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6 عالمت بیمارى که در زیر بغل آشکار مى  شودتخریب حوضچه  خط انتقال آب اصفهان به یزدمهران مدیرى از تلویزیون خداحافظى کرد؟احتمال فروپاشى پل تاریخى تنکابن بوى تبانى در دربى هاى تهران سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

25000 سکه، بدهى زندانیان مهریه در اصفهان
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ماجراى انتقادات خانم دانشجو 
و اخم شدید رئیس جمهور

راه نجات کشور، پرداخت مالیات است 

سیـــرك 
در اصفهان خوب است 

در تهران بد؟!
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44 ساعت پاسخگویى به انتقادات درباره اداره شهر ساعت پاسخگویى به انتقادات درباره اداره شهر
شهردار اصفهان در سومین نشست مطبوعاتى خود  با حضور ده ها خبرنگار شرکت کردشهردار اصفهان در سومین نشست مطبوعاتى خود  با حضور ده ها خبرنگار شرکت کرد

3

علیخانى، 
رشیدپور، ضیاء 

و البته گاف!

بمان؛ اما فقط گاه گدارى!
باالخره اولین دوشنبه شب در میانه فصل برگزارى مسابقات فوتبال در ایران، آمد و رفت 

اما از «نود» عادل فردوسى پور خبرى نشد.
شایعات درباره احتمال پخش نشدن برنامه «نود» در این هفته آن هم به دلیل پخش یک 
مسابقه کم اهمیت اروپایى که مى توانست از شبکه ورزش هم پخش شود، از همان 

ابتداى هفته در رسانه ها مطرح شد.
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نشانه ها حاکى از جدى بودن پروژه عبور از فردوسى پور در تلویزیون است 

مزایده فروش 4 پالك زمین با کاربرى مسکونى 
واقع در خیابان طالقانى کوى ارم

حبیب قاسمى- شهردار قهدریجان

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

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/08/14
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/08/15

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/08/26
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

آگهى مزایده چا پ اول

شهردارى وزوان به استناد مجوز شــماره 445- 5- 97 مورخ: 
1397/07/01 شوراى محترم اسالمى شــهر وزوان در نظر دارد 
نسبت به فروش اموال منقول و اسقاط از طریق آگهى مزایده کتبى 
اقدام نماید متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى 
حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در 
مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند ضمنًا هزینه 

چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده نوبت دوم

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

مساحت- کاربرىردیف
آدرسمترمربع

قیمت پایه 
هر مترمربع 

(ریال)

5٪ سپرده واریزى 
شرکت در مزایده 

(ریال)

بلوار پاسداران- تفکیکى شرق 180مسکونى1
17/000/000153/000/000ترمینال قطعه- 323

اســتاندار اصفهان کم کم باید جل و پالسش را جمع 
و جور کند و از اصفهان بــرود. البته نه اینکه خودش 
بخواهد، بلکه به لطف قانون منع فعالیت بازنشستگان.
هر چند برخى شــنیده ها نیز حاکى از آن اســت که 
برخى از اندك دوستدارانش در تالشند تا بلکه ماده و 
تبصره اى پیدا کنند و خط و پاراگرافى تا او را مستثنى 
جلوه دهند ولى تا حاال که این قانــون، قانون بوده و
الزم االجرا و حرفى از اســتثنا به میــان نیامده و باید 
امیدوار بود تا مســیر برکنارى بازنشستگان همچنان 

ادامه یابد و در این میان اصفهان هم نفسى تازه کند.
البته قاعدتًا خود «مهرعلیزاده» به این باور رســیده 

اســت که زمان رفتن نزدیک اســت. چرا که مدتى 
است سرگرم طرح مطالبى شــده که اغلب ماورایى 
بوده و بیشــتر جنبه تبلیغاتى دارند تا اجرایى! یک روز 
از چرخاندن آب در مســیر زاینده رود حرف مى زند و 
وقتى تمسخر این و آن را مى بیند از ریختن 60 میلیون 
متر مکعب آب به گاوخونــى حرف مى زند؛ آن هم در 
زمانه اى که اصفهان، تابستانى عطش آلود را به سختى 
پشت سر گذاشت و با اندك ذخیره اى که پشت سد در 
چنته دارد، سرنوشت آب آشامیدنى ماه هاى آینده اش 

هم معلوم نیست!
ادامه در صفحه 2...

استاندار اصفهان! 
سخنگـو یا پاسخگـو؟

ایرج ناظمى

نوبت اول

شهردارى قهدریجان در نظر دارد بر مبناى مصوبه شــماره 145- 5 مورخ 97/07/10 شوراى محترم 
اسالمى از طریق مزایده عمومى 4 پالك زمین مسکونى با مشخصات درج شده در جدول ذیل که واقع 
در خیابان طالقانى، کوچه ارم مى باشند را با قیمت پایه هر مترمربع 5/500/000 ریال به فروش برساند. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید تا با مراجعه به امور مالى شهردارى قهدریجان فرم شرکت 
در مزایده و رؤیت زمین، قیمت پیشنهادى خود را در پاکت پلمبس شده نهایتًا ده روز پس از انتشار 
مرحله دوم یعنى تا پایان وقت ادارى مورخ 97/08/11 به دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در حراست 

شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

شرایط
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط و پس از موعد و یا فاقد سپرده و یا داراى سپرده کمتر از میزان 
مقرر مردود است.

- رعایت کلیه مندرجات برگه هاى مزایده الزامى است.
- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست 
به حساب سپرده شماره 0105871653006 شهردارى نزد بانک ملى واریز یا ضمانت نامه بانکى معادل 

آن ارائه نمایند.
- پاکت الف حاوى فیش بانکى سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوى قیمت پیشنهادى که در موعد 

مقرر به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل گردد.
- کلیه پاکات فوق در ساعت 14:30 روز 97/08/13 در محل شــهردارى قهدریجان بازگشایى و در 
کمیسیون معامالت شهردارى قرائت مى شود (حضور شخص شرکت کننده یا نماینده رسمى ایشان در 

جلسه بالمانع است)
- هزینه درج آگهى با خریدار خواهد بود.

- در شرایط مساوى اولویت با مالک ملک مجاور خواهد بود.
- هزینه نقل و انتقال و محضر بر عهده خریدار خواهد بود.

مساحت پالك شماره پالك
(مترمربع)

قیمت پایه هر 
میزان سپردهقیمت کل (ریال)مترمربع (ریال)

1242/505/500/0001/333/750/00066/687/500
2204/455/500/0001/124/475/00056/223/750
3204/455/500/0001/124/475/00056/223/750
4224/805/500/0001/236/400/00061/820/000

اءور،ضیاور، ضیاء  ض
گاف!گاف!گاف!

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبى(ع) را تسلیت مى گوییم

یک سئوال از ورزشى نویسان پرسپولیسى

در حال حاضر 1360 زندانى جرائم غیرعمد در زندان هاى استان اصفهان وجود دارد که بدهى آنها 152 میلیارد تومان برآورد شده است

منا
س: ای

عک

گیاهى خوشبو
 با خواص فــــراوان 

ِهل میوه اى کوچک با پوست تیره 
و دانه هاى خوشبو است. هل، 

میوه گیاهى از تیره 
زنجبیل هاست و انواع 

مختلفى مانند 
هل سیاه، هل 

سفید و هل سبز دارد. 

امکان تازه
 براى مشموالن
 قبل از اعزام
 به سربازى

خداحافظىکرد؟
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هل، ست.

واع

 دارد. 

باالخره اولین
اما از «نود» ع
شایعات درباره
مسابقه کم
ابتداى هف

نشانه ها ح

ن

ِه
و
م
ز
م
ه
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عطش گلزنى را درعطش گلزنى را در
 ذوب آهن جا گذاشتى! ذوب آهن جا گذاشتى!
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بنابر گفته برخى دانشجویان که در مراسم سخنرانى رئیس 
جمهور در دانشگاه تهران حضور داشتند، در این مراسم یکى 
از دانشــجویان در اعتراض به روند برگزارى مراسم و عدم 
شنیده شدن صداى دانشجویان با صداى بلند نکاتى را خطاب 
به روحانى مطرح مى کند که به گفته این دانشجو انتقادات 

وى موجب اوقات تلخى رئیس جمهور مى شود! 
به گــزارش «دیده بان ایــران»، این دانشــجو مى گوید: 
سخنرانى که تمام شد با صداى بلند خطاب به رئیس جمهور 
گفتم: آقاى روحانــى! ما از شــما مطالبه داریــم. چرا به 
دانشــجویان تریبــون ندادید؟ این صحبت هاى شــما را 
مى توانستیم شب در اخبار تلویزیون کامل گوش کنیم، چه 

لزومى به حضور شما در فضاى دانشگاه بود؟ دانشجو باید 
در مواجهه مســتقیم با رئیس جمهور، مطالباتش را بگوید 
و نقدهایش را وارد کند. لطف کنید تشــریف ببرید بیرون 
و صداى بلند دانشجویان را بشــنوید که شعار مى دهند و 
مطالبه دارند. صحبت هاى من همراه شــد با اخم شــدید 
رئیس جمهور. حتى نایستادند که به صحبت هاى من گوش 
بدهند. تمام سالن گوش شــده بود ولى انگار آقاى روحانى 
قصدى براى گــوش دادن به صحبت هاى مِن دانشــجو 
نداشتند. آخر صحبت هاى من با تحسین و تشویق عده اى از 
مهمانان همراه شد که این تحسین مى توانست شامل آقاى 

رئیس جمهور شود اگر مجال مى دادند.

رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستادکل نیروهاى مسلح از 
فراهم شدن امکان مشخص کردن تاریخ اعزام به سربازى 

براى مشموالن خبر داد.
سردار موسى کمالى اظهارکرد:  مشموالن وظیفه حداکثر 
تا یکســال پس از فراغت از تحصیل فرصت دارند تکلیف 
ســربازى خود را مشــخص کنند و در غیر اینصورت وارد 

غیبت مى شوند.
وى با اشاره به اینکه برخى به دالیلى همچون ادامه تحصیل 
در مقطع باالتر، دریافت امریه و پروژه تحقیقاتى و... دیرتر 
براى اعزام به ســربازى اقدام مى کنند، گفت: این موارد 
ســبب مى شــود تا افراد دیر براى تعیین تکلیف سربازى 

خود اقدام کنند و بعضاً با مشکالتى مواجه شده و حتى وارد 
غیبت شوند.

کمالى با بیان اینکه بهتر است مشــموالن در همان آغاز 
مهلت یکساله براى تعیین تکلیف سربازى اقدام کنند، به 
«ایسنا» گفت: برابر تصمیمات اتخاذ شده اگر مشموالن در 
همان ابتداى مهلت یکساله برگ اعزام خود را دریافت کنند 
مى توانند زمان اعزام خود را در طول سال خودشان تعیین 
کنند. کمالى ادامه داد: همچنین مشموالن مى توانند براى 
دریافت امریه نیز در همین مدت اقدام کرده و تا زمان اعزام 
به ســربازى نیز بدون دغدغه مى توانند براى شرکت در 

کنکور بعدى خودشان را آماده کنند.

ماجراى انتقادات خانم دانشجو 
و اخم شدید رئیس جمهور

امکان تازه براى مشموالن
 قبل از اعزام به سربازى

روحانى باید با دندان بجنگد؟
  برترین ها|سعید حجاریان در شماره بیست و یکم 
مهر ماه هفته نامه «صدا» تعبیر جالبی در مورد شـرایط 
امروز دولت دارد. او معتقد اسـت روحانـی در کابینه دوم 
خود نیازمند شمشیر و سپر اسـت؛ از یکسو باید حمالت 
داخلی و خارجی را دفع کند و از سوي دیگر باید چتر خود را 
بر سر سرمایه گذاري داخلی و خارجی بگسترد. حجاریان 
در ادامـه مى گویـد: معضـل روحانی رتق و فتـق چنین 
دوگانه اي است و من ترس آن روزي را دارم که روحانی 
در سـال 1400 بگوید در این چهار سـال یک دسـتم به 
شمشیر بند بود و دست دیگرم به سپر و شما توقع داشتید 

با دندان جنگ کنم!

مهمانى مختلط در سفارت!
  روزنامه کیهـان| به تازگـى در فضاى مجازى 
فیلمـى منتشـر شـده اسـت کـه بازتاب دهنـده یکى از 
مهمانى هایى است که به بهانه اى مثل روز ملى فرانسه 
در داخل سـفارتخانه این کشـور به شـکل مختلط برپا 
مى شود. انتشار این فیلم در فضاى مجازى سبب شد که 
تعدادى از کاربران در فضاى مجازى از مدعیان سلطنت 
طلب و نیز به اصطـالح اصالح طلب مدعـى حمایت از 
ناموس، درباره سکوتشان در قبال سوءاستفاده از دختران 
ایرانى در سفارتخانه فرانسـه پرسش هایى کنند. وزارت 
امور خارجه در قبال فیلم منتشر شده هنوز واکنشى نشان 

نداده است.

از استادعباسى حمایت کنید!
  خبرآنالیـن| روزنامـه «سیاسـت روز» بـه نقل از 
نادرطالب زاده در نشست خبرى نهمین جشنواره مردمى 
فیلم عمار نوشـت: تأسـف خودم را از حکمـى که براى 
استاد حسن عباسـى صادر شـده اعالم مى کنم. از شما 
خبرنگاران هم مى خواهم مسئله حکم بازداشت او که از 
طرف ریاست جمهورى صادر شده است را پیگیرى کنید. 
آقاى عباسـى در این مدت بارها و بارها به دادگاه رفت و 

تبرئه شد، نمى دانم امروز چرا حکم اعالم شد. 

ربودن 14 مرزبان
  ایرنا و باشـگاه خبرنگاران جـوان |  14 نفر 
از نیروهاى بسیجى طرح امنیت و هنگ مرزى میرجاوه 
بامداد دیروز  به دست اعضاى گروهک تروریستى ربوده 
شدند. هفت نفر از این افراد نیروهاى بسیج طرح امنیت، 
پنج نفر نیروهاى هنگ مرزى میرجاوه و دو نفر نیروهاى 
اطالعات سپاه هستند که بین ساعت 4 تا 5 بامداد دیروز 
در منطقه صفر مرزى لولکدان ربوده شـده اند. گروهک 
تروریستى جیش العدل در بیانیه اى حمله به پایگاه ایرانى 
و ربودن نیروهاى امنیتى هنگ مرزى میرجاوه را برعهده 

گرفته است.

سایه اى روى سر الریجانى
  انتخاب| محمـود صادقى، عضو فراکسـیون امید 
مجلس شوراى اسالمى با دفاع از مدیریت الریجانى در 
مجلس و حرفه اى و تحسین برانگیز خواندن آن، درباره 
احتمال حمایت اصالح طلبـان از الریجانى در انتخابات 
ریاسـت جمهورى گفت: این احتمال را رد نمى کنم که 
اصالح طلبان در انتخابـات 1400 ناگزیر بـه حمایت از 

فردى با ویژگى هاى آقاى الریجانى شوند.

ادعاى عجیب 
  اقتصـاد آنالیـن| حجـت ا... میرزایـى، معاون 
سـابق شـهردارى تهران درباره ماجراى شنود شدن 
از طرف شـهردار تهران گفت: آقاى افشانى گفته اند 
که من تلفن معاونانم را شـنود مى کنم و فهمیدم که 
برخى از آنها پشـت مـن حـرف مى زنند. حجـت ا... 
میرزایى گفت: خبرى مبنى بر اینکه یک فایل صوتى 
که در آن کریمى (روابط عمومى) و میرزایى در حال 
رایزنـى براى جانشـینى افشـانى هسـتند به دسـت 
شـهردار تهران رسـیده و دلیـل حـذف ناگهانى این 
دو از سـمت هاى خود همین فایل صوتى اسـت، در 

کانال ها منتشر شد.

خبرخوان
شهرهاى مورد عالقه 

گردشگران
  چمدان| «شاخص جهانى شهرهاى مقصد» 
عنوان گزارشــى بین المللى است که شرکت چند 
ملیتى خدمات مالى«مسترکارت» امسال دهمین 
ویرایش آن را منتشر کرده است. در رده بندى سال 
2018 که براساس حجم بازدیدکنندگان و مخارج 
گردشگران بین المللى مربوط به 132 شهر جهان 
در سال 2017 انجام شــده است همانند شاخص 
سال قبل از آن بانکوك با 20 میلیون بازدیدکننده 
ورودى رتبــه اول را به دســت آورد. این در حالى 
است که در لیست شــهرهاى برتر براساس پولى 
که گردشــگران خرج مى کنند، دبى در رتبه اول 

ایستاده است.

 نقض حکم پزشک تبریزى
  بهار| یک منبع آگاه در دیوان عالى کشور در 
رابطه با آخرین وضعیت پرونده علیرضا صلحى، 
پزشک تبریزى به اتهام قتل همسر و مادربزرگ 
خود اظهار کرد: «حکم اعدام این پزشک در دیوان 
عالى کشــور به دلیل نقص در پرونده نقض شده 

است.» 
الزم به ذکر است؛ علیرضا صلحى، پزشک تبریزى 
به اتهام قتل دو زن مسلمان از طریق خوراندن سم 

در دادگاه بدوى به اعدام محکوم شده بود.

ثبت نام
 800 هزار زائر اربعین 

  تسنیم| دبیر ستاد مرکزى اربعین از ثبت نام 
800 هزار زائر اربعین حســینى در سامانه سماح و 
صدور 700 هزار ویــزاى اربعین خبر داد. حیدرى 
با اشاره به اینکه زمان صدور روادید به دلیل حجم 
درخواست ها در اســتان ها متفاوت است، گفت: 
میانگین زمان صدور روادید بین 24 تا 72 ساعت 

است.

اشتباه عجیب 
  تســنیم| دکتر حمید اکبرى، یک مسئول 
حوزه ســالمت در خصوص ناهماهنگى، اختالل 
و اشــتباه در اعالم ظرفیت رشــته هاى پزشکى 
توسط دانشگاه آزاد اسالمى گفت: متأسفانه برخى 
داوطلبان به اشتباه از سوى دانشگاه آزاد اسالمى به 
عنوان پذیرفته شده اعالم و ثبت نام شدند درحالى 
که ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته هاى علوم 
پزشکى هر سال، قبل از ثبت نام کنکور مشخص 
مى شود و امکان تغییر در ظرفیت ها پس از برگزارى 

آزمون، وجود ندارد.

روش جدید 
جاسازى مواد مخدر

  باشگاه خبرنگاران جوان| رئیس پلیس 
مبارزه بــا مواد مخدر تهران بــزرگ در خصوص 
کشف یک کیلو و 500 گرم تریاك که به صورت 
ماهرانه طراحى شده بود گفت: این فرد قصد داشت 
از طریق پست، بسته تریاك را که به صورت پسته 
طراحى شده بود و از روکش پســته براى این امر 
استفاده شده بود، به کشورهاى آمریکایى و اروپایى 
ارسال کند که از ارسال این بسته به خارج از کشور 

جلوگیرى و متهم دستگیر شد.

وضعیت سل در ایران
  ایسنا| رئیس اداره کنترل سل و جذام مرکز 
مدیریــت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت،  
درباره آمار سل در ایران مى گوید: در سال 1396 
در کشــورمان تعداد 8819 نفر مبتال به بیمارى 
سل گزارش شده است که از این میان 14/7 درصد 
موارد را بیماران غیر ایرانى (اغلب افغانى) تشکیل 
مى دادند. در میان استان ها نیز همچنان سیستان و 
بلوچستان و گلستان بیشترین میزان  بروز و شیوع 

را در کشور دارا هستند.

