان 
را انتخــاب کــرد و بــه ایــن تیم

 پیوست. 
با این حال هفته گذشته خبرى 
در رسانه ها منتشر شد مبنى 

ل ر ش ر ز پس ر به ى روز رین
پانزدهم رقابت هاى لیگ برتــر در تیم راه آهن، راهى 
اصفهان شــد و با نظر عبدا... ویسى ســر مربى وقت 

سپاهان به جمع بازیکنان این تیم ملحق شد اما در 
دو سال گذشــته روزهاى خوبى را در این 
تیم ســپرى نکرد و نتوانست آنطور 
از او انتظار مى رفت ظاهر شود تا  که
جایى که در دوره اى نیمکت نشین

شد. اما گویا امســال و با حضور امیر 
قلعه نویى در ســپاهان،  محمدى جوان 
دوباره به روزهاى اوجش برگشــته است. این  هم
5بازیکن 25 ســاله تا قبل از بازى دیروز ســپاهان 
برابر پدیده در اکثر بــازى ها به عنوان یار اصلى به 
میدان رفته و توانسته با زدن دو گل براى تیمش 

برانکو در صدد متقاعد کردن مهرداد محمدى 

رؤیاى «سرخ» حتى به قیمت «چپ» شدن!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح 
قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015002556 مورخ 1396/12/19  خاتون جان محمدى خشوئى 
فرزند شاه کرم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 775,26 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى واقع در خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

على رحیمى .
2 - راى شماره 139760302015000030 مورخ 1397/01/16  ماه سلطان ترك على عسکرى 
ریزى فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 181,07 مترمربع مفروزى 
از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى عباسعلى مدحى ریزى .
3 - راى شــماره 139660302015001200 مــورخ 1397/04/24  حمید ســلیمیان ریزى 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 222,03 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
4 - راى شــماره 139660302015001572 مورخ 1397/06/17  زهرا شرافت قلعه قاسمى 
فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 127,68 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شماره 139660302015001575 مورخ 1397/06/17  رقیه مرادى ریزى فرزند امراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,36 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .

6 - راى شــماره 139660302015001760 مــورخ 1397/07/11  قربانعلى طغیانى ریزى 
فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 156,84 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شــماره 139660302015001981 مورخ 1397/07/24  رحیم قربانى چم کهریزى 
فرزند اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 380,07 مترمربع 
مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى اسداله قربانى .
8 - راى شــماره 139660302015001982 مورخ 1397/07/24  زهرا قربانى چم کهریزى 
فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 380,07 مترمربع 
مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى اسداله قربانى .
9 - راى شــماره 139660302015001990 مورخ 1397/07/25  پیمان لکهاى ریزى فرزند 
پرویز نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 294,79 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شماره 139660302015001991 مورخ 1397/07/25  محمد على اله یارى فرزند 
کوچک على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200,15 مترمربع مفروزى از پالك 
329 - اصلى واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد رضا امینى نوگورانى .
11 - راى شماره 139760302015001999 مورخ 1397/07/29  صغرى عبدالهى ریزى فرزند 
محمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به مساحت 
328,12 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
12 - راى شماره 139760302015002000 مورخ 1397/07/29  زهرا عبدالهى فرزند محمد 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به مساحت 
328,12 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
13 - راى شماره 139760302015002001 مورخ 1397/07/29  سکینه عبدالهى ریزى فرزند 
محمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به مساحت 
328,12 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
14 - راى شــماره 139760302015002002 مورخ 1397/07/29  معصومه عبدالهى ریزى 
فرزند محمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به 
مساحت 328,12 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
15 - راى شماره 139760302015002003 مورخ 1397/07/29  حسن صالحى ریزى فرزند 
هاجى محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 240,40 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شماره 139760302015002004 مورخ 1397/07/29  محسن نکوئى ریزى فرزند 
على محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 174,63 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
17 - راى شماره 139760302015002006 مورخ 1397/07/29  امین اله سلیمیان ریزى فرزند 
حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 212,44 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شماره 139760302015002007 مورخ 1397/07/29  پروین سلیمیان ریزى فرزند 
کاظم نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 212,44 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
19 - راى شماره 139760302015002008 مورخ 1397/07/29  امراله معین فرزند خدامراد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,77 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
20 - راى شــماره 139760302015002009 مورخ 1397/07/29  ســکینه سلیمیان ریزى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 343,92 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
21 - راى شماره 139760302015002010 مورخ 1397/07/29  سید رضا موسوى فرزند ناصر 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار آهن به مساحت 3350,33 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
22 - راى شــماره 139760302015002011 مورخ 1397/07/29  ســید محمد مصطفوى 
قهفرخى ریزى فرزند ســید یوسف نسبت به نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار آهن به 
مســاحت 3350,33 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
23 - راى شــماره 139760302015002012 مــورخ 1397/07/29  زهرا معین ریزى فرزند 
فتح اله نسبت به نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار آهن به مساحت 3350,33 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
24 - راى شــماره 139760302015002013 مورخ 1397/07/29  تقــى مهدى زاده ریزى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 190,90 مترمربع مفروزى از پالك 

107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 
ابوالفتح قهرمان .

25 - راى شماره 139760302015002014 مورخ 1397/07/29  غالمرضا رضائى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شــماره 139760302015002016 مورخ 1397/07/29  غالمرضا طوقانى ریزى 
فرزند محمود نســبت به 4,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 253 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
27 - راى شــماره 139760302015002017 مورخ 1397/07/29  فاطمه براتى ریزى فرزند 
رضا نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 253 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
28 - راى شــماره 139760302015002028 مورخ 1397/08/15  مجتبــى عابدى فرزند 
محمد تقى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 144,46 مترمربع مفروزى از پالك 
104,1 - اصلى که به شماره 1943 اصلى تبدیل شده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیمراد عابدى باباشیخعلى .
29 - راى شــماره 139760302015002060 مورخ 1397/08/21  صدیقه فتحى دورباطى 
فرزند اله یار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 341,97 مترمربع مفروزى از پالك 
321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالکریم نورى .
30 - راى شــماره 139760302015002061 مــورخ 1397/08/21  بهنام گلخنى دورباطى 
فرزند احمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 165,10 مترمربع به 
انضمام اعیانى فوقانى احداثى بر روى کوچه بن بســت به مساحت 42,92 مترمربع مفروزى از 
پالك 321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى خانعلى اسکندرى دورباطى .
31 - راى شماره 139760302015002062 مورخ 1397/08/21  هنگامه نازك کار فرزند على 
اکبر نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 165,10 مترمربع به انضمام 
اعیانى فوقانى احداثى بر روى کوچه بن بســت به مســاحت 42,92 مترمربع مفروزى از پالك 
321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

