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ماه تولد بر سالمتتان تأثیر داردحمله دوباره به تکنسین اورژانس اصفهان «دموکراسى تو روز روشن» دنباله دار شدآقاى فوق ستاره، خارج مى زند و مى خواند! اگر VAR بود سپاهان قهرمان مى شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با خودتان 
زیاد 

حرف بزنید

گزارش سرنوشت ساز، روى میز جهانگیرى 
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کلید سفر ارزان از زبان
 یک متخصص گردشگرى

لقب؟ نه مـمنون!

انعطاف ترامپ 
در زمینه صدور مجوز 
فروش نفت ایران
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33 هــزار 
اصفهانى 

مجرد  هستند

بر اساس تحقیق جدیدى که با هدف یافتن 
راه هاى ساده و مؤثر براى کاهش تأثیر استرس 

و سایر احساسات منفى انجام شده است، 
صحبت کردن با خود به صورت سوم 

شخص، مى تواند به کنترل احساسات فرد...

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: بر اســاس 
آخرین آمار موجود، افزون بر 33 هزار جوان این 

استان مجرد هستند.
حســین غفرانى کجانى در گفتگو بــا «ایرنا» 
جمعیت این اســتان را بیش از پنــج میلیون نفر 
اعالم کــرد و افزود: این تعداد جــوان به دالیل 
طالق، فوت همســر و ازدواج نکــردن مجرد 
هستند. وى بیان کرد: دســتکم 30 هزار نفر از 
جوانان این اســتان در گروه سنى20  تا 29 سال 

سابقه ازدواج ندارند.
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اصفهان سیاهپوش محرم شداصفهان سیاهپوش محرم شد
3

پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران شاید به کلى منتفى شود

بیایید اسنادمان را روى میز بگذاریم
مدیرعامل ســپاهان ضمن بــى اطالعى از احضــارش به کمیته 
انضباطى فدراسیون فوتبال گفت: سازمان لیگ به وعده اى که براى 

تعویق بازى ما با تیم ماشین سازى داده بود عمل نکرد.
مســعود تابش افزود: من هم از طریق فضاى مجازى چنین خبرى 
را خواندم. هنوز ابالغیه اى در این باره بــه من نداده اند. خودم هم 

نمى دانم نشر اکاذیب به علت کدام...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

غبارروبى مضجع مطهر
 امام رضا(ع) 

با حضور 
مقام معظم رهبرى

از «حیدر خوش مرام» تا «مختار ثقفى»
ماندگارترین شخصیت هاى سریال هاى محرم در شبکه هاى مختلف سیما

4

مرتضى منصورى در واکنش به کسانى که او را با 
مدافع سرشناس برزیلى مقایسه مى کنند: 

و م ز ل
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ه 3آخرین آمار موجود، افزون بر 33

استان مجرد هستند.
حســین غفرانى کجانى در گفتگ
جمعیت این اســتان را بیش از پنـ
اعالم کــرد و افزود: اینتعداد جـ
طالق، فوت همســر و ازدواج نک
هستند. وى بیان کرد: دســتکم
جوانان این اســتان در گروه سنى

سابقه ازدواج ندارند.
در صف

سه شنبه ارسالن راسه شنبه ارسالن را
 تست مى کنیم تست مى کنیم

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایى؛

 شرکت توزیع برق استان 
اصفهان خوش درخشید

سرآمدى شرکت توزیع برق استان اصفهان در جشــنواره بیست و دوم شــهید رجایى مایه مباهات همکاران شرکت توزیع برق استان 
اصفهان شد.

در این جشنواره که با هدف شناسایى و تقدیر از تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران و ملت شریف و بزرگوار 
ایران اسالمى این بار به میزبانى سالن شهید شریعتى دانشگاه  اصفهان برگزار شد، مدیران دستگاه  هاى اجرایى به منظور نهادینه کردن 

فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
در این دوره از جشنواره که معاون سرمایه انسانى سازمان ادارى و استخدامى کشور حضور داشت، شرکت توزیع برق  استان اصفهان براى 

دومین سال متوالى خوش درخشید و شایستگى خود را به استان و کشور بیش از پیش نمایان ساخت.
حمید عالقمندان، مدیر عامل این شرکت در بیست و دومین جشنواره شــهید رجایى نیز تندیس جشنواره و هدیه جایگاه نخست گروه 

شرکت ها، بانکها و بیمه ها را از آن خود کرد. قطعا این موفقیت نشان از درخشش ،  پویایى و توجه به دولت الکترونیک دارد.
الزم به ذکر است لوح تقدیر و هدیه بخش برگزیدگان خدمت این دوره از جشنواره شهید رجایى در گروه بانک ها، شرکت ها و بیمه ها از 
آن خانم مهندس نوشین خجســته پور فرد مدیر دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات و آقاى مهندس محمد مرادى معاونت منابع انسانى 

شرکت شد.
در پایان از مدیران برق شهرستان هاى چادگان ،کاشان و لنجان به ترتیب آقایان مهندس مجتبى یادگارى ، مهندس علیرضا عرب بیگى 

و مهندس مهدى یوسفان به عنوان دستگاه هاى برتر شهرستانى تقدیر شد.
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پاك نیت: بازى پاك نیت: بازى 
در فیلم حاتمى کیا در فیلم حاتمى کیا 

را رد کردمرا رد کردم ف یافتن
ثیر استرس

ست، 
م 

ت فرد...

» تا «مختار ثقفى»
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ســیدعباس عراقچى، معاون سیاســى وزارت خارجه از 
«انعطاف» ترامپ در مذاکرات با فرانسه در رابطه با فروش 

نفت ایران، خبر داد.
عراقچى در گفتگویى با رادیو معــارف اظهار کرد: آقاى 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیش قدم شده و ابتکارى را 
شروع کرده است. در این راستا تماس هاى تلفنى مکررى 
بین دکتر روحانى و ایشان برقرار شــد و فرستادگانى نیز 

اعزام شدند و فرانسه و ایران طرح هایى ارائه کردند.
وى افزود: خواست ایران مشخص است. اگر اروپایى ها 
و بقیه اعضاى توافق مى خواهنــد ایران به اجراى کامل 
برجام برگردد، باید خواســته ما را در زمینه فروش نفت 

برآورده کنند. معاون سیاســى وزیر خارجــه اضافه کرد: 
آقاى مکرون در همین جهــت دارد حرکت مى کند. در 
اجالس گروه هفت، مکرون با ترامپ دیدار و صحبت کرد. 
انعطاف هایى در طرف آمریکایى براى صدور مجوز فروش 

نفت ایران مشاهده شده است.
وى در پاسخ به سئوالى در مورد پیش بینى اش از سرانجام 
این مذاکــرات، گفت: فکر مى کنم مذاکرات ســخت و 
پیچیده اى خواهیم داشــت ولى از آنجا که طرف مقابل 
هیچ چاره اى ندارد و اراده ما را فهمیده است، فکر مى  کنم 
که تالش آنها یافتن فرمولى براى این است که ایران به 

خواسته خود برسد.

در آستانه ماه محرم الحرام و فرا رسیدن ایام سوگوارى 
سید و ساالر شهیدان، صبح دیروز (شنبه) مضجع شریف 
ثامن الحجج حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم با 

حضور رهبر معظم انقالب اسالمى غبارروبى شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، 
در این مراســم که در فضایى آکنــده از معنویت، دعا 
و توســل با حضور جمعى از علما و قشــرهاى مختلف 
مردم برگزار شــد، آیاتى از کالم ا... مجید تالوت شد و 
ذاکران اهل بیت علیهم السالم به قرائت دعا و توسل و 
ذکر مصیبت در رثاى حضرت سیدالشهداء علیه السالم 

پرداختند. 

انعطاف ترامپ در زمینه 
صدور مجوز فروش نفت ایران غبارروبى مضجع مطهر امام رضا(ع) با حضور مقام معظم رهبرى

لقبى که عادل به نوید داد
   خبر آنالین | حضور عادل فردوسى پور 
در جشــن خانه ســینما، فضایى گرم را بر سالن 
همایش هاى برج میالد حاکم کرد. او براى اهداى 
جایزه بهترین بازیگر ســال سینماى ایران روى 
صحنه آمده بود که به نوید محمدزاده تعلق گرفت. 
فردوسى پور هنگام خواندن نام نوید محمدزاده، او 
را «بازیگر دوست داشتنى و همیشه خندان سینماى 

ایران» معرفى کرد.

20 سال بعد!
محمود احمدى نــژاد در     خبر آنالین |
اکانت توییترش تولد «مایکل جکسون»، خواننده 
پرحاشیه آمریکایى را با انتشار یکى از ترانه هایش 
تبریک گفته است. این اتفاق واکنش هاى زیادى 
را در فضاى مجازى به دنبال داشــت از آن جمله 
توییت پژمان راهبر، سردبیر سایت «ورزش سه» 
که نوشت: «روزنامه "همشــهرى"در هفته اول 
انتشار در دهه 70 شمسى بابت انتشار خبرى در 
 heal the صفحه آخر بابت صدرنشــینى ترانه
world مایکل جکســون در چارت بریتانیا تذکر 

جدى دریافت کرد و وادار به عذرخواهى شد. 20 
سال بعد رئیس جمهورى ســابق ما تولد مایکل 

جکسون را تبریک مى گوید.»

اعتراض به صداوسیما
  ایرنا | شهرام ناظرى، خواننده موسیقى 
ســنتى ایران هنگام برگزارى کنسرت موسیقى 
خود در تاالر فخرالدین اســعد گرگان خطاب به 
تماشاچیان اظهار کرد: عالقه و استقبال مردم از 
کارهاى فاخر در حوزه موسیقى نسبت به گذشته 
کاهش زیادى داشته اســت. او دلیل عمده تغییر 
ذائقه هنرى مردم را عملکرد رسانه ها و به ویژه صدا 
و سیما عنوان کرد اما اشاره بیشترى به جزییات آن 

نکرد و راهکارى هم ارائه نداد.

خداحافظ گل!
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و    میزان |
گیاه خاطر نشان کرد: گل و گیاه به دلیل طبیعت 
مثبتى که دارد یکى از محصوالتى است که باید از 
آنها در خانه ها و واحد هاى مسکونى استفاده شود 
اما متأســفانه به دلیل افزایش بیش از حد قیمت 
انواع گل، این کاال از ســبد خرید خانوارها خارج 
شده است. اکبر شــاهرخى  بیان کرد: هم اکنون 
وضعیت به گونه اى شده که از گل فقط در مراسم 

استفاده مى شود.

شاید گران شود
  باشگاه خبرنگاران جوان | عضــو 
شوراى ملى زعفران گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا 
در ایام محرم، نوسان قیمت زعفران دور از انتظار 
نیست، اما هم اکنون نمى توان درصدى براى آن را 
اعالم کرد. على حسینى گفت: هم اکنون حداقل 
نرخ هر کیلو طالى سرخ هفت میلیون و حداکثر 

11 میلیون تومان است.

قهرمان به قولش عمل کرد 
  باشگاه خبرنگاران جوان | فاطمه 
عبادى، قهرمان  برنامه تلویزیونى «عصرجدید» 
که در طــول این برنامــه قول داده بــود پس از 
قهرمانى در اولین فرصت به مرکز توانبخشــى 
فیاض بخش مشهد برود و یک روز تمام را در کنار 
بیماران این مرکز ســپرى کند، حاال به قول خود 

عمل کرده است. 

مقدارى پایین آمده
معاون اجتماعى سازمان بهزیستى    ایسنا|
کشــور گفته: ســن اعتیاد دارد مقــدارى پایین 
مى آید. سن مصرف تفننى سیگار 14 تا 15 سالگى 
اســت اما اگر اعتیاد باشــد به 17 تا 18 سال هم 

مى رسد. 

به ایشان سفارش کنید... 
  انتخاب | آیــت ا... مــکارم شــیرازى در دیدار 
نهاوندیان، معــاون رئیس جمهور خطــاب به او گفت: 
شرکت رئیس جمهور در بعضى از مجالس سبب ناراحتى 
مى شود ، به ایشان سفارش کنید درباره این گونه مراسمات 
احتیاط داشته باشند چرا که عکس و فیلم آن در فضاى 

مجازى پخش و منتشر مى شود.

هاشمى  هاى جدید
   خبر آنالین | ابراهیــم فیــاض، اســتاد 
جامعه شناسى سیاســى معتقد اســت: اصالح طلبى و 
اصولگرایى مرده اند و عملگرایــان جوانى که باید آنها را 
تکنوکرات هاى بومى دانست کم کم قدرت را به دست 
خواهند گرفت. وى مى گوید: افرادى نظیر سورنا ستارى، 
مهرداد بذرپاش و محمدجواد آذرى جهرمى نمونه هاى 
عینى ظهور چنین جریانى در کشور هستند. من این افراد 
و تکنوکرات هاى بومى را هاشمى رفسنجانى هاى متأخر 

مى دانم که در حال ظهور هستند.

دومى هم رفت!
یک عضو حزب اتحاد ملت ایران    رویداد24 |
ضمن تأیید مهاجرت فرزنــد رئیس دولت اصالحات به 
خارج از کشور گفت: عماد خاتمى براى ادامه تحصیل به 
همراه خانواده به خارج از کشور رفته است. سیدعمادالدین 
خاتمى، عضو شوراى مرکزى حزب اتحاد ملت ایران است 
که در کتابخانه ملى نیز مشغول فعالیت بود. الزم به ذکر 
است که لیال خاتمى، دختر رئیس دولت اصالحات نیز از 

سال ها پیش در ایاالت متحده آمریکا اقامت دارد.

نگرانى از مانور ایران و روسیه
  ایسنا| مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا از 
مانور احتمالى ایران و روسیه ابراز نگرانى کرد. «فدریکا 
موگرینى» روز جمعه در این باره گفت: این مسئله آشکارا 
موجب نگرانى است چراکه خاورمیانه به تنها چیزى که 
نیاز ندارد، اضافه شدن تهدیدگران جدید به بازى شطرنج 
گروه هاى نیابتى است. ما قطعاً نمى خواهیم که بر تعداد 

این بازیکنان افزوده شود. 

برجام لعنتى
  انتخاب | آیــت ا... ســیداحمد علم الهــدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشــهد خاطرنشان کرد: گفتند 
«برخى در گوششان پنبه است، مدام مى گویند از مذاکره 
با قدرت هاى بزرگ چه سودى برده ایم؟» باید در پاسخ 
گفت که اینها در گوششان پنبه نیست، در سرشان عقل 
است که مى گویند چه ســودى برده ایم! مگر خود شما 
نگفتید کسى که با آمریکا مذاکره کند «دیوانه» است؟ 
15 دقیقه با «باراك اوباما» مذاکره تلفنى داشتید، با وزیر 
خارجه اش خیابان گردى کردید، نتیجه اش جز این برجام 

لعنتى شد؟

نگاه ترامپ به 3 اتوبان
ســعید لیالز، تحلیلگر مسائل     خبر آنالین |
اقتصادى و سیاســى تأکید کرد: هــدف دولت آمریکا 
این بود که 800 تا یک میلیون نفر شــاغل در صنعت 
خودروسازى که سه اتوبان شــاهرگ حیاتى تهران از 
وسط این صنایع مى گذرد را تحریک کرده که این افراد 
به داخل اتوبان بریزند، جاده ها را ببندند و آشوب هاى 
اجتماعى ایجاد کنند تا یک نوع آلنده ســازى در ایران 
ایجاد کنند، در حالى که دولت با تدبیر این سیاســت را 

خنثى کرده است.

دستگیرى مداحان اسرائیلى 
  باشگاه خبرنگاران جوان | یوسف ارجونى، 
رئیس ســازمان بسیج مداحان کشــور با بیان اینکه در 
اسرائ یل مداحانى براى تخریب عاشورا تربیت مى شوند که 
عده اى از آنها در کشور دستگیر شده اند، افزود: «فوکویاما» 
یکى از نظریه پردازان، چندین سال قبل براى نابودى این 
انقالب گفته است که شیعه بر دو بال سبز انتظار و سرخ 

عاشورا استوار است که باید این دو بال را نابود کنیم. 

خبرخوان

به گزارش «دیده بان ایران»، برادر بزرگ تر شهید رجایى 
درباره این شهید گفت: اولین کارى که شهید رجایى انجام 
داد، اقامه نماز در مراکز دولتى بود. ایشان بخشنامه کرد که 
در وزارتخانه ها نیم ساعت به نماز اختصاص یابد و وزرا و 
مسئوالن هم در نمازهاى جماعت حضور پیدا کنند. این 
در مراکز دولتى جا افتاده بود. بعد از شــهید رجایى، دولت 
موسوى این بخشنامه را لغو کرد. من یک وقت به ساختمان 
نخست وزیرى رفتم و دیدم دیگر مثل گذشته آن نمازهاى 
جماعت برگزار نمى شــود و چهار پنج نفر تنها در مسجد 
هستند. به یکى از وزرا گفتم، شما اگر نماز بخوانید، کارمندها 

هم ترغیب مى شوند که در نماز جماعت شرکت کنند.
وى درباره روز شــهادت رجایى و باهنر هم گفت: من دو 

ساعت بعد از انفجار به محل حادثه رسیدم. شهید رجایى و 
باهنر کامًال سوخته بودند و از آثار دندانشان مى شد شناخت. 
صبح هم براى تشییع شهدا رفتیم تابوت هاى مختلفى آنجا 
بود، یکى هم تابوت کشمیرى بود. کشمیرى نفوذى سازمان 
[منافقین] بود. کشمیرى به قدرى  مزّورانه عمل مى کرد که 
شهید رجایى را هم اغفال کرده بود و رجایى پشت سر او نماز 
مى خواند اما ماجراى حضور یک تابوت کار سازمان یافته بود 
و افرادى از نخست وزیرى و ریاست جمهورى در این مسئله 
دست داشتند وگرنه به همین راحتى که نمى توان یک جنازه 
بین آنها گذاشت. در تشییع جنازه، خاکسترى آماده کردند 
و گفتند این بقایاى کشمیرى است و بعد هم شعار دادند که 

کشمیرى راهت ادامه دارد.

