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اصفهانى ها در نقل و انتقاالت 
زمستانى پرفروغ نبودند

متـهم اصلى سیـل 
در خوزستان 

«بچه مهندس»، جرقه 
ازدواج را در ذهن 

نوجوانان روشن مى کند؟ 

سرنوشت کیک زرد  ارسال شده به اصفهان چه می شود؟سرنوشت کیک زرد  ارسال شده به اصفهان چه می شود؟
آنچه باید درباره یک نقل و انتقال هسته اي مهم بدانیدآنچه باید درباره یک نقل و انتقال هسته اي مهم بدانید
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در استان اصفهان200 هزار کارگر فقط در بخش ساختمانى به کار مشغولند

 سرم شلوغ بود، وقت نشد 
در فیلم خودم بازى کنم!

پوالد کیمیایى:

صف جانشینان کى روش باید خلوت شود
ناظمى، سخنگوى وزارت ورزش در مورد گزینه هاى توییــت عجیــب مازیار 
روش، این سئوال را ایجاد کرد سرمربى بعدى تیم جانشینى کارلوس کى 
هایى داشته باشد؟ملى باید چــه ویژگى 

بعد از حذف تیــم ملى از جام ملت هاى آســیا و  تنها چند ســاعت 
که هواداران ایرانى هنوز در شوك شکست سنگین در حالى 

مقابل ژاپن بودنــد، توییت مازیار ناظمى شــگفتى 
جدیدى را ...

در صفحه 5 بخوانید3

فقط 11 درصد 
مواد مخدر 
ترانزیتى را 
کشف مى کنیم

در همایش پیشگیرى از اعتیاد در اصفهان عنوان شد

م و

4

صف جانشینان کى
ناظمىتوییــت عجیــب مازیار
روشجانشینى کارلوس کى 
هاملى باید چــه ویژگى 

بع تنها چند ســاعت 
کهدر حالى 

مقابل
جدیدى را ...
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رئیس کمیسیون عمران گفت: طبق اطالعات جعبه سیاه 
هیچ نشانه اى از خروج خدمه سانچى از کشتى وجود ندارد. 
محمدرضا رضایى کوچى، رئیس کمیسیون عمران مجلس 
با اشاره به ادعاهاى مطرح شــده درباره زنده بودن خدمه 
کشتى سانچى، گروگان گرفتن آنها و تماس با خانواده ها 
گفت: مطرح شدن چنین مسائلى بازى کردن با احساسات 
خانواده شهدا سانچى و سوء استفاده از احساسات آنهاست. 
وى افزود: بنده از مسئوالن امنیتى درخواست کردم به این 
مسئله ورود کند و با افرادى که خاطره خانواده هاى شهداى 

سانچى را مشوش مى کنند، برخورد کند.
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه در همین راستا بنده 

از رئیس ســازمان بنادر و دریا نوردى که نماینده ایران در 
امور دریایى است، دعوت کرده ام روز سه شنبه 16 بهمن 
در کمیسیون حاضر شــود  و آخرین گزارش را به اعضاى 
کمیسیون ارائه دهد، ادامه داد: در این جلسه درباره آخرین 
مذاکرات با چینى هــا و توافقات به عمل آمده و همچنین 
چگونگى حمایت سازمان هاى ذیربط از منافع ایران بحث 
و تبادل نظر مى شود. رئیس کمیسیون عمران با تأکید بر 
اینکه مطالب منتشر شده در فضاى مجازى واقعیت ندارد، 
ادامه داد: اطالعات جعبه سیاه کشتى سانچى بررسى شده 
و در این بررسى ها، هیچ نشانه اى از خروج خدمه سانچى از 

کشتى وجود ندارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس قانون 
هر کسى که معتاد اســت باید خودش را به مراکز ترك 
اعتیاد معرفى کند و هر کســى ایــن کار را انجام ندهد، 

مجرم است.
ســردار اســکندر مؤمنى ادامه داد: در حوزه مواد مخدر 
یک موضوع مقابله داریم و موضوع بعدى درمان است و 
موضوع پیشگیرى و ساماندهى معتادان موضوعات دیگر 

ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
 دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر افــزود: امروزه 55 
درصد علت طــالق موضوع اعتیاد اســت و 70 درصد 
زندانیان در ارتباط بــا مواد مخدر در زندان هســتند و 

جرائم دیگرى مانند ســرقت نیز به دلیل مواد مخدر رخ 
مى دهد.