خانعلى اسکندرى دورباطى .
32 - راى شــماره 139760302015002063 مورخ 1397/08/21  ابراهیم نورى دورباطى 
فرزند عبدالکریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369,96 مترمربع مفروزى از پالك 
321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالکریم نورى .
33 - راى شماره 139760302015002064 مورخ 1397/08/21  سجاد حاجى چرمهینى فرزند 
اسکندر نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع مفروزى 
از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
34 - راى شماره 139760302015002065 مورخ 1397/08/21  سعید حاجى چرمهینى فرزند 
اسکندر نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع مفروزى 
از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
35 - راى شماره 139760302015002066 مورخ 1397/08/21  زهرا نعمتیان چرمهینى فرزند 
شهریار نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع مفروزى 
از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
36 - راى شــماره 139760302015002067 مورخ 1397/08/21  پریسا نعمتیان چرمهینى 
فرزند شهریار نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467,17 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
37 - راى شــماره 139760302015002077 مورخ 1397/08/21  افسانه سعید زاده فرزند 
محمد على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 200,50 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
38 - راى شــماره 139760302015002079 مورخ 1397/08/21  رضا رئیســى گله دارى 
فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101,10 مترمربع مفروزى از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمد آتشى ریزى .
39 - راى شماره 139760302015002080 مورخ 1397/08/21  حسن براتى ریزى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 67,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
40 – راى شــماره 139760302015002081 مورخ 1397/08/21  رمضان سبکتکین ریزى 
فرزند حسینعلى نســبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شماره 139760302015002082 مورخ 1397/08/21  فاطمه سبکتکین ریزى فرزند 
قدمعلى نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
42 - راى شــماره 139760302015002161 مورخ 1397/09/01  رجبعلى مختارى فرزند 
جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256,29 مترمربع مفروز از پالك 226 فرعى از 
158 - اصلى واقع در قریه همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالخالق مختارى همامى .
43 - راى شماره 139760302015002162 مورخ 1397/09/01  فرض اله مختارى همامى 
فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255,22 مترمربع مفروز از پالك 226 
فرعى از 158 - اصلى واقع در قریه همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 
مالک رسمى عبدالخالق مختارى همامى . تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مورخ  1397/09/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه  مورخ  1397/09/25 م الف: 301961 محمد رضا رئیسى 

زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/  9/163
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397560203004976 تاریخ 1397/08/10-ورثه جعفر سلطانى فرزند غالمرضا به 
موجب در خواست وارده به شــماره 15341 مورخ 1397/07/26 و به  استناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى 1278/30 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که در صفحه 296 دفتر 
135 امالك ذیل ثبت 21457/1707 صادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال 39384 مورخ 
1356/08/18 دفتر خانه 88  نجف آباد به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است . 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت اسباب کشى 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 ( غیر نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این از آنچه در این آگهى ذکرشــده ) آگهى تا ده (10) 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار1397/09/10-281794/م الف- حسین زمانى-از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/ 8/318
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 111695 ش 22 شماره دادنامه: 9609976795200938- 96/10/26 مرجع 
رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: شــهربانو ملکى نشانى: پارك الله 
کوچه برج بن بست شاهد پالك 333 خوانده: شهریار کاظم زاده نشانى: مجهول المکان با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شوراء ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى شهربانو ملکى به طرفیت 

شهریار کاظم زاده به خواســته مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال وجه یک چک به شماره هاى 
639422 به عهده ى بانک شهر به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و 
بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313 و 314  قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 1/590/000 ریال بابت هزینه دادرسى و وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (94/10/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف: 295234 شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/160
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106825310047 شــماره پرونده: 9709986825300173 شماره 
بایگانى شعبه: 970183 خواها ن طلعت کاظمى دادخواستى به طرفیت خواندگان ابوالفضل خانى 
و رسول غفورى به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالســه 9709986825300173 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1397/11/06 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت 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 نشــر 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. م الف: 297664 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /9/161
حصر وراثت

خانم نصرت مصطفوى داراى شناسنامه شماره 2507 به شرح دادخواست به کالسه 523/97 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رامین توکلى 
گارماسه بشناسنامه 1271693496 در تاریخ 1391/12/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است: 1- نصرت مصطفوى فرزند علیمراد ش.ش 2507 
ت.ت 1338 صادره از بحرین (مادر متوفى) 2- یوسف توکلى گارماسه فرزند کریم 1836 ت.ت 
1335 صادره از آبادان (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مز بور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 301429 

توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /9/162
حصروراثت 

مازیار کلهرى داراى شناسنامه شماره 321 به شرح دادخواست به کالسه 1171/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز کلهرى بشناسنامه 
321 در تاریخ 97/05/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. پروین کلهرى ش ش 1913 ، 2. بابک کلهــرى ش ش 212 ، 3. مازیار 
کلهرى ش ش 647 (فرزندان متوفى)، 4. مریم اکبرى نبى ش ش 969 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 301076/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/165
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 497/97 دادنامه 643/97-97/08/13 
مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: یداله دهباشى وکیل خواهان: 
ژاله رمضانى نشانى: نجف آباد-خ امام- چهارراه شهردارى-مجتمع نگار خوانده: محبوب عظیمى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.راى شورا درخصوص دعواى : 
یداله دهباشى با وکالت ژاله رمضانى به طرفیت محبوب عظیمى به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال به عهده بانک سپه به شماره 0090742 و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان 97/05/31 به انضمام هزینه هاى دادرسى،نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوى لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت 
تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ 97/05/31 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 301551/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم/ 9/166
 اخطار اجرایى

شماره 167/97 به موجب راى شماره 427/97 تاریخ 97/05/29 حوزه 6 ویالشهر شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اسما سلمانى زاده به نشانى 
نجف آباد-باغملى-پاســاژ سجاد- پالك 16- کدپســتى: 76857-75177 محکوم است به 
پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت 
ابطال تمبر و هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه 
از تاریخ 96/09/20 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: محمد 
جعفر نیرى با وکالت امیرحسین قدیرى به نشــانى: نجف آباد-خ 17 شهریور-نبش تقاطع 22 
بهمن-دفتروکالت، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت 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. 302284/م الف-شعبه 

ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/167
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 97-515 دادنامه 97/08/21- 665/97 
مرجع رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد-ویالشــهر خواهان: موال صالحى 
نشانى: یزدانشهر-قســمت دوم-خ اول- کوچه پروین خوانده: جمال سیاحى نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 169713-(95/09/20) جمعا به مبلغ 
14020000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى موال 
صالحى به طرفیت جمال ســیاحى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجــارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14020000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1400000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/09/20 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 302503/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه ششم/ 9/168

 حصروراثت 
مریم چاوشى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1409 به شرح دادخواست به کالسه 1178/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره عبداله 
نجف آبادى بشناسنامه 809 در تاریخ 95/05/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد چاوشــى نجف آبادى ش ش 119 ، 2. حمید 
چاوشى نجف آبادى ش ش 664 ، 3. مریم چاوشى نجف آبادى ش ش 1409 (فرزندان متوفى)، 
4. محمود چاوشى نجف آبادى ش ش 699 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 302802/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /9/169
 حصروراثت 

میثم ناصحى داراى شناسنامه شماره 1080151648 به شرح دادخواست به کالسه 1179/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى 
ناصحى بشناســنامه 391 در تاریخ 97/06/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مرضیه ناصحى ش ش 247 ، 2. میثم ناصحى ش 
ش 1080151648 (فرزندان متوفى)، 3. عصمت انتشارى ش ش 85 (همسر متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 302879/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/170
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغیه: شماره ابالغنامه: 9710103731507265 شــماره پرونده: 9709983731500805 
شــماره بایگانى شــعبه: 970816 ابالغ شــونده حقیقى: خســرو خســروى فرزنــد حیدر 
کدملى:1818142279 نشــانى: مجهول المکان، تاریخ حضور: 1397/10/04 ساعت حضور: 
11:00 ،در خصوص دعوى على رضا بهمنى زاده به طرفیت شــما مبنى بر مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسى و تامین خواسته در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. این ابالغنامه براى شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است. 
*به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربرى خود، اطالعات این ابالغیه و 
پیوستهاى آن را از قسمت "دریافت با شماره" با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت 
و مشاهده کنید. *چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربرى (شناسه و رمز) دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکى از دفاتر خدمات الکترونیک قضائى و در صورت عدم دسترســى، به 
نزدیکترین واحد قضائى مراجعه نمایید. *عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائى 
بوده و ابالغ محسوب مى شود. -تنظیم کننده ابالغنامه: محمد فرهمندى  302948/م الف-دفتر 

شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 9/171
 حصر وراثت

آقاى / خانم بهرام موسوى مدنى طادى بشناسنامه شــماره  9114  به شرح دادخواست کالسه 
97/1682  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
محمد موسوى مدنى طادى بشناسنامه شــماره  26 در تاریخ 05/ 1397/05  درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- معصومه هاشمى شماره شناســنامه 118 نسبت مادر 
2- بهرام موسوى مدنى طادى شماره شناسنامه 9114 نسبت فرزند 3- مهرداد موسوى مدنى 
طادى شماره شناسنامه 2300 نسبت فرزند 4- محسن موسوى مدنى طادى شماره شناسنامه 
189 نسبت فرزند 5- مژگان موسوى مدنى طادى شماره شناسنامه 1100170091 نسبت فرزند 
6- محبوبه موسوى مدنى طادى شماره شناسنامه 26 نسبت فرزند 7- مینا موسوى مدنى طادى 
شماره شناسنامه 676 نسبت فرزند 8- مهرى قدیرى طادى شماره شناسنامه 5 نسبت فرزند ، ، 
پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 301897  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان/ 9/172 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/535255- تاریخ ثبت صادره : 09/06/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 19/1135 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى على کریمى کلیشادى فرزند نوروزعلى در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/10/03 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به  موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشــار :1397/09/10- م الف / 301759 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك فالورجان/ 9/173
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/535365- تاریخ ثبت صادره : 09/06/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکبابخانه مخروبه پالك شــماره 19/1137 واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى محمد درخش افشان فرزند کرم در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز ســه شــنبه 
مورخ 1397/10/04 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار :1397/09/10 - م الف / 301804 -  اکبر 

پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 9/174 
مزایده اموال منقول 

شماره : 970022  اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970022  
اجرائى موضوع علیه آقاى اسداله رئیسى اشترجانى و له آقاى محسن هنرمند در تاریخ 09/28/ 
97 به منظور فروش 1- دودســتگاه کله برسنگ ساخت ایران ماشین ســازى پیمان بصورت 
اتوماتیک 2- دودستگاه آسیاب سنگ ساخت درین کاشان فاقد دینام از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان  اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع 
مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى جمعا به مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال ( مورد 
یک ســیصدو چهل میلیون ریال و مورد دوپانصد میلیون ریال) ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجــراى احکام از موقعیت اموال مطلع 
شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد 
ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 301716   اجراى احکام مدنى 

دادگسترى فالورجان/ 9/175 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر 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 شود 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 شــماره 139760302023000746 مــورخ 97/08/30 آقاى عبدالعلى 
مهاجرانى به شماره شناسنامه 16 کدملى 1291263896 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نسبت 
به 2 حبه و دو پنجم حبه از 72 حبه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 447/88 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 9001 و 9002- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از 
طرف بانو فاطمه سلطان نژاد حس ینى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/25 م الف: 303196 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/177



سالمتسالمت 07073376 سال پانزدهمشنبه  10آذر  ماه   1397

خواص ارده و شیره به عنوان یک ماده غذایى 100درصد 
طبیعى بسیار است. کنجد اصلى ترین ماده تشکیل دهنده 

ارده است که تسکین درد یکى از خواص آن است.
ارده چیست؟

ارده نام نوعى خوراکى است که از کنجد کوبیده شده به 
دســت مى آید. در حقیقت ارده خود به تنهایى یک ماده 
غذایى کامل براى هر وعده غذایى به ویژه صبحانه است. 
ارده فاقد هر گونه افزودنى، اعم از شیمیایى و غیرشیمیایى 
است و به عبارتى 100درصد طبیعى است. ماده اصلى و 
تنها ماده تشــکیل دهنده آن کنجد است. در واقع مایعى 
است که از کنجد نرم پوست کنده بریان و نرم کوبیده تهیه 

شده و روغن آن جدا نشده باشد.
خواص بى شمار کنجد

براى اینکه به خواص ارده و شیره اشاره کنیم در ابتدا بهتر 
است خواص ماده اصلى تشکیل دهنده ارده یعنى همان 

کنجد را به طور مختصر بگوییم.
کنجد منبع غنى از پروتئین است و ارزش غذایى باالیى 
دارد. هر قاشق غذاخورى کنجد تأمین کننده 14 درصد از 
نیاز روزانه به کلسیم بدن است؛ مصرف 50 گرم از کنجد، 
25 درصد از نیاز روزانه به اسید فولیک را بر طرف مى کند.