... ادامه از صفحه اول 
واقعیت آن است که استاندار فعلى اصفهان، استاد جلب 
توجه اســت و در بهره مندى از شــگردهاى رسانه اى 
مهارت خاصى دارد. او در زمانى با عزل ناگهانى فرماندار 
گلپایگان و در موقعیتى دیگر با دخالت در اوضاع باشگاه 
سپاهان خود را در مرکز توجه قرار داد، ولى واقعیت آن 
است که در حوزه اجرا و عملگرایى، حرف خاصى براى 
گفتن ندارد؛ که اگر داشت، شــرح اقداماتش امروز، به 

جاى خود او سخن مى گفتند.
«مهرعلیزاده» در سخنورى تبلیغاتى اش که گاه رنگ و 
بوى پوپولیستى هم به خود مى گیرد، چنان غرق است 
که حتى ابایى از رونویســى از سخن دیگران هم ندارد. 
خبرگزارى ایرنا به نقل از او تیتر زده است: «آب، محیط 
زیست و اشــتغال، اولویت هاى اساسى استان اصفهان 
است.» این در حالى اســت که اگر اندکى تأمل کنیم، 
به یاد خواهیم آورد که ایــن مطالب دقیقًا مانند مطالبى 
است که «رســول زرگرپور» در طول دوره صدارتش 
در اســتاندارى اصفهان، مطرح مى کــرد. اگرچه او در 
ابتداى فعالیت خود به این موارد به عنوان بزرگ ترین 
چالش هاى اصفهان اشاره مى نمود ولى معلوم نیست 
چرا استاندار فعلى بعد از گذشت یکسال از حضور در این 
دیار نتوانسته چیزى بر آنها اضافه کند یا حتى بخشى از 
آن را حل و رفع کند. چه بســا باید پاسخ بدهد که وقتى 
مى گوید: «در اصفهان کارهاى زیادى براى انجام دادن 
وجود دارد، اما انجام هیچ کارى غیرممکن نیست...» چرا 
نتوانسته یکى از این مثًال غیر ممکن ها را به عنوان یکى 

از کارهاى زیاد مورد نظرش به سامان برساند؟
البته پاسخگویى توسط یک استاندار صرفاً سخنگو، شاید 
انتظار بیهوده اى باشــد. چرا که وى نشان داده چندان 
تمایلى به پاسخگویى به سئواالت مختلف پیرامون خود 
ندارد که اگر داشت، به انبوه پرسش هایى که در این ایام 
مطرح است، واکنش نشــان داده و حرف و مطلبى ولو 

کوتاه و مختصر بروز مى داد. 
«مهرعلیزاده» همین که کوله بار بازنشستگى اش را به 
دوش بگیرد، انبوه عالمت سئوال هایى را از خود به جاى 
مى گذارد که اندك پاسخى هم براى آنها نداشته است. 
پرسش از کنش او در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى و 

اقتصادى به کنار، او حتى در برابر انتصابات استانى هم 
پاسخى نداشته اســت. فضاى مجازى در حال حاضر 
سرشار است از طرح مواردى گوناگون در زمینه افرادى 
که در دوره اســتاندار فعلى به صحنه مدیریتى اصفهان 
پیوند خورده اند. افرادى که به باور اهل فن در حد و شأن 
این دیار نبوده و اغلب بى تجربه، نورسیده و نارس بوده و 
هستند. یکى حرف از ده نفر مى زند و دیگرى این عدد را 
تا 15 نفر هم ارتقا مى دهد. بخشدار، فرماندار، مدیرکل، 
رئیس و معاون و... فرقى ندارد. مهم این است که دلیل 
این گزینش مشخص شــود. مهمتر از آن هم این است 
که آیا این افراد به واســطه شایستگى شان به اصفهان 
پیوند مى خورند یا به صرف رفاقت و دوستى و آشنایى 

و قس علیهذا؟

«مهرعلیزاده» اگر در راهروهاى وزارتخانه هاى پایتخت 
قدم آهســته برود، به ســادگى متوجه لهجه اصفهانى 
افرادى خواهد شــد که در مقام وزیر و معــاون وزیر و 
مدیران ارشد ستادى مشغول به کار هستند. سال هاست 
که مردم دیگر شهرها براى انتخاب شهردار خود مدیران 
اصفهانى را رصد مى کنند. حتى سبک و سیاق مدیریت 
از نوع اصفهانى آن، سرلوحه فعالیت بسیارى از مدیران 
کشور است. حال در چنین اوضاع و احوالى، اگرچه رئیس 
دولت بنا به سیاســت کلى خود، یک نفر غیر بومى را به 
صدارت استاندارى رســاند، ولى این دلیل نمى شود که 
ســئوال علت حضور مدیران بى تجربــه غیر بومى در 

اصفهان بدون پاسخ بماند.
وقتى که «مهرعلیــزاده» به اصفهان آمد، بســیارى 

دچار ذوق زدگى شــدند که مثًال یک مدیر در تراز ملى 
به اصفهان آمده اســت. ولى با تجربــه اى که امروز از 
کنش و منش وى وجود دارد، اگر بــه عقب برگردیم، 
قطعًا منصبى بیشــتر از مدیر روابط عمومى استاندارى 
اصفهان بــراى وى قائل نخواهیم بود. چه بســا یکى 
از وظایف این مســئولیت، ســخنگویى اســت که در 
آن اســتاد اســت. اما همین منصب نیــز گاه در مقام 
پاســخگویى قــرار مــى گیــرد. کارى که بــاز هم 
«مهرعلیزاده» با آن بیگانه است؛ که اگر نبود، در برابر 
سئواالت مطرح شده چیزى به زبان مى آورد. پس باید 
خدا را شکر کرد که قانون بازنشستگى هم وجود دارد تا 
در سایه آن، اصفهان به امید یک مدیر پاسخگو نفسى 

تازه کند!

استاندار اصفهان! سخنگو یا پاسخگو؟

کارشناس سازه هاى هیدرولیکى از احتمال تخریب پل 
تاریخى چشمه کیله تنکابن خبر داد. 

اســماعیل طلوعى اظهار کرد: این پل تاریخى به دلیل 
فرسایش در مســیر پایاب و تندآب، در 
معرض خطر جدى قرار دارد و احتمال 
فروپاشــى این بناى تاریخى محتمل 
است. وى گفت: بســیارى از مردم از 
وخامــت اوضاع بى اطالع هســتند و 
مســئوالن نیز به دلیل آگاهى نداشتن 
از ســاختار و عملکرد ســازه نسبت به 
تخریــب بخش تندآبى آن واکنشــى 

نشان نمى دهند.
پل تاریخى چشمه کیله تنکابن مربوط 

به دوره پهلوى اول اســت و در ســال 1309 به همت 
مهندسان آلمانى و روســى طراحى شد و توسط معمار 

ایرانى به اجرا درآمد که ســاخت آن در سال 1311 به 
پایان رسید. این اثر تاریخى در تاریخ 25 اسفند 1379 
به عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت رســیده و یکى 

از زیباترین پل هاى تاریخى کشور و سمبلى براى شهر 
تنکابن است.

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: انتخاب 
نام هاى عجیب و نامتعارف براى فرزندان توسط والدین 

پذیرفتنى نیست.
سیف ا... ابوترابى گفت: آرشیو، آســیب، اجبارى، اخى، 
اردوخان، اشــتر، اهریمن، باباقلى، بیابانــى، ملخ، فضا، 
فرارى، شفتالو، شــربت، قطار، قطارى، قسمت، قربانى، 

 کابوس، گشنه، گرگ آقا، بره، بشم، بهداشت، بوشفر، چاه،  
چراغ،  چیتر، زنگى،  سرباز، شوجر، عالقه، غم، غارت، فرار، 
فراموش، گوپال، گمان،  لذت، لشکر، للو، ورندل و یتیم 
از اسامى نامتعارف براى پسران است که در ثبت احوال 

ثبت شده است.
وى افزود: آشفته،  آفت، اجبار، افسرده، باجى، بیزار، پنبه، 
تعارف، حلوا، خرما، خیار، شربتى، شقیقه، کفتر، نیمکت، 
قیمتى، همیشه، نوشــابه، ییالق، لوله، لیاقت، لبو، لباء، 
مشــکى، مشــکى جان، مغلوبه، مفتول، حاضر، حالتاج، 
حسرت، حضرت، حبصه، خارا،  خابس، پارچه، پاکت، پنیر، 
پوپول، پولى، انقالب، اوجق، آمریــکا، آلمان،  انگلیس، 
انه، آقابگم، ادامه و اذان بخشى از اسامى نامتعارف براى 

دختران است.
گفتنى است؛ اغلب این اسامى پیش از سال 1370 توسط 
والدین براى فرزندان انتخاب شده اســت که به اصرار 
والدین مأموران ثبت احوال وادار به ثبت اسم شده بودند.

گویا قرار نیست، سریال دنباله دار درگیرى هاى مأموران 
شهردارى با شهروندان انتهایى داشته باشد. بعد از تهران 
و رشــت و میاندوآب و ارومیه و... این بار نوبت به قزوین 
رسیده بود که مأموران شهردارى آن به علت درگیرى با 

یک دستفروش خبرساز شوند.
به گزارش روزنامه «اعتماد» و بر اســاس اخبار منتشر 
شده، شب 22مهرماه، مأموران شهردارى یک دستفروش 
قزوینى در منطقه یک این شهر را به  شدت به باد کتک 
گرفتند و وى را راهى بیمارســتان کردنــد. اما این تنها 

درگیرى مأموران شهردارى با شهروندان قزوینى نبود. 
در کمتر از 72 ساعت قبل از بروز این حادثه، در گوشه اى 
دیگر از قزوین، خبرنگار ســیماى الوند صدا و ســیماى 
اســتانى به علت فیلمبردارى از برخورد خشن مأموران 
شهردارى با مردم در یک مأموریت با آنها درگیر شد و در 

نهایت کار وى نیز به بیمارستان کشید! 
بدین ترتیب شهردارى قزوین دو حادثه تلخ را در کمتر از 
72 ساعت رقم زده که از آن مى توان به عنوان رکوردى 

در این عرصه یاد کرد.

رمان «رئیس جمهور گم شده» که حاصل کار مشترك 
«بیل کلینتون»، رئیس جمهورى اسبق ایاالت متحده و 
«جیمز پترسون»، نویسنده  داستان هاى پلیسى این کشور 

است، با ترجمه فارسى منتشر شد.
کلینتون که در این رمان داســتان تخیلى ناپدیدشدن 
ناگهانى رئیس جمهورى آمریکا را روایت مى کند، درباره  
کتاب خود مى گوید: «این کتاب ترکیبى از داستان هاى 
توطئه، حمالت سایبرى و جنگ پشت پرده  قدرت هاى 

جهانى است.»
ناشر برگردان فارســى رمان «رئیس جمهور گم شده» 
اعالم کرده اســت که این کتاب در دو هفته  اول انتشار 
و توزیعش در آمریکا با اســتقبال باالیى روبه رو شد که 
این امر در دوره  حضور «دونالد ترامپ» در کاخ ســفید 

نکته اى تأمل برانگیز است. برپایه این 
اعالم، فــروش «رئیس جمهور 
گم شده» در آمریکا در ماه اول 
انتشــار از مرز 250هزار نسخه 
فراتر رفــت و از همین رو انتظار 
است که این کتاب در ایران نیز با 

استقبال خوبى مواجه شود.
اوت امســال و در زمان 

انتشار این کتاب در آمریکا، مجله  «گاردین» درباره آن 
نوشت: «اگرچه بسیارى از پروژه هاى کلینتون در دوره  
زمامدارى سمت ریاست جمهورى با مشکل مواجه شد 
یا ناتمام ماند، این هشــت سال سبب شد داستان جنایى 

جذابى را وارد بازار کتاب کند.»
همزمان با عرضــه کتاب «رئیس جمهور گم شــده»، 
شبکه تلویزیونى «شوتایم» نیز اعالم کرد به زودى تولید 

سریالى با اقتباس از این رمان جنایى کلید خواهد خورد.

مان «رئیس جمهور گم شده» 
ن کتاب در دو هفته  اول انتشار 
باالیى روبه رو شد که  ســتقبال
دونالد ترامپ» در کاخ ســفید 

ت. برپایه این 
 جمهور 
ماه اول 
 نسخه 
و انتظار
ن نیز با

د.

رکوردى تاریخى در کتک زدن! احتمال فروپاشى پل تاریخى تنکابن

عجیب ترین اسامى ثبت شده در ثبت احوال

یک کتاب متفاوت وارد بازار کتاب ایران شد

«بیل کلینتون» تقدیم مى کند...!
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3580 اصفهانى عضو 
شرکت هاى تعاونى شدند

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال، 3580 
اصفهانى عضو شرکت هاى تعاونى شدند، اعالم کرد: 
اســتان اصفهان از نظر تعداد اعضــاى تعاونى هاى 

تشکیل شده، جایگاه دوم را در کشور دارد. 
علیرضا تیغ ســاز با بیان اینکه در ســال جارى، 74 
شــرکت تعاونى در اســتان اصفهان تشکیل شده 
اســت، اظهار کرد: 11 درصد از اعضاى تعاونى هاى 
کل کشور در شــش ماهه اول سال مربوط به استان 
اصفهان است و براى 1854 نفر فرصت شغلى ایجاد 

شده است.
 

برداشت 75 هزار ُتن انار 
از باغات استان

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: مســاحت باغات انار استان اصفهان 
درحدود 8300 هکتار است و انتظار مى رود امسال 75 

هزار ُتن انار از باغات این استان برداشت شود.
احمدرضا رئیس زاده اظهار کرد: کاشــان، شهرضا، 
نطنز و اردستان بیشــترین باغات و تولید میوه انار را 
دارند و در نجف آباد و اصفهان نیز تعداد محدودى باغ 

انار وجود دارد.

تخریب حوضچه  
خط انتقال آب اصفهان به یزد

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى یزد از تخریب یکى 
از حوضچه هاى خط انتقال اصفهان به یزد و هدررفت 

4500 مترمکعب آب خبر داد. 
محمد مهــدى جوادیان زاده افزود: براى بیســت و 
دومین بار به خط انتقال آب به یزد تعرض و به  وسیله 
لودر یکى از حوضچه هاى خط انتقال آب تخریب شد.

بانوان، کتاب درمانى مى شوند
مدیر اداره امــور کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه 
شهردارى اصفهان گفت: طرح کتاب درمانى بانوان، 
با هدف خودروان درمانى در کتابخانه تخصصى بانوان 

اجرا مى شود.
طیبه فاطمى با تأکید بر اینکــه در این طرح کتاب و 
مطالعه یک ابزار در خدمت خود روان درمانى است، 
تصریح کرد: در این طرح، مطالعه هدف نیست اما به 
طور غیرمستقیم در افزایش سرانه مطالعه دخالت دارد 

و از کتاب براى خوددرمانى استفاده مى شود.

بارش هاى رگبارى در استان 
ادامه مى یابد

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: بارش هاى رگبــارى همراه با رعــد و برق، 
افزایــش ابر و وزش باد شــدید تا پنج شــنبه هفته 

جارى(فردا) در این استان ادامه دارد.
فاطمه زهرا سیدان گفت: نقشه هاى هواشناسى نشان 
مى دهد از چهارشنبه(امروز) ادامه فعالیت سامانه هاى 
بارشى بهتر شده و تا چند روز آینده همچنان در استان 

وجود دارد.
 وى اظهار کــرد: افزایش ابر و گاهــى وزش باد به 
نسبت شــدید تا شدید براى چهارشــنبه پیش بینى
 مى شود و بارش هاى رگبارى در برخى مناطق همراه 
با رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ 

خواهد بود.

طرح هاى کم آب بر 
وام مى گیرند

اکبر ترکى، نماینده مردم شهرســتان هاى فریدن، 
فریدونشــهر، چادگان و بویین میاندشــت گفت: به 
طرح هایى که به آب کم نیاز داشــته باشد وام تعلق 
مى گیرد که انتظار مــى رود جوانــان جویاى کار و 
کشاورزان نسبت به اجراى طرح هایى که با آب کم 

مى توان بهره بردارى کرد، اقدام کنند.

خبر

معاون فرهنگى کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گزارشــى از اعزام مددجویان به پیــاده روى بزرگ اربعین 

امسال ارائه کرد.
کریم زارع بابیان اینکه پیاده روى اربعین حسینى در سال هاى 
اخیر جایگاه ویژه اى در میان عاشقان اباعبدا... الحسین (ع) 
در کشور یافته است، اظهار کرد: این رویداد بزرگ و پرشور 
حسینى به یکى از مقاصد اصلى سفرهاى زیارتى تبدیل شده 
اســت و کمیته امداد هم براى حضور اقشار نیازمند تحت 
حمایت در ایــن راهپیمایى و بهره منــدى آنها از فیوضات 
حسینى مشــارکت مى کند. وى برنامه این نهاد در اربعین 
حسینى امسال را تسهیل اعزام هزار مددجو به کربالى معلى 

و عتبات عالیات اعالم کرد و افزود: به هریک از مددجویان 
اعزامى 750 هــزار تومان کمک هزینه تعلــق مى گیرد و 
برنامه ریزى مربوط به سفر بر عهده خود مددجویان خواهد 
بود. زارع بابیان اینکه در سال گذشــته1410 نفر از جامعه 
تحت حمایت این نهاد از کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 
در ایام اربعین حســینى بهره مند شــدند، گفت: براى این 
منظور، 423 میلیون تومان با کمک خیران و حمایت مردم 
نیکوکار اصفهان پرداخت شد. وى با اشاره به اجراى طرح 
«شوق زیارت» توســط این نهاد، ادامه داد: این طرح براى 
جمع آورى کمک هاى مردمى بــه نیازمندانى که تابه حال 

به سفرهاى زیارتى مشرف نشده اند راه اندازى شده است. 

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفــت: زندانیان 
مهریه در اســتان اصفهان 25 هزار ســکه بهار آزادى 

بدهکار هستند.
اســدا... گرجى زاده بــا بیــان اینکه در حــال حاضر 
1360زندانــى جرائــم غیرعمد در زندان هاى اســتان 
اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: بدهى این تعداد زندانى 
152 میلیارد تومان برآورد شده است. وى با بیان اینکه 
455 نفر از زندانیــان جرائم غیرعمد اســتان اصفهان 
زندانیان مهریه و نفقه هســتند، اضافه کــرد: این تعداد 
زندانى 25 هزار ســکه بهار آزادى و چهار میلیارد تومان 
بدهى دارند.  گرجى زاده با اشاره به افزایش 60 درصدى 

تعداد زندانیان مهریه و نفقه استان در شش ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: این روند 
رو به افزایش است و باید در این زمینه اقدامات فرهنگى 

بیشترى انجام شود. 
وى افزود: مجموع بدهى زندانیــان جرائم غیرعمد آزاد 
شده در سال جارى 40 میلیارد تومان بود که 15 میلیارد 
و 500 میلیون تومان آن از محل گذشت شکات، هفت 
میلیارد تومان از محل کمک هاى بالعوض خیران و ستاد 
دیه، یک میلیارد و 700 میلیون تومان آن از محل صندوق 
تأمین خسارات بدنى و یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
آن از محل اعطاى وام بانک هاى استان تامین شده است.

25000 سکه، بدهى زندانیان 
مهریه در اصفهان

1000 مددجوى کمیته امداد 
راهى کربال مى شوند

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان، دیروز در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه با اشاره به اهمیت فرهنگســازى مالیاتى در کشور براى بهبود 
شــرایط کشــور و جامعه، گفت: هرقدر که بتوان هزینه ها را از طریق 

مالیات فراهم کرد ایده آل است.
بهروز مهدلو در ادامه افزود: نیازمند شناســایى مشکالت و راهبردها 
در عرصه مالیاتى هستیم، در زمینه مالیات مســئله انضباط و رعایت 
قوانین بســیار مهم اســت، گاهى برخى معافیــت از مالیات ها همراه 
با شــرایطى اســت که در صورت عدم رعایت آنها این معافیت میسر 

نخواهد شد.
مهدلو با اشــاره به حضور نزدیک به شــش ماهه خــود در اصفهان، 
اظهار کرد: در این مدت بیشــتر وقت خود را به دستگاه هاى بیرونى و 
خارج از مجموعه مالیاتى اختصاص داده ام و به دنبال این هســتیم که 
ببینیــم علــت تــرس مــردم از مالیــات و مشــکالتى کــه 
مــردم بــا ایــن اداره دارنــد، چیســت. منکــر ایــن نیســتم که 
در کارهایمــان اشــتباه داریــم ولــى نــگاه ناصحیــح و اطــالع 
رســانى غلط هــم در مشــکالت مردم بــا مالیــات بى اثــر نبوده

 است.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان خاطرنشان کرد: راه نجات کشور 

پرداخت مالیات است، این موضوع در دنیا به اثبات رسیده، همه ما با فرار 
مالیاتى و عدم پرداخت مالیات از سوى افراد مشمول پرداخت مخالف 
هســتیم، نگاه منفى مردم به مالیات نیازمند فرهنگسازى است و باید 
این نگاه غلط تصحیح شــود، اگر چه طى یک دهه اخیر نگاه مردم به 
مالیات تلطیف شده و جایگاه مالیات براى مردم بیش از پیش مشخص 

شده است.
مهدلو با اشاره به لزوم تالش رسانه ها براى شــفاف سازى اهمیت و 
ضرورت پرداخت مالیات، عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوده عمومًا به 
عنوان یک مشکل براى اقتصاد و تولید کشور دیده شده است اما زمانى 
که حقایق مالیات بر ارزش افزوده مشخص شود مزایا و دستاوردهاى 

این قانون به خوبى براى همه شفاف خواهد شد.
وى با بیــان اینکــه ممکن اســت عملکردهــاى اشــتباه موجب 
بدبینى به قوانین مالیاتى شــده باشــد، تصریح کرد: مســئله مالیات 
یک موضوع بســیار مهم اســت که نیاز بــه فرهنگســازى زیادى 

دارد.
مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهــان با بیان اینکــه پرداختن به 
طرح جامــع مالیاتى زمان زیادى مــى برد، عنوان کــرد: هفته آینده 
جلســه اى با اصحاب رســانه برگزار و گزارش هایــى از این طرح و 
اینکه تا کجا طرح جامع مالیاتى پیشــرفت کرده اســت ارائه خواهد

 شد.