مؤمنى گفت: تا پایان ســال مقررات و قوانین را اصالح 
خواهیم کرد؛ ماده 15 گفته هر کسى که معتاد است باید 
خودش را به مراکز ترك اعتیاد معرفى کند و هر کســى 
این کار را انجام ندهد مجرم است  و وارد ماده 16 مى شود 
و در این ماده ما به دنبال جمع آورى و نگهدارى و درمان 
هستیم و تا پایان ســال این قانون اصالح مى شود و بنا 

داریم معتادان را با دید مجرم نگاه کنیم.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: درحال 

حاضر حدود 60 هزار معتاد در کشور داریم.

خدمه سانچى
 زنده نیستند

معتادان در صورت 
معرفى نکردن خود مجرم هستند

ایران ترور نکرده
  انتخاب | دادسـتان  عمومـى هلنـد در جریـان 
دادگاه متهمـان درجـه اول قتـل على معتمـد که گفته 
مى شود نام اصلى او محمدرضا کالهى صمدى، مسئول 
بمب گذارى تروریستى هفت تیر در ایران است، گفته اند 
هنوز شواهدى مبنى بر دست داشـتن ایران در این ترور 
پیدا نشده اسـت. او در دسـامبر سـال 2015 و هنگامى 
که خانه اش در شـهر آلمیره هلند را ترك کرد به ضرب 
گلوله کشـته شـد. معتمد در این شـهر به عنوان برقکار 

کار مى کرد.

در کشور آزادى وجود دارد
آیت ا...سـیداحمد خاتمى، عضو هیئت    ایسنا|
رئیسـه مجلس خبرگان رهبرى در سوگواره یاس نبوى 
ویژه مبلغین خاطرنشان کرد: امروز مشکالت اقتصادى 
فراوان است و گرانى افسارگسیخته بیداد مى کند و هر روز 
قیمت ها افزایش مى یابد. نباید مشکالت را انکار کرد اما 
باید در کنار مشکالت، دستاوردها و خوبى ها را نیز ارزیابى 
کرد. خاتمى تأکید کرد: امروز در کشور آزادى به معناى 
واقعى وجود دارد و از خفقان زمان طاغوت خبرى نیست 

و مردم هرچه دوست دارند مى گویند.

انتقاد فرمانده سپاه 
  فارس| سرلشکر محمدعلى جعفرى، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسـالمى در حاشیه بازدید از 
بندر جاسک با اشـاره به صید ترال کشتى هاى چینى در 
آب هاى جنوبى کشور، اظهار کرد: سیستم هاى دولتى و 
شیالت نباید جلوى مردم در استفاده از منابع طبیعى دریا 
را بگیرند و با دادن مجوز به کشتى هاى خارجى مردم را 
بیکار کنند. وى افزود: به نهاد هاى بسیج و سپاه دستورات 
الزم صادر شـده تا از مردم مسـتضعف جاسـک و بهره 

بردارى آنان از دریا حمایت شود.

افزایش 20 درصدى حقوق 
  خانه ملت| محمدمهـدى مفتح، سـخنگوى 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 98 با اشاره به میزان 
افزایش حقوق در سـال 98، افزود: کمیسـیون تصویب 
کرد حقوق تمامى حقوق بگیران در سال آینده 20 درصد 
افزایش پیدا کند. وى با اشـاره به سقف معافیت مالیاتى 
بر درآمد کارکنان دولتى، خاطرنشان کرد: براساس این 
مصوبه، سقف معافیت مالیاتى هر کارمند در سال آینده 

ماهیانه دو میلیون و 750 هزار تومان است.