دانه کنجد داراى 20 تا 25 درصــد پروتئین، 50 درصد 
چربى و به نسبت مساوى اسیدلینولئیک و اولئیک است. 
کنجد یکى از منابع بسیار مفید براى جذب آهن، روى و 
کلسیم به شمار مى آید. این دانه منبع آهن گیاهى است 
که براى رفع خستگى مفید است. همچنین مصرف این 
دانه گیاهى براى افرادى که مبتال به کم خونى فقر آهن 

هستند، مى تواند بسیارمؤثر باشد.
افرادى که شیر دوســت ندارند و یا به هر دلیل مصرف 
شیر به مزاجشان سازگار نیست،  مى توانند از کنجد براى 
تأمین کلسیم، روى و آهن خود که از مواد معدنى مهم به 

شمار مى آید، استفاده کنند.
فواید ارده و شیره و مواد حاوى آنها

گفتنى است خاصیت اصلى انواع شــیره و ارده، انرژى زا 
بودن آنهاست و براى مواقعى که بدن به انرژى بیشترى 

براى گرم کردن خود احتیاج دارد، بهترین غذا محسوب 
مى شوند.

ارده و شیره چاق کننده و دیرهضم هستند. منضج دمل ها 
و زخم هاى چرکى و تسکین دهنده درد، گرمى و خشکى 
عضو از دیگر خواص ارده و شیره است. ارده مزاج گرم و 
تر دارد و مصلح آن سرکه و عسل است. ارده و شیره هر 

دو گرم هستند.
از کنجد و ارده در درمان اختالالت کبد و کلیه اســتفاده 
مى شود و براى درمان اســتخوان درد و درد مفاصل هم 
مفید است. به دلیل تحرك باالى کودکان، مصرف ارده و 

حلوا ارده در وعده صبحانه، عالوه بر رساندن انرژى الزم 
به آنها، باعث تقویت حافظه شان هم مى شود.

شیره انگور هم درســت مانند خود انگور داراى مقدار 
قابل توجهى ویتامیــن هاى A، Bو C بــوده و در 
ضمن ضدنفخ اســت. همچنین شــیره در بدن باعث 
دفع اوره و مقــدارى از اســیدهاى غیرمفید بدن مى 
شــود و کارشناســان تغذیه آن را پاك کننده بقایاى 
غذاهــا در روده و معده مــى دانند. البته شــیره انگور 
محرك اعمال کبدى هم هســت و به خونســازى نیز

 کمک مى کند.

کیوى در میان میوه  هاى موجود، به  عنوان منبعى غنى از 
ویتامین C به شــمار مى   آید و با توجه به این ویژگى اش
 مى توانید براى پیشگیرى از ابتال به سرماخوردگى، چند عدد 
از آن را در رژیم غذایى روزانه  تان جاى دهید. کارشناسان 
تغذیه تأکید مى کنند که به شش دلیل نباید از خوردن کیوى 

غافل شوید:
1-تنفس آسان تر 

کارشناسان اعالم مى کنند که یک فرد بالغ نزدیک به 20 
هزار بار در روز تنفس مى کند. کودکانى که پنج تا هفت عدد 
کیوى در هفته مى خورند، دچار خس خس سینه کمترى 

مى شوند و تنگى نفس شبانه در آنها کاهش مى یابد.
2-کاهش خطر ابتال به نابینایى مرتبط با سن 

کیوى حاوى «لوتئین» یعنى سلطان آنتى اکسیدان هاست 
که از کورى مرتبط با سن جلوگیرى مى کند. همچنین سبب 
محافظت از چشم ها از انواع مختلف آسیب هاى ناشى از 

رادیکال هاى آزاد مى شود.
3-کیوى و ویتامین هاى آن

 این میوه سرشــار از ویتامین هاىC وE اســت. میزان 
ویتامین C موجود در دو عدد کیوى متوسط دو برابر پرتقال 
است. مطالعات نشــان مى دهد که کیوى سیستم ایمنى 
بدن را تقویت کرده و با اســترس و پیرى مقابله مى کند. 
کیوى براى بهبود زخم و جذب آهن، سالمت استخوان ها، 
رگ هاى خونى و دندان ها بســیار مفید اســت. عالوه بر 
ویتامین C، کیوى حاوى ویتامین  E است که به عنوان یک 
آنتى اکسیدان قوى به کاهش کلسترول و تقویت سیستم 
ایمنى کمک مى کند. هر دو این ویتامین ها بدن را در برابر 

آسیب هاى سلولى سرطان زا محافظت مى کنند.
4-افزایش سروتونین

 با خوردن کیوى میزان «ســروتونین» یکى از ناقل هاى 
عصبى (نروترنسمیترها) فعال در سیستم عصبى مرکزى 
و دستگاه گوارش افزایش مى یابد. نقش سروتونین در لوله  
گوارش این است که هضم غذا را کنترل مى  کند، در حالى  که 
در سیستم عصبى مرکزى نقش کنترل خلق و خوى، خواب، 
اشتها، قدرت یادگیرى و حافظه را بر عهده دارد. سروتونین 

همچنین در ساخت استخوان  ها نقش دارد.
5-منبع غنى از منیزیم و پتاسیم 

مطالعات نشان مى دهد که دو کیوى متوسط، 30 میلى گرم 
منیزیم دارد. این ماده معدنى براى عملکرد عضالت بسیار 
مهم است و سطح انرژى را افزایش مى دهد. پتاسیم موجود 
در کیوى 20 درصد از موز بیشــتر است و یک ماده معدنى 
عالى براى کنترل فشار خون، کاهش خطر ابتال به سنگ 

کلیه، پوکى استخوان و سکته مغزى به شمار مى رود.
6-مدیریت قند خون 

کیوى بدون چربى است. دو عدد کیوى به تنهایى حاوى فیبر 
بسیار باالست و گزینه خوبى است براى کسانى که مدیریت 
قند خون باید داشته باشند. کیوى میوه خوبى براى سالمت 

قلب، تنظیم هضم غذا و مدیریت کلسترول است.