تازه ترین داده هاى منتشــر شــده در گــزارش هفته نامه 
«اکونومیست» چاپ لندن نشــان مى دهد توکیو در سال 

2019 با 92 امتیاز امن ترین شهر جهان شناخته شده است.
در این فهرست دو شهر آسیایى دیگر یعنى سنگاپور و اوزاکا 
به ترتیب با 91/5 و 90/9 امتیاز در جایگاه هاى دوم و سوم قرار 
دارند.  شاخص شهرهاى امن نام گزارشى از واحد اطالعات 
مجله «اکونومیست» در مورد امنیت در 60 شهر جهان است 
که در چهار زیر شاخه امنیت ســایبرى، امنیت زیرساختى، 
امنیت بهداشــتى و امنیت شخصى منتشــر مى شود. این 
گزارش یکى از معتبرترین گزارش ها در مورد امنیت شهرى 
در جهان است.  سه شــهر آســیایى که در فهرست کلى 
امن ترین شهر 2019 بهترین جایگاه را داشته اند، در هر چهار 
شاخه یاد شده نیز در رده هاى اول تا دهم جدول قرار گرفته اند. 

توکیو به جز آنکه در مجموع شاخص هاى امنیتى در مقام اول 
است از نظر سایبرى نیز امن ترین شهر جهان شناخته شده 
است. اوزاکا در رده امنیت بهداشتى و سنگاپور در رده هاى 

امنیت زیرساختى و شخصى در صدر جدول قرار دارند.
نام الگوس، پرجمعیت ترین شــهر آفریقــا در نیجریه و 
کارکاس، پایتخت ونزوئال نیز در آخرین رده هاى شهرهاى 

امن جهان در سال 2019 به چشم مى خورد.
تنظیم کنندگان گزارش «اکونومیست»  توضیح داده اند که 
نام چهار شهر که در سیاهه شــهرهاى امن جهان در سال 
2017 وجود داشت در گزارش سال 2019 حذف شده است. 
این چهار شهر آتن، جده، دوحه و تهران هستند. در عوض 
نام چهار شــهر کپنهاگ، دبى، الگوس و باکو به فهرست 

شهرهاى امن افزوده شده است.

مدیرعامل راه آهن مى گوید در جلسه اخیرى که میان 
مســئوالن وزارت راه مرتبط با پروژه قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهــان با جهانگیرى برگزار شــد، نگاه 

غالب، ادامه پروژه بود اما منتفى شدن آن را رد نکرد.
به گزارش «مهر»، تکاپو براى احداث قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان اگرچه این روزها با فشــار دولت، 
افزایش یافته، اما خبرهایى نیز از احتمال منتفى شــدن 

کل پروژه به گوش مى رسد.
سعید رسولى، مدیرعامل شــرکت راه آهن در نشست 
خبرى اخیر خود در نخستین روز هفته دولت در پاسخ به 
پرسشى درباره وضعیت قطار سریع السیر تهران-قم-

اصفهان گفت: این پروژه به دلیل اینکه ضمانتنامه هاى 
طرف چینى با مشکالتى روبه رو شده، متوقف است. البته 
پروژه به طور کامل متوقف نیست و پیمانکار همچنان در 
آن حضور دارد. در این مسیر کارهایى در حوزه زیرساختى 
انجام شده مثًال بخشى از زیرســازى هاى مسیر قم تا 
اصفهان اجرا شــده اســت؛ اما در زمینه مسائل مالى و 
اعتبارى اختالف نظرهایى با ســازمان برنامه و بودجه 

داریم که امیدواریم به زودى حل وفصل شود.
اما آنچه بیش از همه زنــگ خطر نگرانى براى تعطیلى 
این پروژه را به صدا درآورد، پاسخى بود که مدیرعامل 
راه آهن به پرسشــى مبنى بر احتمال تعطیل شدن این 
پروژه داد. رسولى با بیان اینکه نگاه غالب اعضاى حاضر 
در جلسه اخیر مســئوالن وزارت راه و سازمان برنامه با 
معاون اول رئیس جمهور در 13 مرداد ماه، ادامه اجراى 
این پروژه بــود، درباره منتفى شــدن کل پروژه گفت: 

نمى توانم در این زمینه اظهارنظر کنم.
از ســخنان مدیرعامل راه آهن چنین برمى آید که یک 
نگاه دیگر در این جلســه، عبور دولت از اجراى پروژه و 
منتفى شدن ســاخت این خط آهن و قطار سریع السیر 

بوده است.
اگرچه ســایت دولت در روز برگزارى جلسه وزیر راه و 
شهرســازى و دو معاون وى (مدیران عامل دو شرکت 
«ساخت و توسعه» و «راه آهن») و معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اسحاق جهانگیرى، 
معاون اول رئیس جمهور درباره پروژه قطار سریع السیر 

تهران-قم-اصفهان خبرى از این نشست منتشر کرد 
اما هیچگاه اشاره اى به حذف کامل این پروژه نشد.

خیرا... خادمى، مدیرعامل شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهاى حمل و نقل کشــور نیز اعالم کرده در حال 

حاضر امکان مصاحبه در این خصوص را ندارد.
عباس خطیبى، معاون ســاخت راه آهن شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور نیز در گفتگویى 
که چندى پیش در خصوص جلسه مدیران وزارت راه با 
معاون اول رئیس جمهور درباره راه آهن ســریع السیر 
داشــت، صرفًا بر اولویت تهیه گزارش جزییات پروژه 
از سوى وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه براى ارائه 

به جهانگیرى تأکید کرد. به گفته این مقام مســئول در 
وزارت راه، در جلسه دومى که در حضور معاون اول رئیس 
جمهور پس از تهیه گزارش در خصوص قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان برگزار مى شود، تصمیمات نهایى 

اتخاذ مى شود.
خطیبى مدت زمان تعیین شده براى تهیه گزارشى که 
قرار است به جهانگیرى ارائه شــود را حداکثر 15 روز 
عنوان کرد که با توجه به اینکه این نشست در 13 مرداد 
برگزار شــده بود، در حال حاضر باید این گزارش آماده 
شده باشــد. اما تا کنون خبرى از تهیه گزارش مذکور 

اعالم نشده است.

اگرچه نورا... بیرانوند، معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت 
راه آهن در نشست خبرى نمایشگاه حمل و نقل ریلى در 
20 خرداد ماه از فعال بودن ال سى 13/6 میلیارد یوآنى 
چینى ها به عنوان فاینانسر و سازنده این پروژه خبر داده 
بود، اما خطیبى،  معاون شــرکت ساخت گفت: به دنبال 

فعال کردن ال سى چینى ها هستیم.
به نظر مى رسد یکى از دالیل توقف اجراى پروژه قطار 
ســریع الســیر تهران-قم-اصفهان، نامشخص بودن 
وضعیت ال سى چینى هاست؛ اتفاقى که در گذشته نیز 
رخ داده و طرف چینى تهدید به حذف ال سى گشایش 

یافته در یکى از بانک هاى عامل ایرانى کرده بود.

پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران شاید به کلى منتفى شود

گزارش سرنوشت ساز، روى میز جهانگیرى

برادر شهید رجایى:

کشمیرى برادرم را اغفال کرده بود
تهران دیگر امن نیست!

فیلمنامه نویس «هیوال» چقدر دستمزد گرفته؟چرا در مقابل چشمتان اخالل کردند و مانع نشدید؟

پس از کنســرت اخیر محمدرضا گلزار، حجم باالیى از 
ویدیوها از این کنسرت منتشر شــد که اسباب نقد این 

کنسرت ها شد.
محمدرضــا گلزار تــور تــازه کنســرت هایش را در 
شهرستان ها آغاز کرده و در اتفاقى مرسوم بخش هایى 
از این کنسرت توســط حاضرین ضبط و در شبکه هاى 
اجتماعى به اشتراك گذاشته مى شود. ویژگى مشترك 
این بخش هاى منتشر شده از کنسرت هاى گلزار، صداى 

بسیار بد و همچنین فالش خوانى این بازیگر است که با 
فالش نواختن ویولن مجموعه عجیبى را شــکل داده 
اســت. البته ممکن است عنوان شــود صداى بد گلزار 
متأثر از امکانات محیطى و صداست اما فالش خواندن و 

نواختن او را چگونه مى توان توجیه کرد؟!
این تصاویر اســباب نقد و بعضًا تمسخر گلزار را فراهم 
آورده اســت اما بعید به نظر مى رســد که این موضوع 
چندان اهمیتى براى این بازیگر داشــته باشد، چرا که 

به هر حال کنســرت هایش در پایتخت و شهرستان ها 
به سرعت ســولد اوت مى شــود و بازارش رونق دارد. 
مشترى بلیت هاى گرانقیمت این کنسرت ها نیز عمدتًا 
دختران و بعضًا پسران نوجوان و جوان هستند که شاید 
نمى خواهند این فرصت دیدن گلزار را از دست بدهند و 
یا شاید هم براى موسیقى پاپ به این کنسرت ها مى روند 
اما آیا واقعًا کیفیت موســیقى براى ایــن گروه اهمیت 

دارد؟ 

آقاى فوق ستاره، خارج مى زند و مى خواند!

روزنامه «جمهورى اســالمى» نوشــت: روز پنج شنبه 7 
شهریور، در همایش مبلغان محرم که با حضور رئیس قوه 
قضاییه و با سخنرانى ایشان در دفتر تبلیغات اسالمى حوزه 
علمیه قم برگزار شده بود، هنگامى که رئیس دفتر تبلیغات 
درحال خوش آمدگویى بود، یکى از طالب... در حضور رئیس 
قوه قضاییه، با اعتراض به ســخنرانى آقاى واعظى از وى 
خواست سخنان خود را قطع کند و تریبون را به حجت االسالم 
رئیسى بسپارد. آقاى واعظى نیز با سعه صدر بالفاصله سخن 

خود را قطع و از آقاى رئیسى براى سخنرانى دعوت کرد.

این واقعه بازتاب زیادى در میان فضال و علماى قم داشت 
و سئوال اساسى که اکنون مطرح است این است که رئیس 
قوه قضاییه، که در ماه هاى اخیر وعده هاى بسیار خوبى براى 
برخورد با اخاللگران در زمینه هاى مختلف داده است، با این 
فرد که در حضور باالترین مســئول دستگاه قضا مرتکب 
اخالل در همایش و مانع ســخنرانى کسى شد که با حکم 
رهبرى مسئولیت دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم را 
دارد و میزبان مدعوین و رئیس قوه قضای یه بوده چه برخوردى 

خواهد کرد؟

نویسنده سریال «پدر» با اشــاره به نرخ فیلمنامه نویسى در 
تلویزیون بیان کرد که این نرخ هنوز به نرخ مصوب کانون 
فیلمنامه نویسان نمى رسد و در سال 98 براى هر قسمت ده 

میلیون تومان است. 
چندى پیش کانون فیلمنامه نویسان با انتشار نرخنامه اى، کف 
دستمزد نویسندگى هر قسمت از یک سریال براى تلویزیون را 
15 میلیون و در شبکه نمایش خانگى 30 میلیون تومان اعالم 
کرد.  حامد عنقا با اشاره به سریال هایى مثل «هیوال» عنوان 
کرد: قطعاً افرادى مثل پیمان قاسمخانى و امیر برادران براى 

سریالى مثل «هیوال» بیشتر از قسمتى 30 میلیون گرفته اند 
که البته باید هم بیشتر بگیرند، چون چند ده میلیارد تومان 

براساس ایده آنها سرمایه گذارى مى شود.
عنقا با اشاره به اینکه هنوز این دستمزدها نسبت به بازیگران 
چندین برابر پایین تر اســت، گفت: متأ سفانه دستمزدى که 
یک بازیگر درجه 3 در یک ســریال شبکه نمایش خانگى 
طلب مى کند حتماً 10 برابر یک نویسنده است. به ویژه براى 
نویسنده اى که هیچ شغل دیگرى ندارد و باید خرج زندگى و 

همسر و بچه را بدهد.
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تعریض محور 
شاپورآباد-حبیب آباد

شهردار شـاپورآباد از بهره بردارى از طرح تعریض محور 
شـاپورآباد-حبیب آباد در هفتـه دولت خبـر داد و گفت: 
با اجـراى این طرح عـرض این مسـیر از 4/5 به 10 متر 
افزایش یافت. فرید شریعت زاده اظهارکرد: طرح تعریض 
محور شـاپورآباد-حبیب آباد با تأمین اعتبار و هزینه کرد 
820 میلیون تومان توسط شهردارى و شوراى اسالمى 

شهر شاپورآباد اجرا شد.

تولید 1/5 میلیارد کیلووات 
برق 

واحدهاى بخارى مولد برق نیروگاه اصفهـان از ابتداى 
سـال جارى تا پایان مرداد ماه، مقدار یک میلیارد و 429 
میلیون و955 هزار کیلووات ساعت، برق خالص تولیدي 
را به شبکه سراسري برق کشور تحویل داده است که این 
میزان تولید برق در نیروگاه اصفهـان بیش از یک و نیم 
برابر تولید مدت مشابه سال قبل است. نیروگاه اصفهان از 
نوع نیروگاه هاى حرارتى و داراى پنج واحد بخارى مولد 
برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان تولید نامى 835 
مگاوات برق در جنوب غربى اصفهان و در حاشیه زاینده 

رود واقع شده است.

معدوم سازى دونات
بیش از 160 کیلوگرم دونات بدون مشخصات بهداشتى 
در اصفهان معدوم شد. مدیر مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان گفت: بازرسـان بهداشـت محیط این مرکز در 
بازدید از مراکز تهیه دونـات همچنین واحدهاى عرضه 
کننده آن همچون آبمیوه و بستنى فروشى ها، این میزان 
دونات بدون مشـخصات بهداشتى را کشـف و از چرخه 

مصرف خارج کردند.

دستگیرى زوج سارق 
سرپرسـت پلیس آگاهـى فرماندهـى انتظامى اسـتان 
اصفهان از دسـتگیرى مردى که با همدستى همسرش 
اقدام به ده میلیارد ریال سرقت از منازل مردم کرده بود در 
عملیات کارآگاهان این پلیس خبر داد. سرهنگ حسین 
ترکیان گفت: این سارقان که زن و شوهر هستند تاکنون 
به 11 مورد سرقت از منازل مردم اعتراف کردند. آنها پس 
از زیر نظر گرفتن افراد متمول به محـض خروج آنان از 
منازل خود با شگردى خاص وارد آن شده و سپس وجوه 

نقد، طالجات و سکه هاى موجود را به سرقت مى بردند.

رکورد جدید در فوالد مبارکه
کارکنـــــان پرتالش ماشـــــین ریخته گـــــرى 
شماره 5 فوالد مبارکه توانستند به رکورد ریخته گرى 151 
ذوب پیوسته دسـت یابند. محمد فخرى، رئیس ماشین 
ریخته گرى شـماره 5 فوالد مبارکه الزمه دسـتیابى به 
چنین موفقیتى را هماهنگى و دقت و سرعت عمل بسیار 
باال دانست و اضافه کرد: دستاورد این موفقیت جمعى 96 
ساعت تولید مداوم و ثبت رکورد تولید حدود 12هزار متر 

تختال گرم بدون عیب است.

غلبه تولید داخل در بازار 
رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریرفروشـان اصفهان 
گفت: 60 درصـد از فروش لـوازم التحریر در اسـتان به 
تولیدات داخلى اختصاص دارد. اکبر چیت ساز افزود: مردم 
با توجه به شـرایط اقتصادى موجود، بـه خرید کاالهاى 
ایرانى تولید شده در حوزه لوازم التحریر روى آورده اند ولى 
باید تأکید داشت که کیفیت اجناس ایرانى لوازم التحریر 

بسیار خوب و باالست.

نصب 39 درِ فلکسیبل باتري 
مدیرتولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان گفت: 
بومی سـازي طراحی و فناوري سـاخت درهاي فلکسیبل 
سلول هاي باتري هاي کک سازي از خروج هفت میلیون 
و 500 هزار دالر ارز جلوگیري می کند. علیرضا رضوانیان 
گفت: بـا طراحی ایـن درهـا گام بلندي در راسـتاي حذف 

آالینده هاي زیست محیطی برداشته می شود.

خبر

دومین کارگاه سفر و گردشگرى با اجراى رضا شهران 
و به همت اداره گردشگرى وابسته به سازمان فرهنگى، 

اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد. 
رضا شــهران که از تهران بــه اصفهان آمــده بود تا 
تجربیات ســفر به 36 کشــور جهان را با مشتاقان به 
ســفر و گردش را در میان بگذارد گفت: سال هاست 
به ســفر کردن مشــغولم و هــدف تفریــح را دنبال 
نمى کنم بلکه قصد من از ســفر شناخت بیشتر خود و 

محیط پیرامونم است. 
او ادامه داد: من تجربه سفر به افغانستان تحت سلطه 
طالبان را داشتم و از سوى دیگر به ونزوئال سفر کردم 

که کشور خطرناکى معرفى مى شــد اما در همه این 
سفرها لذت بردم. آنچه مهم است مقصود از سفر است 
که باید براى گردشگر مشــخص شده باشد تا بتوان از 

سفر لذت برد. 
شهران تصریح کرد: اگر بتوان با آدم هاى دنیا ارتباط 
برقرار کرد همیشه مى توان سفر ارزان داشت. اگر هدف 
از سفر، اسکان در هتل و مکان هاى گردشگرى از پیش 
تعیین شده اســت باید هزینه کرد و ســفر گران تمام 
مى شود؛ اما اگر بر اساس ارتباط و زندگى واقعى با مردم 
سفر کنیم طبیعى است که سفر به مراتب ارزان ترى را 

در پیش خواهیم داشت. 