مى توانستیم بهترین ها را 
تقدیم کنیم

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع    فارس|
دستى و گردشـگرى درباره تندیس جشنواره فیلم فجر 
گفت: زمانى که متوجه شـدم تندیس جشـنواره فیلم را 
از کشـور امارات مى آوریم، ابراز تأسف کردم درحالى که 
ایران مهد تمدن است؛ این موضوع تحت اختیار ما نبود 
ولى گالیه کردیم. ما مى توانستیم بهترین تندیس ها را 
تقدیمشان کنیم. امیدوارم دیگر سـال آینده حداقل این 

اتفاق نیافتد.

ترامپ، خواست خدا بود!
  تابناك | سخنگوى کاخ سفید اعالم کرد: خدا 
خواسـت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا شـود! 
سارا سندرز در گفتگویى اعالم کرد: من فکر مى کنم که 
خدا از همه ما خواسته است که نقش هاى متفاوتى را در 
زمان هاى مختلف برعهده بگیریم. من فکر مى کنم خدا 
خواست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور شود و به همین 

دلیل اکنون در این جایگاه حضور دارد. 

ظلم به کشور
  ایرنا | حجت االسالم و المسلمین محم د جعفر 
منتظرى، دادسـتان کل کشـور در نشسـتى بـا فعاالن 
اقتصـادى در منطقه آزاد چابهـار اظهار کرد: عـده اى با 
ارز 4200 تومانـى کاالیى نظیـر خوراك سـگ و گربه 
وارد کـرده اند که اصًال مورد نیاز نیسـت و این یک ظلم 

به کشور است.

خبرخوان
بازداشت هنگام ذبح االغ 

  روزنامه ایران | در پى انتشار تصاویرى 
از ذبح االغ در فضاى مجازى، شناسایى عامالن 
توزیع گوشــت این حیوان در دستور کار نیروهاى 
نظارتى و امنیتى شهرستان فالورجان قرار گرفت. 
با پیدا شدن پوست و دست و پاى االغ هاى ذبح شده 
در یکى از محله هاى فالورجان بررسى ها آغاز شد 
و مأموران قصاب و همدستش را هنگام ذبح االغ در 
یکى از باغ هاى شهرستان دستگیر کردند. در این 
محل الشه سه االغ و همچنین 15 االغ زنده نیز که 

آماده ذبح بودند پیدا شد.

5 برابر مى شود؟!
  تابناك | وزیر ارتباطات با انتشار پستى در 
صفحه توییتر خود از یک پیشرفت جدید در حوزه 
شبکه اینترنت خبر داد و نوشــت در شهر دزفول 
با ارتقاى تکنولــوژى ADSL به FTTC حداکثر 
سرعت اینترنت خانگى 16 مگابیت را به حداقل 
70 افزایش داده است و این طرح به زودى در کل 

کشور اجرا مى شود.

تیغ روى چهره مجرى 
«رودریگو آلوز»، مجرى مشــهور    رکنا |
بریتانیایــى که مدتى پیــش به ایــران آمده در 
تهران عمل جراحى زیبایى انجــام داد. جراحان 
و متخصصــان ایرانى بر روى صــورت این مرد 
عروسکى که رکورددار جراحى پالستیک در جهان 
است عمل جراحى ترمیمى بینى و پروتز چانه، لیفت 
چشم، لیفت گونه و لیفت فک انجام دادند. بیش از 
200 بخیه روى صورت ایــن هنرمند بریتانیایى 
ایجاد شده و حدود 5 سانتیمتر از پوست صورت وى 

برداشته شده است!