راه نجات کشور، پرداخت مالیات است 
محیا حمزه

«طى یکسال گذشته که سکان هدایت شهر را عهده دار 
بودم توانستم به گفته ها و برنامه هایى که به شوراى دوره 
پنجم داده بودم عمل کرده و در آن مســیر با همکاران 
حرکت کردیم و آمده ایم تا بار سنگین کارهاى نیمه تمام 

فرسوده شده را به جایى برسانیم.»
شهردار اصفهان که در ســال جارى این سومین بار بود 
در برابر خبرنگاران در تاالر اجتماعات حکمت مجموعه 
فرهنگى باغ غدیر قرار گرفت با بیان مطلب فوق گفت: در 
عرصه عمرانى کارهاى بالتکلیف که مثل خوره به جان 
شهر افتاده بود، تعیین تکلیف شــد و یا خواهد شد و این 
در حقیقت شجاعت مى خواهد که کارهاى بیست ساله 
دیگران را به اتمام برســانید که ما این کار را در راستاى 
توسعه پایدار، جلوگیرى از هدررفت سرمایه و براى رفاه 
مردم به ثمر رسانده و امروز آغاز بهره بردارى از آنهاست و 
تحت هیچ شرایطى هم از این تصمیم عدول نکرده و در 

این راستا، منافع مردم براى ما بسیار مهم است.
قدرت ا... نوروزى افزود: نمى توان مشاهده کرد که میدان 
عتیق دچار سرنوشت نامعلوم باشد، احداث مترو بیش از 
بیست ســال به طول بیانجامد، سالن اجالس سران که 
قرار بود سال 91 بهره بردارى شود ناتمام بماند و رها شود. 
در حالى که ما در این مدت مترو را به سرانجام رسانده، کار 
در سالن اجالس علیرغم همه مشکالت در حال انجام 
است و براى میدان عتیق اصفهان، تصمیماتى اتخاذ شده 
اســت و اینها را فقط باید بصرى احساس کرد و با اعداد 
و ارقام بیان نمود و گذشته آنها را دانست تا از سرنوشت 

امروز آنها درك درستى داشت.
وى تاالر حکمت در مجموعه فرهنگى غدیر را با وجود 
خبرنگاران، روز بهره بردارى آن دانست و گفت: در این 
مجموعه غدیر، تاالر حکمت در زیربناى 800 مترمربع با 
هزینه یک میلیارد و 750 میلیون تومان و ظرفیت 282 
صندلى، مکان مناسبى براى اجراى برنامه هاى مختلف 

به شمار مى رود.
شــهردار اصفهان چهارباغ اصفهــان را هویت و ارکان 
شــهر اصفهان خواند و گفت: از ابتداى فعالیت، ما شعار 
گردشگرى را داده ایم و اولویت گردشگرى بود و چهارباغ 
نیز یکى از اماکن اصلى و بهترین مکان براى گردشگران 
مى باشــد که مى تواند آنان را به همه نقاط گردشگرى 

وصل کند.
نوروزى با بیان اینکه یک ســوم ضلع شــرقى چهارباغ 
قبل از آمدنم به شهردارى سنگ فرش شده بود و برخى 
مغازه ها هم تغییر شکل داده بودند که به نوعى به چهارباغ 
آسیب وارد شــده بود، افزود: در ضلع شــرقى چهارباغ 
گودالى کنده شد که احتماًال مواردى از میراث هم وجود 
داشت و من 17 مهرماه یعنى دو روز پس از پذیرش پست 
شهردار، متوجه این اتفاقات شدم که دغدغه اصلى شد. 
این در حالى است که با شروع کار در ضلع غربى قرار شد 
گودالى کنده نشود و آســیب نیز وارد نشود که این کار 
صورت گرفت، ولى متأسفانه چند هفته پیش از شبکه دو 
سیما گزارشى از چهارباغ پخش شد و اقدامات آن دوره، 
به امروز نسبت داده شد در حالى که ما در مدت سه ماه، با 
کمترین آسیب با بهره گیرى از نظرات متخصصان امر و 
نه افراد آماتور که فقط تصویر مى گیرند و پخش مى کنند 

این کار را انجام دادیم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: چهارباغ باید به یک مرکز 
بیانگر تاریخ و میراث گذشــتگان و محلى براى حضور 
همه کســانى که در اقصى نقاط جهان آوازه چهارباغ را 
شنیده اند مبدل شــود و براى حفظ میراث باید بکوشیم 
که این کار پیاده راه شــدن چهارباغ، شامل میدان امام 
حسین(ع) و خیابان سپه شد و به میدان امام(ره) متصل 
مى گردد که البته ممکن اســت در ایــن میان نقایصى 

هم وجود داشته باشــد که باید نقدها را شنید و ضعف را 
برطرف کرد، ولى کار ادامه مى یابد و مطمئن باشید مهر 
شهرســازان، میراثى، مرمت و معماران بر چهارباغ که 
اکنون در حال احیا است خواهد خورد و در غیر این صورت 
ما کارى نمى کنیم، رســالت ما آبادانى، کمک به مردم و 
سرزنده شدن شهر بوده که این مسیر را با کمک نقادان 
منصف طى مى کنیم و حرف هاى افراد غیرمتخصص در 

این راستا، اثرگذار نیست. 
وى به طلب شــهردارى اصفهان از دولت اشــاره کرد 
و گفت: دولــت باید نصف هزینه حمــل و نقل عمومى 
را پرداخت مى کرد ولى کامل نداد، براى ســوخت باید 
سوبســید پرداخت مى کــرد، باید براســاس قانون در 
هدفمند ســازى، ضرر شــهردارى را مى پرداخت ولى 
زمینه کمک دولت به شهردارى ها فراهم نشد و ادعاى 
شهردارى اصفهان طلب 1200 میلیارد تومانى از دولت 

است که اختالف نظر در این بین وجود دارد.
نوروزى مى گوید: کار احداث سالن اجالس سال 90 آغاز 
شد و قرار بود سال 91 با کمک 100 میلیارد تومانى دولت 
به بهره بردارى برسد که دولت در دو مرحله جمعًا تاکنون 
35 میلیارد تومــان پرداخت کــرده و 65 میلیارد تومان 
بدهکار بوده و هســت که امروز با شیوه هاى غیرنقدى، 

تهاتر و... امید است بتوانیم این مبلغ را از دولت بگیریم.
از سوى دیگر ما براى جابجایى هر مسافر از طریق مترو 
5 هزار تومان هزینه مى کنیم در حالى که مســافر 700 
تومان پرداخت مى کند و دولت نیز براســاس قانون باید 
به حمل و نقل عمومى کمک کند. در حال حاضر روزانه 
40 هزار مسافر در شهر اصفهان با مترو سفر مى کنند که 
این میزان مى تواند از طریق تبلیــغ و مصاحبه با مردم 
توسط رســانه ها حتى به 100 هزار مسافر در روز برسد 
که دســتاورد آن عدم آلودگى هوا، آســایش مردم و... 

خواهد بود.
شــهردار اصفهان مى گوید: ما براى ایجاد درآمد پایدار 
و پرهیز از درآمدهاى فصلــى و زودگذر گام هاى بلندى 
برداشــته ایم و به عنوان شهردار کالنشــهر اصفهان، 
امیدوارم به مرور کدهاى درآمد شهردارى افزایش یابد 

و استمرار بیابد. 
نوروزى در پاسخ به ســئوالى در زمینه انتصابات فامیلى 
و حزبى در شــهردارى اصفهان گفت: انتصابات فامیلى 
و حزبى، تنها شــایعاتى نیست که انسان هاى معترض و 
کسانى که پیشرفت شهر را برنمى تابند و خواستار آسایش 
و آرامش مردم به معناى واقعى نیستند مطرح مى کنند، 
شاید امروز کل جهان در شهردارى اصفهان خالصه شده 
و عده اى دلسوز امت اسالمى و دنیا، همه انرژى شان را 
در نورافکن ها تزریق مى کنند و مى خواهند شفافیت ایجاد 
کنند که البته کار خوبى اســت اما باید انصاف، عدالت و 

مروت نیز رعایت شود و نقد، نقد سازنده باشد.
وى با بیان اینکه از زمانى که آمــدم 30 درصد مدیران 
تثبیت شــدند، گفت: بخش دیگرى هم در دایره تثبیت 

قرار گرفتند.
نوروزى با اشــاره به معاونین خود که در جلســه حضور 
داشــتند، گفت: این معاونین، عــده اى از مدیران قبلى 
شهردارى بوده اند که انتصاب شده و فعالیت مى کنند و 
حزبى هم نیستند. بنابراین مى بینید که شایعات با حقیقت 
فاصله زیادى دارد و هیچکدام از آنها با من نسبتى ندارند 
و من نمى دانم این شایعات از کجا مى آید؟ این در حالى 
است که در بخش هاى مختلف، افراد جوان به کار گرفته 
شده اند و حتى در شوراى مشــورتى 35 جوان را دعوت 
کرده ایم که به ما مشــورت مى دهند. و ســن مدیران 
شهردارى در یکسال گذشــته 1/5 سال کاهش یافته و 

استمرار دارد و معتقدم نباید مغرضانه حرف زد.
شهردار اصفهان در پاسخ به ســئوال خبرنگارى مبنى 
بر اینکه شــش میلیارد تومان هزینه برگزارى جشنواره 
فیلم هاى کــودکان و نوجوانــان در اصفهان شــد اما 
شــهردارى براى بهبود مرحوم حمیــد محمدى تهیه 
کننده فیلم که اخیراً درگذشت، کار خاصى نکرد، گفت: 
سال گذشته براى برگزارى جشنواره فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان هفت میلیارد تومان هزینه شــد که بخشى 
پرداخت نشد و ما براى برگزارى آن در سال جارى، اول 
هزینه ها را پرداخت کردیم. امــا چرا دروغ مى گویید که 
امسال شهردارى شــش میلیارد تومان پرداخت کرده؟ 

اوًال ما امسال جشنواره را در اصفهان دایمى کرده ایم و 
براى برگزارى آن و فعالیت هاى جانبى جمعاً شش میلیارد 
هزینه شده که سه میلیارد تومان سهم شهردارى اصفهان 
بود. بنابراین نباید اذهان عمومى را مشوش کرد. ما همه 
حساب هاى جشنواره را صاف کرده ایم و مى توانید اسناد 

مالى آن را ببینید.
وى ادامه داد: با مرحوم محمدى از تهیه کنندگان خوب 
اصفهان و کشور چندین بار در بیمارستان مالقات کرده، 
با پزشکان وى گفتگو کردم و این مصیبت را به خانواده 
و قشر فرهنگى ایران تســلیم مى گویم اما اگر حرفى را 
نمى دانید نزنید تا اذهان عمومى خراب نشود. اینکه گفتید 
دریغ از یک شاخه گل، یعنى چه؟ ما براى کمک به افراد 
باید نمایش و شو اجرا کنیم؟ چرا جامعه را به سوى تظاهر 
مى خواهید پیش ببرید؟ این را بدانید ما مخالف شوبازى و 

مانور که مردم ببینند هستیم.
شهردار اصفهان گفت: در مهرماه سال گذشته که آمدم 
32 درصد بودجه شهردارى تحقق یافته بود ولى امروز 43 
درصد بودجه سه هزار میلیارد تومانى شهردارى اصفهان 
محقق شده اســت. حتى ما براى مترو اوراق مشارکت 
فروختیم ولى تهران که امکانات و دسترسى دارد نتوانست 
بخش عظیمى از اوراق مشارکت را به فروش برساند. چرا 

رسانه ها، اینها را ترویج نمى دهند.
شهردار اصفهان گفت: ما از نهادگرایى عبور کرده و اولین 
شهر در کشور بودیم که قانون شفافیت را اجرایى و مشاور 
به کار گرفتیم و در کشور الگو شدیم تا دست رانت خواران 

قطع شود.
نوروزى درخصوص تجمع کارکنان اتوبوسرانى اصفهان 
اینگونه پاسخ داد که: شرکت واحد اتوبوسرانى در ایران 
از پرسابقه ترین وســایل حمل و نقل عمومى بوده و این 
تجمعات در گذشــته هم بوده است و مهم عکس العمل 

صحیح در مقابل آن است.
وى ادامه داد: هر شش ماه یک بار کارکنان اتوبوسرانى 
پاداش دریافت مى کنند و در مهرماه ســال جارى شش 
میلیارد تومان به این کار اختصاص یافت و قبل از پرداخت 
حقوق، به آنان پرداخت شــد و کمبود مالى موجب شد تا 

با تأخیر 20 روز حقوق پرداخت شود و یک روز قبل از آن 
نیز تجمع بود. این در حالى اســت که در گذشته، حقوق 

کارکنان اتوبوسرانى ماه ها به تعویق افتاده بود.
شــهردار اصفهان در مــورد کارکنان شــرکت عمران 
شهردارى هم گفت: در شرکت عمران کار پروژه اى انجام 
مى شود و پس از پایان هر پروژه، کارکنان تا پذیرش پروژه 
بعدى باید منتظر بمانند و اگر میزان مبلغ پروژه جدید کمتر 
باشد بخشى از نیروها تعدیل خواهند شد و ما سعى داریم با 

واگذارى پروژه، این مشکالت را رفع نماییم.
نوروزى اصفهان را شــهرى فراصنعتــى خواند و گفت: 
اصفهان دیگر ظرفیت پذیرش صنعتى بودن را نداشته و 
شهرى فراصنعتى است و ما استعدادهاى توانمندى داریم 
که باید بین المللى شوند به این معنا که در شهر فراصنعتى 
تولیدات از طریق سایت به جهان عرضه شده و اصفهان 
این ظرفیت را دارد بنابراین اصفهان خواب شهر نیست و 
نباید اینگونه به شهر نگریست بلکه اصفهان باید محل 

خلق ارزش باشد.
شــهردار اصفهان به موضوع آب هم اشاره کرد و گفت: 
با همه مسئوالن ارشد کشــور در خصوص آب اصفهان 
و زاینده رود مذاکره داشــته و یا مشــورت گرفتم. حوزه 
زاینده رود 340 کیلومتر است و اولین دغدغه شهردارى 
اصفهان آب است و هر طرحى براى آن باید داراى توجیه 
فنى، مالى، فرهنگى، اقتصادى، اکولوژیک، محیطى و... 
باشد و اگر آب تا پشت ناژوان بیاید فاز دوم مطالعات آغاز 

خواهد شد.
نوروزى با بیان اینکه با اســتاندار اختالفاتى درخصوص 
مسئله آب نداریم، گفت: احیاى زاینده رود براى بهداشت 
و سالمت محیط، نگاه میراثى به آب، نگاه اجتماعى و... از 

چشم اندازها مى باشد.
وى اذعان داشت: ما مخالف شادابى نیستیم بلکه مأمور 
ایجاد نشاط در شــهر هســتیم، ولى باید توجیهات در 
طرح هاى آبى، قوى باشد و حتى ما با شرکتى که قرار است 
آب از خلیج فارس بیاورد سهیم شدیم که به این معناست 

همه باید کمک کنند.
نوروزى گفت: شهردارى اصفهان بزرگ ترین حقابه بگیر 
بوده و به نمایندگى باید حق خود را بگیرد ولى مســئول 

سدسازى نیست.
وى از تعامل شــهردارى با ارتش در اصفهان خبر داد و 
گفت: در کل کشــور، ارتش نباید به دنبال فعالیت هاى 
اقتصادى باشد، اما شهردارى اصفهان با تعامالت خوب 
تاکنون گره هایى را بــاز و توافقاتى را بــا ارتش انجام 
داده و اقدامات قانونى نیز صورت گرفته و امید اســت با 
بهره گیرى از توان ارتش و شهردارى، از توسعه متوازن 

شهر به نفع مردم، بهره گیرى شود.
وى در خصــوص منع بــه کارگیرى بازنشســتگان در 
شهردارى هم این طور پاســخ داد که من هنوز بیست و 
چهار سال سابقه کار دارم و اگر استاد تمام دانشگاه شوم 
مى توانم همچنان کار کرده و به مردم خدمت کنم اما در 
بین معاونین کسى شامل بازنشســتگى نمى شود. البته 
ما افرادى داریم که در معرض بازنشســتگى هســتند و 

بازنشسته هم خواهند شد.
نوروزى مى گوید: بنده هیچ کس را از شهردارى اصفهان 
اخراج نمى کنم اما ما یک پروسه داریم که خدمات دهى به 
مردم باید مستمر باشد و انجام مى شود اما وقتى پروژه اى 
داریم و مثًال قرار است پل شهید اردستانى را بسازیم که 
نیرو مى گیریم و پروژه که تمام شد کارى نیست که انجام 

شود و تعدیل صورت مى گیرد.
شــهردار اصفهان که حدود چهار ســاعت به سئواالت 
متعدد پاسخ گفته بود، افزود: جلسه امروز بیشتر در اختیار 
منتقدین بود که رضایت بخش اســت و انتقادات هم اثر 

مثبت در کارمان دارد. 

شهردار اصفهان در سومین نشست مطبوعاتى خود  با حضور ده ها خبرنگار شرکت کرد

4 ساعت پاسخگویى به انتقادات درباره اداره شهر
ساسان اکبرزاده
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تیر خالص «فرمول یک» به گاف هاى پیش از خودش!
آخرین گاف برنامه هاى تلویزیون به على ضیاء برمى گردد و برنامه عصرانه اش! درست در 

روزهایى که دالر روند نزولى گرفته بود، ویدئویى از مردى در فضاى مجازى دست 
به دست شد که با ذوق از پایین آمدن قیمت دالر مى گفت و خوشحال از این 
بود که داروهاى کودك سرطانى اش را ارزان تر مى تواند تهیه کند. آمدن 
این مرد روى آنتن زنده تلویزیون خیلى سریع تر از انتظار اتفاق افتاد. او 
و کودکش در «فرمول یک» فضایى تراژیک را رقم زدند و خیلى زود 
سکانس هایى سینمایى و جذاب از حضور آنها در فضاى مجازى دست 
به دست چرخید و شماره حسابى اعالم شد براى جمع آورى کمک 
براى پدرى که ادعا مى کرد به علت بیمارى فرزندش کلیه اش را 
فروخته است. شماره حسابى که خیلى زود بیش از یک میلیارد کمک 
مردمى به آن واریز شد براى ادعاهایى که تماماً کذب بودند. خیلى زود 
محک بیانیه داد که فرزند این پدر تا سال 95 تحت درمان این مؤسسه بوده 
و بهبود یافته و بعدتر اسنادى منتشر شد درباره اینکه او کلیه اش را اصًال پیش 

از تولد فرزندش اهدا کرده و البته در قبالش وجه مربوطه را دریافت کرده است! 

گل درشت بازى هاى برنامه هاى پربیننده تلویزیونى

علیخانى، رشیدپور، ضیاء و البته گاف!
رسانه ملى این روزها براى سوژه هایى که بدون هیچ تحقیقى از دل فضاى مجازى مستقیم به آنتن زنده این رسانه راه مى یابند مورد انتقاد است. در ماه هاى اخیر و به خصوص با گسترش فضاى مجازى تعداد گاف هاى برنامه ها بیشتر و بیشتر از 

قبل شده و هر بار یکى از این مهمان هاى عجیب و غریب براى این رسانه کم رمق به حاشیه تبدیل مى شود.  «خبرآنالین» تعدادى از این گاف هاى عجیب را مرور کرده است.