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: بر اســاس آخرین 
آمار موجود، افزون بر 33 هزار جوان این استان مجرد 

هستند.
حســین غفرانى کجانى در گفتگو با «ایرنا» جمعیت 
این استان را بیش از پنج میلیون نفر اعالم کرد و افزود: 
این تعداد جوان به دالیل طالق، فوت همسر و ازدواج 
نکردن مجرد هستند. وى بیان کرد: دستکم 30 هزار 
نفر از جوانان این اســتان در گروه سنى20  تا 29 سال 

سابقه ازدواج ندارند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان ادامه داد: 3600 
جوان اصفهانى پس از ازدواج از همسران خود طالق 

گرفتند و دوباره ازدواج نکردند و 200 نفر دیگر هم به 
دلیل فوت همسر، مجرد هستند.

غفرانى کجانى با اشــاره به جمعیت زنــان و مردان 
مجرد اصفهان خاطرنشــان کرد: 166 هزار مرد و زن 
در گروه هاى سنى مختلف به دلیل فوت همسر مجرد 
هستند که از این آمار 148 هزار نفر آنها را جمعیت زنان 
تشکیل مى دهند. وى با اشاره به آمار طالق و ازدواج 
در استان تصریح کرد: بیش از 7000 واقعه ازدواج بهار 
امسال ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
8  درصد کاهش داشته البته آمار نهایى باید پایان سال 

تحلیل شود.

33 هزار اصفهانى 
مجرد هستند

کلید سفر ارزان از زبان
 یک متخصص گردشگرى

همزمان با آغاز ایام محرم، شــهر با پرچم هاى مشــکى 
سیاهپوش شده و شهردار اصفهان هم دیروز اعالم کرد 
که طبق برنامه ریزى هایى که ستاد «شهر حسینى» شهر 
اصفهان انجام داده، حال و هواى شهر حسینى و پرچم هاى 

عزادارى در شهر برافراشته مى شود. 
قدرت ا... نــوروزى در ارتبــاط زنده رادیویــى با برنامه 
«ســالم اصفهان» اظهار کرد: از روز شنبه (دیروز) طبق 
برنامه ریزى هایى که ستاد «شهر حسینى» شهر اصفهان 
انجام داده، حال و هواى شهر حسینى و پرچم هاى عزادارى 
در شهر برافراشته مى شــود. وى ادامه داد: اَبَرپرچم «یا 
حسین(ع)» با حضور اعضاى ستاد شهر حسینى و مردم 

طى مراسمى در میدان بزرگمهر برافراشته خواهد شد. 
شهردار اصفهان افزود: تمام فضاى تبلیغات فرهنگى شهر 
در ایام محرم به صورت 100درصدى در اختیار هیئت هاى 

مذهبى و مجالس عزادارى قرار گرفته است. 
ابالغ دستورالعمل به مناطق 15 گانه 

رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان هم گفت: 
در تمام مناطق، گروهى متشکل از اداره خدمات شهرى، 
مدیریت بحران، آتش نشانى، روابط عمومى و حتى نماینده 
سازمان تبلیغات اسالمى و مشاور شهردار اصفهان در امور 
مذهبى تشکیل و جلساتى با هیئت هاى مذهبى مناطق 
مختلف برگزار شده تا نکات آموزشى و ایمنى، موارد بحران 

و خدمات شهرى اطالع رسانى شود. 
غالمرضا ساکتى با اشــاره به فعالیت پاکبانان در شیفت 
بعدازظهر به  منظور اســتقرار در ایســتگاه نذورات براى 
پاکسازى ســریع و نظافت بهتر ادامه داد: در هر منطقه 
شهردارى اصفهان به صورت میانگین حدود 15 نفر مازاد 
بر پاکبانانى که بیش از 2500 کارگر در مجموعه شــهر 
فعالیت دارند، بحث هاى خدماتى را پوشش و حفظ نظافت 

شهرى را انجام مى دهند. وى افزود: دستورالعمل هایى به 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان ابالغ شده که بر اساس 
آن در ایام عزادارى هیئت هاى عزادارى و ایستگاه هاى 
صلواتى شناسایى و تمامى موارد کنترل خدماتى در این 
فرایند انجام شود تا با نظارت و برنامه ریزى بتوانیم محیط 
شهرى را در این ایام همچون سایر ایام سال پاکیزه و پویا 

نگه داریم.

تغییر دیواره پازلى میدان امام حسین(ع) 
در همین حال مدیرعامل ســازمان زیباسازى شهردارى 
اصفهان هم با اشاره به اینکه المان هاى اشک در سطح 
مناطق 15 گانه شهر اصفهان نصب مى شود، گفت: این کار 
در نیمى از مناطق شهرى اصفهان انجام شده است و مابقى 
نمادها به زودى نصب مى شود. حسن موذنى تصریح کرد: 
بر روى این اشک ها عبارت «یا قتیل العبرات» و ترجمه آن 

با معناى «اى کشته اشک ها» نگارش شده است. 
وى با اشــاره به اینکه همچنین دیواره پازلى ارگ جهان 
نما در میدان امام حســین (ع) نیز به مناسبت ایام محرم، 
تغییر خواهد کرد، افزود: دیواره پازلى متناسب با ایام محرم 
خواهد بود و شعر «داریم با حسین، حسین پیر مى شویم، 
خوشــحال از این جوانى از دســت داده ایم» بر روى آن 

نگارش خواهد شد.

اصفهان سیاهپوش محرم شد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى 
اصفهان گفت: از میان 248 هزار مشــترك آب و 
فاضالب روســتایى نزدیک به صد هزار مورد آن 
مصرف بى رویه داشــته و الگوى واقعى را رعایت 

نمى کنند.
هاشــم امینى در گفتگو با «ایرنا» افزود: الگوى 
واقعى براى مشترکین مصرف آب روستایى 15 متر 
مکعب براى هر خانوار پیش بینى شده که مشترکین 
پر مصرف از این حد واقعى مصرف باالترى دارند. 
وى رعایت الگوى مصرف براى رفع مشکل آب 
روستاییان را ضرورى دانست و اظهار کرد: کاهش 
25 درصدى مصرف آب در تابســتان به کاهش 
مشکالت خشکسالى در روستاها  کمک مى کند و 

این اقدام مانع از قطعى آب مى شود.
امینى ادامه داد: مصرف آب در دامدارى ها و مزارع 
کشاورزى یکى از چالش هاى اساسى در حوزه آب 
روستایى است که مشترکین از آب شرب براى سایر 
مصارف اســتفاده مى کنند. وى یاد آورشد: 960 
روستاى استان اصفهان به شــبکه آب روستایى 
متصل و بقیه به وسیله آبرسان سیار از خدمات آب 

آشامیدنى استفاده مى کنند.

100 هزار مشترك آب و 
فاضالب روستایى الگوى 
مصرف را رعایت نمى کنند

تکنســین فوریت هاى پزشــکى اصفهان که به اتفاق 
همکار خود براى امدادرسانى به مصدوم یک حادثه زمین 
خوردگى با موتورسیکلت اعزام شده بود، مورد ضرب و شتم 

و فحاشى همراه بیمار قرار گرفت.
حدود ساعت 21 روز جمعه هشت شهریور ماه سال جارى، 
یک مورد حادثه زمین خوردگى بر اثر برخورد دو دستگاه 
موتورسیکلت در محدوده پل تمدن به سمت اطشاران به 

اتاق فرمان 115 اصفهان گزارش شد.
براساس این گزارش، یک واحد امدادى به سرعت به محل 
حادثه اعزام شــد، اما با توجه به اینکه تماس گیرندگان با 
115 آدرس را اشــتباه اعالم کرده بودند، تکنسین هاى 
اعزامى محل حادثــه را پیدا نکردند؛ ایــن واحد امدادى 
براى بار دوم نیز با آدرســى دیگر به محل اعزام شد، اما 
بازهم آدرس گویاى محل تصادف نبود. براى بار ســوم، 
امدادخواهان آدرس صحیح را اعالم کردند و واحد امدادى 
به محل حادثه رسید اما به محض رسیدن، تکنسینى که 
پشت فرمان آمبوالنس بود، از سوى مردى حدوداً 40 ساله 

مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.
فرد ضارب با مشــت به صورت نیروى امدادى اورژانس 

کوبید و او را درحالى که هنوز پایش روى ترمز بود به پایین 
خودرو کشید و باعث شد پاى مضروب دچار پیچ خوردگى 
شود. همچنین عینک او نیز شکست و دهانش زخمى شد.

این گزارش حاکى اســت، نیروهاى این واحد امدادى با 
وجودى که مــورد حمله قرار گرفتند امــا به زن مصدوم 
که همســر مرد ضارب بود امدادرســانى کردند و او را به 
بیمارستان کاشانى انتقال دادند. اما شوهر این زن، همچنان 
در مســیر انتقال، به حمله فیزیکى و فحاشى و توهین به 
پرسنل فوریت هاى پزشکى ادامه داد. گفتنى است، اقدام 

ضارب در حال پیگیرى قضایى است.
این اتفاق در حالى به وقوع پیوســت که حدود یک هفته 
پیش از این و در آخرین روز مرداد ماه ســال جارى نیز دو 
تن از مأموران اورژانس شاهین شهر هنگام امداد رسانى 
به مصدومان حادثه یک نزاع دســته  جمعــى در برخوار 
مورد ضرب و شــتم و هتاکى قرار گرفتند. این دو نیروى 
آسیب دیده مرکز فوریت هاى پزشــکى در این حادثه از 
نواحى سر، چانه و قفسه سینه به وسیله قنداق تفنگ مورد 
ضرب و شتم و تهدید با چاقو قرار گرفتند و براى درمان در 

بیمارستان گلدیس شاهین شهر بسترى شدند. 

مؤسسه آموزش عالى سپهر اصفهان براى سال تحصیلى 
جدید در رشته هاى مختلف بدون کنکور دانشجو مى پذیرد. 
این مؤسسه آموزشى که در خیابان کاوه، کیلومتر 5 بزرگراه 
معلم، روبه روى شهرك سیمرغ واقع شده است، از ابتداى 

سال 1384 و با مجوز شوراى گسترش آموزش عالى وزارت 
علوم، تحقیقات و فناورى شــروع به فعالیت کرد، در حال 
حاضر داراى بیش از 6000 مترمربع فضاى آموزشى است 
و در رشته هاى نقاشى،گرافیک، سینما، موسیقى، بازیگرى، 

معمارى، نقشه بردارى و شهرسازى دانشجو مى پذیرد. 
مؤسســه آموزش عالى سپهر اصفهان در جشــنواره ها و 
همایش هاى مختلف شرکت کرده است و از جمله مزایاى 
دانشــجویان براى  تحصیل در این مؤسسه آموزش عالى، 

پرداخت شهریه به صورت اقســاط، تخفیف شهریه براى 
دانشجویان برتر، پرداخت وام دانشجویى، دسترسى آسان از 
تمام نقاط شهر (داراى سرویس رفت و برگشت)، حمایت از 
ایده هاى برتر، حمایت از پایان نامه ها و پروژه هاى منتخب 

و دسترسى سریع به پایگاه هاى علمى است. 
عالقه منــدان براى ثبــت نام مــى توانند بــا مراجعه به 
ســایت ســازمان ســنجش آموزش کشــور به نشانى

 www.sanjesh.org اقدام کنند.

جمعى از کشاورزان شرق اصفهان با حضور در مهدیه 
روستاى وجاره برآن شــمالى واقع در شرق اصفهان 
رســیدگى به وضعیت حقابه ها، توقف برداشت هاى 
غیرقانونى قبلــى و جدید از رودخانــه زاینده رود را 

خواستار شدند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان 
اصفهان در حاشــیه این اجتماع در گفتگو با «ایرنا» 
اظهار کرد: در این گردهمایى کشاورزان، تخصیص 
حقابه ها، ســهم آب ها و اشــتراك هاى هر کدام از 
مناطق شهرستان حوضه زاینده رود بر اساس طومار 
شیخ بهایى، تونل اول و سایر اسناد قانونى موجود را از 

مسئوالن امر درخواست کردند.
حســین محمدرضایى گفت: توقف در انتقال هاى 

پیشین از زاینده رود و توقف در طرح برداشت آب بن- 
بروجن و طرح هاى جدید برداشت آب از زاینده رود در 
این جلســه به عنوان یک مطالبه اصلى مطرح شد و 

همچنین کشاورزان خواستند خط مرزى استان هاى 
اصفهان و چهارمحال و بختیارى به مرز اولیه خود در 
قبل از سال 1370 برگردد و تصویب نامه هاى هیئت 

وزیران در تاریخ هاى پس از آن ابطال شود.
کشــاورزان و باغــداران مناطق شــرق اصفهان از 
جمله زیار، ورزنه، اژیه، کرارج، براآن شمالى و براآن 
جنوبى و خوراسگان با جمعیتى بالغ بر 300 هزار نفر 
و شهرستان هاى غربى شامل نجف آباد، فالورجان، 
خمینى شهر، لنجان و مبارکه پیش تر، در چند سال 
اخیر و پارسال در چند نوبت با حضور در نقاط مختلف 
استان، رسیدگى به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، 
حل مشکالت معیشتى و جارى سازى این رودخانه 

را خواهان شدند.

کشاورزان اصفهان توقف طرح هاى انتقال آب زاینده رود را حمله دوباره به تکنسین اورژانس اصفهان 
خواستار شدند

قدرت افتخارى، مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان و حومه در گفتگو با «ایمنا» خبر داد که با هدف 
بهبود در ارائه خدمات اتوبوسرانى به شهروندان، از دیروز 
نهم شهریور ماه تغییراتى در بعضى از خطوط اتوبوسرانى 
اصفهان ایجاد شده است. این تغییرات به شرح زیر است:
    به منظــور بهبود خدمات اتوبوســرانى و همچنین 
دسترسى دانشگاهیان به ایستگاه قطار شهرى، مرکز 
و شمال شــهر اصفهان مبدأ خط 67 (دانشگاه صنعتى 
اصفهان) از میدان جمهورى اســالمى به پایانه مترو 

قدس انتقال یافت.
    براى دسترســى هرچه بهتر شهروندان به ایستگاه 
قطار شــهرى، مبدأ خط 56 (میدان استقالل، دهنو) از 

میدان استقالل به پایانه متروى قدس انتقال یافت.
    در راستاى دسترسى ســاکنان خیابان شهروند به 
خیابان جى و میدان امــام على(ع) در مســیر رفت و 

برگشت خط 52 (شهرك سالمت، خواجه عمید، میدان 
امام على (ع)) تغییراتى ایجاد شد.

    براى دسترسى هر چه بهتر ســاکنان خیابان کاوه 
به میدان جمهورى اســالمى، مبدأ خط 7 (بیمارستان 

غرضى، خیابان کاوه) به میدان جمهورى اسالمى (پایانه 
خرم) انتقال یافت.

    به منظور پیشــگیرى از حوادث ترافیکى در تقاطع 
هتل پل، مبدأ خط 40 (هتل پل- بلوار سعدى- کوى 

امیریه) به ایستگاه مترو سى و سه پل انتقال یافت.
    براى رفاه حال ساکنان محله بهار، اتوبوس هاى خط 
12 (کاوه، جمهورى اســالمى، شهید رضایى، وحدت) 
در میدان جمهورى اســالمى (ورودى خیابان آیت ا... 
کاشانى) توقف و اقدام به سوار و پیاده کردن مسافران 

خواهد کرد.
    خــط جدید اتوبــوس در منطقه بختیاردشــت از 
شهرك بختیاردشت به ســمت پایانه قدس راه اندازى 
شده که با دو دســتگاه اتوبوس به جمعیت ساکن در 
منطقه بختیاردشــت که افزون بر 1300 نفر هستند، 

سرویس دهى مى کند.

تغییر و تحول در خطوط اتوبوسرانى اصفهان

پذیرش دانشجو در مؤسسه آموزش عالى سپهر اصفهان
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با فرارسیدن ماه محرم شبکه هاى مختلف تلویزیون در تدارك آماده 
سازى برنامه هایى به مناسبت این ماه هستند و سریال جزو جدایى ناپذیر 
برنامه هاى مناسبتى تلویزیون است که از ســال هاى دور تا به امروز 

همواره مخاطبان خاص خودش را داشته است.
از همان سال هایى که تلویزیون تنها به دو شبکه محدود مى شد اهالى 
دنیاى هنر به فکر ساخت فیلم هاى مناسبتى بودند و اگر بخواهیم به چند 
سال اخیر نگاهى بیاندازیم و مرورى در ذهنمان داشته باشیم حتماً چند 
سریال محرمى و شخصیت هایى که با این سریال ها ماندگار شدند را 

به خاطر خواهیم آورد.

سریال «شب دهم»
«شب دهم» به کارگردانى حسن فتحى یکى از سریال هاى محرمى 
پربیننده و ماندگار است که ماه محرم سال 81 از شبکه یک سیما پخش 
شد و اغراق نیست اگر بگوییم یکى از ماندگارترین سریال هاى محرمى 
تلویزیون است. «شب دهم» روایتى از دلدادگى یک جوان به دخترى از 
تبار قاجار در اواخر حکومت رضاخان است که دختر شرط ازدواج را اجراى 

تعز یه در ده شــب محرم قرار مى دهد و همین شرط، زندگى «حیدر» 
شخصیت اصلى سریال را با بازى حسین یارى که از الت هاى کوچه 
بازار بود دگرگون مى کند. حســین یارى، بازیگر نقش «حیدر خوش 
مرام»، کتایون ریاحى «فخرالزمان»، ثریا قاسمى «مادر حیدر»، رؤیا 
تیموریان «عمه فخرالزمان» و... شخصیت هاى ماندگار سریال «شب 

دهم» را تشکیل مى دادند.