نفخ شکم مى تواند به علت بلع هوا یا از طریق فرایند هضم 
غذا ایجاد شود. براى اینکه شکم صاف و بدون نفخ و ورم 

داشته باشید، در این مطلب با ما همراه باشید.
میوه نارنگى از بهترین داروهاى طبیعى ضدسرفه است که 
به «اکسپکتورانت» طبیعى در میان درمانگران طب سنتى 
معروف است. مصرف این میوه زمستانى براى افرادى که 
مبتال به ســرفه هاى خلط دار هستند، بسیار مناسب است. 
این میوه مانند شربت اکســپکتورانت خاصیت خلط  آور 
دارد و موجب تخلیه اخالط از گلو و کاهش ســرفه هاى 

بیمار مى شود.
همچنین افرادى که به نفخ شکم مبتال هستند، با مصرف 

این میوه به تنهایى مى توانند به درمان 
این مشــکل بپردازند. البتــه افراط در 

مصرف این میــوه موجب 
افزایش گاز روده شــده و 

ناراحتى هاى گوارشى براى 
مصرف کننده به همراه مى آورد.

به دلیل اینکه راحت ترین میوه براى خوردن 
است و پوست آن به سادگى جدا مى شود، 
بچه ها به خوردن آن تمایل بیشترى دارند، 

بنابراین باید مراقب بود زیرا مصرف بیش از 
اندازه، بچه ها را به اسهال و کندى عملکرد روده ها 

مبتال مى کند.  یکى دیگر از عوارض مصرف بیش از اندازه 
بروز آفت و التهاب در دهان و زبان است. همچنین افرادى 
که به زخم معده مبتال هستند نیز باید در مصرف، آب و میوه 

خشک شده آن دقت کرده و زیاده روى نکنند.
افرادى که دچار مســمومیت مى شــوند، مى توانند این 
مســمومیت را با نوشــیدن آب نارنگى یا خوردن تازه آن 
برطرف کنند. خاصیت سم زدایى به بیمار کمک مى کند تا 
خیلى سریع بر مسمومیت و ضعف خود غلبه کند. همچنین 
اگر به فشارخون مبتال هستید، نوشیدن آب این میوه تازه یا 
افزودن میوه خشک شده آن به غذا کمک مى کند تا فشار 

خون خود را کاهش دهید و آن را کنترل کنید.

یک متخصص طب ســنتى گفت: تغییــر رژیم غذایى و 
اســتفاده از گیاهان دارویى، ابتال به بیمارى هاى خونى را 

کاهش مى دهد.
خدامى با اشاره به تأثیرات گیاهان بر سالمت خون گفت: 
هرگیاهى باتوجه به خاصیت هایى که دارد بر خون انسان 
تأثیر مى گذارد. وى با بیان اینکه مصرف زنجبیل بیمارى 
گوارشى افراد را کاهش مى دهد، اظهارکرد: این گیاه باعث 

بهبود حالت تهوع، استفراغ و کاهش دردهاى عضالنى 
مى شود.

این متخصص طب ســنتى با اعــالم اینکه 
تخمه آفتابگردان حاوى موادى نظیر فسفر، 
پتاســیم، آهن، روى و ویتامین B است، 
تصریح کــرد: کاهش اســهال خونى و 
سرطان ریه، جلوگیرى از سرماخوردگى، 
تشکیل سنگ در کلیه و لخته شدن خون 
از مهمترین فواید مصرف تخمه آفتابگردان 

است. به گفته وى، مصرف سیر باعث تصفیه 
خــون و جلوگیرى از تشــکیل پالك هاى 

خونى، کاهش کلسترول و ترى گلیسیرید 
مى شــود و در بهبود جریان خون نقش 

بسزایى دارد.
خدامى همچنین با اشاره به تأثیر لیموترش در از 

بین بردن عفونت بدن گفت: به دلیل اینکه لیموترش حاوى 
سیترات سدیم است، مصرف این گیاه باعث تصفیه خون و 
جلوگیرى از چسبندگى رگ ها مى شود. وى با بیان اینکه 
فلفل باعث افزایش سرعت گردش خون مى شود، تأکید 
کرد: مصرف فلفل باعث سوخت و ساز بدن و تقویت شریان 

خونى انسان مى شود.و رگ هــاى 

بعضى وقت ها احساس مى کنید گردنتان درد مى کند، هنگامى که از خواب بیدار 
مى شوید یا براى مدت طوالنى پشت سیســتم رایانه مى نشینید، همین که قصد 

دارید گردنتان را حرکت دهید، دردى کشنده ماهیچه هاى گردن را آزرده مى کند.
علت گردن درد به سختى قابل تشخیص اســت، ممکن است به دلیل وضعیت بد 
گردن در شب گذشته یا خم کردن بیش از حد سر باشد. ماهیچه هاى گردن ما به 
شانه ها پیچیده شده اند، بنابراین هر گونه درد یا احساس ناراحتى در شانه ها ممکن 
است گردن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. درادامه پنج حرکت کششى گردن را به شما 
معرفى مى کنیم که مى توانید به شکل نشسته انجام دهید و در هر حرکت، حداقل 

سه تا پنج بار نفس عمیق بکشید.
1 - این حرکت را مى توانید براى ارزیابى حرکات گردن انجام دهید. چانه را به سمت 
قفسه سینه بکشید و گوش راست را روى شانه راست قرار دهید. همزمان با بلند کردن 
سر، به سقف نگاه کنید تا گردن شــما به آرامى به سمت عقب برگردد.چانه خود را 
صاف کنید، گوش چپ را روى شانه قرار دهید و چانه را به سمت قفسه سینه نزدیک 
کنید. این حرکات دایره اى را دو بار تکرار کنید و سپس تغییر جهت دهید. در هنگام 

عقب بردن سر، آن را زیاد نکشید، چرا که موجب گرفتگى ستون فقرات مى شود.
2-این کشش براى آزاد کردن عضالت ذوزنقه اى انتهاى گردن بسیار مفید است.