چطور جرأت مى کنى
بهــزاد فراهانــى، بازیگر    پندار آنالین |
پیشکســوت تئاتر انتقادهــاى تنــدى را روانه 
سلبریتى هایى کرد که روى صحنه نمایش مى روند. 
فراهانى خطاب به سلبریتى هاى سینمایى گفت: 
من به عنوان مسئول انجمن بازیگران خانه تئاتر 
مى گویم اعضاى پیوسته ما (انجمن) پنج سال است 
80 درصدشان روى صحنه نرفته اند. تو چطور جرأت 
مى کنى با آن دستمزد باال، تاالر وحدت را  بگیرى، 
در آن بازى کنى و بلیتش را صدو هشتاد صد و نود 

هزار تومان قرار دهى؟!

زنان، سرخود آمدند!
در افتتاحیه سى و هفتمین     هفت راه |
جشــنواره فیلم فجر خوانندگى زنان حاشیه هایى 
را ایجاد کــرد. اما قرار بــود در تئاترى که محمد 
رحمانیان با موضوع 40 ســالگى انقالب در این 
مراسم روى صحنه مى برد، على زندوکیلى اجراى 
موسیقى را برعهده داشته باشد و رحمانیان بدون 
اطالع مدیران جشنواره دست به تغییر خواننده و 

استفاده از بانوان مى زند.

کشف اسکلت 4000 ساله 
پــس از 40 روز از     جام جم آنالین |
کاوش در تپــه بزرودپــى بخش بندپــى غربى 
شهرستان بابل، کاوشگران توانستند اسکلت انسان 
بالغ را که متعلق به دوره مفرغ (2000 سال قبل از 
میالد) بود در عمق 9 مترى کشف کنند. در دوره 
مفرغ، طى مراسمى افراد را به صورت «جنینى» در 

کنار اجاق دفن مى کردند.

خودکشى  پس از باخت
  ایسنا| یکى از بازیکنان فوتبال هرمزگانى 
متولد سال 69 پس از شکســت تیم ملى فوتبال 
کشورمان برابر ژاپن از شــدت عصبانیت اقدام به 
خودکشى کرد. این بازیکن، سابقه دروازه بانى در 
تیم آبفا بندرعباس در رقابت هاى کشورى و استانى 

را در کارنامه داشت.

در حال حاضر و با توجه به کیــک زرد تولیدى در داخل 
کشــور و محصوالت خریدارى شــده از خارج، عالوه بر 
400 تن ذخیره گاز UF6، ایران حدود 500 تن کیک زرد 

نیز در اختیار دارد.
على اکبر صالحى، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژى اتمى دوم بهمن مــاه 1397 در برنامه «رو در رو» 
شــبکه چهارم ســیما از انتقال 30 تن کیک زرد تولیدى 
کارخانــه اردکان یــزد (مجتمع شــهید رضایى نژاد) به 
تأسیسات فرآورى اورانیوم UCF اصفهان خبر داد و پس از 
آن بود که بارگیرى این 30 تن با حضور صالحى در کارخانه 
اردکان انجام و محموله مذکور راهى اصفهان شــد تا در 

تأسیسات UCF مورد استفاده قرار گیرد.
محموله اى که روز سه شــنبه (دهم بهمن ماه) با حضور 
على اکبر صالحى، رئیس ســازمان انــرژى اتمى راهى 
اصفهان شد دومین محموله تولیدى این کارخانه است. 20 
فروردین 1397 نیز همزمان با روز ملى فناورى هسته اى 
10 تن کیک زرد تولیدى اردکان به کارخانه UCF اصفهان 

ارسال شد.
کیک زرد یکى از معروف ترین محصوالت میانى در چرخه 
سوخت است که علیرغم نامش، پودرى تیره رنگ، متمایل 
به سبز بسیار تیره است و با توجه به اینکه به صورت طبیعى 
میزان اورانیوم در کانسنگ هاى آن از عیار تقریبًا پایینى 
برخوردار هســتند، به دلیل امکانپذیــرى مصرف آن در 
کارخانه هاى فرآورى اورانیوم (UCF) کانسنگ اورانیوم 
باید در ابتدا در کارخانه تولید کیک زرد، تغلیظ و پرعیار شود.