سریال «مختارنامه»
«مختارنامه» یکى دیگر از سریال هاى محرمى ماندگار در تلویزیون 
اســت که به کارگردانى داود میرباقرى سال 89 روى آنتن شبکه یک 
ســیما رفت و در ســال هاى بعد عنوان پرتکرارترین سریال محرمى 
تلویزیون را از آن خود کــرد. «مختارنامه» به قیــام «مختار ثقفى» 
مى پردازد که به خونخواهى امام حسین(ع) بعد از عاشورا قیامى را به راه 
مى اندازد و فریبرز عرب نیا، بازیگر نقش اصلى این سریال یعنى «مختار 
ثقفى» است. فریبرز عرب نیا در نقش «مختار ثقفى»، امین زندگانى 
در نقش «مســلم بن عقیل»، رضا رویگرى در نقش «کیان ایرانى»، 

الهام حمیدى در نقش «زن کیان ایرانى»، عنایت شــفیعى در نقش 
«ابن کامل»، ژاله علو در نقش «مــادر مختار»، فریبا کوثرى در نقش 
«عمره» همسر «مختار»، نسرین مقانلو در نقش «همسر دیگر مختار»، 
محمد فیلى در نقش «شــمر»، رضا کیانیان در نقش «حاکم مکه»، 
محمدرضا شریفى نیا در نقش «محمدبن حنفیه»، حسن پورشیرازى در 
نقش «بهرام رنگرز»، ویشکا آسایش در نقش «جعده»، داود رشیدى در 
نقش «حاکم کوفه»، کریم اکبرى مبارکه در نقش «احمربن شمیط»، 
فرهاد اصالنى در نقش «عبیدا... بن زیاد»، انوشیروان ارجمند در نقش 
«رفاعه بن شداد»، جعفر دهقان در نقش «مصعب بن زبیر»، بهرام شاه 
محمدلو و محمد صادقى در نقش «حاکمان کوفه»، پرویز پورحسینى در 
نقش «میثم تمار» و بازیگرانى دیگرى در این سریال ایفاى نقش کردند.

سریال «معصومیت از دست رفته»
«معصومیت از دســت رفته» یکى دیگر از سریال هاى محرمى است 
که به کارگردانى داود میرباقرى سال 82 روى آنتن شبکه 3 سیما رفت. 
«معصومیت از دســت رفته»، جنایت و مکافات دینداران آن زمان در 

مواجهه با حادثه کربال را به تصویر مى کشد و لغزش شخصیت اصلى 
داستان (یعنى «شوذب» که از یاران حضرت على (ع) است اما در آستانه 
قیام عاشورا، خزانه دار کوفه مى شود) در واقعه کربال و سکوت وى در 
برابر امویان را روایت مى کند که با عاقبت تلخ کشــته شدن پسرش، 
دیوانه شدن خودش و کشــتن دخترش نمایان مى شود. امین تارخ، 
شخصیت اصلى داستان «معصومیت از دست رفته» یعنى «شوذب» را 
جلوى دوربین مى برد و فریبا کوثرى و سارا خوئینى ها دو بازیگر دیگر 
این سریال در نقش «همسر شــوذب» هستند. امین زندگانى، حدیث 
فوالدوند، انوشیروان ارجمند، مرضیه برومند، داریوش فرهنگ و... در 

این سریال به ایفاى نقش پرداختند.

سریال «سفر سبز»
«سفر سبز» سریالى به کارگردانى محمدحسین لطیفى بود که محرم 
سال 81 روى آنتن شبکه 3 سیما رفت و با به تصویر کشیدن داستانى 
بکر به یکى از ماندگارترین سریال هاى محرمى تبدیل شد. «سفر سبز» 
داستانى از زندگى «دنیل» با بازى پارســا پیروزفر است که در ایران 

متولد شد اما بعد از فرزندخوانده شدن توسط یک خانواده به آلمان برده 
مى شود و در پى دیدن یک خواب براى پیدا کردن خانواده اش راهى 
ایران مى شود و داستان این ســریال با این قصه رقم مى خورد. پارسا 
پیروزفر، امین تارخ، گوهــر خیراندیش، آزیتا حاجیــان، محمدرضا 
شریفى نیا، حسن پورشیرازى، سارا خوئینى ها، الدن مستوفى، هایده 

هائرى و... در این سریال به ایفاى نقش پرداختند.

سریال «پریدخت»
یکى دیگر از ســریال هاى ماندگار ماه محرم سریال «پریدخت» به 
کارگردانى سامان مقدم بود که محرم سال 86 روى آنتن شبکه 2 سیما 
رفت. «پریدخت» داستانى عاشقانه را در تاریخ معاصر و همزمان با ماه 
محرم به تصویر کشید و توانست نظر بسیارى از مخاطبان تلویزیون را 
جلب کند و در لیست ماندگارترین سریال هاى محرمى قرار بگیرد. لیال 
حاتمى، على مصفا، داریوش ارجمند، کامبیز دیرباز، شاهرخ استخرى، 
عباس امیرى، مهــرداد ضیایى و... در این ســریال بــه ایفاى نقش 

پرداختند.

از «حیدر خوش مرام» تا «مختار ثقفى»
ماندگارترین شخصیت هاى سریال هاى محرم در شبکه هاى مختلف سیما

محمود پاك نیت، بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: در حال حاضر مشغول بازى در سریالى به نام «دخترم نرگس» به نویسندگى و 

کارگردانى باقر پیران هستم و فعًال به غیر از این اثر کار دیگرى را قبول نکرده ام. 
وى درباره زمان باقیمانده از فیلمبردارى سریال «دخترم نرگس» افزود: نزدیک 

به یک ماه و نیم از فیلمبردارى سریال باقى مانده و کار من به واسطه نقشى که 
در آن دارم بسیار زیاد است. 

بازیگر سریال «یوسف پیامبر(ع)» در مورد مضمون این سریال اضافه کرد: 
ژانر این مجموعه اجتماعى است که به مشکالت یک خانواده مى پردازد، 
«دخترم نرگس» با مفهوم ارتباط ادیان ساخته شده و رابطه بین ارامنه و 
مسلمانان را بررسى مى کند، پدر خانواده مشکالت فراوانى با دختر خود 

دارد و در آخر متوجه مى شود که پدر آن دختر نیست. 
وى درباره احتمال حضورش در سریال «سلمان فارسى» و «حضرت موسى 

(ع)» اذعان کرد: من دوست دارم در این دو اثر حضور داشته باشم اما هنوز هیچ 
پیشنهادى براى بازى در این آثار به من نشده است. 

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به آخرین پیشنهاد سینمایى خود تصریح کرد: به 
تازگى براى بازى در فیلم سینمایى «خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا پیشنهاد 
داشتم اما به دلیل مشغله فراوان و تعهد به سریال «دخترم نرگس» این پیشنهاد را رد 
کردم، بازى در ســریال وقت زیادى را از بازیگر مى گیرد و شاید به همین دلیل من 

در سینما کم کارتر هستم.
وى در همین رابطه اضافه کرد: من همیشه ســعى مى کنم در یک اثر حضور داشته 

باشم و دو کار را با هم قبول نکنم، زیرا تمرکزم را از بین مى برد، ترجیح مى دهم در یک کار 
به خوبى بازى کنم تا اینکه در دو اثر همزمان بازى بى کفیت و غیر قابل قبولى ارائه دهم. 

پاك نیت با اشاره به نزدیک شــدن به پخش آثار محرمى تلویزیون خاطرنشان کرد: من از 
بازى در سریال هاى مناسبتى مخصوصًا براى ماه محرم استقبال مى کنم اما دوست دارم در 
کارى بازى کنم  که کیفیت باالیى داشته باشد و صرفًا براى پر کردن زمان مردم درست نشده

 باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایى «مالقات با جادوگر» عنوان کرد 
که چهار بازیگر به این فیلم سینمایى پیوسته اند.

حمید اعتباریان، تهیه کننده فیلم ســینمایى «مالقات با 
جادوگر» به کارگردانى جمشــید بهرامیــان درباره زمان 
تولید این فیلم که چندى پیش پروانه ساخت گرفت، گفت: 
این روزها مراحل پیش تولید این فیلم ســینمایى سپرى 
مى شود و ما هفته جارى فیلمبردارى «مالقات با جادوگر» 

را در تهران آغاز مى کنیم. 
وى افزود: به تازگى با حمید فرخ نــژاد، امیرمهدى ژوله، 

علیرضا خمســه و نســیم ادبى براى حضور در این فیلم 
ســینمایى به توافق رســیده ایم همچنین قرار است یک 
چهره جدید هم در «مالقات بــا جادوگر» به ایفاى نقش

 بپردازد.
اعتباریان عنوان کرد: «مالقات با جادوگر» یک فیلم طنز 
مانند «سنپترزبورگ» است که داستان یک کالهبردارى 
را روایت مى کند. وى در پایان اظهار کرد: در نظر داریم این 
فیلم سینمایى را  براى حضور در سى و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر آماده کنیم.

على عطشانى پیش تولید جدیدترین فیلم خود با نام «سلفى 
با دموکراسى» را کلید زد که به نوعى در ادامه داستان فیلم 

«دموکراسى تو روز روشن» است. 
فیلم «سلفى با دموکراســى»، فیلمى راجع به جانبازان و 
شهداى هشت سال دفاع مقدس است و داستان فیلم تقریبًا 
ادامه داســتان فیلم «دموکراسى تو روز روشن» محسوب 

مى شود.
عطشانى ساخت فیلم هاى سینمایى «کاتیوشا»، «اولین 
تولد»، «یادم تو رو فراموش»، «پارادایس»، «نقش نگار»، 
«آقاى الف»، «تلفن همــراه رئیس جمهور» و «در امتداد 

شهر» را نیز در کارنامه خود دارد.
عوامل و بازیگران این فیلم به زودى معرفى مى شوند.

فیلم ســینمایى «دوئت» به کارگردانى نوید دانش و تهیه کنندگى 
احسان رسول اف پس از سه سال پروانه نمایش گرفت.

این فیلم که در جشــنواره فیلم شــب هاى ســیاه تالین که از جمله 
جشنواره هاى رده الف سینماى جهان است، جایزه بهترین فیلم اول 
و همچنین جایزه نتپک (شبکه ارتقاى سینماى آسیا و اقیانوسیه) را 
کسب کرده، در سال 1395 تولید شده اما براى دریافت پروانه نمایش 
با مشکالتى روبه رو بود که ســرانجام این مهم اتفاق افتاد و پروانه 

نمایش آن صادر شد.
داستان این فیلم روایت زندگى «مینو» است که همسرش «حامد» 
را به دیدار «سپیده» مى برد؛ زنى که همسرش با او گذشته مشترکى 

داشته است. این مالقات یادآور خاطراتى از گذشته آنهاست.
در این فیلم هدیه تهرانــى، على مصفا، نــگار جواهریان، علیرضا 
آقاخانى، مرتضى فرشباف، مهسا طهماسبى و پانته آ پناهى ها ایفاى 

نقش کرده اند.
این فیلم پس از عقد قرارداد پخش به زودى در ســینماهاى سراسر 

کشور اکران خواهد شد. 

پاك نیت: بازى در فیلم حاتمى کیا را رد کردم
رصه بازیگرى 
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کیا را رد کردم

حمید فرخ نژاد هم به «مالقات با جادوگر» پیوست

«دموکراسى تو روز روشن» دنباله دار شد

جدیدترین سریال فلورا سام با نام «مرضیه» در 
شب هاى محرم پخش خواهد شد.

«مرضیه» عنوان سریال جدید فلورا سام است که 
از 28 تیرماه در روســتایى در اطراف ورامین کلید 

خورده است.
تاکنون بیش از 50 درصد تصویربردارى سپرى 
شده است و براى پخش به موقع مجموعه در ایام 
ماه محرم مراحل فنى نیز همزمان با تولید پیگیرى 
مى شود. این سریال لوکیشن هاى متعددى دارد و 
این روز ها عوامل در لوکیشنى واقع در سه راه امین 

حضور مشغول تصویربردارى هستند.
داریوش ارجمند، گوهر خیراندیش، مجید مظفرى، 
پژمان بازغى، ماه چهره خلیلى، امیرحسین صدیق، 
على اوجى، حســن زارعى، نیلوفر شهیدى، شیوا 
خسرومهر، مختار ســائقى بازیگران اصلى این 
مجموعه هستند.  مجموعه تلویزیونى «مرضیه» 
به کارگردانى فلورا ســام و تهیه کنندگى مجید 
اوجى در 15 قسمت براى شبکه 2 سیما تهیه شده 
است. فلورا سام نگارش فیلمنامه سریال جدیدش 
را برعهده داشته است و پریســا شمس و نسیم 

عرب امیرى نیز در نگارش برخى قسمت ها به او 
کمک کرده اند. «مرضیه» یک ملودرام خانوادگى 
پیرامون مســئله مهم انتخاب است. در خالصه 
داستان این سریال آمده: «مرضیه در تعارض کار 
و مذهب مجبور به انتخاب مى شود. انتخاب این 

مسیر اتفاقات جدیدى را برایش رقم مى زند و...»
 «مرضیه» از 23 شهریور ماه روى آنتن شبکه 2 

مى رود.

«دوئت» هدیه تهرانى و
 نگار جواهریان مجوز گرفت

تازه ترین خبرها

 از «مرضیه» 
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برگ ســبز وبرگ کمپانى خودرو ســوارى 
پراید مــدل انــواع 131 ســایپا بنزینى به 
شــماره موتور 5315766 و شماره شاسى    
NAS411100F3400037  به شماره پالك

 ایران53-329 ق 89 متعلق به مریم کاظمى 
به شــماره شناســنامه 2135 و شماره ملى 
1091256314 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید، بدینوسیله 
از شرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى با رعایت ظرفیت کارى دعوت مى گردد براى دریافت اسناد مناقصه تا روز 

یک شنبه مورخ 1398/06/17 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى  http://setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهى تجدید مناقصه هاى عمومى یک مرحله اى 
شماره 98/28/ن و 98/29/ن

اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهاناداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان

نوبت اول

رتبه مورد نیاز مبلغ ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه (ریال) مبلغ برآورد(ریال) موضوع پروژه شماره مناقصه  ردیف

5 راه و ترابرى 337,000,000 6,727,567,279 اجراى  عملیات و تکمیل آماده سازى پروژه 
دهاقان(جنب مسکن مهر) 98/28 1

5 راه و ترابرى 185,000,000 3,668,165,259 اجراى  عملیات و تکمیل آماده سازى پروژه 
ایثارگران نایین(جنب مسکن مهر) 98/29 2

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1398/07/08
گشایش پاکت هاى پیشنهاد ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1398/07/09

نشانى: اصفهان - خیابان سعادت آباد                       تلفن: 031-36681068

مدافع تیم سپاهان گفت: تیمى که اول باشد همه در مورد 
آن صحبت مى کنند و مى گویند حتماً تیم خوبى است، که 

این مسئله کار ما را بسیار سخت مى کند.
مرتضى منصورى در گفتگویى در خصوص صدرنشینى 
سپاهان در پایان هفته دوم لیگ برتر گفت: بازى ها هفته 
به هفته سخت تر مى شوند. ما پنج شنبه بازى سختى مقابل 
ماشین سازى داشتیم. این تیم، تیم بسیار خوبى است هر 
چند ما یک پنالتى در آن بازى خراب کردیم اما توانستیم 
به 3 امتیاز بازى برسیم. خدا را شکر تیم خوبى داریم، هم از 
لحاظ امکانات هم از نظر نفرى و هم از لحاظ مدیریت که 
فکر مى کنم اگر همین روند را ادامه دهیم امسال مى تواند 

سال خوبى براى ما باشد.
وى در مورد پاس گل 3 امتیازى اش در بازى دوم سپاهان 
و انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: موفقیت 
تیم از همه چیز مهمتر است. هر بازیکنى دوست دارد در 

زمین بهترین بــازى اش را انجام دهد و من هم ســعى 
مى کنم در هر زمان و در هر حالتى بــه درد تیم بخورم. 
تیم ها سال به سال بهتر مى شوند و به نظرم کیفیت لیگ 

هم هر سال بهتر از سال گذشته مى شود.
منصورى در مورد اینکه با وجود مصدومیت ایرانپوریان 
به نظر مى رسد سرمربى تیم دغدغه اى براى پست دفاع 
راست ندارد، گفت: من هدفم این است که براى تیم مثمر 
ثمر باشم. از محمد ایرانپوریان چیزهاى زیادى یاد گرفتم و 
مى توانم یاد بگیرم. سبک بازى او را دوست دارم. او تجربه 
زیادى دارد و فکر مى کنم هم پست بودن و بازى کردن 
در کنار او تجربه خوبى براى من باشــد. البته این مسئله 
باعث مى شــود رقابت و کار براى من سخت تر باشد. در 
مجموع تیم خوبى داریم و همــه بازیکنان تقریبًا در یک 

سطح هستند. 
وى در مورد اینکه هواداران سپاهان او را با دنى آلوز، مدافع 

سرشناس برزیلى مقایســه مى کنند، گفت: من مرتضى 
منصورى هستم و به دنبال لقب نیستم. هدفم این است که 
کادر فنى و هواداران سپاهان از من راضى باشند و تالش 
مى کنم پولى که مى گیرم حالل باشــد. هواداران به من 

لطف دارند و من هم به آنها احترام مى گذارم.
وى در ادامه گفت: همه انتظار دارند که ما ببریم.کســى 
کارى نــدارد با چه تیمى و کجا بــازى مى کنیم. در اکثر 
بازى هایى کــه در اصفهان انجام مى دهیم به مشــکل 
مى خوریم چون حریفان در خانه خودمان انگیزه بیشترى 
دارند و دوست دارند که در اینجا امتیاز بگیرند و به همین 
دلیل بازى بســته اى را انجام مى دهند و بیشتر به دنبال 
نباختن و امتیاز گرفتن هستند. البته قصد بى احترامى به 
تیم هاى دیگر ندارم. ما حتى در دو بازى  دوستانه اى که در 
اصفهان انجام دادیم یک مساوى و یک باخت داشتیم که 
نشان مى دهد حریفان ما در خانه ما، انگیزه بیشترى دارند.