«ماه عسل» و گاف هاى مداوم!
مستمرترین برنامه مناسبتى تلویزیون، در دو سه ســال اخیر در گاف دادن هم استمرار 
داشته و گاهى آنها را پذیرفته و عذرخواهى کرده و گاهى هم از کنار آنها گذشته است.  یکى 
از این سوتى ها حضور یک مدل در برنامه «ماه عسل» بود. در قسمتى از برنامه که قرار 

بود مشاغل سخت و خاص معرفى شوند، یکى از مهمانان برنامه تحت عنوان شغلى 
«ُپزر عروس» در برنامه حاضر شده بود اما خیلى زود تصاویرى از اینستاگرام او در 

فضاى مجازى منتشر شد که نشان مى داد او بیشتر یک مدل است تا ُپزر عروس!
یاسمن اشکى هم یکى از جدیدترین اتفاقاتى بود که در «ماه عسل» رخ داد و در ماه 
رمضان سال گذشته بسیار درباره اش بحث شد و در نهایت به تذکر رئیس سازمان به 

احسان علیخانى منجر شد. دخترى که از بیمارى العالجى رنج مى برد و در روزهایى 
که در بستر بیمارى درد بسیارى مى کشیده با خود عهد کرده اگر جان سالم به در برد، 

تمام سعى خود را براى آگاهى بخشــى به مردم درباره بیمارى هایى مثل ایدز 
مى کند. او بعدها انجمنى تشکیل مى دهد و درباره بیمارى هاى 

مختلف سیستم ایمنى از جمله ویروس اچ پى وى آگاهى 
مى دهد. یاسمن اشکى در برنامه «ماه عسل» و درخواست 
او براى جمع آورى کمک براى تولید واکسن این بیمارى 
خاص باعث شــد تا بسیارى از رســانه هاى اصولگرا 
احسان علیخانى را براى این مهمان و حرف هایش 
درباره بیمــارى اى که از نظر آنها نــام بردن از آن 
ممنوع بود مورد شــماتت قرار دهند و چند روزى 
بحث درباره این موضوع به سوژه فضاى رسانه اى 
و مجازى کشور تبدیل شود تا جایى که دادستان 
کل کشور به ماجرا ورود کند و از پیگیرى ماجراى 
حضور یاسمن اشکى در «ماه عسل» خبر بدهد.

البته اینها شــاید مطرح ترین اتفاقاتى بودند که 
در «ماه عسل» رخ داده اند و غیر از اینها مى توان 

به حضور شــخصى که خود را کاشف بیمارى سرطان 
مى دانست یا پخش تصویر اشتباهى یک سحابى به جاى تصویر 
یک تخمک زیر میکروسکوپ در برنامه اى با حضور دکتر صارمى، 

متخصص نابارورى اشاره کرد.

«حاال خورشید» پربحث ترین و پرحاشیه ترین!
مجله اجتماعى رضا رشیدپور که هر صبح از شبکه سوم روى آنتن مى رود شاید یکى از پرحاشیه ترین برنامه هاى سال گذشته 

باشد. «حاال خورشید» که سوژه هایش مستقیم از شبکه هاى اجتماعى و گاهى با مشارکت مردم انتخاب مى شوند، در 
این زمینه چندین گاف داشته است.   کودك نابغه اى که از شرکت هاى بزرگ خودروسازى دنیا پیشنهاد کار 

داشت یکى از این موارد است که خیلى زود در فضاى مجازى رو شد. تنها کافى بود تا یکى از مخاطبان 
برنامه کنجکاوى به خرج بدهد و نامه اى به ایمیل یکى از این شرکت ها بفرستد تا موضوع فاش 

شود. کارى که مى شد عوامل برنامه انجام دهند اما این اتفاق نیافتاده بود و این کودك نابغه به 
یکى از سوژه هاى برنامه و بعد از چند روز به حاشیه اى براى این برنامه تبدیل شود تا آنجا که 
رضا رشیدپور مجبور شود درباره اش توضیح بدهد و عذر بخواهد. زن آرایشگرى که تصویر 
آرایشگاهش در یک چادر در روزهاى سخت زلزله کرمانشاه در فضاى مجازى گل کرد یکى 

دیگر از اتفاقاتى بود که براى «حاال خورشید» دردسر درست کرد. زنى که از کم کارى مسئوالن 
دولتى مى گفت و ادعا مى کرد بعد از گذشت چند ماه از زلزله نه وام گرفته و نه خانه! ادعایى که خیلى 

زود با واکنش رسانه ها و مسئوالن مربوطه روبه رو شد و مشخص شد کذب بوده و تصاویرى از خانه 
آن زن در کرمانشاه در فضاى مجازى منتشر شد.

با نزدیک شــدن به ایام برگزارى جشنواره فیلم 
فجر و با توجه به در نظر گرفتن ســیمرغى براى 
مســتندها و فیلم هاى کوتاه، فیلمسازان این دو 
عرصه در تدارك براى حضور در این رویداد مهم 

هنرى و شکار سیمرغ هستند.

تیغ و ترمه

تازه ترین خبرها از وضعیت تولید فیلم هاى بلند 
سینمایى حاوى خبر خوش بازگشت پور احمد به 
فیلمسازى با پروژه سینمایى «تیغ و ترمه» است. 
این پروژه که در مرحله پیش تولید بوده تا آخر این 
هفته جلوى دوربین خواهد رفت. آخرین خبرها 
از این پروژه حاکى است الله اسکندرى به جمع 
بازیگران فیلم ســینمایى «تیغ و ترمه» پیوسته 
اســت. پیش از این نیز حضــور بازیگرانى چون 
هومن برق نورد، پژمــان بازغى، مهران رجبى و 

دیبا زاهدى به این پروژه قطعى شده بود.

گرمابه وحشت

فیلم نیمه بلند «گرمابه» به کارگردانى ســروش 
حسین جانى از دیگر آثار در حال تولید این روزهاى 

سینماى ایران است.
«گرمابه» که از 24 مهر در لوکیشــنى در تهران 
کلید مى خورد بر اساس داستانى واقعى  و در ژانر 
وحشــت تولید خواهد شد. شــاهد احمدلو، ویدا 
جوان، کامبیز بنان، آیسان حداد و پیام احمدى نیا 

بازیگران فیلم نیمه بلند «گرمابه» هستند.
این فیلم روایــت خانواده اى اســت که به دلیل 
مشکالت مالى ناگزیر به ســکونت در حمامى 
قدیمى مى شوند که 20 ســال از متروکه بودن 
آن مى گذرد. این خانواده پس از سکونت، متوجه 

اتفاقات عجیب و غریبى در حمام مى شوند. 

سامورایى ها در نیمه راه

فیلمبردارى فیلم ســینمایى کمدى «سامورایى 
در برلین» به کارگردانى مهدى به نیمه رســید. 
درواقع تاکنــون 50 درصــد از فیلمبردارى این 
پروژه سینمایى انجام شده اســت و به زودى با 
پایان فیلمبردارى در ایران، گروه سازنده بخشى از 
فیلم را در آلمان جلوى دوربین مى برند. حمید فرخ 
نژاد، امیرمهدى ژوله، میرطاهر مظلومى، هومن 
حاجى عبداللهى، میترا حجار و سامان صفارى از 
جمله بازیگران این فیلم کمدى هستند و به زودى 

بازیگران دیگر نیز معرفى خواهند شد.

جمشید در «سرکوب»

جمشــید هاشــم  پور قهرمان دهه 60 سینماى 
ایران نیز در ادامه راه فیلمبردارى «ســرکوب» 
به کارگردانى رضا گوران به این پروژه پیوست. 
گوران با نوشتن قصه اى زنانه به سراغ واکاوى 
چند نســل در یک خانواده رفته اســت. باران 
کوثرى، سارا بهرامى، الهام کردا، پردیس احمدیه 
و رؤیا افشــار از جمله بازیگران «ســرکوب» 
هســتند. همچنین محمد صادق رنجکشــان 
به عنوان ســرمایه گذار در این پروژه سینمایى 

حضور دارند.

آخرین خبرهاى 
سینماى ایران در یک نگاه

مهرداد خضرایى، وکیل جمشــید مشــایخى 
ضمن انتقاد شدید از شــایعه سازان در فضاى 
مجازى گفت: بعد از انتشــار شایعه فوت آقاى 
مشــایخى تا کنون 20 نفر از مردم شــریف و 
هنردوســت ایران با تلفن همراه بنده، فرزند 
آقاى مشایخى و منزل ایشان تماس گرفتند تا 

از صحت اخبار منتشر شده آگاه شوند.
خضرایى با اشاره به جریحه دار شدن احساسات 
مردم و خانواده بازیگر قدیمى ســینما، تئاتر و 
تلویزیون گفت: پیش از این هم شــاهد انتشار 
چنین شــایعاتى در فضاى مجــازى بودیم و 
درست زمانى که تحقیقات به مرحله شناسایى 
مهره اصلى شــایعه پراکنى مى رســید، استاد 
مشایخى و خانواده وى از سر دلسوزى و متانت 

از بنده درخواست مى کردند که این موضوع را 
پیگیرى نکنیم اما از این لحظه اعالم مى کنم 

اغماضى  هیچ گونــه 
در پیگیرى شــکایت 
و شناســایى عوامل یا 
عامل شــایعه پراکنى 

نخواهیم داشت.
وکیــل مشــایخى در 
همین رابطــه از عزم 
خانواده مشایخى براى 
پیگیرى ایــن پرونده 
نیز خبر داد. گفته شده 

خانواده جمشید مشایخى در پى برخى شایعات 
و اخبار ناموثق که درباره وضعیت جسمى این 

بازیگر قدیمى بارها مطرح شــده است، قصد 
دارند از طریق پلیس فتا این موضوع را پیگیرى 
و از عامالن این خبرهاى 

ناموثق شکایت کنند.
پسر جمشید مشایخى 
ضمن تکذیب شایعات 
مطــرح شــده درباره 
وضعیت ایــن هنرمند 
گفت: متأســفانه وقتى 
چنین خبرهاى نادرستى 
از وضعیت پدر منتشــر 
مى شود، چون برخى از 
اعضاى خانواده در خارج از کشــور هستند، تا 
به آنها اطالع بدهیم این خبرها نادرست است، 

زمانى طول مى کشد و آنها نگران مى شوند.
ســام مشــایخى گفت: قطعًا براى پیگیرى و 
برخورد با عامالن این اخبار ناموثق، از طریق 
پلیس فتا اقدام مى کنیــم. وى در پایان تأکید 
کرد: جمشــید مشایخى خوشــبختانه حالش 

رضایت بخش و خوب است.
به گزارش «ایسنا»، جمشــید مشایخى از 13 
تیرماه به دلیل ضعف جســمانى و مشکالت 
گوارشى در بیمارستان بسترى شد و 20 تیرماه 
بنا به تشخیص پزشک به دلیل چسبندگى روده 
تحت عمل جراحى قرار گرفت. مشــایخى از 
سال گذشته، چندین بار به دلیل عمل جراحى 
در بیمارستان بسترى شــده و دوران نقاهت 

طوالنى را پشت سر گذاشته است.

تیر خالص «فرمو
آخرین گاف برنامه هاى تلو
روزهایى که دالرروند نزو
به دست شد که با ذوق
بود که داروهاى کود
این مرد روى آنتنز
وکودکش در «فر
سکانس هایى سین
به دست چرخید و
براى پدرى که اد
فروخته است. شماره
مردمى به آن واریز شد بر
محک بیانیه داد که فرزند این
و بهبود یافته و بعدتر اسنادىم
از تولد فرزندش اهدا کرده و ال

ى مداوم!
استمرار گاف دادن هم اخیر در دو سه ســال یزیون، در

ذرخواهى کرده و گاهى هم از کنار آنها گذشته است.  یکى 
در برنامه «ماه عسل»بود. در قسمتى از برنامه که قرار

ى شوند، یکى از مهمانان برنامه تحت عنوان شغلى 
شده بود اما خیلى زود تصاویرى از اینستاگرام او در 

ان مى داد او بیشتر یک مدل است تا ُپزر عروس!
رین اتفاقاتى بود که در «ماه عسل» رخ داد و در ماه 
ش بحث شد و در نهایت به تذکر رئیس سازمان به 

ى که از بیمارى العالجى رنج مى برد و در روزهایى 
 مى کشیده با خود عهد کرده اگر جان سالم به در برد، 

خشــى به مردم درباره بیمارى هایى مثل ایدز 
ل مى دهد و درباره بیمارىهاى

ویروس اچ پى وى آگاهى 
«ماه عسل» و درخواست 
لید واکسن این بیمارى 
ســانه هاى اصولگرا 
همان و حرف هایش 
ها نــام بردن از آن 
دهند و چند روزى
 فضاى رسانه اى 
یى که دادستان
یگیرى ماجراى 
سل» خبر بدهد.

فاقاتى بودند که 
ر از اینها مى توان 

کاشف بیمارى سرطان 
اهى یک سحابى به جاى تصویر 
ر برنامه اى با حضور دکتر صارمى، 

«حاال خورشید» پربحث ترین و پرحاشیه ترین!
مجلهاجتماعىرضارشیدپورکه هر صبح از شبکه سوم روى آنتنم
باشد. «حاال خورشید» که سوژه هایش مستقیم از شبکه هاى اجت
این زمینه چندین گاف داشته است.   کودكنابغه اى که از
داشت یکى از این موارد است که خیلى زود در فضاى م
برنامه کنجکاوى به خرج بدهد و نامه اى به ایمیل یک
شود. کارى که مى شد عوامل برنامه انجام دهند اما

یکى از سوژه هاى برنامه و بعد از چند روز به حاشیه اى
رضا رشیدپور مجبور شود درباره اش توضیح بدهد و
آرایشگاهش در یک چادر در روزهاى سخت زلزله ک
دیگر از اتفاقاتى بود که براى «حاال خورشید» دردسر
دولتى مى گفت و ادعا مى کرد بعد از گذشت چند ماه از
زود با واکنش رسانه ها و مسئوالن مر
آن زن در کرمانشاه در فضاى م

دش
صرانه

اف هاى برنامه ها بیشتر و بیشتر از 

هاى سال گذشته 
مى شوند، در

شنهاد کار 
خاطبان

فاش 
 به 

 
 خیلى

ده و تص

زى دست 
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 آمدن 
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 را 
ک 
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صاویرى از خانه 

پیش بینى مى شود پوستر کمیاب فیلم «مومیایى» (1932) بین یک تا یک و نیم میلیون دالر 
فروخته شود؛ رقمى که براى پوستر یک فیلم رکورد محسوب مى شود.

این پوستر یکى از سه نمونه باقیمانده از پوستر اصلى لیتوگرافى فیلم «مومیایى» (1932) است. در 
طراحى این پوستر که توسط «کاروى گروس»، مدیر تبلیغات هنرى استودیوى یونیورسال در آن 
سال ها انجام شده است کمترین فضاى خالى به چشم مى خورد؛ «بوریس کارلوف»، ایفاگر نقش 
«مومیایى» با چشمان بسته و دست هاى روى سینه در مرکز تصویر و «زیتا یوهان» با لباس قرمز 
در پایین، سمت راست قرار دارد، همچنین در باالى پوستر، سمت راست نیز از جمله «به هوش 

مى آید!» براى ترغیب سینماروها استفاده شده است.
پیش بینى شده است این پوستر بین یک تا یک و نیم میلیون دالر فروخته شود. رکورد قیمت براى 
پوستر یک فیلم در حراج عمومى، 525هزار و 800 دالر است که در سال 2017 براى پوستر فیلم 
ترسناك «دراکوال» محصول 1931 با شرکت «بال لوگوسى» رقیب آن سال هاى بوریس کارلوف 

در حراجى «هریتیج» پرداخت شده است.
در سال 2005 یک مجموعه دار کالیفرنیایى براى پوســترى از فیلم «متروپولیس» اثر صامت 

«فریتس النگ» 690 هزار دالر پرداخت کرده بود. (البته این مبلغ در حراج نبوده است.)
گفته مى شود مبلغ پیشنهادى آغازین براى پوستر فیلم «مومیایى» 950 هزار دالر تعیین و اعالم 

شده که پیشنهاد قیمت براى حراج به صورت آنالین تا 31 اکتبر (9 آبان) ادامه دارد.
پوستر مورد اشاره براى سینماهاى نمایش دهنده فیلم طراحى شده بود و هرگز به صورت عمومى 
در دسترس قرار نگرفته بود. این پوستر اولین بار در ســال 1999 در نمایشگاهى در موزه ویتنى 

نیویورك توجهات را به خود جلب کرد.
«مومیایى» به کارگردانى «کارل فروند» یکى از اولین فیلم هاى ژانر وحشت تاریخ سینماست که 

در سال 1932 با بازى بوریس کارلوف در نقش اصلى ساخته شد.

پوستر 
کمیاب فیلم 
«مومیایى» 
به دنبال 
شکستن 
رکوردِ حراج

وکیل مشایخى در واکنش به شایعه درگذشت او:

در برابر شایعه سازان اغماض نخواهیم کرد

سریال تلویزیونى «حوالى پاییز» با نام قبلى «بازگشت»، به کارگردانى حسین 
نمازى و تهیه کنندگى سعید پروینى به زودى از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد. 
این سریال که ملودرامى عاشقانه را به نویسندگى حسین نمازى براساس طرحى 
از معصومه بیات در 22 قسمت روایت خواهد کرد، قرار است طى روزهاى آینده و 

پس از پایان سریال «دلدادگان» به روى آنتن شبکه 3 سیما برود. 
رؤیا تیموریــان، لیال اوتادى، حســین مهرى، مرتضى على عبــاس میرزایى، 
محمد حمزه اى، ارشــا اقدســى، رضا اکبرپور، بهرام ابراهیمــى، مونا کرمى، 
کیوان ســاکت اف، جوانه دلشــاد، محمد ســاربان، تورج فرامرزیان، پردیس 
منوچهرى، مهرنوش مقیمى، علیرضا لبیبیان و حمیدرضا متقى ترکیب بازیگران 
این سریال عاشقانه را تشکیل مى دهند. چندى پیش حسین نمازى، کارگردان 
سریال «حوالى پاییز» در خصوص آخرین جزئیات مراحل فنى این مجموعه به 
«تســنیم» گفته بود: در حال حاضر تدوین، صداگذارى و آهنگسازى در مراحل 
آخر قرار دارد و این سریال بعد از سریال «دلدادگان» براى پخش از شبکه 3 آماده 
مى شود ولى منتظر تصمیم گیرى شبکه و معاونت ســیما هستیم که گویا این 
مجموعه در ترافیک کنداکتورى تلویزیون قرار گرفته بود و باالخره تصمیم بر 
این شد اولین سریال جایگزین «دلدادگان»، «حوالى پاییز» باشد. البته پشت 
سر این سریال، مجموعه «شرایط خاص» طنز با موقعیت هاى دفاع مقدس قرار 

دارد که بعد از ایام محرم و صفر به شبکه 3 مى رسد.

لیال اوتادى و رؤیا تیموریان با 
«حوالى پاییز» به شبکه3 مى آیند

مهران مدیرى پس از حضور چند ســاله در تلویزیون، تصمیم دارد تا 
به شــبکه نمایش خانگى بازگردد و با همکارى پیمان قاسم خانى به 
تولید یک ســریال طنز بپردازد. بنابر گزارش کانال تلگرامى سینما، 
مدیرى قصد ساخت یک سریال کمدى در این شبکه را دارد و پیمان 
قاسم خانى و امیر برادران مشغول نگارش فیلمنامه این اثر هستند و 
مراحل فیلمبردارى آن تا دو ماه دیگر آغاز خواهد شــد. با وجود آنکه 
مدیر شبکه 3 پیش از این درباره مذاکره با مدیرى براى حضور دوباره در 

تلویزیون خبر داده بود، به نظر مى رسد 
این هنرمند بار دیگر قصد ترك 

تلویزیون را دارد.