محصول کیک زرد در نهایت براى تولید گاز UF6 طبیعى 
که خوراك اولیه سایت هاى غنى سازى است، مورد استفاده 
قرار مى گیرد. گاز UF6 ماده اولیه مجتمع هاى غنى سازى 
مثل نطنز است تا با استفاده از روش سانتریفیوژ گازى به 

غناى مورد نیاز برسد.
در واقع کیک زرد تولیدشــده در کارخانه اردکان یزد، در 
مجتمع UCF اصفهان خالص سازى شده و سپس به منظور 
غنى سازى به مجتمع هسته اى شهید احمدى روشن نطنز 

منتقل مى شود.

الزم به ذکر است خلوص اورانیوم حاصل از معدن ساغند 
یزد حدود 300 تا 400 گرم در تن است که به عنوان یک 
سنگ معدن با عیارى متوسط در کشور به حساب مى آید اما 
با توجه به سطح برنامه غنى سازى صنعتى کشور الزم بوده 
که ذخایر راهبردى کیک زرد با خریدهاى خارجى افزایش 
یابد. در همین خصوص قبل از انقالب حدود 500 تن کیک 
زرد از آفریقاى جنوبى خریدارى شد و علیرغم تالش هاى 
انجام شده در ســال هاى بعد از آن به خاطر تحریم هاى 
مختلف هیچ تولید کننده خارجى حاضر به فروش کیک زرد 

به ایران نشد. بعد از توافق ایران با گروه 1+5 ، جمهورى 
اسالمى ایران در 10 دى ماه 1394 حدود 11 تن اورانیوم 
غنى شده زیر 5 درصد خود را با 197 تن کیک زرد روسیه 
معاوضه کرد و پیش از آن هم در هفتم دى ماه محموله 60 
تنى کیک زرد از قزاقستان با همکارى نروژ وارد کشور شد. 
 بعد از اجراى برجام 149 تن کیک زرد از روسیه خریدارى و 
این محموله 149 تنى در چهار مرحله از هفتم تا 19 بهمن 
ماه 1395 در فرودگاه شهید بهشــتى اصفهان به ایران 

تحویل داده و به مجتمع UCF اصفهان منتقل شد. 

عالوه بر کیک زردهاى خریدارى شده، در 20 فروردین 
1397 نیز همزمان با روز ملى فناورى هســته اى 10 تن 
کیک زرد تولیدى اردکان بــه کارخانه UCF اصفهان 
ارسال و دومین محموله هم روز سه شنبه دهم بهمن ماه 

به اصفهان ارسال شد.
على اکبر صالحى پیش از ایــن در خصوص ارزش کیک 
زرد گفته بود:  اگر کیک زرد نداشته باشیم مثل این است 
که بهترین خودرو را داشــته باشــیم ولى بنزین نداشته

 باشیم.

آنچه باید درباره یک نقل و انتقال هسته اى مهم بدانید

سرنوشت کیک زرد  ارسال شده به اصفهان چه مى شود؟

بر اســاس گزارش روزنامه «نیویورك تایمز»، ایران در 
صدد است با توسعه مزارع اســتخراج «بیت کوین» در 
این کشــور، از این ارز دیجیتالى به عنوان راه فرارى از 

تحریم هاى بانکى آمریکا استفاده کند.
مزیت ایــن روش براى ایران این اســت که پیدا کردن 
رد نقل و انتقاالت مالى در این شــبکه ارز دیجیتالى به 
سادگى میسر نیست و وزارت خزانه دارى آمریکا به راحتى 
نمى تواند از نقل و انتقاالت بین المللى-مالى ایران در این 

بخش جلوگیرى کند. 
«نیویورك تایمز» به همراه این گزارش تصاویرى را نیز 
از یک مزرعه استخراج بیت کوین در حومه تهران منتشر 
کرده است، مزرعه اى که به نوشته «نیویورك تایمز»، 
محصول ســرمایه گذارى یک ســرمایه گذار 22 ساله 

اروپایى با یک شریک ایرانى او است.