م الف: 583832

مرتضى منصورى در واکنش به کسانى که او را با مدافع سرشناس برزیلى مقایسه مى کنند: 

لقب؟ نه ممنون!

پزشک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره آخرین وضعیت مصدومیت ارسالن 
مطهرى و میالد فخرالدینى توضیحاتى را ارائه کرد.

امیرحسین شریفیان پور با اشاره به آخرین وضعیت ارسالن مطهرى که از ناحیه 
زانو مصدوم شده بود، گفت: روند بهبودى این بازیکن به خوبى پیش مى رود و 
پیشرفت 80 درصدى داشته است. قرار است روز سه شنبه مطهرى را تست کنیم 
تا وضعیت این بازیکن به صورت کامل مشخص شود. البته تالش ما این است 

که مطهرى بتواند در هفته سوم شرایط بازى را پیدا کند.
وى در مورد مصدومیت میالد فخرالدینى نیز تصریح کرد: در بازى با سایپا ضربه 
شدیدى به عضالت دوقلوى این بازیکن برخورد کرد و میالد در بازى با پارس 
جنوبى به میدان نرفت. البته مصدومیت فخرالدینى چندان جدى نیست و احتماًال 

او در هفته سوم به میدان خواهد رفت.
گفتنى است تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن با تشخیص علیرضا منصوریان تا روز 

سه شنبه هفته جارى تعطیل خواهد بود.

سه شنبه ارسالن را 
تست مى کنیم

براســاس اعالم ســازمان لیگ و طبق آیین نامه 
جدید مربیان لیگ برترى حق ندارند درباره داوران 
و داورى صحبــت کنند؛ موضوعى کــه مى تواند 
در طول برگزارى مســابقات به ماجرایى مناقشــه 
برانگیز تبدیل شود. امیرقلعه نویى که روى خط یک 
برنامه تلویزیونى آمده بود درباره این موضوع گفت: 
«ببینید داورى ما قشر مظلوم فوتبال ما هستند. مِن 
مربى میلیاردى قرارداد مى بندم اما متأسفانه داوران 
کمترین دســتمزدها را مى گیرند. به نظر من اولین 
چیزى را که باید درست کنند دستمزد داوران است. 
اینکه مى گویند مربیان درباره داورى حرف نزنند پاك 
کردن صورت مسئله است، موضوع مهم این است که 
باید اشتباهات داورى به حداقل برسد تا ما هم بتوانیم 

از سیستم کمک داور ویدیویى استفاده کنیم.»
ســرمربى ســپاهان همچنین گفت: «ما باید اول 
امکانات را براى داورى ها درست کنیم. اگر سیستم 
VAR نبود در لیگ قهرمانان اروپا در فصل قبل این 
منچسترسیتى بود که به فینال مى رفت و تاتنهام به 
حقش نمى رسید. در ایران هم اگر سیستم کمک داور 
ویدیویى بود سپاهان قهرمان مى شد. من مى گویم 
ما امکانات به داوران بدهیم و اشــتباهات به حداقل 
برسد در اینصورت هیچ مربى دوست نخواهد داشت 
راجع به داورى حرف بزنــد. اماوقتى صدهزارنفر به 
خانواده ات توهین مى کنند و داور هم با یک اشتباه 
نتیجــه و قهرمانى را از تیمت مى گیــرد مربى باید 

چکار کند؟»

مدیرعامل سپاهان ضمن بى اطالعى از احضارش به 
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال گفت: سازمان لیگ 
به وعده اى که براى تعویق بازى ما با تیم ماشین سازى 

داده بود عمل نکرد.
مسعود تابش افزود: من هم 
از طریق فضــاى مجازى 
چنین خبرى را خواندم. هنوز 
ابالغیه اى در این باره به من 
نداده اند. خودم هم نمى دانم 
نشــر اکاذیب به علت کدام 
حرفم بوده است که اتهامش 

را به من زده اند.
مدیرعامــل ســپاهان که 
بابت عدم تعویق یک روزه 
بازى ایــن تیم با ماشــین 
سازى از مسئوالن سازمان 

لیگ گالیه داشت یادآور شــد: وقتى به بوشهر رفتیم 
همکارى همه جانبه اى را با مسئوالن سازمان لیگ 
داشتیم تا بازى با شاهین برگزار شود. دیدار با شاهین را 
یک روز به تعویق انداختند و به ما قول دادند که بازى با 

ماشین سازى را از پنج شنبه به جمعه موکول مى کنند. 
آقایان نامه کتبى ندادند اما ما روى حرف و قولشــان 
حســاب باز کرده بودیم. تمام برنامه هاى تیم براى 
برگزارى بازى در روز جمعه بود اما پنج شــنبه بازى 
کردیم. سازمان لیگ به قولى 

که داده بود عمل نکرد.
تابش دربــاره حمله برخى 
مدیــران لیــگ برتــرى 
بــه ســپاهان مبنــى بــر 
ولخرجى هاى این باشــگاه 
در نقل و انتقاالت تابستانى 
افــزود: من اصًال دوســت 
ندارم درباره سایر باشگاه ها 
صحبت کنم. فقــط آقایان 
یک مثال بزنند که ولخرجى 
کرده ایم. همیشــه درباره 
ســپاهان این حرف را زده اند اما من حاضرم اســناد 
مالى را شــفاف روى میز بگذارم و با تیم هاى مدعى 
مورد قیاس قرار بگیرم که کدام باشگاه ولخرجى کرده 

است. قطعاً آقایان سکوت خواهند کرد.

بیایید اسنادمان را روى میز بگذاریم

در فهرســت جدید تیم ملى نام هیچ بازیکنى از سپاهان 
وجود ندارد.

این فهرســت براى برگزارى دیدار مقابل هنگ کنگ از 
سوى ویلموتس اعالم شــد که این فهرست شامل 23 

بازیکن بود.
در این میــان نکته عجیب حضور نداشــتن هیچیک از 
بازیکنان ســپاهان در فهرســت جدید تیم ملى است. 
سپاهان که در پایان هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر با 6 
امتیاز صدرنشین است، عملکرد خوبى در دیدار با شاهین 
و ماشین سازى به نمایش گذاشته و چند بازیکن این تیم 
شایسته حضور در فهرست تیم ملى بودند ولى ویلموتس 

اعتقادى به آنها ندارد. در فهرســت هاى اخیر تیم ملى 
پیام نیازمند و بعضًا سعید آقایى حضور داشتند و در اولین 
فهرســت ویلموتس هم نیازمند یکى از گلرهاى دعوت 

شده بود که در جمع نفرات جدید حضور نداشت.
حتى در فهرست اخیر تیم ملى که بازیکنان جدید به آن 
دعوت شده بودند نام محمد محبى به چشم مى خورد که 
این بازیکن هم با وجود عملکرد خوب در دو بازى گذشته 

جایى در بین نفرات نهایى ندارد.
به هر جهت اعالم فهرســت تیم ملى همیشه با حرف و 
حدیث هایى همراه است و اعتراض هایى به آن صورت 
مى گیرد و یکى از نکات فهرست جدید هم همین موضوع 

است.

حتى یک نفر هم نه؟!

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در دومین هفته از 
لیگ برتر مقابــل پارس جنوبى به تســاوى بدون 
گل رســید تا اولین کلین شــیت آنها در این فصل 

رقم بخورد.
 تیــم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهــان در هفتــه دوم 
رقابت هــاى لیــگ برتر 
در شــهر جم مقابل پارس 
جنوبى به میدان رفت که در 
نهایت این دیدار با تساوى 
بدون گل به پایان رســید 
تا امتیازات بــازى به طور 
مساوى بین دو تیم تقسیم 

شود.
این اولین امتیاز ذوب آهن و 
نخستین کلین شیت (بسته 

ماندن دروازه) این تیم بعد از سه بازى پى در پى بود.  
سبزپوشان که در دو دیدار پى در پى رفت و برگشت 
مقابل االتحاد عربســتان با نتایج 2 بر یک و 4 بر 3 

شکست خورده بودند، در لیگ برتر هم کارشان را با 
شکست 3 بر 2 مقابل سایپا آغاز کردند.

ذوبى ها بعد از جدایى رشــید مظاهــرى از محمد 
باقر صادقــى به عنــوان دروازه بان اول اســتفاده 
کردند که اشــتباهات تأثیرگذار وى و تعداد باالى 
گل هــاى دریافتى اش در 
شکســت هاى ذوب آهن 

بى تأثیر نبود.
در ایــن دیــدار علیرضــا 
منصوریان ترجیــح داد تا از 
یوسف بهزادى در درون دروازه 
تیمش استفاده کند و این باعث 
شد تا دروازه این تیم بعد از سه 
بازى و دریافــت 9 گل، براى 
اولین بار بسته بماند و نخستین 
کلین شیت سبزپوشان در لیگ 
برتر ثبت شود. دیدار تیم هاى 
ذوب آهن و پارس جنوبى جم از هفته دوم رقابت هاى 
لیگ برتر به میزبانى پارس جنوبى در جم برگزار شد که دو 

تیم به تساوى بدون گل رسیدند.

خوب بود یوسف

دنىآلوز، مدافع انگیزه بیشترى دارند.ورد اینکه هوادارانسپاهان او را با در خانهما، نشان مى دهد حریفان ما

یت مصدومیت ارسالن 

الن مطهرى که از ناحیه 
به خوبى پیش مى رود و 
ه مطهرىرا تست کنیم 
 البته تالش ما این است 

رد: در بازى با سایپا ضربه 
و میالد در بازى با پارس

ن جدى نیست و احتماًال 

منصوریان تا روز   علیرضا

را 

تماشاگران ســپاهان و تراکتور در پایان بازى هاى 
خانگى تیمشان اقدام پسندیده اى انجام دادند.

ســپاهان و تراکتور در هفته دوم رقابت هاى لیگ 
برتر اولین دیدار خانگى فصل جدید خود را برگزار 
کرده و هر دو با نتیجه مشــابه یک بر صفر در برابر 
ماشین سازى و پرسپولیس به برترى رسیدند تا برد 

شیرینى را جشن بگیرند.
اقدام جالب و مشــابه که در هر دو ورزشــگاه رخ 
داد، جمع آورى زباله ها پس از پایان بازى از سوى 
عده اى از تماشــاگران بود. اقدام پســندیده اى که 
چند ســال قبل براى اولین بــار در فوتبال ژاپن و 
توسط فوتبالدوســتان این کشور دیده شد و بازتاب 
وسیعى هم داشــت و حاال جایش را به سکوهاى 

ورزشگاه هاى ایران داده است.
فصل گذشته فوتبال ایران روزهاى پر التهابى روى 
سکوهاى ورزشگاه هاى مختلف پشت سر گذاشت 
و بارها شاهد اتفاقات تلخ و حتى حادثه آفرین بودیم 
ولى به نظر مى رســد در فصل جدید رقابت ها فضا 

متفاوت و امیدوار کننده است.
با تقدیر از تماشــاگران فهیم تراکتور و سپاهان که 
این اقدام ارزنده را در پایان بازى هاى خانگى خود 
انجام دادند امیدواریم در ســایر ورزشگاه ها هم به 
جاى دیــدن اتفاقات تلخ و صحنه هاى زشــت که 
چهره فوتبال را تخریب مى کند شاهد چنین اقدامات 
ارزشــمندى باشیم و چه خوب اســت که فرهنگ 
تماشــاگران ژاپنى به جاى پرچم این کشور روى 

سکوهاى ورزشگاه هاى ایرانى دیده مى شود.

گلى به جمال هواداران سپاهان

اگر VAR بود سپاهان 
قهرمان مى شد

وینگر ذوب آهن در مورد شــرایط تیمش و تساوى 
مقابل پارس جم صحبت کرد.

محمدرضا عباسى در گفتگویى در خصوص تساوى 
بدون گل مقابل پارس جم اظهار کرد: بازى با پارس 
جم یک بازى فیزیکى و درگیر شونده بود که دو تیم 
به دلیل شکســت در بازى قبلى کمى محتاط شده 
بودند و به هم موقعیــت نمى دادند و به همین علت 
موقعیت هاى زیادى روى دروازه دو تیم خلق نشد و 
گلى هم رد و بدل نشــد. وى افزود: درست است که 
اگر در این دیدار برنده مى شدیم بهتر بود ولى در آن 
شــرایط آب و هواى جم و وضعیت جوى یک امتیاز 
هم واقعًا براى ما غنیمت بود و فکر مى کنم تا زمان 
خنک شدن هوا هر تیمى به جم برود مقابل پارس به 

مشکل مى خورد.
وینگر ذوب آهن در مورد اینکــه این تیم از دو بازى 
تنها یک امتیاز کســب کرده و این شــرایط نگران 
کننده اســت، گفت: ما در بازى با ســایپا بدشانس 
بودیم و نتوانســتیم از برترى خودمــان محافظت 
کنیم و بازى برده را باختیم و شرایط این بازى را هم 
توضیح دادم. به نظرم جاى نگرانى نیست و اوضاع 
ذوب آهن خوب است و از هفته هاى آینده مى رویم 

براى کسب 3 امتیاز.
عباســى ادامه داد: تیم ما غایبان زیادى دارد که با 
اضافه شــدن آنها به ترکیب قــدرت مضاعفى پیدا 
خواهیم کرد. سه بازیکن ســرباز ما دقیقًا نمى دانم 
چه زمانى اضافه خواهند شد ولى با اضافه شدن آنها 
و همچنین محمدرضا خلعتبرى وضعیت ما متفاوت 
مى شود. ارســالن مطهرى و محمدزاده هم در این 
بازى به دلیل مصدومیت غایب بودند و کریسانتوس 
هم در جریان بازى مصدوم شــد و به همین دلیل 
اوضاع خوبى مقابل پارس جم نداشتیم ولى شرایط به 

این شکل باقى نمى ماند.

محمدرضا عباسى: 
خیلى غایب داشتیم

محمد احمدى

محمد مؤمنى

حمید رضى پور
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139860302007004964 هیأت دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم فتانه مجاهد فرزند حســن  بشماره 
شناسنامه 497 صادره از اصفهان در یک قطعه باغ به مساحت 8484 مترمربع پالك 446 
اصلى واقع در اشترجان  که متقاضى خود مالک رسمى اســت محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/05/26 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/06/10 م الف : 563884  حســین زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/ 5/301 
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000153 تاریخ آگهى: 1398/05/09 شماره پرونده: 
139704002004000062 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9700384- 
ششدانگ پالك ثبتى 15194/7351 مفروز و مجزى شده از فرعى 235 قطعه یک طبقه 
همکف واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/02 مترمربع به آدرس: اصفهان 
خیابان مهرآباد کوچه 19 فرعى 11 پالك 19 طبقه همکف که سند مالکیت آن در صفحه 
207 دفتر 627 امالك به شماره ثبتى 105749 و با شماره چاپى 008639 الف/94 به نام 
محبوبه پیرستانى ثبت و صادر شده است با حدود: شــماًال: به طول 5/50 مترمربع پنجره 
و دیواریست به کوچه شرقا به طول 19 متر دیواریســت به دیوار پالك 236 فرعى جنوبا 
انکسارا در 11 قسمت به طولهاى 1/90، 0/45، 0/22، 4/15، 0/12، 1/56، 2/60، 0/45 
و 1/90 مترمربع پنجره و دیواریست به محوطه حیاط مشاعى غربا اول به طول 6/75 متر 
دیواریست به دیوار پالك 234 فرعى دوم در دو قســمت که قسمت اول مشاعى است به 
طولهاى 4 متر و 3/80 مترمربع دیواریست به فضاى رامپ سوم در 8 قسمت که قسمت اول 
شمالى و سوم شــمالى و پنجم جنوبى و هفتم بصورت نیم دایره به طولهاى 1/40، 3/05، 
3/15، 4/68، 0/75، 3/05، 1/57، 2/80 متر درب و دیواریست به البى و راه پله مشاعى. 
حدود انبارى: شماال اول در دو قسمت که قسمت دوم غربى است به طولهاى 2/05 و 0/35 
متر دیواریست اشــتراکى با انبارى 7362 فرعى دوم به طول 0/80 متر درب و دیواریست 
به راهرو مشــاعى جنب انباریها شرقا اول در دو قسمت که قســمت دوم شمالى است به 
طولهاى 2/25 و 1/30 متر دیواریســت اشــتراکى با انباریهاى 7364 فرعى دوم به طول 
3 متر دیواریست اشتراکى با انبارى 7365 فرعى جنوبا اول به طول 0/15 متر دیواریست 
اشتراکى با انبارى 7366 فرعى دوم به طول 4 متر دیواریست به محوطه رامپ مشاعى غربا 
به طول 4/90 متر دیواریســت به تحتانى پالك 234 فرعى حقوق ارتفاقى با حق العبور از 
پارکینگهاى 7405 و 7406 فرعى حدود پارکینگ شماال به طول 2/50 متر خط مفروض 
است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا به طول 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى 
پارکینگ جنوبا به طول 2/50 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ غربا به 
طول 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ حقوق ارتفاقى با حق العبور از 
پارکینگهاى 7409 و 7410 فرعى. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق عبارتست 
یک واحد مسکونى داراى سه عدد اتاق خواب ســالن پذیرائى آشپزخانه حمام و سرویس 
بهداشتى در یک مجتمع مسکونى 9 واحدى واقع شده است داراى نماى خارجى با آجر 5/5 
سانتى و سنگ تراورتن میباشد درب ورودى آپارتمان چوبى و داراى بدنه هاى گچ و رنگ و 
کاغذ دیوارى و کفسازى از نوع سرامیک مرغوب و دربهاى داخلى چوبى با چهارچوب چوبى 
و پنجره هاى آلومینیومى سفید تک جداره و حیاط سازى در اختیار واحد با کف سازى سنگ 
و سیستم سرمایش از نوع اسپیلیت و یک عدد آسانسور م رغوب و کف سازى پارکینگ از نوع 
سنگ و بدنه ها نیز سنگ و داراى انشعابات برق و گاز و آب و فاضالب مى باشد که حدود 
قدمت 9 سال تخمین زده مى شود. که طبق اسناد رهنى شماره 1395/1/17- 170909 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک تا تاریخ 99/1/15 داراى بیمه مى باشد از ساعت 
9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/7/20 در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 18/431/900/000 ریال شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ 
اصفهان مورخ 98/6/10 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 561154 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/348
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000160 تاریخ آگهى: 1398/05/13 شماره پرونده: 
139604002004000523 و 139504002004000664 آگهى مزایده پرونده اجرایى 
به شــماره بایگانى: 9502108 و 9601717- ششدانگ پالك ثبتى 15190/9672 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 317/17 مترمربع مجزى شده ازپالك 3797 فرعى 
از اصلى مرقوم به آدرس: اصفهان خیابان دشتستان شــمالى بن بست فروردین (شماره 
37) پالك 217 که ســند مالکیت آن در صفحه 128 و 161 دفتر امالك جلد 81 و 173 
ذیل شماره ثبت 30437 و 66583 و شــماره چاپى 805043 و 210811 به مالکیت آقاى 
محسن قوه عود فرزند محمد ثبت و صادر شده اســت با حدود شماًال: دیواریست به قطعه 
سوم تفکیکى به طول 11/5 متر شــرقا به پى زمین 9673 فرعى به طول 27/60 سانتى 
متر جنوبا پى است به کوچه شــش مترى به طول 11/5 متر غربا پى است به زمین 9671 
فرعى به طول 37/70 سانتى متر. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق مشتمل بر سه 
طبقه طبقه زیرزمین بصورت انبارى همکف به صورت پارکینگ و یک واحد مسکونى و دو 
طبقه فوقانى هر طبقه بصورت یک واحد مسکونى با قدمت حدود 15 سال بصورت اداره و 
آموزشى در تصرف مجمع خیرین قرآن و عترت اصفهان در حال بهره بردارى بوده و عبارت 
است از اسکلت بتنى و ســقف تیرچه و بلوك کف ها سرامیک بدنه ها قرنیز سنگى و گچ و 
رنگ و قسمتى دیوارکوب چوبى ســقف گچ و رنگ و ابزار آشپزخانه کف سرامیک بدنه ها 
تا زیر سقف کاشى و کابینت mdf سرویس بهداشتى و حمام کف سرامیک بدنه ها تا زیر 
سقف کاشى سقف دوپوش ســرامیک دربهاى داخلى چوبى و پنجره ها آلومینیومى سفید 
دستگاه پله کف سنگ گرانیت بدنه ها سرامیک تا زیر سقف زیرزمین کف سرامیک و بدنه 
ها کاشى تا زیر سقف حیاط سازى و پارکینگ کف سنگ و بدنه ها قرنیز سنگى و آجرنماى 
جنوبى آجر پنج سانتى و سنگ و نرده فلزى و انشعابات آب و فاضالب مشترك و برق و گاز 
مجزا براى هر واحد برقرار مى باشد. که طبق اسناد رهنى شماره 55187- 1391/12/28 
و 23768- 1385/8/20 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 113 اصفهان در قبال 
بدهى شرکت ماهان پالست کیمیا (ســهامى خاص) در رهن بانک ملى اصفهان واقع مى 
باشد و ملک مورد وثیقه طبق اعالم بستانکار داراى بیمه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز 
سه شنبه مورخ 98/7/2 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 26/651/710/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 

مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/6/10 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده  مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 568052 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/132
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1303/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 273- 98/3/18 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه عبدالعظیم قربانى محکوم به انتقال ســند خودرو 716/43 هـــ 34 به نام خواهان و 
پرداخت 355/000 ریال بابت خسارت دادرسى در حق محکوم له محمود سلطانى گردیده 
است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب 
یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء 
مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 581274 قاضى اجراى احکام 

شوراهاى حل اختالف لنجان  /6/181
ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد- کالسه پرونده: 147/98 شــماره دادنامه: 
399-98/5/5 تاریخ رسیدگى: 98/4/26 مرجع رســیدگى کننده: شعبه چهارم یزدانشهر 
شوراهاى حل اختالف نجف آباد خواهان: على عسگر قربانى یزدانشهرقسمت سوم بلوار 
شورا گلستان 43 پالك 7 خوانده: مختار خدابنده لو به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه به استناد فاکتورفروش با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواست آقاى 
على عسگر قربانى به طرفیت آقاى مختار خدابنده لو به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 
ریال به استناد فاکتور فروش و مطالبه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح 
که خواهان در دادخواســت تقدیمى تقدیمى اظهار داشته است خوانده برابر فاکتور مذکور 
بدهکار بوده و از تادیه بدهى خود علیرغم مراجعات مکرر خودارى مى نماید و در جهت اثبات 
ادعاى خود به شهادت شهود استناد نموده است و خوانده با وصف ابالغ واقعى/قانونى در 
جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و نسبت به خواسته خواهان و مستندات ابرازى نامبرده ایراد 
و انکارى معمول نداشته و دلیلى هم بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است 
شورا نظریه اینکه مستندات ابرازى خواهان بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت 
داشته و موادى گواهى گواهان تعرفه شده از سوى خواهان و امضا ذیل فاکتور توسط خوانده 
نیز موید خواسته وى مى باشد ، لذا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه ى 
خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده ى 198 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 271 
قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 70/000/000 هفتاد میلیون ربال 
بابت اصل دین و مستندا به قاعده ى تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى 
به پرداخت هزینه دادرسى 2225000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ محکوم 
به برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ تقدیم دادخواست 1398/3/11که محاسبه آن با 
اجراى احکام   است  در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض  در این شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل اعتراض در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد  مى باشد. 566914/م الف محمد 

حسن قلى زاده- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/174
 حصروراثت 

على کرم صالح پور داراى شناسنامه شــماره 83 به شرح دادخواست به کالسه 902/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر 
قلى صالحى پور بشناســنامه 407 در تاریخ 97/4/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. امامقلــى صالح پور ش ش 3 ، 2. 
على کرم صالح پور ش ش 83 ، 3. حسن صالحى پور ش ش 893 ، 4. شمس اله صالحى 
پور ش ش 104 ، 5. قاسم صالحى پور  ش ش 11500033789 ، 6. عشرت صالحى پور 
ش ش 103 ،7. آزاد صالحى پور ش ش 177،8. شــهناز صالح پــور  ش ش 84 ،9. زیبا 
صالحى پور ش ش 49، 10. نوروز صالحى پور ش ش 2 ، 11. کاظم صالحى پور  ش ش 
1151115297(فرزندان متوفى)، 12. هما گودرزى ش ش 9 (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 کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 578215/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/175
 حصروراثت 

یداله جانمیان نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 481 به شــرح دادخواست به کالسه 
925/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ربابه جانمیان نجف آبادى بشناســنامه 17184 در تاریخ 76/3/15 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. یداله جانمیان نجف 
آبادى ش ش 481 ،  (فرزندمتوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 578757/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /6/176
  تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 5172 فرعى از 822  واقع در علویجه یک  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على رضا قندهارى علویجه  فرزند 
فضل اهللا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/7/3 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:98/6/10 - 575196/ م 

الف کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /6/177
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 5173 فرعى از 822  واقع در علویجه یک  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى فضل اهللا قندهارى علویجه  فرزند 
محمد اسماعیل در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/7/3 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:98/6/10 - 575210/ م 

الف کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/ 6/178
 فقدان سند مالکیت 

آقــاى غــالم عســگرى کاج فرزنــد مهدیقلــى در خواســت وارده بــه شــماره 
139821702030006529 مورخ 1398/03/29 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
ملک پالك ثبتى 5843 فرعى مفروز و مجزى شده از 790 اصلى واقع در قطعه هشت نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 128 دفتر 655 امالك ذیل ثبت 148683 بنام 
نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 600328 ب 91 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 

انتقال قطعى مورخ دفترخانه نجف آباد انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیــراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1398/06/10، 
571778/م الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد /6/179
 اخطار اجرایى

مشخصات محکوم علیه 1- سید کریم موســوى 2-  فریبا یزدى هر دو مجهول المکان 
مشــخصات محکوم له  بانک مهر اقتصاد با مدیریت عامل آقاى علیرضا زمانى و وکالت 
سرکار خانم ناصرى نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پالك 3  به موجب رأى 
شماره 404/95  شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان (به موجب رأى غیابى شعبه اول 
ح دادگاه عمومى فالورجان )که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ سى و نه میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته بابت یک فقره چک به شماره 
554983-91/07/5 بانک ملى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به 
انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل لغایت اجراى حکم در حق خواهان و نیم عشر در 
حق صندوق دولت .ماده 34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف 578871 

دفتر شعبه اول  شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 6/183
اخطار اجرایى

مشخصات محکوم علیه احمد حسین زاده مجهول المکان مشخصات محکوم له فرزین 
صیفورى فرزند خدامراد شغل آزاد نشانى محل اقامت خمینى شهر محله کشتارگاه خیابان 
هاتف هاتف 14 منزل استیجارى مســلم مهدور حضور به موجب رأى شماره 273 تاریخ 
98/03/21 حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان (به موجب رأى غیابى 
تاریخ 98/03/21 شــعبه 5 حقوقى دادگاه فالورجان )که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به حضور در دفترخانه اســناد رسمى و انتقال ســند یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید به شماره انتظامى 627 س 12 ایران 53 به نام محکوم له به انضمام پرداخت 
مبلغ 665/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر در حق مصدومان و نیز پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت .ماده 34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف 578421 

دفتر شعبه پنجم  شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 6/184
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 9801913656000001- شــماره پرونده : 9309983654802295 – شماره 
بایگانى 970851 شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره 970851 اجرایى موضوع علیه آقاى سید رسول احمدى و سید 
عبداهللا احمدى و له آقاى حسن قاسمى با وکالت على اکبر هادى در تاریخ 1398/06/24 
به منظور فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونى در دو طبقه داراى 142/51مترمربع 
عرصه و 215 متر مربع اعیانى که با اســکلت بتنى ســقف تیرچه بلوك کف موزاییک و 
سرامیک سطوح داخلى ســفید کارى درب و پنجره هاى خارجى آهن و آلومینیوم و درب 
و پنجره هاى داخلى چوبى سرویس و حمام و آشــپزخانه دارد با کابینت ام دى اف نماى 
خارجى آجر و کف حیاط موزائیک و اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت 10 سال مى باشد 
خانم زهرا قدیرى واقع در فالورجان جوجیل خیابــان آیت اهللا منتظرى پالك  2292 که 
داراى سابقه ثبتى به شماره 44752 مى باشد و ملک مذکور مشاع /مفروز و متعلق یه حق 
غیر نمى باشد.از ساعت 10 الى 11  مورخ 1398/06/24 جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
کیفرى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان اتاق 124 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به 
همراه داشته باشند  م/الف : 579686 شعبه اول  اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و 

انقالب فالورجان/  6/185
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 97/11/17-139760302035000237 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا زنگنه فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 837 صادره از شاهین شهر و 
میمه در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب ساختمان تجارى به مساحت 18 / 
258  متر مربع پالك فرعى از 301 اصلى  واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک 
رسمى آقاى على عمادى ، محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضایمدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 10 / 6/ 98 و 
تاریخ انتشار نوبت دوم 25 /98/6 م الف – نوبت اول 581805 ناصر صیادى صومعه رییس 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 6/186 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه چک وخسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
آقاى اکبر داراب نژاد به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 508/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/15 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

578848/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 6/188
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه چک وخسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
آقاى على شیاسى ارانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 506/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/15 ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 

نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

578839/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 6/189
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه چک وخسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
آقاى محمود قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 505/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/22 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

578842/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 6/190
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى ســفرى دادخواستى به خواسته مطالبه چک وخســارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل آقاى مصطفى حاج هاشمى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 504/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/7/22 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 578840/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد) /6/191

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت خوانده امیر رضا رحیمى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 543/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/7/28 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 578826/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/192
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت خوانده امیر رضا رحیمى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 541/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/7/28 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 578829/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/193
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه بیست و دو میلیون ریال 
به طرفیت خوانده غالمحسین آجرلو به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 555/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/8/1 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 578830/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/194
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه هشتاد و هفت میلیون و 
چهارصد هزار ریال به طرفیت خواندگان 1- اصغر حجازى اصل2- على شیاسى ارانى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم  حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 556/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/8/1 ساعت 11 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 578832/ م الف شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/195
 فقدان سند مالکیت 

شماره نامه: 139885602030005620     خانم لیال ربانیان نجف آبادى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 1902 و شماره ملى 1091254966 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ده-سى و پنجم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1 فرعى از 1058 اصلى واقع در قطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 215 دفتر 613 امالك ذیل ثبت 140419 
بنام نامبرده مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشــماره 16/الف 066055 بوده و مفقود شده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/06/10، 581926/م الف- 

ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /6/196
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 مزایده
شماره نامه : 1398009001073632 شماره پرونده : 9709983733500440 در پرونده 
کالســه 971769 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973733500919 صادره از شــعبه 
اول عمومــى نجف آباد محکوم علیه اجرایى داوود شــریعتى نجف آبــادى فرزند محمد 
حسن  محکوم است به پرداخت 90 عدد ســکه تمام بهار و 40 مثقال طالى ساخته بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلــغ 400/000 ریال نیم 
عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ســهم االرث محکوم علیه از یک قطعه ملک محصور 
داراى مستحدثات که در وضع موجود جهت نگهدارى و فروش دام از آن استفاده مى شود 
به آدرس نجف آباد کمربندى جنوبى بلوار دفاع مقدس هفتصد متر قبل از ترمینال مقابل 
دور برگردان بلوارکه وضع موجود به صورت یک واحد نگهــدارى و خرید و فروش دام و 
داراى دو ساخت مجزا در قسمت شــمالى و مرکز ملک مى باشد و فاقد سند مالکیت است 
محل مورد بازدید داراى حدود 637 مترمربع عرصه و حدود 377 مترمربع اعیانى مى باشد 
داراى قدمتى باالى 15 سال مى باشد ارزش کل ملک با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 

مبلغى معادل 2/980/000/000 ریال  مورد قرار گرفته لذا بــا عنایت به اینکه از محکوم 
علیه اجرایى سهم االرث توقیف گردیده از ملک فوق به میزان 139/34 متر مربع به میزان 
651/875/000 ریال به مزایده و فروش مى رسد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 98/06/25 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 581888/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/ 6/197
 ابالغ رأى

شــماره پرونده: 266/98 شــماره دادنامه: 288- 98/5/15 مرجع رســیدگى: شعبه اول 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: على هادى فرزند حســن- نشانى: زرین 
شهر خ حافظ پ 95 خوانده: اصغر هاشــمى فرزند اکبر- نشانى: مجهول المکان خواسته: 

پرداخت وجه چک گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت آقاى على هادى فرزند حسن بطرفیت آقاى 
اصغر هاشــمى فرزند اکبر بخواســته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده بــه پرداخت مبلغ 
56/900/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 630233/19 عهده بانک ملت شعبه 
اصفهان با احتساب خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه شــورا با عنایت به محتویات 
پرونــده و تصویر مصدق چک مذکــور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوى بانک 
محال علیه و با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه و مدیونیت 
خوانده دارد و خوانده در جلسه رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى از جانب ایشان واصل 
نگردیده است، خواسته خواهان را ثابت تشــخیص، لذا مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 56/900/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/591/250 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت  تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررســید چک (95/11/15) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص 

اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه از شورا و سپس ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى 
باشد. د/5/22 م الف: 581928 بهمن پور- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان /6/182
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 62/98 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 270- 98/3/7 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه 
مهرداد شریفى منش محکوم به الزام به انتقال سند خودرو 854 ق 53/49 به نام خواهان 
و پرداخت 2/437/500 ریال بابت خســارت دادرســى در حق محکوم له مهدى عباسى 
گردیده اســت و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى 
نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 581273 
قاضى اجراى احکام شــعبه چهارم شــوراهاى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک)  

6/180/

تحقیقات بى شمارى پیرامون صدایى به نام صداى سفید 
مانند صداى دریا و سشوار انجام شده است که خبر از فواید 
بى شمار و حیرت انگیز آن مى دهند که برخى افراد از آن 

بى خبرند یا حتى تا به حال به گوششان هم نخورده باشد.
نتایج پژوهش هایى که طى سال هاى گذشته انجام شده 
است، نشان مى دهد، بسیارى از نوزادان در زمانى که تحت 
تأثیر نویز سفید قرار دارند، راحت تر از حالت عادى به خواب 
مى روند، البته باید به این نکته توجه داشته باشید که  این 
موضوع در مورد برخى از افراد بزرگســال و همچنین آن 
دسته از کســانى که به بیمارى تینیتوس مبتال هستند نیز 

مصداق دارد.
در بیمارى تینیتوس فرد مبتال در بسیارى اوقات و یا حتى 
به صورت همیشــگى صدا هاى آزار دهنده اى را در گوش 
خود احساس مى کند. صدا هایى شبیه به خرخر یا وزوز که 
در پاره اى اوقات حتى براى یک لحظه هم فرد مبتال به این 
بیمارى را آسوده نمى گذارد. این صدا هاى آزار دهنده گاه 
حتى در هنگام خواب نیز شنیده مى شود و مشکالت فراوانى 
را براى افراد مبتال به بیمارى تینیتوس فراهم مى کند، در این 
میان برخى از تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که گوش 
دادن به نویز سفید مى تواند براى بسیارى از بیماران مبتال به 