حسن فتحى، کارگردان ســینما و تلویزیون خبر ساخت سریال 
تلویزیونى «ده پهلوان» با حمایت سازمان «اوج» را تکذیب 

کرد.
چند روز پیش خبرى مبنى بر ساخت سریال «ده پهلوان» 
با همکارى سازمان اوج منتشر شــد اما ساعاتى بعد حسن 
فتحى در صفحه شخصى خود در اینســتاگرام این خبر را 
تکذیب کرد و نوشت: «این خبر کذب محض است. در حال 
حاضر هیچ تصمیمى براى ساخت سریال "ده پهلوان" ندارم. 

بد نیست کانال هاى انتشار دهنده این قبیل جعلیات، کمی بیشتر 
بابت صحت و سقم اخبار خود تحقیق کنند.»

گفتنى اســت، فیلمنامه «ده پهلوان» با نام قبلى «هفت پهلوان» 
چندین سال است که براى تولید به سازمان صداوسیما ارائه شده 
است  اما تاکنون تصمیمى  از سوى عوامل براى ساخت آن گرفته 

نشده است.

مهران مدیرى از تلویزیون خداحافظى کرد؟

ساخت سریال «ده پهلوان» تکذیب شد
سریا

نمازى
اینس
از معص
پس
ت رؤیا
محم
کیوان
منوچ
اینس
سریا
«تس
ق آخر
مى ش
مجم
این
سر
دارد

3مدیر شبکه 3 پیش از این دربارهمذاکره با مدیرىبراى حضور دوباره در
تلویزیون خبر داده بود، به نظر مى رسد 

قصد ترك هنرمند بار دیگر این
تلویزیون را دارد.

زیون خبر ساخت سریال
ان «اوج» را تکذیب 

ریال «ده پهلوان» 
 ساعاتى بعد حسن 
ـتاگرام این خبر را 
حض است. در حال 
" "ده پهلوان" ندارم. 

ل جعلیات، کمی بیشتر 
ند.»

 نام قبلى «هفت پهلوان»
مان صداوسیما ارائه شده 
ل براى ساخت آن گرفته 

پهلوان» تکذیبشد
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باالخره اولین دوشنبه شب در میانه فصل برگزارى مسابقات فوتبال در 
ایران، آمد و رفت اما از «نود» عادل فردوسى پور خبرى نشد.

شایعات درباره احتمال پخش نشــدن برنامه «نود» در این هفته آن 
هم به دلیل پخش یک مسابقه کم اهمیت اروپایى (که مى توانست از 
شبکه ورزش هم پخش شود)، از همان ابتداى هفته در رسانه ها مطرح 
شد. اما از آنجا که کسى نمى خواست باور کند حتى احتمال اندکى براى 
رخ دادن این اتفاق بى ســابقه در طول حیات یکى از پربیننده ترین 
برنامه هاى تلویزیون وجود دارد، بنابراین خیلى ها تا ساعات پایانى 
دوشنبه شب همچنان منتظر عادل فردوسى پور و برنامه نودش ماندند 
مگر فرجى شود و افشاگرى ها و جنجال هاى این مجرى محبوب، 

خوراك آنها تا پاسى از صبح  شود اما خبرى از «نود» نشد که نشد.
صبح دیروز خبرگزارى ها با انتشــار تصویرى از استودیوى سوت و 
کور برنامه «نود» در دوشنبه شب، خبر دادند که عادل فردوسى پور 
در ساعت پخش همیشگى برنامه اش از شبکه سوم سیما به سالن 
فوتسال رفته تا خودش را مشغول تیمش در جام رسانه ها  کند. قرار 
بود فردوسى پور به عنوان یکى از بازیکنان تیم «نود» به میدان برود 
اما گویا مدیر شبکه 3 با مسئول برگزارى مسابقات تماس مى گیرد و 
مى گوید عادل حق ندارد خودش تیم بدهد و این تیم باید با نام شبکه 

3 باشد.
آنطور که از قرائن پیداست، چالش هاى فردوسى پور با شبکه  سوم 
سیما وارد فاز شدیدترى شده است. البته عادل در سال هاى قبل هم 
با شبکه اى که با آن کار مى کند کم در نیافتاده بود اما ظاهراً امسال 

آسمان این همکارى را ابرهاى تیره و تارترى در برگرفته است. 
از روزى که مسئوالن این شبکه اجازه حضور «کارلوس پویول» را 
در استودیو برنامه ویژه جام جهانى 2018 ندادند تا امروز، اختالفات 
هر روز بیشتر شده است. این اختالفات با انتصاب فروغى به عنوان 
مدیر شبکه سوم رنگ و بوى تندترى هم گرفت آنچنانکه گمانه ها 

عموماً این بود مدیر جدید از اساس با پخش برنامه اى به نام «نود» با 
اجراى فردوسى پور مخالفت خواهد کرد اما مصاحبه هفته پیش او با 
یک روزنامه اصولگرا، امیدها به ابقاى فردوسى پور در برنامه «نود» را 
بیشتر کرد. فروغى در آن مصاحبه گفت تا بر مسند کار است، فردوسى 

پور هم خواهد ماند.
اما تنها به فاصله چند روز از این گفتگو و در حالى که فردوسى پور اعالم 
کرده بود مطابق هرهفته در حال برنامه ریزى براى پخش «نود» در 
دوشنبه شب است، معاون سیما در اظهاراتى به شدت تند، از قطعیت 
عدم پخش «نود» در این هفته خبــر داد و گفت که عادل به عنوان 

مجرى این برنامه موظف به تبعیت از سیاست هاى رسانه ملى است.
به طور کلى اگر در اخبار و گزارش هاى رسانه هاى اصولگرا جستجو 
کنید، متوجه خواهید شد که عمده مخالفت آنها با شیوه کار فردوسى 
پور به همین سرسختى مجرى «نود» در قبال سیاست هاى مدیران 
باالدستى اش مربوط مى شود. این رســانه ها تا امروز بارها و بارها 
فردوسى پور را متهم کرده اند که با تصمیمات خودسرانه اش روال 
معمول کار صداوسیما را به چالش و بلکه به سخره گرفته است. اینها 
به خصوص به گفتگوى عادل با محمدجواد ظریف در شب یلداى سه 
سال پیش اشاره مى کنند که به زعم آنها بدون هماهنگى انجام و البته 

از پخشش هم جلوگیرى شد. 
در واقع این مصاحبه پخش نشــده، محل اختــالف اصولگرایان با 
فردوســى پور را علنى کرد. اصالح طلبان مى گویند صداوسیما در 
دست بخش هایى از جناح اصولگرا قرار دارد و آنها حاضر نیستند به 
هیچ روى از این غنیمت ارزشمند چشم پوشى کرده و صداى مخالف 
را در میان خود تحمل کنند؛ حتى بــه قیمت خاموش کردن صداى 
مجرى محبوب و برندى در حد عادل فردوســى پور. اصولگرایان و 
مدیران صداوسیما البته این اتهام را رد مى کنند اما واقعیت این است 
که همراستایى فردوسى پور با سیاست هاى اصالح طلبانه، آشکار تر 
از آن است که نیاز به تأیید یا تکذیب این جناح یا آن جناح داشته باشد و 

همین هم باعث ایجاد تضادهاى زیادى در تعامالت عادل با مدیران 
ارشدش شده است.            

اتفاق بى سابقه پخش نشــدن برنامه «نود» در دوشنبه شب و اعمال 
قدرت مستقیم مدیر شبکه 3 در شیوه اجراى مسابقات فوتسال نشان 
مى دهد که گســل میان اصالح طلبان و اصولگرایان در «جام جم» 
دوباره به تکان افتاده است. کانون این تکانه هم این بار عادل فردوسى 
پور اســت اگرچه او با هوش سرشــارى که دارد خوب مى داند اگر در 
رقابت هاى سیاسى میان این دو جناح وارد شود، با سرعتى بیشتر از آنچه 
فکرش را بکند آسیب خواهد دید. این درست که چالش مدیران ارشد 
تلویزیون با مجرى «نود» این بار جدى تر است اما فردوسى پور هم امروز 
با تجربه تر از همیشه است و نشان داده که در برهه هاى حساس به خوبى

 مى تواند سر به سالمت برد.
آنچه اما در این میان مهم به نظر مى رســد، عزم جدى گروهى در 

صداوسیما براى حذف کامل فردوسى پور است که این را مجرى 
نود بهتر از هر کسى مى داند.

 به این بخش از یادداشت مفصل خبرگزارى اصولگراى «تسنیم» که 
دیروز منتشر شد توجه کنید تا کلید خوردن سیاست فردوسى پور زدایى 
(بخوانید مخالفت با صداى مخالف در سنگر صداوسیما)  را بهتر درك 
کنید؛ یادداشتى که البد فردوسى پور هم آن را خوانده است: «عادل 
براى صدا و سیما باید بماند و همچنان در این رسانه فعالیت کند. او 
چه کارى در  این مقطع باید انجام دهد؟ او تبدیل به قهرمان بزرگى 
خواهد شد اگر مثل بازیکنان فوتبال یک دور افتخار بزند و شاگردش را 
که تربیت شده خود اوست (امیر حسین میثاقى) را روانه زمین مسابقه 
کند و خودش به سراغ مربیگرى و تربیت مجرى هاى ورزشى برود و 
گه گدارى هم برخى مسابقات هیجان انگیز را گزارش کند. انجام هر 
فعل اشتباهى، حواشى فراوانى خواهد داشت، او نباید رفتارش شبیه 
هاشمى نسب در آن دربى معروف پرحاشیه یا مجتبى محرمى در دربى 

دهه 70 باشد.»

نشانه ها حاکى از جدى بودن پروژه عبور از فردوسى پور در تلویزیون است 

بمان؛ اما فقط گاه گدارى! 

مهران موسوى خوانسارى

 گفتگــوى ویدئویى اخیــر على فتــح ا... زاده با بخش 
تصویرى خبرگزارى «تسنیم»  پر از سوژه هاى جنجالى 
اســت که مى تواند از زد و بندها و اتفاقات پشت پرده در 

استقالل و پرسپولیس رونمایى کند.
بعد از انتشــار ایــن مصاحبه، رســانه ها حســابى به 
صحبت هاى او گیر داده اند و از مدیر اسبق آبى ها خواسته اند 
تا در مورد برخى حرف هایش شفاف سازى بیشترى کند و 
برخى نیز خود فتح ا... زاده را در بعضى از ماجراهایى که او 
تعریف کرده مقصر مى دانند. به طور مثال او از یک طرف 
مى گوید در دربى 9 نفره معروفى که «مارکوس مرك» 
دو یار پرسپولیس را اخراج کرد، فائقى بین دو نیمه به جواد 
زرینچه و بازیکنان استقالل گفته بود به پرسپولیس گل 

نزنند و از یک طرف مى گوید این مصداق تبانى نیست!
اگر این گفته فتــح ا...  زاده را باور کنیــم باید آن بازى را 
مصداق تبانى تلقى کرد و به جرم تبانى در بازى باید هم 
زرینچه، هم فائقى و هم همه عواملــى که در آن اتفاق 
دســت داشــتند از جمله على فتح ا... زاده براى همیشه 
از فوتبال محروم مى شــدند چون قانون صریح درباره 
تبانى اینچنین است. او اما سریع در واکنش به این حرف 

مى گوید:  «ُخب من که در جریــان نبودم. بین دو نیمه 
این حرف را زده بودند. به من گیر ندهید. این همه سوژه 
جدید است گیر دادید به حرف من درباره 20 سال قبل؟» 
بعداً که فهمیده چرا با زرینچه یــا عوامل دیگر برخورد 
نکرد؟ مى گوید: «حاجى جان من چه کاره بودم؟ تیم براى 
سازمان ورزش بود. آقاى فائقى هم نفر دومش. خودش 
به زرینچه و بقیه گفته که این کار را بکنند. من چه باید 
مى کردم؟ چرا باید برخورد مى کردم؟ خود رؤســا این 

تصمیم را گرفته بودند دیگر!» 
اما با این حساب آن همه تســاوى دربى ها در دهه 80 
هم روى هوا مى رود؟ مثًال بازى هایى که یک دفعه در 
دقیقه 90 مساوى مى شد یا نمونه هایى از این دست؟ او 
مى گوید: «اصًال مگر مى شود در دربى تبانى کرد؟ این 
چه حرفى است! نه بابا هیچ وقت این اتفاق نیافتاده. آن 
یک بار هم بازیکنان یک نیمــه راه رفتند و مربى ما هم 
خارجى بود. ولى درباره باقى دربى ها اصًال اینطورى نبود 
که حرفى زده شده باشــد.» به هر حال مصاحبه با سایر 
بازیکنان دو تیم که دیگر در این تیم نیستند و بیم از دست 
رفتن جایگاه و جریمه را ندارند مــى تواند ابعادى تازه از 

دربى هاى تهران و نتایج آن را روشن کند.    

مرتضى تبریزى، مهاجمى که با سر و صداى زیاد از ذوب آهن به استقالل رفت، در 
فصل جارى لیگ برتر در پنج بازى در 443 دقیقه تنها یک گل به ثمر رسانده است 
یعنى به طور میانگین 0/2 گل در هر دیدار. این در حالى است که او فصل پیش در 
ذوب آهن به طور میانگین در هر دیدار 0/43 گل به ثمر مى رساند که دو برابر آمار 
این فصل او است و هر 79 دقیقه یک گل مى زد که از این نظر هم در فصل پیش، 
بیش از پنج برابر فصل جارى گلزنى مى کرد. آمارى که به خوبى نشان دهنده افت 
محسوس تبریزى در استقالل است و او نه تنها نتوانسته جاى مهاجمى مثل «مامه 

تیام» را پر کند، حتى در حد نمایش فصل قبل خود هم نشان نداده است.
 تبریزى در فصل جارى در کنار روح ا... باقرى با دو گل زده بهترین گلزن این فصل 
استقالل اســت اما او تنها یکى از گل هایش را در لیگ برتر زده و نمایشش هنوز 
چیزى نیست که هواداران آبى ها از او انتظار دارند. استقالل در چندین مقطع در پى 
مرتضى تبریزى بود، اولین بار در زمان امیر قلعه نویى صحبت از انتقال او به جمع 
آبى پوشان شنیده شد و بعد از آن در زمان مربیگرى علیرضا منصوریان اما این انتقال 
فقط زمانى شکل گرفت که استقالل در اواسط تابستان امسال از حفظ تیام براى 

لیگ هجدهم قطع امید کرد.
اکنون مرتضى تبریــزى چندان از «الحاجى گرو» بهتر عمــل نکرده، هرچند در 
هفته هاى نخست حضورش در جمع آبى ها دو گل زد اما به تدریج افت کرد و حتى 
نیمکت نشین شد. شرایط براى گرو سخت تر است چراکه این مهاجم خارجى حتى 
یک گل هم به ثمر نرسانده است. چند روز پیش هم در گزارشى مفصل در «نصف 
جهان» به این موضوع اشاره کردیم که  تبریزى خوش شانس است که نوك پیکان 
انتقادات اکنون به سوى گرو است که حتى سایه اى از تیام نیز در خط حمله استقالل 

نبوده است.
 تبریزى از هفته سوم مقابل تراکتورسازى تبریز براى استقالل بازى کرد و موفق 
به گلزنى شد اما به مرور افت کرد و دیگر در لیگ برتر گلى به ثمر نرساند؛ اکنون او 

دیگر آن مهاجمى که در ذوب آهن بود، نشان نمى دهد.

این گفتگو از سرمربى پرسپولیس یک روز بعد 
ازدیدار  فصل گذشــته تیمش با ذوب آهن در 

اصفهان را به یاد دارید؟
«...»برانکو ایوانکوویچ» درباره اینکه چرا بعد 
از بازى با ذوب آهن در نشست خبرى ورزشگاه 
فوالدشهر حاضر نشــد، اظهار کرد: من به این  
نشست نرفتم چون نمى خواســتم در سیرك 

شرکت کنم....»
«میک درموت» دستیار «کارلوس کى روش» 
هم از واژه ســیرك اســتفاده کرد و تعدادى از 
رســانه ها به ویژه ورزشــى نویســان حامى 
پرســپولیس که برانکو را در حــد یک قدیس 
مى دانند، زمین و زمان را بــه هم دوختند و آه 
و ناله راه انداختند تا اثبات کنند که وى به یک 
ایرانى توهین کرده است و باید با او شدیدترین 
برخوردها صورت بگیرد که چرا یک خارجى به 
خود اجازه مى دهد بــه یک ایرانى توهین کند. 
البته این دوستان که از هر فرصتى براى حمله 
به کى روش اســتفاده مى کنند بــه این بهانه 
دور جدید حمالت خود به ســرمربى تیم ملى 
را هم آغاز کردند و مطالبشــان پر بود از عقده 

گشایى هاى رنگارنگ!
درست است که حرف و رفتار درموت درست و 
حرفه اى نبود اما به قول یکى از دوستان ورزشى 
نویسمان که نگاهى منصفانه دارد  جالب است 
برایمان یادآورى شــود کــه مصاحبه معروف 
برانکو که از واژه سیرك استفاده کرد هنوز که 
هنوز است در سایت ها بازدید مى شود. او پس 
از دیدار پرســپولیس- ذوب آهن در مورد عدم 
حضورش در سالن کنفرانس خبرى فوالدشهر 
و عدم پاسخگویى به خبرنگاران اصفهانى گفت 
که نمى خواسته در این سیرك شرکت کند! آیا 
خبرنگاران حاضر در آن کنفرانس ایرانى نبودند 
یا برانکو حسابش جداست؟ کلمه سیرك چند 
معنى دارد که براى برانکو ســکوت را ترجیح 
دادند؟ از معانى دیگر واژه سیرك هم رونمایى 
کنید تا ما تکلیف خودمــان را بدانیم  و مطمئن 
شــویم که نیازى به یک عذرخواهى ســاده از 
سوى برانکو بخاطر این کلمه نیست ولى میک 
درموت به علت اینکه دســتیار کى روش است 
باید مورد آماج حمالت قــرار بگیرد. بدینگونه 
باید گفت که سیرك در اصفهان خوب است و در 

تهران بد! برایتان متأسفیم!  

سرمربى تیم فوتبال سپاهان از یک 
بازیکن ویژه رونمایى مى کند.

رســول نویدکیا پــس از مدت ها 
دورى از ترکیب اصلى ســپاهان در 
بازى هاى رسمى به دلیل مصدومیت،  
قرار اســت در بازى با نساجى براى 

تیمش بازى کند.
امیر قلعه نویى با اعالم این خبر گفت: 
«رســول مى تواند کمک زیادى به 
تیم ما در بازى هاى پیش رو داشته 

باشد.»
دیدار سپاهان و نساجى از هفته نهم 
لیگ برتر روز جمعــه 27 مهرماه در 
ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد 

شد.

یک سئوال از ورزشى نویسان پرسپولیسى

سیرك در 
اصفهان خوب است 

در تهران بد؟!
مرتضى رمضانى راد

تبریزى با پیراهن استقالل نمایشى اسفناك دارد

عطش گلزنى را در ذوب آهن جا گذاشتى!
محسن کدخدایى

 مدیران 

و اعمال 
ل نشان 
جامجم» 
فردوسى 
ند اگر در 
راز آنچه 
ان ارشد

هم امروز 
 بهخوبى

وهى در
جرى

م» که 
ور زدایى

تردرك 
 «عادل

تکند. او 
ن بزرگى

گردش را 
 مسابقه 
ى برود و 
نجام هر 
ش شبیه

در دربى 
از آن است که نیاز به تأیید یا تکذیب این جناح یا آنجت آنچنانکه گمانه ها 

بازتاب گفتگوى ویدئویى فتح ا... زاده

بوى تبانى
در دربى هاى تهران

سعید نظرى

رونمایى از رسول

 با حضور مهدى شیرى، سیامک نعمتى از خط دفاع 
جدا مى شود و دوباره مى تواند به عنوان بال چپ و 
راست و یا کنار علیپور بازى کند. البته مهدى شریفى 
هم به عنوان مهاجم به جمع قرمزها اضافه مى شود 
اما انگار این نیرو براى رســیدن به اهداف مد نظر 

«برانکو ایوانکوویچ» کافى نیست.
شریفى مدت زیادى از شــرایط مسابقه دور بوده و 
شاید نتواند در گلزنى کمک چندانى به پرسپولیس 
کند. حال آنکــه برانکو در نیم فصــل دوم نیاز به 
مهاجم قدرتمندترى دارد تا در روزهاى افت منشا 
یا علیپور با خیال راحت او را به زمین بفرستد و نگران 
گلزنى تیمش نباشد.هرچند شاید پیدا کردن چنین 
بازیکنى با این خصوصیات و کیفیت مدنظر برانکو 
در نیم فصل کار بسیار دشوارى باشد و منابع مالى 
محدود باشگاه هم این کار را دشوارتر کند اما احتماالً  

مرد کــروات بــه مهدى 
شریفى به عنوان یک 
مناسب  جایگزین 

براى مهاجمان 
اصلى اش نگاه 
و  نمى کنــد 
مى داند  خوب 

پرسپولیس  که 
در خط حمله باید 

قوى تر شود.