گفتنى است مزرعه استخراج بیت کوین شیوه اى جدید 
و رو به توسعه در استخراج این ارز دیجیتال است که طى 
سال هاى گذشته قیمت آن چند ده برابر شده است. یکى از 
مزیت هاى ایران در توسعه این شبکه ارز دیجیتالى، وجود 

برق ارزان در این کشور است.
به نوشــته «نیویورك تایمز»، در ماه هاى گذشته ده ها 
سرمایه گذار استخراج بیت کوین از سراسر جهان–روسیه، 
اروپا و آسیا- در حال بررسى انتقال مزارع بیت کوین خود 
به ایران و دیگر کشــورهاى ارزان همچون گرجستان 
هستند. بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلووات ساعت 
برق در ایران شش دهم یک سنت (هر دالر آمریکا 100 
سنت است) است  در حالى که قیمت همین میزان برق در 
ایاالت متحده آمریکا 12 سنت و در کشورى مثل آلمان 

35 سنت است.

مدیرکل تأمین دام و فــرآورى محصوالت دامى وزارت 
جهاد کشــاورزى گفت: بامداد روز پنج شــنبه یکى از 
ســنگین ترین محموله هاى گوشــت از طریق هوایى 

وارد کشور شد.
محمد جعفرى در گفتگو با «تسنیم» اظهار کرد: وزن این 
محموله که شامل گوشت گوسفندى گرم است به بیش 
از 40 تن مى رسد و واردات آن از کشور قزاقستان صورت 
گرفته است.  وى افزود: این واردات تا زمان متعادل شدن 
بازار ادامه دارد و قرار است به صورت متناوب و با حجم 

بیشتر صورت پذیرد.
مدیرکل تأمین دام و فرآورى محصوالت دامى ادامه داد: 
به صورت روزانه ایــن واردات از طریق زمینى و دریایى 
نیز صورت مى پذیرد تا نیاز بازار رفع شود اما این یکى از 
پرحجم ترین محموله هایى است که به صورت یکجا با 

این وزن وارد کشور شده است.
جعفرى در خصــوص توزیع این محمولــه اعالم کرد: 
با توجه به اعالم نیاز بــازار این دســت محموله ها به 

استان هاى مختلف ارسال مى شود.

یکى از فعاالن با ســابقه حوزه گردشــگرى با اشاره به 
کاهش سفر و مســافر خروجى از درخواست داوطلبانه 

تعلیق بسیارى از آژانس هاى مسافرتى خبر داد.
اکبر غمخوار، مدیرعامل دفتر خدمات گردشگرى و از 
فعاالن حوزه گردشگرى در ارتباط با وضعیت آژانس هاى 
مسافرتى پس از افزایش قیمت ارز و حذف ارز مسافرتى 
با قیمت دولتى اظهار کرد: سفر و میزان مسافر خروجى 
کم شده  است و بســیارى از آژانس ها درخواست تعلیق 

داوطلبانه کرده اند. وى در ارتباط با میزان گردشــگران 
ورودى به کشــور گفت: در مورد گردشــگران ورودى 
نمى توان از واژه تور اســتفاده کرد اما مسافران خارجى 
به ایران ســفر مى کنند، به دلیل شــرایط سیاســى و 
تبلیغات مصنوعى (پروپاگاندا) رسانه هاى غربى، تعداد 
گردشگران اروپایى کاهش یافته و بیشتر از کشورهایى 
همانند پاکســتان، آذربایجان و...  گردشگران به ایران 

مى آیند.