تینیتوس راهگشا باشد.
تأثیرات مثبت گوش دادن به اصوات مشــابه با نویز سفید 
براى تجربه کردن خواب آســوده تنهــا در افراد مبتال به 
بیمارى تینیتوس مشاهده نمى شــود، چرا که سایر افراد 
غیر مبتال به این بیمارى که هر کدام به دالیل مختلف از 
مشکالت مربوط به اختالل در خواب رنج مى برند و قادر به 
تجربه کردن خواب راحت و آســوده نیستند نیز مى توانند 
شانس خود را با گوش دادن به صدا هاى مشابه با نویز سفید 
براى غلبه بر این مشکل امتحان کنند. به طور کل صدا هایى 
نظیر خروش امواج دریا یا آواى ممتد ریزش قطرات باران 
که از خصوصیاتى مشابه با نویز سفید برخوردارند مى تواند 
در ایجاد حس آرامش براى افرادى که با کاستى هایى نظیر 
استرس، پریشانى یا آشــفتگى در خواب دست به گریبان 

هستند، مفید باشد.
از همین رو دستگاه هاى مختلفى تولید شده است که امکان 
تولید آواى نویز ســفید یا صدا هاى مشــابه با آن را دارند، 
دســتگاه هایى که قادر به بى تأثیر کردن سر و صداى آزار 
دهنده  حاکم بر محیط هســتند و از این امکان برخوردارند 
تا خواب راحت ترى را براى افرادى که حساسیت فراوانى 
نســبت به صدا هاى اطراف خود دارند و نمى توانند خواب 

راحتى را تجربه کنند، فراهم کند.
در این میان آن دسته از کسانى که ترجیح مى دهند با هزینه   
کمترى خواب راحت و بى استرس را تجربه کنند، مى توانند 
به جاى خریدن دســتگاه هاى مذکور به سراغ نمونه هاى 
رایگان نویز سفید بروند و از وجود آن ها بهره مند شوند. در 
حال حاضر وب سایت هاى مختلفى وجود دارد که صدا هاى 
مشابه با نویز سفید را به شکل رایگان در اختیار مخاطبان 

خود قرار مى دهد.
آزمایش هاى مختلف ثابت کرده است که وجود صدا هاى 
بلند مى تواند تمرکز افراد را کاهش دهد و میزان کارایى آنها 
را پایین بیاورد. به این ترتیب اگر در مشاغلى که نیاز به تمرکز 
و دقت باالیى دارند، افراد شاغل با سر و صداى آزار دهنده اى 
رو به رو باشند، این امر مى تواند روى بازده نهایى آنها تأثیر 
منفى از خود به جا بگذارد. شــاید به همین دلیل است که 
برخى از جراحان هنگام شروع عمل جراحى اقدام به پخش 
صدا هایى شــبیه به برخورد امواج دریا به ساحل مى کنند. 
کارى که بیش از هر چیز به دلیل حفظ هر چه بیشتر تمرکز 

جراحان روى عمل جراحى انجام مى شود.
به هر حال نتایج آزمایش هاى مختلف انجام شــده در این 
زمینه حکایــت از آن دارد که هنگام مواجــه بودن افراد با 
صدا هاى مزاحم، نویز سفید مى تواند در حفظ هر چه بیشتر 

تمرکز آنها تأثیر مثبتى داشته باشد.
صداى سفید تداعى کننده صدا هاى داخل رحم براى نوزاد 
است و به او احساس امنیت و آرامش مى دهد، نوزاد به مدت 
9 ماه در رحمى زندگى مى کرده که سرشــار از صدا هاى 
گوناگون بوده است (ضربان قلب، صداى دستگاه گوارش، 

جریان خون و بسیارى صدا هاى دیگر) همچنین صدا هایى 
از دنیاى بیرون مانند سرو صداى خانه، گفتگو هاى والدین، 
صداى شهر و خیابان، ترافیک، موســیقى و تلویزیون را 
مى شنیده است، حال در نظر بگیرید که نوزاد از محیط شلوغ 
رحم به اتاق ساکت خود منتقل مى شود! او نیاز دارد، صدایى 

او را به یاد دوران جنینى بیاندازد.
اما هنگام استفاده از سشوار براى خوابیدن نوزاد، نکات زیر 

را در نظر داشته باشید:  
از باد گرم سشوار استفاده نکنید. سشوار را با فاصله از نوزاد 
نگه دارید. باد سشوار به صورت نوزاد نخورد. اگر نوزاد برهنه 
است و لباس تنش نیست، مانعى بین جریان باد سشوار و 
بدن نوزاد ایجاد کنید. مراقب دماى بدن نوزاد باشــید، تا با 
وزش باد سشوار گرم نشــود!  صداى سشوار به قدرى بلند 

نباشد که به شنوایى نوزاد آسیب بزند. 
ترك عادت خوابیدن با صداى سشــوار استفاده از صداى 
سشوار براى نوزاد، شاید راه حلى کوتاه مدت براى خواباندن 
او باشــد، اما در بلند مدت باید راه چاره دیگرى بیاندیشید. 
نوزادان عاشق کار هاى تکرارى اند. اگر صداى سشوار باعث 
آرامش و احساس امنیت نوزاد مى شود. او براى خوابیدن در 
هر زمان به شنیدن آن صدا نیاز دارد. براى از بین بردن این 

عادت مى توانید روش هاى زیر را به کار ببرید:
دیگر از صداى سشوار براى نوزاد استفاده نکنید! ممکن 
اســت چند روز اول براى آرام کردن و خواباندن نوزاد با 
مشکل مواجه شوید، اما نگران نباشید، نوزادان به سرعت 
به شــرایط جدید عادت مى کنند. نزدیکش باشــید تا او 
احساس آرامش و امنیت کند. از روش گام به گام استفاده 
کنید، سشــوار را در اتاقى دیگر روشن کنید و به تدریج از 
صداى آن فاصله بگیرید. سشوار را قبل از خوابیدن کودك 
خاموش کنید. این گونه به مرور کودك مى آموزد که بدون 
صداى آن بخوابد.  اگر نگران سوختن سشوار خود هستید، 
راه هاى آسانى وجود دارد! ضبط صداى سشوار با موبایل، 
دانلود از سایت ها یا نصب اپلیکیشن هایى که داراى صداى 

سفید هستند.

معجزه صداى دریا و سشوار براى 
خواب شیرین و راحت

زمانى که دما از 10 درجه سانتیگراد بگذرد، همه  باکترى هایى که از قبل درون 
مرغ جا خوش کرده اند، شروع به تکثیر شدن مى کنند. روش درست این است 
که از یخچال استفاده کنید. این روش زمان بیشترى مى برد، بنابراین باید از قبل 
براى آن برنامه ریزى کنید (مثًال یخ 500 گرم گوشت قرمز یا مرغ بدون استخوان، 
یک روز کامل طول مى کشد تا آب شود.) جلوتر از فریزر در بیاورید و در یخچال 

بگذارید تا به آرامى یخ آن مایع شود.
از آب سرد استفاده کنید. مرغ را به هیچ وجه نباید در تماس مستقیم با آب قرار 
دهید. براى این کار، مرغ را درون یک کیسه  پالستیکى نفوذناپذیر بگذارید و آن 
را درون یک کاسه یا تشت پر از آب سرد شــیر فرو ببرید. این آب را باید هر 30 

دقیقه عوض کنید تا میکروب ها به راحتى از بین برود.

اشتباهى که هنگام شستن مرغ 
مرتکب مى شوید 

پیش از شــروع به ورزش حتمًا صورت خود را به خوبى بشــویید و آن را از هر 
گونه آلودگى و مواد آرایشــى پاك کنید. اگر ایــن کار را انجام ندهید، همه این 
آلودگى ها با عرق صورتتان ترکیب مى شوند و منافذ پوست را مسدود مى کنند. 
در این صورت، وقتى بعد از ورزش صورت خود را بشویید، با این کار فقط آلودگى، 
چربى و عرق بیشترى را به پوست تان مى مالید، مسئله اى که ممکن است منجر 

به مشکالت پوستى شود.
در هنگام ورزش کردن، با دستمال عرق صورت خود را پاك نکنید چون با این کار 
باعث مى شوید آلودگى ها به درون منافذ پوست برگردند. به جاى آن، یک حوله 
نخى را آهسته به صورت خود بمالید. بعد از اتمام ورزش صورت خود را به آرامى 

بشویید. خودتان موجب باز شدن منافذ پوستتان نشوید.

پیش از ورزش کردن صورتتان را 
بشویید

«والدیمیر زایتسف»، پزشک متخصص گوش و حلق و بینى توضیح داد که چرا 
عطسه کردن با دهان و بینى بســته براى سالمتى خطرناك است. این پزشک 
خاطر نشان کرد که طى عطسه سرعت جریان هوا ممکن است به 120 متر در 

ثانیه برسد.
این پزشــک با بیان دالیل و حقایق افزود: اگر دهان و بینى بسته باشد، مخاط 
ممکن است با فشار به مجارى شنوایى وارد شود که حلق فوقانى را به گوش میانى 

وصل مى کند. در نتیجه ممکن است التهاب مجارى شنوایى رخ دهد.
ضمن اینکه تحت فشــار، میکروب ها ممکن است وارد ســینوس ها شوند. در 
نهایت طى چنین عطسه اى فشار درون جمجمه افزایش مى یابد. این امر ممکن 
است براى افراد مسن و همچنین افرادى که مشکالتى در رگ هاى خونى دارند 

خطرناك باشد.

چرا عطسه با دهان بسته 
خطرناك است؟ 

محققان اسپانیایى بر اساس نتایج یک مطالعه جدید اعالم کردند که ماه تولد مى تواند 
بر نوع بیمارى هایى که فرد به آنها مبتال خواهد شد، تأثیر بگذارد.

محققان دانشگاه آلیکانته در اســپانیا براى مطالعه تأثیر ماه تولد بر سالمت افراد در 
طوالنى مدت، ماه هاى تولد افراد را با وضعیت ابتال به 27 بیمارى مزمن مقایســه 
کردند و در کمال تعجب متوجه تأثیرگذارى قابل توجه مــاه تولد در ابتال به برخى 

بیمارى ها شدند. 
براى مثال، براساس نتایج این مطالعه، خطر ابتال به مشــکالت تیروئید در مردان 
متولد ماه سپتامبر (شهریور-مهر) تقریباً سه برابر بیشــتر از مردان متولد ماه ژانویه 
(دى-بهمن) اســت.  همچنین خطر ابتال به آسم در نوزادان پســر متولد ماه اوت 
(مرداد- شهریور) در قیاس با پسرهاى متولد اوایل سال میالدى، تقریباً دو برابر است. 
به همین صورت، زنان متولــد ماه ژوئیه (تیر-مرداد) 27 درصد بیشــتر در معرض 

پرفشارى خون و 40 درصد بیشتر در معرض ابتال به بى اختیارى ادرار هستند. 
محققان همچنین متوجه شــدند که برخى ماه ها تأثیر مفیدى بر سالمتى دارند، به 
طورى که مــردان متولد ماه ژوئن (خرداد-تیر) 34 درصــد کمتر با احتمال ابتال به 
افسردگى روبه رو هستند و احتمال ابتالى آنها به کمر درد نیز 22 درصد کمتر است. 
همچنین خطر ابتال به میگرن و مشکالت یائسگى در زنان متولد ماه ژوئن(خرداد-

تیر) به ترتیب 33 درصد و 35 درصد کمتر است.
در مجموع، به نظر مى رسد که نوزادان متولد ماه سپتامبر (شهریور- مهر) در معرض 

کمترین احتمال ابتال به هر گونه بیمارى مزمن قرار دارند. 
به گمان محققان، سطوح ویتامین D حاصل از نور خورشید و نیز بیمارى هاى فصلى 
مى توانند از طریق تقویت دفاع داخلى بدن و یا با آسیب زدن به آن، در این موضوع 
دخیل باشند. پروفسور «خوزه آنتونیو کوئسادا»، نویسنده اصلى این پژوهش گفت: 
در این مطالعه ارتباط معنادارى را میان ماه تولد و وقوع بیمارى هاى مزمن مختلف و 

مشکالت سالمتى در طوالنى مدت نشان دادیم.
وى افزود: شاید بتوان ماه تولد را به عنوان شاخصى از مدت زمان قرار گرفتن زودرس 
جنین در معرض فاکتورهاى مهم لحاظ کرد، فاکتورهایى همچون اشعه ماوراء بنفش، 
ویتامین D، دما، ویروس ها و آلرژى هاى فصلى که مى توانند بر وضعیت بزرگ شدن 

رحم و جنین در اولین ماه هاى زندگى تأثیر بگذارند.

ماه تولد بر سالمتتان تأثیر دارد

بر اساس تحقیق جدیدى که با هدف یافتن راه هاى ساده و مؤثر براى کاهش تأثیر 
استرس و سایر احساسات منفى انجام شده است، صحبت کردن با خود به صورت 

سوم شخص، مى تواند به کنترل احساسات فرد کمک کند.
این مطالعه نشان مى دهد که چند کلمه  حرف آرام در مورد خودتان به صورت سوم 
شخص به اندازه  صحبت کردن استاندارد با خودتان به صورت اول شخص، تالش 
ذهنى صرف مى کند؛ اما در متعادل نگه داشــتن احساســات، مؤثرتر است. طبق 
یافته هاى تیمى از دانشگاه ایالتى میشیگان، تمام چیزى که الزم است این است که 
چشم اندازى داشته باشید و خودتان را به عنوان فرد دیگرى که ممکن است شما را 
ببیند، ببینید. به عبارت دیگر، یک گام ذهنى به عقب برگشتن مى تواند مانع از تغییرات 

شدید اخالقى شود.
به عنوان مثال اگر احســاس ناراحتى مى کنید، مى توانید به جاى اینکه به خودتان 
بگویید «چرا من آشفته هستم؟» بگویید «چرا جان آشفته است؟» (مثًال اسم شما 
جان است). یکى از محققان، روانشناس جیســون موزر، مى گوید: «ما اساسًا فکر 
مى کنیم که اشاره کردن به خودتان به صورت سوم شخص باعث مى شود که فرد، 
بیشــتر به گونه اى که در مورد دیگران فکر مى کند به خودش فکر کند و مى توانید 
شــواهدى از این را در مغز ببینید. این باعث مى شود که از لحاظ روانشناختى افراد، 
کمى از تجارب خود فاصله بگیرند؛ که مى تواند اغلب براى تنظیم و کنترل کردن 

احساسات مفید باشد.»
محققان پى بردند که صحبت  با خود به صورت سوم شخص منجر به فعالیت کمتر در 
آن نواحى اى از مغز مى شود که با اشاره به احساسات دردناك شخصى ارتباط دارند، 
یعنى کورتکس پرى فرونتال میانى و این حقیقت مهم است که هر دو آزمایش نشان 
دادند که صحبت کردن با خود به صورت سوم شخص به اندازه صحبت کردن با خود 
به صورت اول شخص تالش ذهنى صرف مى کندـ  در واقع اگر میزان مصرف انرژى 
آن بیشتر از میزان بازگرداندن آن باشد، به عنوان رویکرد درمانى عمل نخواهد کرد.

با خودتان زیاد حرف بزنید

بینى انسان نقش مهمى در صورت وى بازى کرده و حالت 
بینى یکى از معیارهاى زیبایى محسوب مى شود. از سوى 
دیگر بینى انسان به نوعى است که تا آخر عمر در حال رشد 

بوده و با گذشت زمان، شکل و ساختار آن تغییر مى کند.
طى چند دهه اخیر و با رواج جراحى هاى پالســتیک از 
یک سو و گسترش نفوذ رســانه هاى تصویرى که منجر 
به ارائه ذهنیتــى عمومى به مردم جهان شــده اند که بر 
اســاس آن همه افراد خواهان کمال زیبایى و پیروى از 
استانداردهاى سینمایى هستند، شــاهد بروز نارضایتى 
گسترده اى در بین افراد مختلف از وضعیت ظاهرى خود و 

به ویژه در مورد بینى هستیم.
شاید هیچیک از سایر اعضاى بدن به اندازه بینى موجب 
بروز حساسیت در صاحب خود نشده و تقریباً بیشتر کسانى 
که اقدام به جراحى زیبایى بینى مى کنند، از شکل ظاهرى 

بینى خود ناراضى بوده و خواهان تغییر آن هستند.
حال ممکن است این ســئوال مطرح شود که چرا انسان 

تا این انــدازه با بینى خــود مشــکل دارد و آن را بزرگ 
مى بیند؟ در پاسخ باید اذعان کرد که بینى و گوش انسان، 
دو عضوى هســتند که تا پایان عمر به رشــد خود ادامه 
مى دهند و روزبه روز بزرگ تر مى شوند. البته این میزان 

رشــد، چندان زیاد نیســت و با افزایش سن، بینى به 
سمت پایین افتاده تر شــده و خاصیت ارتجاعى آن 

کمتر مى شود.
در سال 2010 میالدى، تیمى از پژوهشگران دانشگاه 

میالن محاسبه کردند که کل مساحت بینى افراد مسن 
65 تا 80 ساله، به طورمعمول 15 درصد بزرگ تر از افراد 

جوان 18 تا 30 ساله است.
متأسفانه باید به اطالع شما برسانیم غضروف هایى که 

بخش هاى طرفین حفره هاى بینى و نوك بینى 
را تشکیل مى دهد، با افزایش سن دچار تغییر 

ساختار شده و حالت اولیه خود را از دست 
مى دهــد. با ادامه ایــن روند، غضروف 

موجود در امتداد پل بینى نیز شــروع به قوس دار شدن 
مى کند و به سمت پایین متمایل مى شوند.

البته این دلیلى براى تنفر از بینى 
نیست و شما مى توانید با 
بینى خود ارتباط بهترى 

برقرار کنید.