دست راست تان را از آرنج خم کنید و آن را تا نزدیک کمر بیاورید. سپس بازوى خود 
را از مرکز بچرخانید. بازویتان را در این حالت نگــه دارید و گوش چپ را در باالى 
شانه چپ بچرخانید. سه تا پنج نفس عمیق بکشید. این حرکات را در سمت دیگر 

بدن نیز انجام دهید.
3 - نشستن بیش از حد، موجب افتادگى شانه ها و قفسه سینه مى شود. این کشش 
داراى اثر معکوس با این افتادگى است، بنابراین گردن در این حرکت کشیده مى شود. 
در قسمت ابتدایى صندلى بنشینید و دست هاى خود را در کناره هاى پشتى صندلى 
قرار دهید و آن را محکم بگیرید. دســت ها را حداقل به اندازه عرض شانه باز کنید. 
تیغه هاى شانه را از پشت به هم نزدیک کنید تا استخوان هاى ترقوه شما از هم باز شود. 
4- در گوشه سمت راست صندلى بنشینید و طورى بچرخید که بتوانید پشتى صندلى 
را در دست بگیرید. پاها را در کنار هم جفت کنید و با استفاده از بازوها، نیم تنه خود را 

به سمت صندلى بچرخانید.
5- به قسمت جلوى صندلى بیایید. پاهاى خود را از هم جدا و کمى بیشتر از عرض 

لگن باز کنید. نیم تنه خود را روى پاها خم کنید. اجازه دهید سر و 
بازوهاى شما آویزان باشد. 

ارده و شیره، هدیه اى طبیعى براى 
سالمت بدن

ن باز کنید. نیم تنه خود را روى پاها خم کنید. اجازه دهید سر و 
هاى شما آویزان باشد. 

کلیه ها در قسمت پشت بدن و باالى کمر (درست پایین دنده ها) واقع شده اند. حال 
چگونه بفهمیم که درد این قسمت واقعاً مربوط به کلیه هاست یا خیر؟

وجود درد شدید در قســمت باالیى کمر و درد یک طرفه خصوصاً اگر همراه با تب 
و مشکالت ادرارى باشد، مى تواند نشــان دهنده درد واقعى کلیه ها باشد. این درد 
مى تواند در اثر عفونت کلیه ها (پیلونفریت) ایجاد شود. وجود سنگ در کلیه نیز باعث 
بروز درد کلیه مى شود. حرکت سنگ در کلیه باعث ایجاد درد مى شود. وقتى سنگ 
کلیه شروع به حرکت مى کند و از قسمت میزناى (حالب) عبور مى کند و به سمت مثانه 
مى رود، دردهاى شدید و متناوبى را ایجاد مى کند که پزشکان آن را «قولنج کلیوى» 

یا «قولنج میزناى» مى گویند.
علل ایجاد درد کلیه

1-«آترواسلکروز» یا تصلب شرایین سرخرگ هاى کلیوى در اثر تشکیل لخته خونى 
یا ایسکمى (کم خونى موضعى در اثر انسداد رگ): هر نوع قطع جریان خون در کلیه ها 

نیاز به درمان فورى دارد و باید سریعاً به پزشک مراجعه کرد.
2-خونریزى کلیه. 

3-کلیه نعل اسبى: یک بیمارى مادرزادى است که در آن دو کلیه از قسمت پایین به 
هم چسبیده اند.

4- هیدرونفروز: ورم کلیه ها در اثر برگشت و تجمع ادرار است.
5- ســرطان کلیه (تومور کلیه): تومور یا ســرطان کلیه مى تواند رشد کند و باعث 

کشیدگى کلیه شود یا اعصاب کلیه را تحت تأثیر قرار دهد و باعث بروز درد شود.
6-بیمارى کلیه پلى کیستیک (تشــکیل کیســت در کلیه):  بیمارى کلیه «پلى 
کیستیک» یک بیمارى ارثى است که باعث بزرگ شدن کلیه ها و بروز درد شدید مى 

شود که معموًال در قسمت  جلوى شکم احساس مى شود تا در قسمت کمر.
7-انسداد جریان ادرارى: برخى مشکالت باعث انسداد تدریجى جریان ادرار مى شوند 
(انسداد ناگهانى جریان ادرار در سنگ کلیه دیده مى شود). در این حالت کلیه ها کش 

مى آیند و درد شدیدى بروز مى کند.
8-گرفتگى عضالت مثانه و میزنــاى: وقتى مثانه کامًال پر از ادرار اســت، قبل و در 
طى ادرار کردن، باعث بروز درد و ناراحتى در قســمت پایین شکم یا ناحیه خروج ادرار 

ها مربوط نیست ولى مربوط به انقباض مى شود. این درد مستقیماً به کلیه 
مثانه است. مدت این درد کوتاه عضالت غیر ارادى میزناى و 
تخلیه مثانه، برطرف شود.است و مى بایست فوراً بعد از 
ادرارى.9- عفونــت مجــارى 

عللى که در این مطلب 
ذکر شــدند، باعث 
ایجــاد درد کلیــه
 مى شوند ولى براى 
صحیح  تشخیص 
علــت، بایــد به 
پزشک متخصص 

کلیه مراجعه کنید.

ها مربوط نیست ولى مربوط به انقباض  شود. این درد مستقیما به کلیه 
مثانه است. مدت این درد کوتاه ضالت غیر ارادى میزناى و 
تخلیه مثانه، برطرف شود.ت و مى بایست فوراً بعد از 
ادرارى. عفونــت مجــارى 

ى که در این مطلب 
ر شــدند، باعث 
ــاد درد کلیــه
 شوند ولى براى 
صحیح خیص 

ـت، بایــد به 
شک متخصص
ه مراجعه کنید.

کیوى را در فصل سرد 
مصرف کنید

با نارنگى نفخ شکم را از بین ببرید

جانى تازه به رگ هاى خود ببخشید

دلیل درد در کلیه ها
 چیست؟

5  حرکت 
براى تسکین درد گردن

ب ر ی ب ر ى
ت اکســپکتورانت خاصیت خلط  آور 
 اخالط از گلو و کاهش ســرفه هاى

نفخ شکم مبتال هستند، با مصرف   به
مى توانند به درمان
د. البتــه افراط در

موجب 
ـده و 
ى براى

اهمى آورد.
رینمیوه براى خوردن 
 سادگى جدا مى شود، 
تمایل بیشترى دارند، 
مصرف بیش از  بود زیرا

سهال و کندى عملکرد روده ها 

ى ر بی یىب مز ی ر بر
خیلى سریع بر مسمومیت و ضعف خود غلبه کند. همچنین 
اگر به فشارخون مبتال هستید، نوشیدن آب این میوه تازه یا 
افزودن میوه خشک شده آن به غذا کمک مى کند تا فشار 

خون خود را کاهش دهید و آن را کنترل کنید.

آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادى از رقبات موقوفات را به شرح 
ذیل از طریق مزایده کتبى برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرائى آن با شرایط 

ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال شمسى به اجاره واگذار نماید:
1- یک باب مغازه از موقوفه حاج سید على بحرالعلوم (مدرسه صدر) واقع در خیابان وحید مجتمع تجارى 

امین را به مساحت 37 مترمربع با اجاره ماهیانه 9/500/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه.
2- یک باب مغازه از موقوفه امامزاده زید(ع) واقع در خیابان هشــت بهشت شرقى جنب امامزاده را با 

مساحت 5 مترمربع با اجاره ماهیانه 3/500/000 ریال و مبلغ 10/000/000 ریال ودیعه.
3- یک باب مغازه از موقوفه بتول دخت عبدالحمیدى واقع در خیابان چهارباغ خواجو مقابل درب صدا و 

سیما به مساحت 35 مترمربع با اجاره ماهیانه 25/000/000 ریال و مبلغ 50/000/000 ریال ودیعه.
4- یک باب مغازه نانوائى از موقوفه مسجد برکت پاچنار (فاقد مجوز نانوائى اتحادیه نانوایان) واقع در 
خیابان حکیم نظامى جنب مسجد پاچنار به مساحت 40 مترمربع با اجاره ماهیانه 8/500/000 ریال و مبلغ 

20/000/000 ریال ودیعه.
5- یک باب منزل مسکونى از موقوفه باغ مهدیخان واقع در خیابان بزرگمهر روبروى مسجد الکریم نبش 
بن بست بهزاد به مساحت 189 مترمربع با اجاره ماهیانه 45/000/000 ریال و مبلغ 100/000/000 ریال ودیعه.

شروط و تعهدات
1- متقاضیان مى بایست تقاضاى کتبى خود را به انضمام یک فقره چک تضمینى بانک ملى به مبلغ ودیعه 
و ضمانت در وجه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرســتان اصفهان لغایت پایان وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 1397/09/26 به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان بزرگمهر اول کوى فرهنگیان تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
2- کمیسیون مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/09/27 تشکیل و به پیشنهادات واصله 

رسیدگى خواهد شد.
3- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بر طبق ضوابط مختار است و به پیشنهادات 

رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- برنده مزایده موظف است پس از اعالم کمسیون مزایده ظرف مدت یک هفته کارى نسبت به تنظیم 
قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و آئین نامه اجرائى آن اقدام نماید. در 
غیر این صورت موضوع به منزله انصراف تلقى و ضمن ضبط سپرده به نفع موقوفه برابر مقررات نسبت به 

تنظیم قرارداد با نفر دوم اقدام خواهد شد.
5- سپرده نفر اول در هنگام تنظیم سند اجاره نامه به عنوان ودیعه محسوب و تا پایان قرارداد در اداره 

اوقاف باقى خواهد ماند و سپرده نفر دوم پس از تنظیم سند اجاره با نفر اول مزایده مسترد خواهد شد.
6- هزینه انتشار آگهى مزایده و کارشناسى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقى در ارتباط با موقوفه ندارد.
8- از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافى جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تأدیه اجاره بهاء 

اخذ خواهد شد.
9- مزایده به صورت کتبى برگزار مى گردد و حضور شخص شرکت کننده در مزایده الزامى نمى باشد.

تلفن تماس: 32646078- 32646077

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو
م الف: 303645

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان- ناحیه دو
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خداوند را سپاس مى گویم و خواســتار فزونى نعمت او هستم و بر آستان 
عزتش سر تسلیم نهاده ام و خواهم که مرا از گناه در امان نگه دارد. از او 
یارى مى جویم کــه نیازمند آنم که نیازم برآورد. هــر کس را که او راه 
بنماید، گمراه نشود و هر کس را که با او دشمنى ورزد، کس زینهار ندهد، 
هرکس را که تعهد کند، بى چیز نشود که تعهدش از هر چه به سنجش آید، 

موال على (ع)افزون است و از هر چه اندوختنى است برتر. 

آگهى مزایده- نوبت اول
با توجه به مصوبه شماره 32 مورخ 97/05/20 شوراى اسالمى، شهردارى 

زیار در نظر دارد تعداد 3 پالك با کاربرى مسکونى جمعاً به مساحت 556/65 

مترمربع واقع در مجموعه تفکیکى بسیج مندرج در آگهى مزایده شماره 

97/2037 مورخ 97/05/30 اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل 

مى آید جهت شــرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 97/09/15 به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى اقدام نماید.
سید رسول داودى- شهردار زیار

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: در حالیکــه فعالیت در حوزه اســتارتاپ ها درآمد 
بیشترى نسبت داللى در بازار دالر و سکه دارد، اما به دلیل 
عدم فرهنگسازى، مردم حاضر به قبول ریسک سرمایه 

گذارى در کسب و کارهاى نوپا نیستند. 
عبدالوهاب سهل آبادى با بیان اینکه اصفهان به عنوان 
یکى از استان هاى صنعتى کشــور، در این بخش اشباع 
شده است، اظهار کرد: اصفهان پتانسیل باالیى در بخش 
گردشگرى و IT دارد که متاسفانه از آن استفاده نمى شود، 
از سوى دیگر به جاى تخریب برخى کارخانه هاى قدیمى 
شهر و تبدیل آن به واحدهاى تجارى و مسکونى مى توان 
با تغییر کاربرى آن به موزه از این مراکز صنعتى استفاده 
آموزشى کرد و به ســمت صنایع پاك در راستاى توسعه 

اشتغال پاك رفت.
وى با تاکید بر اینکه بخش خصوصى و دولتى باید به سمت 
صنایع پاك و فناورى هاى نوین حرکت کند، تصریح کرد: 
اصفهان بهره مند از جوانــان خوش فکر و متخصص در 
حوزه IT است، اما هنوز از این ظرفیت براى توسعه استان 

استفاده کامل نشده است. رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با 
بیان اینکه شرکت هاى دانش بنیان و استارتاپ ها نیازمند 