 چنــد روز پیــش در «نصــف جهــان» در رابطــه با 
نظرسنجى هاى جدید سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
کم اهمیتى آن نوشتیم که آن گزارش بازتاب هاى جالبى 
در فضاى مجازى داشت. حاال یکى از روزنامه هاى ورزشى 
هم در این باره نوشته و کًال  همه با ما هم نظرند که نیازى 
نیست درباره اینکه مثًال على کریمى در این نظرسنجى نفر 
اول شد خیلى ذوق زده شویم. «خبر ورزشى» در تحلیلى 

در این باره نوشت:
 در اینکه على دایى، على کریمى، مهدى مهدوى کیا، کریم 
باقرى، خداداد عزیزى، احمدرضا عابدزاده و... از بهترین ها 
و نوابغ فوتبال ایران بودند، شــکى نیست. مثل آنها شاید 
هر 50 ســال یک بار در فوتبال ایران بیاید. پشتکار على 
دایى، نبوغ کریمى، تکنیک و پاس هاى استثنایى خداداد، 
شوت هاى کریم و استعداد ذاتى عابدزاده چیزى نیست که 
به این راحتى ها از یاد برود و با این فوتبال پولکى ایران بعید 
است حاال حاال ها امثال آنها را دوباره در فوتبالمان شاهد 

باشیم اما اینکه از اول شدن آنها در نظرسنجى هاى مربوط 
به بهترین هاى تاریخ جام ملت هاى آسیا زیادى خوشحال 

شویم، واقعاً عجیب است.
واقعیت آن اســت که از آخریــن قهرمانى مــا در جام 
ملت هاى آسیا 42 ســال مى گذرد و با دلخوش کردن به 
این نظرســنجى ها فقط خودمان را گول مى زنیم. البته 
اینکه ایرانى ها و فوتبالى ها در این قبیل موارد با هم متحد 
مى شوند تا مثًال «ســامى الجابر» و «سعید العویران» و 
«محمد الدعایه» و... رأى نیاورند، اتفاق خوبى اســت اما 
اینکه دلمان را به این جور نظرسنجى هاى AFC خوش 
کنیم، خودفریبى است. باز هم تأکید مى کنم على دایى و 
على کریمى و مهدوى کیا و... از نوابغ فوتبال آســیا بودند 
که حتى در اروپا هم آبرودارى کردند اما اول شدن در این 
نظرسنجى ها چیزى شبیه اول بودن در رنکینگ فیفاست 
که براى ما جام نمى شــود. مایى که 42 سال است نه به 

المپیک رفته ایم و نه قهرمان جام ملت هاى آسیا شده ایم.

برانکو روى مهدى شریفى 
حساب نمى کند؟

استقالل و پرسپولیس رونمایى
بعد از انتشــار ایــن مصاحبه
صحبت هاى او گیر داده اند و از

تا در مورد برخى حرف هایشش
برخى نیز خود فتح ا... زاده را د
تعریف کرده مقصر مى دانند.

در دربى9 نفره معرو 9مى گوید
دو یار پرسپولیس را اخراج کرد
گ زرینچه و بازیکنان استقالل
ا نزنند و از یک طرف مى گوید
اگر این گفته فتــح ا...  زاده را

ج مصداق تبانى تلقى کرد و به
زرینچه، هم فائقى و همهمه
دســت داشــتند از جمله على
از فوتبال محروم مى شــدند
تبانى اینچنین است. او اما سر

محدود باشگاه هم این کار را دشوارتر کند اما احتماال  
مرد کــروات بــه مهدى

شریفى به عنوان یک 
مناسب جایگزین 

براى مهاجمان 
اصلى اش نگاه 
و  نمى کنــد 
مى داند  خوب 

پرسپولیس  که 
در خط حمله باید 

قوى ترشود.

این اول شدن ها فایده ندارد
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مترمربع عرصه و حدود 450 مترمربع اعیانى مى باشــد (طبقه زیرزمین به صورت یک خوابه و 
طبقات همکف و اول دوخوابه با پارکینگ تونلى و دسترسى به حیاط) مى باشد. ساختمان فوق با 
مصالح دیوارهایى از آجر- سقف تیرآهن- کف فرش موزائیک و موکت، سطوح داخلى اندود گچ 
و سفیدکارى و گچ برى و رنگ آمیزى شده- نماى خارجى در قسمت شمالى و دیوارهاى حیاط 
آجر و در قسمت جنوبى سنگ هفت سانتى- دربهاى داخلى چوبى و چهارچوبها فلزى- پنجره 
هاى داخلى آلومینیوم و خارجى پروفیل آهن- سیســتم گرمایش با بخارى گازى و سرمایش با 
کولر آبى و داراى سرویس بهداشتى ایرانى و آشپزخانه هاى کاشیکارى با کابینت فلزى و داراى 
مشــترکات آب و برق و گاز مى باشد و قدمت ساختمان حدود سى ســال مى باشد. ملکى خانم 
سیمین باقرى قلعه افغانى (یک دانگ مشاع) و آقاى محسن رســتمى جوانمردى (یک دانگ 
مشاع) و آقاى مهدى رستمى جوانمردى (یک دانگ مشاع) و آقاى جمشید رستمى جوانمردى 
(سه دانگ مشاع) که طبق اسناد رهنى شماره 64628 مورخ 1386/08/27 و سند رهنى متمم 
81744 مورخ 1392/04/31 و سند رهنى متمم  82652 مورخ 1392/07/29 تنظیمى در دفتر 
اسناد رسمى شــماره 17 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک تا 
تاریخ 1397/12/19 داراى بیمه مى باشــد و از ساعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 97/08/12 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشــت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه 6/500/000/000 ریال (شــش میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 مســترد 
مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/07/25 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعــد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 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: 269958 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/593
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106798200792 شــماره پرونده: 9709986798200195 شماره 
بایگانى شعبه: 970195 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به عباس اصغرى 
فرزند فرامرز- خواهان سید رسول حسینى دادخواستى به طرفیت خوانده عباس اصغرى فرزند 
فرامرز به خواســته مطالبه خســارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986798200195 شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/28 ســاعت 18:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عباس اصغرى فرزند فرامرز نشانى: مجهول المکان درخصوص 
دعوى سید رسول حسینى به طرفیت شما مبنى بر تامین خواســته و مطالبه خسارت و  مطالبه 
خسارت دادرسى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 
270604 شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/594

حصر وراثت
آقا/خانم محمد خورند بشناسنامه شماره  148  به شرح دادخواســت کالسه 97/1315  از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان اسداله خورند  
بشناسنامه شماره 215  در تاریخ 21/ 1397/06  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند 
از : 1- حسین خورند شماره شناسنامه 48818 نسبت فرزند 2- محمد خورند شماره شناسنامه 
148 نسبت فرزند 3- حسن خورند شماره شناسنامه 991 نســبت فرزند 4- زهرا خورند شماره 
شناسنامه 372 نسبت فرزند 5- لیال خورند شماره شناسنامه 996 نسبت فرزند 6- زهره خورند 
شماره شناسنامه 1781 نسبت فرزند 7- فاطمه خورند شماره شناسنامه 40 نسبت فرزند  8- مریم 
خورند شماره شناسنامه 440 نسبت فرزند 8- رقیه خورند شــماره شناسنامه 861 نسبت فرزند 
9- سریه عمادى شماره شناسنامه 266 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد 

شد م الف 267750  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 7/568 
حصر وراثت

آقا/خانم مهدى شفیعى قهدریجانى بشناسنامه شماره  183  به شرح دادخواست کالسه 97/1341  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان ناصر شفیعى 
قهدریجانى  بشناسنامه شــماره 215  در تاریخ 21/ 1397/06  درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1- على شــفیعى قهدریجانى شماره شناسنامه 183 نسبت فرزند 2- رضا 
شفیعى قهدریجانى شماره شناسنامه 10432 نسبت فرزند 3- مهدى شفیعى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 1100069641 نسبت فرزند 4- فاطمه شــفیعى قهدریجانى شماره شناسنامه 981 
نسبت فرزند 5- فرزانه شفیعى قهدریجانى شماره شناسنامه 716 نسبت فرزند 6- اکرم شفیعى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 717 نسبت فرزند 7- مریم شفیعى قهدریجانى شماره شناسنامه 
385 نســبت فرزند 8- زهرا شفیعى قهدریجانى شماره شناســنامه 107 نسبت همسر  ، پس از 
تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 267753  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان/ 7/569 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970913- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
970913 اجرائى موضوع آقاى مالگرددویستى وله آقاى منصور مهدیان درتاریخ  1397/08/14  
به منظور فروش 36/73 حبه مشاع از 72 حبه مشــاع کل 6 دانگ  یک واحد آپارتمان دوخوابه 
بمساحت 88/62 مترمربع واقع در فوالدشــهر محله c5 بلوك 482 خیابان رودکى شرقى آبفا 
سرند2 طبقه اول ساختمان 5 طبقه کد پســتى 8491443851 داراى ســابقه ثبتى به شماره 
741/2934 مفروز از 1236 بخش 9 اصفهان داراى انشعابات شــهرى مجزا مى باشد و ملک 
مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط 
کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ پانصد 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 شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  
ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صــورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. م/الف : 268924 اجراى احکام حقوقى فالورجان/7/570 

اخطار اجرایى
شماره 1310/96 به موجب راى شماره 240 تاریخ 1397/03/19 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســعید میرباقرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 72/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 923/500 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
دادخواســت مورخ 1396/12/20 لغایت وصول محکوم به و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 3/620/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشد.محکوم له: مجید عسگرپور 
با وکالت سحر بینایى به نشــانى: نجف آباد- خ امام غربى- چهارباغ بعد از خیابان باهنر- ابزار 
صنعتى ستاك ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 268306/م الف- شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/7/578
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک 
به طرفیت خوانده رضا مقیمى رنانى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 890/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/03 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 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 رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268321/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/579
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک 
به طرفیت خواندگان على ابراهیمى پارس آباد و ســیف اهللا آزرم مردخه به شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 889/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/03 ســاعت 8:30 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 خواندگان 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 شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 268323/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/580
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواســتى به خواســته مطالبه به طرفیت 
خوانده صدیقه حسنى و محمدرضا عربى به شوراى حل اختالف شعبه گلدشت شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 853/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
1397/09/03 ســاعت 4:30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانــده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268332/ م الف 

شعبه گلدشت شوراى حل اختالف نجف آباد /7/581
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواســتى به خواســته مطالبه به طرفیت 
خوانده میکائیل قنبرى و سیف اله آزرم مردخه به شوراى حل اختالف شعبه گلدشت شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 851/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
1397/09/03 ســاعت 4:30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانــده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268338/ م 

الف شعبه گلدشت شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/582
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
به طرفیت خواندگان حبیب اهللا رســتمى زنگى آبادى و شرکت تهران نیلو به شماره ثبت 1362 
به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
891/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/03 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 خواندگان 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 اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268579/م الف شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/583
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه وجه به طرفیت خوانده سید 
رحیم خراسانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 861/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/18 ساعت 8:30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ 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 رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268581/م الف شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/584
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
به طرفیت خوانده حسن صالحى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 893/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/03 
ســاعت 10:30 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 کثیراالنتشــار 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 رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268341/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /7/586
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
چک به طرفیت خواندگان داود قاسمى و سیف اهللا آزرم مردخه به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 892/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 

به تاریخ 1397/09/03 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خواندگان اخطار مى گردد که با نشر 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 رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268573/م 

الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/587
مزایده نوبت دوم

در پرونده کالســه 971288 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شــعبه 2 عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى محمد منوچهرى محکوم است به پرداخت 1/583/625/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له آقــاى اصغر نصر اصفهانى و 
مبلغ 76/850/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى محمد 
تدین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: مورد مزایده عبارت است از یک قطعه زمین زراعى تحت 
پالك ثبتى 391/2220 واقع در گلدشت – به سمت شمال انتهاى بلوار معلم – نرسیده به زیر 
گذر – کمربندى – سمت راست مقابل مرغدارى متروکه مرحوم کاذرونى به مساحت 61798/5 
مترمربع سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ بدون حصار و به صورت زمین بایر مى باشد 
با درنظر گرفتن کلیه عوامل زراعى هر متــر مربع یک میلیون ریال و جمعا 30/899/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و درتاریخ 1397/08/14 
ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى 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 گردد. ضمناً خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 268969/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 7/588
 تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/526624- تاریخ ثبت صادره : 07/22/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ  یک  باب مغازه پالك شماره 19/1129 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى سید حسن محمد احمدى فرزند سید تقى در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/08/19 
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/07/25- م الف / 269333 اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك فالورجان/ 7/589 
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/526629- تاریخ ثبت صادره : 07/22/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ  یک  باب گاراژ پالك شماره 19/1124 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى سید حسن محمد احمدى فرزند سید تقى در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/08/19 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/07/25- م الف / 269319 اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك فالورجان /7/590 
حصر وراثت

آقا/خانم غالمرضا محمدى قهدریجانى بشناسنامه شــماره  217  به شرح دادخواست کالسه 
97/135  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
مظاهر محمدى قهدریجانى  بشناسنامه شماره 127  در تاریخ 20/ 1397/05  درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- غالمرضا محمدى قهدریجانى شماره شناسنامه 217 
نسبت فرزند 2- علیرضا محمدى قهدریجانى شماره شناســنامه 346 نسبت فرزند 3- اسداله 
محمدى قهدریجانى شماره شناسنامه 318 نسبت فرزند 4- سمیه محمدى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 2694 نســبت فرزند 5- سمیه محمدى قهدریجانى شــماره شناسنامه 271 نسبت 
فرزند 6- منور محمدى قهدریجانى شــماره شناسنامه 135 نسبت همســر  ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 268837  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان/ 7/591 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 970525- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرســتان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شــماره 970525 اجرائى موضوع آقاى ذبیح اله امینى زازرانى وله آقــاى رضا مهرابى درتاریخ  
1397/08/22  به منظور فروش 2/4 دانگ مشاع از کل 6 دانگ یک قطعه زمین با کاربرى زراعى 
به مساحت 148 مترمربع واقع در جاده زازران بطرف فالورجان نرسیده به کانال صحراى معروف 
به قرطمان (میان جوب ) داراى سابقه ثبتى به شماره 29/452 بخش 9 مى باشد و ملک مذکور 
مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ هفتصد و چهل  میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  
ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صــورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. م/الف : 269047 اجراى احکام حقوقى فالورجان/  7/592 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره پرونده: 9709983640700473 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم 
به آقاى مصطفــى احمدى فرزند قبــاد - خواهان بیمه آســیا تهران دادخواســتى به طرفیت 
خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983640700473 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان (زرین شهر) ثبت  
و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/07 ســاعت 09:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان 
اصفهان- شهرستان زرین شهر- خیابان آیت اله کاشانى- ساختمان دادگسترى م.الف 269184 
سید ابوطالب موسوى - منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/7/599 
ابالغ وقت رسیدگى

ابــالغ دادگســترى- شــماره ابالغیــه : 9710103759503375 شــماره پرونــده : 
9709983759500369شماره بایگانى شعبه : 970385 تاریخ تنظیم : 11 / 6 / 1397 خواهان  / 
شاکى : بانک ملت بامدیریت آقاى محمد بیگدلى باوکالت مع الواسطه آقاى احمدمرادى ( مدیریت 
شعب اصفهان ) دادخواســتى به طرفیت خوانده  آقاى مهدى عطائى فرفرزندمحمد  به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9709983759500369 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 7 / 8 / 1397 و ساعت 10/00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان خوانده ودرخواست خواهان / شاکى و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع رسانى 
از مفاد آن به دادگاه ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 267467/م الف مهدى امینیان جزى 

- منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /7/600 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 579/96 ش 10ح – شماره دادنامه : 318- 97/5/27 تاریخ 
رسیدگى : 96/9/29درخصوص دعوى خواهان بانک ملت به شماره ثبت 38077به مدیریت آقاى 
هادى اخالقى فیض آثار باوکالت خانم هلناعقیلى زاده فرزندفیض اله به نشانى اصفهان خ توحید 
مجتمع الماس طبقه 3واحد 8به طرفیت خواندگان 1-حامدزیدعلى بیرانوندفرزندخدارس-2- 
حمزه بیرانوندفرزندماشااله 3- مهدى فتاحى فرزندجهانبخش  به خواسته تقاضاى  رسیدگى و 
صدور حکم بر محکومیت تضامنى  خواندگان بــه پرداخت مبلغ 72/748/712ریال  به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه به شرح متن  
دادخواست بدوا صدورقرارتامین خواســته ازمطلق اموال خواندگان به تضامنى وبه قیدفوریت 
شورا باتوجه به قراردادمرابحه وتعهدنامه بانک ملت  به شماره 9386779/89مورخ 93/2/13که 
خواهان ارائه کرده اســت وقراردادمذکور راخوانــده گان نیزامضا ء وتاییدنمــوده اندومتعهدبه 
پرداخت وام که خوانده ردیف اول دریافت کننده وخواندگان ردیف دوم وســوم ضامن خواهان 
مى باشندبه استناد نظریه کارشناس رســمى دادگســترى میزان بدهى خواندگان بابت اصل 
وسودقراردادتسهیالت  مبلغ 50/489/000ریال ومیزان جرایم آن تاتاریخ 30 / 11 / 96 مبلغ 120 
/ 845 / 25 ریال جمعا به مبلغ 120 / 334 / 76 ریال با توجه به عدم اعتراض به نظریه کارشناسى 
از ناحیه خواندگان واستوارماندن  نظریه کارشناسى  نشانه طلبکاربودن خواهان هامى باشد واینکه 
خواندگان نیزهیچ گونه دلیلى که موید برائت ذمه خویش باشدبه شورا ارائه نکرده اند لذامستندابه 
ماده 198قانون آیین دادرســى مدنى مصوبه ســال  79وبه اســتنادنظریه کارشناس راى به 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 72/748/712ریال بابت اصل خواسته 
ومیزان جریمه  روزشمارتسهیالت که جریمه تاخیرروزشمار مبلغ 37/348ریال وهم چنین هزینه 
کارشناســى به مبلغ 3/000/000ریال ومبلغ 2/149/000ریال هزینه ددادرسى والصاق تمبر 
وخسارت تاخیرتادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران با محاسبه 
اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهدشد ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/8/24لغایت 
زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد . راى صادره 
غیابى  وظرف مدت بیست روز  پس ازابالغ قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى عمومى دادگسترى شاهین شهر مى باشد  . 267180 /م الف 