چرا انسان ها با بینى خود مشکل دارند؟

ووو رر ب ررر
ى شوند. البته این میزان
فزایش سن، بینى به 
اصیت ارتجاعى آن 

پژوهشگران دانشگاه 
ساحت بینى افراد مسن 

 درصد بزرگ تر از افراد 

م غضروف هایى که 
ى و نوك بینى 

 دچار تغییر 
دست   از
ضروف 

ى ىىی ززب ررر رىبرىى رى ى ی ننین ب
نیست و شما مى توانید با

بینى خود ارتباط بهترى 
برقرار کنید.
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پیام شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر 
به مناسبت هفته دولت و حضور مردم در گردهمایى غدیریون

هفته دولت که به حرمت شهیدان دولت، شهید رجایى و شهید باهنر نامگذارى شده 
فرصت مناسبى است براى تجدید آرمان ها و اهداف واالیى که سنگ بناى استقرار 

نظام مردمى جمهورى اسالمى است.
هفته دولت فرصتى است تا تمام مســئوالن و مدیران، نیروهاى خدوم دولت در 
تجدید پیمان و با تأســى از ویژگى هاى واالى اخالقى و رفتارى شهداى دولت و 
منش آنان افق هاى تازه اى از پیشرفت و توسعه را طراحى کنند و رونق تولید را به 
منصه ظهور رسانده و زمینه هاى رشد و پیشرفت روزافزون کشور را در حیطه هاى 
مختلف فراهم کنند و در راســتاى ســربلندى و عزت ایران اسالمى و جامه عمل 
پوشــاندن به منویات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) با محوریت شعار امسال، 

گام بردارند.

اینجانبان با گرامیداشت یاد و خاطره شــهداى واالمقام دولت و به ویژه شهیدان 
رجایى و باهنر، هفته دولت و روز کارمند را به تمامى کارکنان متعهد دولت تبریک و 
تهنیت عرض مى نماییم و توفیق روزافزون آنان را در ارائه خدمات شایسته به کشور 
و مردم از درگاه خداوند متعال خواستاریم و نیز از حضور گرم و صمیمى شهروندان 
محالت کلیشاد، ســودرجان افجد و آغچه بدى در مراسم گردهمایى بزرگ غدیر 
که امسال براى اولین بار به همت ستاد غدیر شــهر برگزار گردید، تقدیر و تشکر 

مى نماییم.
حامد اخگر شهردار و دبیر ستاد غدیر
رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر کلیشاد و سودرجان

در نشست خبرى شهردار و رئیس شوراى اسالمى شهر کلیشاد و سودرجان عنوان شد

بهره بردارى از 7 پروژه عمرانى در کلیشاد و سودرجان به مناسبت هفته دولت

شهردارى و شوراى اسالمى کلیشاد و سودرجان در هفته دولت سال 
جارى هفت پروژه عمرانى را با 28 میلیارد ریال بودجه افتتاح کرد و 

به بهره بردارى رساند.
شهردار و رئیس شوراى اسالمى کلیشاد و سودرجان که به مناسبت 
هفته دولت در نشســتى با خبرنگاران حضور داشتند این مطلب را 

اعالم کردند.
شهردار کلیشاد و سودرجان ابتدا با تبریک هفته دولت و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایى و باهنر، اظهار امیدوارى کرد همواره راه 

این شهیدان، مدنظر مسئوالن قرار گیرد.
حامد اخگر افزود: در هفته دولت امسال، تعدادى از پروژه هایى که 
از ابتداى سال جارى در شهر کلیشاد و سودرجان به انجام رسیده و 
قابل بیان و دفاع است به بهره بردارى رسید که هم براى شهرستان 
فالورجان و هم براى شهروندان کلیشاد و سودرجان مورد استفاده 

است.
وى هدف اصلى اجراى این پروژه را، تحقق سه رکن توسعه پایدار 
شهرى، عدالت اجتماعى و بقاى اقتصادى و تعادل اکولوژیک دانست 
و گفت: دقیقاً ما در هر سه رکن این اهداف و اجراى پروژه ها فعالیت 
کرده ایم به گونه اى که تحقق توسعه پایدار شهرى عملیاتى شد، در 
حوزه عدالت اجتماعى، خدمات در محالت کلیشــاد و سودرجان، 
افجد، آغچه بدى و به نسبت توزیع شد و در بقاى اقتصادى حرکت 

شهردارى عالوه بر هزینه کرد، منجر به درآمدزایى شد.
      استفاده از پنل خورشیدى

شهردار کلیشاد و سودرجان با اشاره به تکلیف ادارات مبنى بر تولید 
20 درصد هزینه برق ادارات، از اجراى پنل خورشیدى و نیروگاه 10 
کیلووات در راستاى توسعه انرژى پاك با اعتبار 850 میلیون ریال 
خبر داد و گفت: با افتتاح این پنل خورشــیدى، تاکنون 11 میلیون 
تومان در هزینه ها صرفه جویى شــده اســت که این اتفاق بسیار 
بزرگى در سطح شهرستان فالورجان بوده است. این در حالى است 
که پروژه هاى عمرانى هفته دولت در شهر کلیشاد و سودرجان به 
صورت امانى اجرا و هزینه هاى باالسرى حذف و در نتیجه امکان 

افتتاح پروژه هاى بیشترى مهیا شد.
اخگر زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت خیابان بهارستان (حدفاصل 
بیمارستان تا بلوار بسیج) را یکى از اصلى ترین پروژه هاى مورد افتتاح 
در هفته دولت سال جارى در شهر کلیشــاد و سودرجان برشمرد و 
گفت: این پروژه در دو فاز اجرا و بــراى آن 18 میلیارد ریال هزینه 

شده است و به نظر مى رسد پروژه اى فراشهرى باشد که مى تواند به 
شهرستان فالورجان کمک کند.

وى همچنین زیرســازى و آســفالت خیابان بهارستان حدفاصل 
مالک اشتر تا پمپ بنزین، مسقف سازى گلزار شهدا، روشنایى بلوار 
باهنر، اجراى پنل خورشــیدى و نیروگاه 10 کیلووات، لکه گیرى و 
آسفالت معابر سطح شهر و پیاده روسازى معابر سطح شهر را از دیگر 
پروژه هاى عمرانى در کلیشاد و سودرجان بیان کرد که در هفته دولت 

به بهره بردارى رسیدند.
       استفاده از مصالح مرغوب

شهردار کلیشاد و سودرجان مى گوید: براى جدولگذارى خیابان ها 
به طول 4500 متر و 1300 متر پیاده روسازى از بهترین نوع مصالح 
استفاده شــده که تاکنون در شهرســتان فالورجان کار نشده بود. 
این در حالى اســت که عملیــات لکه گیرى با 13 هــزار مترمربع 
آسفالت ریزى که بالغ بر 1625 تن آســفالت بود در هر چهار محله 

شهر با تالش بى وقفه همکاران انجام شد.
اخگر خاطرنشان کرد: عالوه بر اجراى پروژه هاى عمرانى، حفر چاه 
براى تأمین آب فضاى سبز، احداث استخر براى جمع آورى آب براى 
استفاده در مواقع بحرانى و... از دیگر پروژه هاى اجرا شده مى باشد که 

در شش ماه اول سال جارى صورت پذیرفته است.
       زمان اجراى پروژه هاى فرهنگى و میراثى

شهردار کلیشــاد و ســودرجان با بیان اینکه در شش ماه دوم سال 
جارى، پروژه هاى فرهنگى اجتماعى در سطح شهر اجرایى مى شود، 
گفت: با توجه به اینکه شهر کلیشاد و سودرجان قدمت 60 ساله دارد 
در مذاکره با فرزند اولین شهردار کلیشاد و سودرجان، قرار است خانه 
محل سکونت وى که مالک آن است از سوى شهردارى اجاره و به 
موزه مردم شناسى و خانه فرهنگ و هنر تبدیل شود و امیدواریم این 
خانه را براى دائمى شــدن موزه مردم شناسى به تملک شهردارى 

درآوریم.
اخگر مى گوید: در نیمه دوم سال جارى مرمت بناهاى تاریخى شهر 
کلیشاد و سودرجان همچون حمام ارباب کلیشاد، برج کبوتر و مسجد 
جامع ســودرجان، حمام محله افجد و برج هاى کبوتر آغچه بدى 
که مطالعات و مستندســازى و مرمت و بازآفرینى در این محالت 
مدنظر است با بودجه هاى اختصاص یافته و البته با مشارکت بخش 
خصوصى اجرایى خواهد شد که این مهم براى شهرستان و مردم 

شهر بسیار اقدام خوب و مؤثرى است.
       توجه به بانوان

وى استفاده از ظرفیت هاى اقتصادى در تحقق کارآفرینى شهرى 
را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: بسیارى از بانوان شهر کلیشاد و 
سودرجان توانایى فعالیت هایى چون بافت فرش و... را دارند و ما نیز 
سعى داریم با کمک خیرین شهر فضاهایى را براى انجام کار آنان 

فراهم و درآمد پایدار برایشان ایجاد کنیم.
شهردار کلیشاد و ســودرجان از احداث باغ بانوان براى اولین بار در 
سطح شهرستان فالورجان در شهر کلیشاد و سودرجان خبر داد و 
گفت: امید است با دریافت مجوزات الزم، بتوانیم اجراى باغ بانوان را 
که براى آن اعتبار 950 میلیون ریالى هم در نظر گرفته شد عملیاتى 
کنیم و بتوانیم آن را در بهار سال آینده افتتاح کنیم تا مورد استفاده 

بانوان قرار گیرد.
      خدمت رسانى به یارى تکنولوژى

اخگر گفت: در ســه ماه آینده شــهردارى کلیشــاد و سودرجان، 
اتوماسیون جامع شهرى را راه اندازى مى کند. این در حالى است که 
براى تحقق شهر هوشمند نیز اپلیکیشن شهر به صورت آزمایشى 
راه اندازى شده و سایت شهردارى نیز ساماندهى شده است و نقشه 
بافت فرسوده و ضوابط طرح جامع در سایت به منظور اطالع رسانى 
مردم براى استفاده از تسهیالت بافت فرسوده، بارگذارى شده است.
وى مى گوید: ایجاد میزخدمت در ادارات و... از دغدغه هاى مدیران 
ارشد کشور بوده و در این راستا ما در شهردارى کلیشاد و سودرجان 
تاکنون در مساجد و... با مردم ارتباط برقرار کرده و همواره بخشى 
از مطالبات مردم را پاسخگو بوده ایم و تا حدودى رضایتمندى آنان 

را فراهم کرده ایم.
شهردار کلیشاد و سودرجان مى گوید: این شهر با قدمت 60 ساله، هم 
اکنون حدود 27 هزار نفر جمعیت دارد و داراى 503 هکتار محدوده 

و 1402 هکتار حریم است.
      مشکالت شهر

اخگر موضوع فرابخشــى پروژه فاضالب، کمربندى جنوب غرب، 
بیمارستان تخصصى شــفا، ادامه کمربندى بلوار کشاورز و... را از 
مشکالت خواند و در تشریح آنها گفت: پروژه فاضالب شهر کلیشاد 
و سودرجان یک موضوع فرابخشى است که در دوره هاى مختلف 
انجام و در برهه اى رها شــد که این بازخورد خوبى براى مردم به 
همراه نداشــت که باید در این امر، تســریع صورت پذیرد. البته ما 
همواره پیگیر هستیم تا از پســاب فاضالب براى فضاى سبز شهر 

استفاده کنیم.
وى ادامه داد: کمربندى جنوب غرب شــهر کلیشــاد و سودرجان 

سالیان سال است که در دستور کار اداره راه و شهرسازى قرار گرفته 
و مدیران نیز از اهمیت اجراى آن آگاه هســتند و 12 سال است که 
این پروژه در حال اجراست، ولى هنوز اتفاقى نیفتاده و کشاورزان به 
خاطر بســتر خاکى این پروژه، همواره متضرر بوده اند و عدم رشد 
محصوالت کشاورزى آنان را موجب شده است و حتى محلى براى 
تخلیه زباله و نخاله هاى ساختمانى شده، که نیاز به همت مدیران 

عالى براى اجراى آن داریم.
      بیمارستانى که تخصصى نشد

شهردار کلیشاد و سودرجان با بیان اینکه بیمارستان تخصصى شفا 
که با حضور وزیر بهداشت وقت به عنوان بیمارستان تخصصى افتتاح 
شد امروز متأسفانه بر اثر مدیریت غیرمنطقى، عملکرد قابل دفاعى 
در شش ماه اخیر نداشــته و نارضایتى مردم به گونه اى است که به 
شورا و شهردارى مراجعه کرده و اذعان مى دارند که اگر اینگونه بود 
چرا مردم و خیرین زمین اهدا کرده اند تا بیمارستان تخصصى ایجاد 
شود چون به گفته آنها مى شد در این زمین کشاورزى کرد و درآمد 
داشت. بنابراین مطالبه مردم ارائه حداقل خدمات تخصصى در این 
بیمارستان است تا بتواند شهرســتان فالورجان را پوشش دهد و از 

حالت بیمارستان عمومى فعلى درآید.
وى البته به این نکته اشاره کرد که بیمارستان تخصصى شفا مدرن 
و از تجهیزات قوى بهره مند است ولى با نصف ظرفیت کار مى کند و 
باید همه دست به دست هم دهند، تا بیمارستان خدمات تخصصى 
مطلوب به مردم ارائه دهد که با اصالح و تخصصى شدن واقعى این 
بیمارستان مى توان آن را ضربه گیر بیمارستان هاى اصفهان در جذب 

بیماران دانست.
      پرداخت یک سوم بدهى ها

اخگر بودجه شــهردارى کلیشاد و سودرجان در ســال جارى را 9 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 60 درصد بودجه شهردارى کلیشاد 
و سودرجان عمرانى و 40 درصد آن جارى است. این در حالى است 
که ما توانستیم یک میلیارد و 850 میلیون تومان از سه میلیارد و 700 
میلیون تومان بدهى هاى گذشته شهردارى کلیشاد و سودرجان را در 
این مدت پرداخت کنیم و حتى ما امروز بابت پروژه هایى که در هفته 
دولت در شهر کلیشاد و سودرجان افتتاح شده و به بهره بردارى رسیده 

تقریباً به پیمانکاران این پروژه ها، بدهى نداریم.
وى افزود: سال گذشته ما جشن 60 ســالگى شهردارى کلیشاد و 
سودرجان را برگزار کردیم و باید از 24 شهردار گذشته این شهر در 
طول ادوار مختلف که انصافاً کارهاى قابل دفاعى داشتند تشکر کنم. 

البته سبقه فعالیت شهرداران در طى60 سال گذشته در این شهر، 
مسئولیت من را که بیست و پنجمین شهردار کلیشاد و سودرجان 
هستم سنگین کرده و توانستیم تاکنون با بهره گیرى از ظرفیت هاى 

شهر و تجربیات گذشتگان، کارها را به نحو مطلوب پیش ببریم.
شهردار کلیشاد و سودرجان اظهار کرد: براى اولین بار ما گردهمایى 
غدیریون را در کلیشاد و ســودرجان برگزار کردیم و جشن غدیر با 

گردهمایى و تجمع چهار محله شهر و کامًال مردمى برپا شد.
اخگر راهپیمایى بانوان در هفته عفاف و حجاب، جشن کتابخوانى 
کودکان، جشن و تجلیل از معلولین با همت بهزیستى شهرستان و... 

را از دیگر فعالیت هاى انجام شده برشمرد.
■■■

رئیس شوراى اسالمى کلیشاد و سودرجان نیز به خبرنگاران گفت: 
امروز همه کارهاى فرهنگى، عمرانى، ورزشــى در شهر کلیشاد و 
سودرجان به منظور خدمات رسانى به شهروندان صورت مى گیرد 
هرچند که مردم این شهر سزاوار فعالیت هاى بیشتر هستند، ولى امید 
است عملکرد شورا و شهردارى بتواند رضایت شهروندان را بیش از 

پیش فراهم سازد.
صفورا محمدى افزود: اجراى پنل خورشیدى با اعتبار 850 میلیون 
ریال در راستاى توسعه استفاده از انرژى پاك عملیاتى شد و عالوه 

بر تأمین برق شهردارى، مازاد آن فروخته و درآمدزایى مى شود.
       80 درصد مشکالت را حل کرده ایم

وى ادامه داد: شوراى اسالمى کلیشــاد و سودرجان در دوره پنجم 
از ابتداى فعالیت خود همواره سعى داشــته تعامل با مردم و دیگر 
دســتگاه ها را براى ارائه خدمات مطلوب تر به مردم مدنظر داشته 
باشد که در این راستا اعضاى شــورا هفته اى دو روز یعنى روزهاى 
شنبه و چهارشنبه، پاسخگوى سئواالت و گوش دهنده مشکالت 
مردم مى باشــند تا از راهکارهاى قانونى براى رفع این مشکالت 
تالش و استفاده کنند. این در حالى اســت که ما اعضاى شوراى 
اسالمى کلیشاد و سودرجان به نظر مى رسد توانسته باشیم 80 درصد 

مشکالت مردم را حل کنیم.
رئیس شوراى اسالمى کلیشاد و سودرجان اظهار کرد: در دوره پنجم 
شورا، همه الیحه هاى ارائه شده شهردارى، مصوب و در بخش هاى 

مختلف عمرانى، فرهنگى، ورزشى و... اجرایى شده است.
محمدى گفت: اعضاى شوراى اســالمى، منتخب مردم هستند و 
باید در رفع مشکالت در زمینه هاى مختلف تالش کنند که ما هم با 

راهکارهاى قانونى، این اقدام را تاکنون عملیاتى ساخته ایم.

ساسان اکبرزاده

پروژه پیاده روسازى معابر شهر به مساحت 1300 مترمربع

پروژه جدولگذارى، زیرسازى و آسفالت

مسقف سازى گلزار شهدا با مساحت 480 مترمربع

 اجراى پنل خورشیدى و نیروگاه 10 کیلووات در روشنایى بلوار باهنر با مشارکت اداره برق شهرستانلکه گیرى و آسفالت 13000 مترمربع از معابر
راستاى توسعه انرژى پاك

پروژه زیر سازى،آسفالت و جدولگذارى بلوار بهارستان  افتتاحیه پروژه مسقف سازى گلزار شهدا سودرجان و آغچه بدى
با اعتبار 18000000000 ریال