حمایت هســتند، تاکید کرد: امروز این شرکت ها  درگیر 
مسائل بانکى هستند و به دلیل اینکه حمایت مالى مناسبى 

از سوى دولت و بخش خصوصى از آنها نمى شوند، بعضا 
به موفقیت نمى رسند. وى با تاکید بر اینکه استارتاپ ها 
نیازمند صندوق حمایتى هستند، اظهار کرد: یک فرد به 
تنهایى نمى تواند طرح یا ایده اى را ارائه و در نهایت قادر به 

فروش و سرمایه گذارى آن باشد.
ســهل آبادى با بیان اینکه براى پیشــرفت و موفقیت 
استارتاپ ها نیازمند ایجاد صندوق حمایتى در این بخش 
هستیم، تصریح کرد: متاسفانه در ایران به معناى واقعى در 
حوزه استارتاپ ها و سرمایه گذارى در این بخش در بین 
مردم فرهنگسازى نشده و مردم حاضر به قبول ریسک 
سرمایه گذارى در کسب و کارهاى نوپا نیستند، در حالیکه 
این حوزه حتى بیشتر از داللى در بازار دالر و سکه مى تواند 

درآمدزا باشد.
وى با بیان اینکه اســتارتاپ ها نیازمند پشتوانه قانونى و 
حمایت مادى و معنوى هستند، خاطرنشان کرد: در شرایط 
اقتصادى و تحریم هاى امروز آمریکا، مى توان با تکیه بر 
توان نخبگان و ایده هاى آنها و همچنین تکنولوژى هاى 
نوین موفق به دور زدن تحریم ها و گذر از این بحران شد.

منصور یزدى زاده، مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت : این شــرکت با افزایش سرمایه اخیر از 
شمول ماده 141 خارج شده که بهبود شرایط  شرکت را 

در ابعاد مختلف رقم مى زند.
وى مزایــاى ایــن تجدید ارزیابى را شــفاف شــدن 
صورت هاى مالى، به روز شــدن افزایــش دارایى ها، 
محاسبه هزینه واقعى تولیدات به دلیل تخصیص هزینه 
استهالك و افزایش رتبه اعتبارى که بر این اساس نسبت 

مالکانه از 15 به 33 درصد مى رسد، عنوان کرد. 
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان ادامه 
داد: بحث خروج از ماده 141 براى تغییر در ساختار مالى 
شرکت و اســتفاده از تمامى ظرفیت ها و منابع بیرونى 
است تا این شــرکت بتواند در فضاى مناسبى سرمایه 

گذارى داشته باشد.  
یزدى زاده تصریح کرد: ظرفیت تولید فعلى شــرکت سه 
میلیون و 600 هزار تن چدن است که براى ارتقاى ظرفیت 
تولید، با توجه به تصویب افزایش سرمایه، برنامه ریزى موثر 

انجام مى شود. این مقام مسئول، سرمایه در گردش، تامین 
پایدار آب و تامین پایدار مواد اولیه را ســه مولفه کلیدى و 
مورد توجه شرکت برشمرد و گفت: تامین مواد اولیه چالش 
اصلى در زمان فعلى است و در داخل فنس کارخانه مشکلى 
که مانع تولید شود وجود ندارد؛ تنها مشکل، تامین پایدار 

مواد اولیه و به ویژه مواد آهن دار است.
■■■

وى همچنین در خصوص تامین زغال سنگ گفت: در 
حال حاضر درحدود 65 درصد از زغال از داخل کشــور 
تامین مى شــود اما به دلیل حفظ کیفیت تولید، به ناچار 

درحدود 40 درصد نیز وارد مى شود.  
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان بیان کرد: 
در خصوص تامین زغال خارجى تا خردادماه سال آینده 
مشکلى وجود ندارد و در خصوص تامین زغال داخلى نیز 
مذاکرات خوبى با انجمن زغال ســنگ و معادن کشور 
صورت گرفته اســت که دورنماى خوبــى را براى آن 

متصور هستیم.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

 مردم ریسک سرمایه گذاري در کسب و کارهاي نوپا را نمی پذیرند
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن:

 براى تأمین زغال سنگ
 مشکلى نداریم

رئیس آموزش همگانى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: متوســط بارندگی در ایران یک ســوم 
متوســط میزان بارندگی جهان و حدود 250 میلیمتر در 
سال است بطوریکه 84 درصد از مساحت کشورمان در 
منطقه نیمه خشک، خشک و بیابانی قرار گرفته و تنها 16 
درصد از آن جزء مناطق مرطوب و نیمه مرطوب میباشد.

محسن شــفیعا با اشــاره به اقلیم گرم وخشک کشور 
و اســتان عنوان کرد: در ســالهاى اخیر شــرایط آب و 
هوایى استان به گونه اى اســت که متوسط بارندگى به 
210میلیمتر کاهش یافته بنابراین در چنین شــرایطى 

مصرف آب باید متناسب با منابع موجودباشد .
وى به  چگونگى راه هاى مصرف بهینه اشــاره کرد و 
افزود:  از طریق اصالحات ابزارى مانند استفاده از ابزار 
و تجهیزات کاهنده مصــرف و اصالحات رفتارى   مى 
توان آب را درست مصرف کرد. رئیس آموزش همگانى 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان خانواده ها را 
به مصرف درســت آب فرا خواند و بیان داشت: والدین 
کودکان در واقع الگوى رفتارى  آنها را تشکیل مى دهید 
بگونه اى که کودکان رفتارهاى شما را در هنگام مصرف 
آب مشاهده سپس رفتار مصرفى خود را بر اساس همین 

مشاهدات تنظیم مى کنند. شفیعا درست مصرف آب را 
در سنین پایین بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اولیاء 
و مربیان دانش آموزان   نقش بسزایى در نهادینه کردن 
مصرف بهینه آب در بین کــودکان دارند پس مى طلبد 
والدین کودکان راههاى صحیح مصرف آب را بیاموزند 
و با مصرف صحیح آب در خانه زمینه فرهنگ ســازى 

مصرف بهینه آب در جامعه را فراهم کنند.
وى به یکى از راه هاى مصرف صحیح آب اشاره کرد و 
تصریح نمود: آمار نشان مى دهد که مصرف روزانه هر 
فرد به طور متوسط 150 لیتر آب تصفیه شده مى باشد. 

مصرف روزانه هر فرد 150 لیتر آب تصفیه شده است 