مجتبى رضوانى- قاضى شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 7/601 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 577/96 ش 10ح – شماره دادنامه : 320- 97/5/27 تاریخ 
رسیدگى : 96/11/16درخصوص دعوى خواهان بانک ملت به شماره ثبت 38077به مدیریت 
آقاى هادى اخالقى فیض آثار باوکالت خانم هلناعقیلى زاده فرزندفیض اله به نشــانى اصفهان 
خ توحید مجتمع الماس طبقه 3واحد 8به طرفیت خواندگان 1-میثــم پائى فرزندمهم4601 ،  
2- حمزه بیرانوندفرزندماشااله 3- سیدمحسن ســیف فرزند سیدماشاء  اله  به خواسته تقاضاى  
رسیدگى و صدور حکم بر محکومیت تضامنى  خواندگان به پرداخت مبلغ 41/097/165 ریال  
به انضمام مطلق خسارات دادرسى و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه 
به شرح متن  دادخواست بدوا صدورقرارتامین خواسته ازمطلق اموال خواندگان به تضامنى وبه 
قیدفوریت شورا باتوجه به قراردادمرابحه وتعهدنامه بانک ملت  به شماره 922573438/59مورخ 
93/2/17که خواهان ارائه کرده اســت وقراردادمذکور راخوانده گان نیزامضــا ء وتاییدنموده 
اندومتعهدبه پرداخت وام که خوانده ردیف اول دریافت کننده وخواندگان ردیف دوم وسوم ضامن 
خواهان مى باشندبه استناد نظریه کارشناس رسمى دادگســترى میزان بدهى خواندگان بابت 
اصل وسودقراردادتسهیالت 29/320/192ریال ومیزان جرایم تاخیر آن تاتاریخ 96/11/30مبلغ 
832/117/ 13ریال وباتوجه به عدم اعتراض ازناحیه خواندگان به نظریه کارشناسى واستوارماندن  
نظریه کارشناسى  نشانه طلبکاربودن خواهان هامى باشد واینکه خواندگان نیزهیچ گونه دلیلى 
که موید برائت ذمه خویش باشــدبه شــورا ارائه نکرده اند لذامســتندابه ماده 198قانون آیین 
دادرسى مدنى مصوبه سال 79راى به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
41/097/165ریال بابت اصل خواســته ومیزان جریمه تاخیردر پرداخت اقسام وام که جریمه 
تاخیرروزشمار روزانه مبلغ 21/689ریال وهم چنین هزینه کارشناسى به مبلغ 3/000/000ریال 
ومبلغ 2/363/000ریال هزینهددادرسى والصلق تمبر وخسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران با محاســبه اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه 
خواهدشد ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/8/24لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد . راى صادره غیابى  وظرف مدت بیست روز  پس ازابالغ 
قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى عمومى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد  . 267183 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه 10 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /7/602 
اخطار اجرایى

محکوم علیه اعظم الســادات طباطبایى   مجهول المکان محکوم له : الیاس درخشان هورد  ف 
: اسحق به نشانى : شــاهین شــهر  - بلوارطالقانى – بین 5و6پ 22منزل شخصى طبقه یک  
-- محکوم به : بموجب راى شماره 55تاریخ 97/2/25 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به : انتقال تنظیم سندرسمى خودروپژو405جى ال ایکس به شماره انتظامى 946د54ایران 
43به نام محکوم له به پرداخت مبلغ 193/000ریال بابت هزینه دادرســى والصاق تمبر درحق 
محکوم له ضمنا هزینه پرداخت اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد  . قاضى شعبه یازدهم  
حقوقى شــوراى حل اختالف -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى 
باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . 267315 /  م الف شعبه 

11 شوراى حل اختالف شهرستان  شاهین شهر/ 7/603
ابالغ وقت رسیدگى

ابــالغ دادگســترى- شــماره ابالغیــه : 9710103759205685 شــماره پرونــده : 
9709983759200081 شماره بایگانى شــعبه : 970085 تاریخ تنظیم : 16 / 7 / 1397آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى به آقاى مهدى گشول فرزند غالمعلى خواهان آقاى کیوان قائدامینى هارونى 
دادخواستى به طرفیت  خوانده آقاى مهدى گشول فرزندغالمعلى  مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده کالسه 9709983759200081شــعبه 2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر ثبت ووقت رسیدگى مورخ 97/10/10ساعت 10:30تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکى ازجرایدکثیراالنتشار آگهى مى گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست 
وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رســیدگى دردادگاه حاضرگردد . م الف 267558  
امین شعبانى نژاد - متصدى اموردفترى دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان شاهین شهر/ 7/604 

احضار متهم 
شــماره نامــه : 1397009001010463 تاریــخ تنظیــم : 11 / 7 /1397 شــماره پرونده : 
9309983761800634 شــماره بایگانى : 930658 در پرونده کالســه 930658 ب 1 شعبه 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى فرهادپارســیان مهر ف محمودوخانم 
زهرافاضلى فرزند ف جعفر به نشانى نامعلوم  متهم به تبانى براى بردن مال غیر وانتقال مال غیر 
( کالهبردارى ) تحت تعقیب قرارداد به علت مجهول المکان بودن ایشــان وعدم دسترسى به 
نشانى آن ها مراتب دریکى از جراید کثیر االنتشار آگهى وابالغ  مى شود که نامبردگان  شخصا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر 
اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. 267594 / م الف باز پرس شعبه اول دادسراى عمومى 

و انقالب شاهین شهر  /7/605 
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت 
خوانده سید رحیم خراسانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 862/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/18 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 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 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا 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 رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 268638/م الف شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/585



سالمت 073343 سال پانزدهمچهارشنبه  25 مهر  ماه   1397

ســیر یکى از 
پرخاصیت تریــن گیاهانى 
اســت کــه در سرتاســر دنیــا یافت 
مى شود. سیر مانند داروخانه طبیعى است و براى 
درمان بســیارى از بیمارى ها مفید است و مؤثرترین

آنتى بیوتیک طبیعى شناخته مى شود. به طور کلى خواص 
سیر بر کسى پوشیده نیست اما در برخى مواقع مشاهده مى شود 
که سیر و حتى پیاز جوانه مى زند. آیا مصرف سیر جوانه زده خطرناك 

است و یا مشکلى ندارد؟ در ادامه بیشتر در این باره مى خوانیم.
محققان مى گویند سیرى که به مدت پنج روز جوانه مى زند، حاوى ترکیبات 

آنتى اکسیدانى بیشترى نسبت به سیر تازه است.
آیا زمانى که ســیرتان جوانه مى زند، آن را دور مى اندازید؟ باید بدانید که سیر 

جوانه زده خواص فوق العاده اى دارد که نباید دور انداخته شود.
نتایج پژوهش هایى که روى سیر انجام شده است، نشان مى دهد که جوانه زدن 

آن نه تنها چیزى از خواصش کم نمى کند، بلکه قدرت آن را نیز باال مى برد.
در طول قرن ها از ســیر تازه اســتفاده هاى زیادى شــده و یکى از 
درمانى هاى طبیعى فشــارخون باال و بیمارى هاى قلبى- عروقى 

محسوب مى شود.
ســیر حاوى خــواص ضدباکتریایى و 

ضدعفونى کنندگــى اســت و 
درمان کننــده عفونــت 
گوش، سرماخوردگى 
و آنفلوآنزاست و 

سیستم ایمنى 
بدن را تقویت مى کند. این 

ماده  غذایى همچنین براى پیشگیرى 
از ابتال به سرطان نیز توصیه مى شود.

محققان  روى ســیر جوانه زده بررســى هایى انجام 
داده اند و به این نتیجه رسیده اند که سیرى که به مدت پنج 

روز جوانه مى زند، حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى بیشترى نسبت 
به سیر تازه است و ترکیبات آنتى اکسیدانى که در این نوع سیر وجود 

دارد در سیر تازه یافت نمى شود.
آنها به این نتیجه رسیده اند که سیر جوانه زده مى تواند  

عــث  باال بردن قدرت آنتى اکسیدانى با
ترکیبات سیر شود.

درمان گلودرد با هل
هل براى درمان گلودرد بسیار مؤثر است؛ 

براى این منظور هل را باید با زنجبیل، دارچین 
و آویشن مصرف کنید. هل احتقان مجارى تنفسى را 

رفع و از بروز التهاب هاى شدید پیشگیرى مى کند و دمنوش 
هل به همراه کمى عســل نقش مؤثرى در بهبود گلودرد 

دارد.

 حفظ سالمت کلیه ها 
هل ُمدر (ادرار آور) است و به دفع کلسیم و اوره انباشته شده 

در کلیه ها کمک شایانى مى کند.
 مصرف منظم هل تأثیر بســزایى در پیشــگیرى و بهبود 
بیمارى هاى دستگاه ادرارى همچون سنگ کلیه، نفریت 
(التهاب کلیه)، ســوزش و تکــرر ادرار دارد. هل همچنین 
براى درمان عفونت هاى دســتگاه ادرارى نیز اســتفاده

 مى شود.

 رفع بوى بد دهان 
هل یک درمان خانگى بســیار مؤثر براى 
رفع بوى بد دهان اســت. جویدن دانه هاى هل، 
بوى بد دهــان را از بین مى بــرد. طبق تحقیقات 
صورت گرفته، عصاره هل با برخى از باکترى هاى 
بیماریزاى موجود در دهان مانند «اســترپتوکوك 
موتانس» و «کاندیدا آلبیکانس» مقابله مى کند؛ همچنین 
ماده اصلــى موجود در روغــن هل «ســینِئول» نیز ضد 

عفونى کننده اى قوى است. 

خواص گوارشى هل
هل به هضم چربى ها کمک و مشکالت گوارشى را کمتر 

مى کند.
 

دفع سموم بدن 
هل سرشار از منگنز است، بنابراین در دفع سموم بدن نقش 

مؤثرى دارد.

بهترین انگور، انگورى است که سفید و رسیده و شیرین، 
دانه هاى آن شــاداب، بزرگ و هم اندازه و پوست نازك و 

هسته کوچک داشته باشد.
انگور رســیده در درجه اول گــرم و تر اســت و هرچه 
شیرین تر باشد، گرمى آن بیشتر مى شود ولى هرگز از درجه 
دوم فراتر نمى رود.  بنابراین انگور شیرین تغذیه کننده همه 
اعضاى بدن است، موجب خوشرنگى پوست و شادابى آن 
مى شود، در سستى هاى ناشى از کم خونى سودمند و مقوى 
بدن است.ویژگى دیگر انگور این است که براى پاکسازى 
عمومى بدن و نیز به منظور پاکسازى مجارى و عروق از 
مواد غلیظ و سنگین رسوبى نیز بسیار مناسب است.کسانى 

که دچار تنش هاى فکرى و فشــارهاى روانى هستند یا 
روزهاى دشــوارى را در زندگى خود ســپرى مى کنند و 
از این رو میل به غذاى پخته ندارنــد، مى توانند از انگور 
بهره بســیارى ببرند. انگور در این شرایط، هم براى بدن 
غذارسانى مناسبى دارد و هم براى پاکسازى بدن از مواد 
تباه در فرایندهاى روانى-بدنى سودمند است و هم از غلبه 

خشکى بر سیستم عصبى پیشگیرى مى کند.
با همه این ویژگى هاى خوب، باید گفت انگور براى کسانى 
که مبتال به ترشحات زیاد بینى یا پشت حلق هستند یا نفخ 
و ریفالکس و آبریزش از دهان دارند، زیان آور اســت و 

موجب تشدید این عالیم مى شود.

مراقبت از خود براى حفظ ســالمتى 
و جلوگیــرى از بیمــارى هــا امرى 
بدیهى اســت و ما ســعى مى کنیم به

 قســمت هــاى مختلــف بدنمــان 
توجــه کافــى داشــته باشــیم، امــا اغلب 
از قســمت هــاى کوچکــى از بدنمــان غافــل
 مــى شــویم، در حالــى کــه همــه قســمت هاى 
بدن به یــک انــدازه مهــم هســتند. یکــى از این 
قســمت ها، زیر بغل اســت کــه وضعیــت آن نکات 
زیــادى را دربــاره ســالمتى مــا از جملــه وجــود 
بیمارى ها آشکار مى کند. در ادامه به فهرستى از عالیمى

 مى پردازیم که در ناحیه زیر بغل آشکار مى شوند و هرگز 
نباید به آنها بى توجه بود.

بو
بوى بد زیر بغل امرى طبیعى است. این مسئله به علت 
رشد باکترى ها در نقاطى از بدن است که تعریق زیادى 
دارند. با این حــال، همه ما مى دانیم کــه مقابله با این 
بوى بد کار سختى نیســت و کافى است دوش بگیریم 
اما اگر بوى بد زیر بغلتان همیشــگى و شدید است، این 

مسئله از وجود یک مشــکل احتمالى در بدن شما خبر
 مى دهد.

بوى غیرطبیعى زیر بغل که حتى بعد از حمام هم از بین 
نمى رود، مى تواند نشان دهنده یک اختالل هورمونى و 
مشکل تیروئیدى باشــد. اگر بوى زیربغلتان شبیه بوى 
«میوه فاسد شــده» یا «الك ناخن» است، این مسئله 
مى تواند نشانه مشکل «کتواسیدوز» در بدن شما باشد. 
کتواســیدوز به معناى ناتوانى بدن در سوخت و ساز قند 

است.

خارش
خارشــى که در زیر بغل خود بعــد از اصالح موهاى آن 
احساس مى کنید، به دلیل رویش موهاى جدید بوده و 
امرى طبیعى است. اما اگر این خارش بى وقفه باشد، این 

نشانه هم حاکى از وجود مشکلى در بدن شماست.
سوزش شدید مى تواند در اثر واکنش نشان دادن پوست 
به تیغ اصالح، پارچه لباس و مواد موجود در کرم ها باشد. 
چنین خارش هایى معموًال با ظاهر شدن لکه هاى قرمز 
روى پوست همراه اســت. اگر این اتفاق بیافتد، ممکن 

است دچار قارچ پوستى شده باشید.

ضایعات پوستى
زیر بغل محیطــى گرم و مرطــوب و در نتیجه، فضاى 
مناســبى براى ایجاد عفونت هاى مختلف قارچى دارد. 
تشــخیص نوع عفونت بدون معاینه پزشک متخصص 
کار سختى است و به همین دلیل، اگر پوست زیر بغلتان 
یکباره دچار خارش، قرمزى و ضایعات پوستى شده، حتمًا 
باید به پزشک مراجعه کنید. همچنین چنین واکنش هاى
 پوستى مى تواند در اثر سایش لباس، آب و هوا یا آلرژى 

باشد.

درد
 احســاس موقتــى درد در ناحیــه زیــر بغل مســئله 
نگران کننده اى نیست و مى تواند در اثر کار بدنى سنگین 
مثل ورزش زیاد و سنگین یا حمل چیزهاى سنگین باشد. 

این دردها موقتى هستند و خیلى زود برطرف مى شوند.
با این حال، اگر این درد تا مدتى (مثــًال چند روز) ادامه 
پیدا کند، الزم اســت براى انجام معاینه به یک پزشک 
مراجعه کنید. اگر ســابقه چنین دردى را نداشته باشید، 
این مسئله مى تواند نشــان دهنده وجود تومور در غدد 

لنفاوى شما باشد.

فرورفتگى ها و برآمدگى ها
غدد لنفاوى زیــر بغل ها، از روى پوســت مشــاهده 
نمى شــوند اما اگر متوجه فرورفتگى و برآمدگى اى در 
ناحیه زیر بغلتان شدید، این مسئله نشان دهنده آن است 
که غدد لنفاوى شما سعى دارند با عفونت جدیدى درون 
بدنتان مبارزه کنند. این مسئله بعد از چند روز، بدون نیاز 
به دخالت خارجى برطرف مى شود.با این حال، اگر این 
التهاب بعد از یک هفته برطرف نشود، باید به یک پزشک 
مراجعه کنید. متورم شــدن غدد لنفاوى مى تواند نشان 

دهنده یک عفونت جدى و گاهى حتى سرطان است.

تعریق بیش از حد
وقتــى فعالیت بدنى زیــادى مى کنید، تعریق شــدید 
بدنتان طبیعى اســت اما نه زمانى که نشســته، در حال 
پیاده روى یا خوابیده باشید. این نشانه را جدى بگیرید. 
تعریق بیش از حد و غیرطبیعى (هایپرهیدروز) مى تواند 
نشان دهنده بروز اختالل در سطح هورمون ها باشد. این 
اختالالت هورمونى ممکن اســت از نشانه هاى شروع 
دوران یائسگى باشند. عالوه بر این، تعریق شدید یکى از 

عالیم دیابت و نقرس است.

6 عالمت بیمارى که در زیر بغل آشکار مى  شود
س

مراقبت از خود براى حفظ ســالم
جلوگیــرى از بیمــارى هــا ام و
بدیهى اســت و ما ســعى مى کنیم
قســمت هــاى مختلــف بدنمــ
توجــه کافــى داشــته باشــیم، امــا اغ
از قســمت هــاى کوچکــى از بدنمــان غافـ
در حالــى کــه همــه قســمت ه  مــىشــویم،
بدن به یــک انــدازه مهــم هســتند. یکــى از
قســمت ها، زیر بغل اســت کــه وضعیــت آن نک
زیــادى را دربــاره ســالمتى مــا از جملــه وجـ
بیمارى ها آشکار مى کند. در ادامه به فهرستى از عالی
 مى پردازیم که در ناحیه زیر بغل آشکار مى شوند و ه

نباید به آنها بى توجه بود.

بو
بوى بد زیر بغل امرى طبیعى است. این مسئله به ع
رشد باکترى ها در نقاطى از بدن است که تعریق زیا
دارند. با این حــال، همه ما مى دانیم کــه مقابله با
بوى بد کار سختى نیســت و کافى است دوش بگی
اما اگر بوى بد زیر بغلتان همیشــگى و شدید است،

6 عالمت

گیاهى خوشبو با خواص فراوان 
ِهل میوه اى کوچک با پوست تیره و دانه هاى خوشبو است. هل، میوه گیاهى از تیره زنجبیل هاست و انواع مختلفى مانند 

هل سیاه، هل سفید و هل سبز دارد. در این مطلب برخى از خواص این گیاه را بیان مى کنیم.

درمان گلودرد با هل
هل براى درمان گلودرد بسیار مؤثر است؛ 

براى این منظور هل را باید با زنجبیل، دارچین 
و آویشن مصرف کنید. هل احتقان مجارى تنفسى را 

رفع و از بروز التهاب هاى شدید پیشگیرى مىکند و دمنوش 

 رفعبوى بد دهان 
هل یک درمان خانگى بســیار مؤثر براى
رفع بوى بد دهان اســت. جویدن دانه هاى هل،
بوى بد دهــان را از بین مى بــرد. طبق تحقیقات
صصصصصصصصصصصصصصورت گرفته، عصاره هل با برخى از باکترى هاى
در دهان مانند «اســترپتوکوك بیماریزاى موجود

یک متخصص طــب اورژانس ضمن تشــریح عالیم 
آلرژى فصلى در پاییز گفت: شستشوى مجارى بینى با 
آب نمک، ساده ترین شیوه کاهش عالیم آلرژى فصلى 

به شمار مى آید.
غالمرضا معصومى با اشاره به بروز آلرژى فصلى در پاییز 
اظهار کرد: برخى افراد نسبت به هواى فصل پاییز و بهار 
آلرژى دارند به طورى که تغییر فصل براى آنها با عطسه، 
سرفه، آبریزش بینى، اشک چشم، خارش پوست و گل 
مژه همراه اســت. وى بروز این عالیم را ناشى از آلرژى 
فصلى دانست و گفت: بدن انسان در این فصول نسبت به 
برخى مواد از جمله گرده گیاهان، پر و پشم حیوانات، دارو، 
گرد و غبار و عطر و بوى برخى غذاها واکنش نشان داده و 

به صورت آلرژى فصلى خود را بروز مى دهد.

این متخصص طب اورژانس به زمینــه هاى وراثتى و 
ژنتیکى برخى افراد نیز اشاره و بیان کرد: عده اى از افراد 
نیز به دالیل ارثى و ژنتیکى مستعد ابتال به این بیمارى 
هستند که البته ابتال به آلرژى فصلى، منجر به اختالل 
در روند زندگى نمى شود. معصومى کاهش ساعت خواب 
شــب، مصرف دخانیات، فعالیت بیــش از حد، تحرك 
و ورزش ســنگین، مصرف بیش از حد آنتى بیوتیک و 
مصرف مواد مخدر را از جمله دالیل ضعف سیستم ایمنى 
بدن دانست و گفت: افراد پس از مشاهده عالیم آلرژى 
باید به پزشک مراجعه کنند، زیرا این بیمارى از کودکى 
آغاز مى شود و در تمام سنین ادامه مى یابد؛ البته در دوران 
میانسالى و سالمندى احتمال عود کردن آلرژى در افراد 

افزایش پیدا مى کند. 

اغلب وزن ما در فصل سرما بیشتر افزایش مى یابد 
که این موضوع ناشى از تغییر روش زندگى افراد 
است. به طور معمول وزن افراد در زمستان اندکى 
افزایش مى یابد. این موضوع ناشى از تغییر روش 
زندگى افراد در زمستان، تغییر در چرخه سوخت و 
ساز بدن، تغییر مدل غذایى، تحرك کمتر و عوامل 
دیگرى است. براى جلوگیرى از افزایش وزن در 
زمستان، خوردن میگو، لیمو، اسفناج و چاى سبز 

توصیه شده است.

میگو
میگو به عنوان غذایى معروف اســت که مقدار 
زیادى پروتئین و مقدار اندکى کالرى دارد. طعم 
خوشــمزه و ســبک آن نیز، میگو را نزد خیلى ها 
محبوب کرده اســت. با این حال باید دقت کرد 
میگوى سرخ کرده و یا میگویى که به همراه سس 
سفید یا ادویه جات سرو شود، مملو از چربى است و 

مى تواند افزایش وزن به همراه داشته باشد.

لیمو
طعم خوشمزه لیمو، این امکان را فراهم کرده که 
آن را به هر غذایى افزود. لیمــو مملو از ویتامین 
C اســت و مى تواند در کاهش شــاخص گلوکز 
خوراکى هاى داراى کربوهیدرات نقش داشــته 

باشد.

اسفناج
این گیاه در صدر فهرســت برگ هاى خوراکى از 
نظر غناى مواد غذایى قرار دارد. اسفناج مقدار قابل 
توجهى ویتامین C و اسیدفولیک دارد. توصیه شده 
اسفناج با روغن زیتون پخته شود تا عناصر غذایى 

آن به خوبى جذب شوند.

چاى سبز
این نوشیدنى معروف، یکى از بهترین و مفیدترین 
روش ها براى کاهش وزن و افزایش سالمت بدن 
است. به گفته محققان، اگر مى خواهید چربى سوزى 
بدن را افزایش دهید، بهترین کار این اســت که 

روزى چند فنجان چاى سبز بخورید.

 پیشگیرى از 
اضافه وزن در سرما

اســت کــه در سرتاســر دنیــا یافت 
مى شود. سیر مانند داروخانه طبیعى است و براى 
مؤثرترین ن بســیارى از بیمارى ها مفید است و

یک طبیعى شناخته مى شود. به طور کلى خواص 
وشیده نیست اما در برخى مواقع مشاهده مى شود 
جوانه مى زند. آیا مصرف سیر جوانه زده خطرناك  ز

رد؟ در ادامه بیشتر در این باره مى خوانیم.
ى که به مدت پنج روز جوانه مى زند، حاوى ترکیبات 

سبتبه سیر تازه است.
نه مى زند، آن را دور مى اندازید؟ باید بدانید که سیر 

انداخته شود. ى دارد که نباید دور
سیر انجام شده است، نشان مى دهد که جوانه زدن 

 کم نمى کند، بلکه قدرت آن را نیز باال مى برد.
زه اســتفاده هاى زیادى شــده و یکى از
ارخون باال و بیمارى هاى قلبى- عروقى 

وووى و ص ضدباکتریای
اســت و ـى
عفونــت 
اخوردگى 
نزاست و

ماده  غذایى همچنین براى پیشگیرى 
از ابتال به سرطان نیز توصیه مى شود.

محققان  روى ســیر جوانه زده بررســى هایى انجام 
داده اند و به این نتیجه رسیده اند که سیرى که به مدت پنج 

روز جوانه مى زند، حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى بیشترى نسبت 
این نوع سیر وجود تازه است و ترکیبات آنتى اکسیدانى که در بهسیر

دارد در سیر تازه یافت نمى شود.
آنها به این نتیجه رسیده اند که سیر جوانه زده مى تواند  

عــث  باال بردن قدرت آنتى اکسیدانى با
ترکیبات سیر شود.

یزید
ور نر

ده را د
سیرى که جوانه ز

عالیم بروز 
آلرژى فصلى را 

بشناسید

انگور براى چه کسانى مضر است؟

آگهى مناقصه نوبت دوم

سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

شهردارى دهق با استناد به مجوز شماره 460 مورخ 97/06/06 در نظر 
دارد جمع آورى زباله و نظافت شهر و خدمات فضاى سبز را از طریق 

مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/05 

جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه به شهردارى مراجعه نمایند.
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 42275111- 031

شرکت کیمیاسنج نقش جهان «سهامى خاص» به شماره ثبت 38945 و شناسه ملى 10260566005 بدینوسیله به 
اطالع کلیه سهامداران محترم مى رساند، جلسه مجمع عمومى به طور فوق العاده سالیانه رأس ساعت 20:00 مورخ 

1397/08/09 در رستوران VIP واقع در مجتمع سیتى سنتر اصفهان برگزار مى گردد.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونى و بررسى و تصویب صورت هاى مالى دوره منتهى به 1396/12/29،
2- انتخاب هیئت مدیره، 
3- انتخاب بازرس قانونى،

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

هیئت مدیره شرکت
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واي بــر غفلــت زده اي که عمرش ضــد او گواهــی دهد و 
روزگار، او را به شقاوت و پستی کشاند. از خدا می خواهیم 
که ما و شما را برابر نعمت ها مغرور نسازد و هیچ چیزي 
ما را از اطاعت پروردگار بازندارد که پس از فرارسیدن 

موال على (ع)مرگ دچار پشیمانی و اندوه نگرداند.

در مراسم ویژه و باشــکوه آیین تکریم و نکوداشت 42 
سال خدمات ارزنده مهندس محمدحسین سجاد که 22 
سال به عنوان مدیر کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان و 20 ســال در آموزش و پرورش استان 
اصفهان منشأ خدمات ارزنده اى بوده و همچنین معارفه 
مدیرکل جوان و جدید نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان، از مدیرکل قبلى تجلیل و براى مدیرکل 
جدید نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، 

آرزوى موفقیت شد.
در این مراسم که معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى 
اســتاندار، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى، 
مســئوالن دســتگاه هاى اجرایى اســتان، نیروهاى 
نظامى و انتظامى، روحانیون، خیرین مدرسه ســاز و... 
حضور داشــتند ابتدا مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: امروز مراســم تکریم و نکوداشــت، به 
پاس خدمات مدیرى خدوم، پرتالش، مستعد و مؤمن، 
که بیش از چهار دهه معلمى در اســتان، که بیش از دو 
دهه آن به عنوان مدیرکل نوســازى، توسعه و تجهیز 
مدارس استان اصفهان منشــأ ارائه خدمات ماندگارى 
بوده است برپا شده در حالى که او لحظه لحظه عمر خود 
را باقیات صالحات به جا گذاشته، که ثروتى باالتر از آن

نیست.
على اکبر کمالى، اشراف علمى و تخصصى در حوزه فنى 
کارى و ارتباط نزدیک و حضور فعال در جلسات مشترك 
اداره کل نوســازى و آموزش و پرورش را از ویژگى هاى 
مدیرکل پیشین نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان که زبانزد بود، دانســت و اظهار کرد: ارتباط با 
خیرین مدرسه ساز در مرکز استان و شهرستان ها و جذب 
و اهتمام براى گسترش فضاى آموزشى براى مهیاسازى 
محیطى مناسب و فرح بخش براى دانش آموزان موجب 

شد، آثار ماندگارى از مهندس سجاد به جا گذاشته شود.
وى از معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى مشارکت هاى 
مردمى سازمان نوسازى مدارس کشور که مهمان ویژه 
این مراسم بود خواست با توجه به اینکه در فاصله زمانى 
بسیار کوتاه از مرکز استان، مدارس نامطلوبى وجود دارد 
بنابراین به استان اصفهان که به ظاهر برخوردار است، 

نگاه ویژه داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 40 درصد 
فضاهاى آموزشى در استان اصفهان را غیر استاندارد و 
نامطلوب خواند و افزود: بسیارى از پروژه هاى آموزشى در 

استان اصفهان نیمه کاره است.
کمالى به نمایندگى از 860 هــزار دانش آموز و بیش از 
50 هزار معلم در 41 ناحیه و منطقه در استان اصفهان، از 
زحمات مدیرکل پیشین نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان طى 22 سال گذشته قدردانى کرد و براى 
مدیرکل جدید نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان که جوان، توانمند، متعهد و آشنا به کار است در 

انجام پروژه هاى مختلف، آرزوى توفیق کرد.
■■■

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان نیز گفت: 
الزم مى دانم از خدمات شایسته و ارزنده بیش از 40 سال 
انسانى که بدون وقفه در امر تعلیم و تربیت و مدرسه سازى 

فعالیت داشت، تشکر کنم.
زهره میردامادیان با بیان اینکــه خیرین در بخش هاى 
مختلف در استان اصفهان اقدامات مطلوبى انجام داده اند، 
تصریح کرد: مدرسه سازى از ارکان مهم در کشور به شمار 
مى رود و در باالترین رتبه کار خیر است که مدیرى الیق 
در اســتان اصفهان، کار خیرین را با روند بسیار خوبى به 
انجام رسانده است و این مدیر با ایثار، گذشت، فداکارى 
و پایدارى بر مشــکالت فائق آمده و ما نیز از روند کارها 
که با خوشرویى انجام مى شــد از وى درس هاى زیادى 

آموختیم.
وى ادامه داد: امسال اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز 
مدارس استان اصفهان با همکارى خیرین، 81 مدرسه در 
اختیار آموزش و پرورش قرار دادند و باید در این مراسم از 

خانواده مهندس سجاد نیز به علت همگامى و همراهى، 
تشکر و قدردانى شود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز اســتان اصفهان با 
تبریک به مدیر کل جدید نوســازى، توســعه و تجهیز 
مدارس استان اصفهان گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان اصفهان همچون گذشته همواره در کنار اداره کل 
نوسازى و آموزش و پرورش بوده و کار خیر مدرسه سازى 
در استان اصفهان را در راستاى تحقق نیات خیرین، پیش 

خواهد برد. 
■■■

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
نیز مهندس سجاد، مدیرکل پیشین نوسازى، توسعه و 
تجهیز مدارس استان اصفهان را انسانى بى ادعا دانست و 
گفت: سال هاست مهندس سجاد را مى شناسم و از نحوه 
فعالیت وى آگاهى دارم و معتقدم او اول خودسازى کرده 
و انسانیت در وى متبلور است و بعد مدرسه سازى نموده و 
انسانى داراى ایمان است که عمل صالح انجام داده است.
حمیدرضا طباطبایى با بیان اینکه عمل صالح، محبوبیت 
در مردم ایجاد مى کند براى مدیر جوان در سمت مدیرکل 
جدید نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 

آرزوى توفیق کرد.
■■■

مدیرکل پیشــین اداره کل نوســازى، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان اصفهان هم در این مراسم به برخى از 
نکاتى که طى 22 ســال در توسعه مدارس استان اتفاق 
افتاده بود اشاره کرد و گفت: در طول این سال ها، 2415 
مدرسه با همت خیرین ســاختیم که معادل 53 درصد 
مدارس ساخته شده در این 22 سال است و جالب اینکه 

50 درصد آن را خیرین ساختند.
محمدحسین سجاد افزود: سرانه فضاى آموزشى در کشور 
5/16 مترمربع بوده که این میزان در استان اصفهان 6/34 

مترمربع است.
وى وجــود خیریــن بــراى آمــوزش و پــرورش در 
اســتان اصفهــان را نعمتى بــزرگ خوانــد و گفت: 
اگر همت خیرین نبود، معلوم نبــود امروز چه وضعیتى 

داشتیم.
ســجاد از همه همکاران در اداره کل نوسازى، توسعه و 
تجهیز مدارس اســتان اصفهان، خیرین، پیمانکاران، 
مدیران کل آموزش و پرورش اســتان در ادوار مختلف 
و همه کســانى که کمک کردند، قدردانى و از حمایت 
و پشتیبانى مسئوالن در دســتگاه هاى اجرایى استان 
اصفهان و رسانه ها تشــکر کرد و گفت: حق الناس فقط 
اموال کسى را از بین بردن نیست، بلکه یک تصمیم غلط 
و یا تأخیر در اجراى تصمیم که ممکن است حقى از کسى 
ضایع شود مى تواند حق الناس باشد و قطعاً من نیز مرتکب 

این خطا شده ام که صمیمانه از همه حاللیت مى طلبم.
■■■

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى مشارکت هاى مردمى 
سازمان نوسازى مدارس کشور هم به عنوان مهمان ویژه 
این مراسم با معرفى مهندس سید مهدى میربد به عنوان 
مدیرکل جدید نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان، از خدمات ارزشــمند مهندس محمدحسین 
سجاد در این سمت قدردانى و وى را به عنوان مشاور و 
دبیر منطقه 3 استان هاى سازمان نوسازى مدارس کشور 

معرفى کرد.
محمد جمالزاده، سازمان نوســازى مدارس کشور را از 
سازمان هاى ارزشمند، تأثیرگذار و افتخارآفرین در کشور 
برشمرد و گفت: در ادارات کل نوسازى، توسعه و تجهیز 
مدارس در استان ها، عموماً افراد پاکدست، شریف و مؤمن 
فعالیت دارند و عمر خود را در توسعه تعلیم و تربیت صرف 

مى کنند که مهندس سجاد از آن جمله بود.
وى با بیان اینکه ســازمان نوســازى مدارس کشور در 
سال 2016 جایزه جهانى «ساســاکاوا» که نهادى در 
ایمن سازى مدارس در جهان است را به خود اختصاص 
داد، افزود: کسب این جایزه از ســوى سازمان نوسازى 
مدارس کشور، نشــان از انجام کارهاى بنیادى همراه با 

فناورى هاى نوین دارد.

جمالزاده تصریح کرد: سیاست سازمان نوسازى مدارس 
کشور، ایجاد مدارس ایمن، صنعتى سازى مدارس، توجه 
به معمارى مدرســه ایرانى، مکانیابى، برچیدن مدارس 
خشــتى و گلى، اتمام مجتمع هاى حیات طیبه، اجرایى 

کردن سند زیر نظام و... است.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانى مشــارکت هاى 
مردمى سازمان نوسازى مدارس کشور اظهار کرد: ریشه 
رفتارهاى اجتماعى، آموزش و پرورش است و باید براى 
رشد اجتماعى که کار اجتماعى است از آموزش و پرورش 

کمک گرفت. 
جمالزاده، سجاد را انسانى وارسته، متواضع، صدیق، پرکار 
و پرتالش خواند که این خصوصیات، عزت، سربلندى و 
کرامت را براى وى به همراه داشت و اذعان کرد: این مهم 
نصیب هر کسى نخواهد شد و با این وصف او نام خود را 

در کشور براى همیشه ماندگار کرد.
وى البته از سجاد خواســت تا تجربیات 22 ساله اش در 
پست مدیریت نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان را براى بهره گیرى دیگر مدیران، به رشته تحریر 
درآورده و مکتوب کند که سازمان نوسازى مدارس کشور 

نیز وى را براى این کار حمایت خواهد کرد. 
وى اضافه کرد: سازمان نوسازى مدارس کشور در انتصاب 
مدیران خود، جوانگرایى و ظرفیت استان ها را مدنظر دارد 
و در این راســتا اعالم مى کنم انتصاب مدیرکل جدید 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان به هیچ 
وجه سفارشى نبوده و سازمان نوسازى مدارس کشور با 
مشــورت و جمع بندى، به این نتیجه رسید که مهندس 
میربد، جوانى کارآمد است و توان انجام این کار که بسیار 
سخت است را داراست چرا که پرورش یافته سجاد است 

و قطعاً راه او را ادامه خواهد داد.
جمالزاده از همــه همــکاران در اداره کل نوســازى، 
توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان خواست تا 
با مدیــر جدید همــکارى و همراهى داشــته باشــند 
تا پروژه هــا با کارآمــدى بهتر و کیفیت بیشــتر دنبال

 شود.
وى همچنین خاطرنشــان کرد: در کشــور براســاس 
بررسى هاى انجام شده، 30 درصد مدارس کشور نیاز به 
بازسازى و مقاوم سازى دارند که این امر اعتبارى 40 هزار 
میلیارد تومانى را مى طلبد در حالى که کل بودجه سازمان 
نوسازى کشور سالیانه دو هزار میلیارد تومان است و در 
حقیقت اگر خیرین نباشند کارها مطلوب پیش نمى رود. 
همچنین باید در حوزه تعمیر و نگهدارى که بسیار مهم 
است مدارس همکارى کنند و امید است روزى در کشور، 

هیچ مدرسه غیرایمن وجود نداشته باشد.
■■■

حســن کامران، نماینده مــردم اصفهــان در مجلس 
شوراى اســالمى هم گفت: مدیرکل پیشین نوسازى، 
توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهــان در طول 
22 ســال خدمت خــود در این پســت، اســیر چپ و

 راســت نشــد، کلنگ سیاســى نزد، بى نشــان و به 
صورت تخصصى و فنــى و با مشــورت علیرغم همه 

چالش ها، کارهاى اجرایى را پیش برد و بسیار موفق بود.
■■■

حمیدرضا فوالدگر، دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى هم تکریم اینگونه مدیران را یک وظیفه 
دانست که مى تواند عملکرد آنان الگو قرار گیرد و گفت: 
برگزارى اینگونه مراسم ها یادآورى براى دیگر مدیران 
و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قــوت و در نتیجه ارائه 

خدمات بیشتر و بهتر را در کشور به ارمغان دارد.
وى با بیان اینکه استان اصفهان از نظر دارا بودن خیرین 
در کشور نمونه است، یادآور شد: ما در گذشته مصوبات 
بسیار خوبى در زمینه توسعه مدارس در مجلس داشتیم 
و پشــتیبانى کردیم ولى امروز با توجه به مشــکالت 
جارى کشــور، فعالیت در ایــن زمینه کاهــش یافته

 است.
فوالدگر اظهار کرد: امســال بودجه جارى کشور، هفت 
برابر بودجه عمرانى است و در حقیقت 90 درصد بودجه 
جارى هم پرداخت حقوق و مزایاســت و ســهم بودجه 

عمرانى در بودجه کشور یک هفتم است که بخشى هم 
متعلق به توسعه مدارس است و باید اصالح ساختار مالى 

صورت پذیرد.
■■■

در این مراسم پیام استاندار اصفهان خطاب به مهندس 
محمدحسین ســجاد، مدیرکل پیشین نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس اســتان اصفهان قرائت شد که در این 

پیام آمده است:
«افتخار سربلندى از آن کسانى است که مبناى حرفشان 
به مصداق "من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" 

رضاى حق تعالى است.»
مهرعلیزاده آورده است: «تالش هاى صادقانه و خدمت 
صادقانه شما در سمت مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز 
مدارس استان اصفهان را ارج نهاده، توفیقات و عزت شما 
در نظام جمهورى اســالمى را از درگاه احدیت مسئلت 

دارم.»
■■■

مدیرکل جدید نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان نیز گفت: مدیرکل پیشین، استادى است که با 
صرف عمر خود، براى نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان اصفهان آبرو به ارمغان آورد و این اداره همیشه 
ایام با نام او گره خورده و من به عنوان یک کارمند، از وى 

تشکر مى کنم.

ســید مهدى میربد با بیان اینکه ما نیــز با کمک همه 
همکاران سعى خواهیم کرد این سرو بنا شده را تنومند 
و همچنان سرافراز باقى داشته و استمرار بخشیم، افزود: 
راه مدیرکل پیشین پرقوت تر و با افتخارتر ادامه مى یابد 

و تالش مى کنیم تا امانتدار خوبى در این راستا باشیم.
وى تکریم و جذب خیرین مدرسه ســاز جدید و کمک 
بــراى تحقق نیــات خیرین، همســویى بــا آموزش 
و پــرورش در مناطــق و نواحــى، توجه بــه ظرفیت 
معمارى اســتان، ایجاد مدارس ســبز و ایمن، سرعت 
بخشــیدن به ســاخت مدارس، اســتفاده از ظرفیت 
پیمانــکاران، همــکارى دســتگاه هاى مرتبــط و... 
را از برنامه هاى اداره کل نوســازى، توســعه و تجهیز 
مدارس اســتان اصفهان برشــمرد و اظهار امیدوارى 
کرد با کمک و همکارى همه همــکاران براى اعتالى 
بیشــتر نام نوســازى مــدارس اســتان، همه تالش 
مضاعف داشته باشند تا هر روز این نام بالنده تر از گذشته 
باشــد.  در پایان مراســم تکریم و معارفه که در مرکز 
آموزشــى رفاهى فرهنگیان خانه معلم شماره 3  برگزار 
شده بود از سوى آموزش و پرورش استان و شهرستان ها، 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان، دستگاه هاى اجرایى، 
مؤسســات، پیمانــکاران و... هدایایى به رســم یادبود 
پیشــکش مدیرکل پیشین نوســازى، توسعه و تجهیز 

مدارس استان اصفهان شد.

همزمان با معارفه مدیر جدید نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان صورت گرفت
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