2 ســال پیش همین موقع، خشکى، گردوخاك را مهمان 
زندگى خوزســتانى ها کرد و حاال باران، سیلى عظیم را در 
این منطقه راه انداخته؛ سیلى که باعث تخلیه کامل یک 
شهر شــده. وقوع چنین حادثه اى در این موقع از سال در 
استان خوزستان باعث تعجب افراد زیادى شده، به طورى 
که برخى این میزان بارش را اتفاقى بى سابقه در 40 سال 

گذشته دانســتند و انگشت اتهام را به ســمت تغییراقلیم 
گرفتند. از سوى دیگر گروهى از متخصصان هم معتقدند 
نمى توان سیل اخیر خوزستان را به طور قطع به تغییراقلیم و 
گرم تر شدن کره زمین ربط داد،  آنها مى گویند انگشت اتهام 
سیل اخیر همچنان به سمت تغییراتى است که انسان به 

طور مستقیم در طبیعت ایجاد کرده است.

محمدباقر قالیباف در یک ســخنرانى در رشــت گفت: 
FATF  با مبانى اندیشــه اى ما تفاوت داشته و آمریکا و 

دیگر کشــورها با تحمیل این لوایح مى خواهند تمامى  
کشورها را با هر گرایشى، کنترل کرده و آنان را از اقتصاد 

جهانى محروم کنند.
به گزارش «خبرآنالین» این اظهارات قالیباف در حالى 
عنوان مى شود که وى در برخى نشست هاى خصوصى 
با کارشناســان در مجمع تشخیص مصلحت، FATF را 
فاقد مشکل جدى دانسته و در عین حال برخى اشکاالت 

جزئى آن را قابل رفع دانسته است.
گفتنى است جلســات مجمع تشخیص مصلحت بدون 
حضور رســانه ها برگزار مى شــود و افــکار عمومى از 
محتویات جلســات عمومى و نشست هاى کارشناسى 
آن مطلع نمى شــوند. همچنین عالوه بر پیامک هاى 

تهدیدآمیز براى برخى اعضاى مجمع تشخیص مصلحت 
به منظور وادارکردن آنها به رأى منفى علیه FATF، مجید 
انصارى، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته بود، وى 

تهدید به قتل شده است.

گزارش «نیویورك تایمز»
 از توسعه مزارع استخراج «بیت کوین» در ایران

ورود 40 تن گوشت گرم با هواپیما از قزاقستان

درخواست تعلیق داوطلبانه آژانس هاى مسافرتى 

متهم اصلى سیل در خوزستان 

موضع دوگانه قالیباف 
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آغازحفارى تونل خط2 مترو 
قبل از نوروز 

محمدرضا بنکدار هاشـمى، مدیرعامل سازمان قطار 
شهرى اصفهان و حومه گفت: عملیات حفارى تونل 
خط 2 مترو از ایسـتگاه شـهید غفارى باالتـر از حرم 

حضرت زینب(س) قبل از نوروز آغاز مى شود.

ایجاد قطب صنایع پتروشیمى 
جنوب استان در شهرضا

فرمانـدار شـهرضا گفـت: منطقـه ویـژه اقتصـادى 
شهرستان، با استقرار صنایع پاالیشگاهى و شیمیایى 
یکـى از بهتریـن جاذبه هاى سـرمایه گذارى کشـور 
خواهد بود.على اصغر رفیعى نژاد با بیان اینکه منطقه 
ویـژه اقتصـادى ایـن شهرسـتان یکـى از بهتریـن 
جاذبه هاى سـرمایه گذارى کشـور خواهد بود، تأکید 
کـرد: ایـن منطقه بـه محلـى بـراى فعالیـت بخش 
خصوصى در زمینه صنایع پاالیشـگاهى و شیمیایى 

تبدیل مى شود.

بهره بردارى از49 پروژه 
عمرانى درنایین 

49 پروژه عمرانى با صرف هـزار میلیارد ریال در دهه 
فجـر امسـال در شهرسـتان نایین بـه بهره بـردارى 

مى رسد.
محمود جمالى، فرماندار نایین گفت: طرح هاى دهه 
فجر امسال در این شهرستان زمینه اشتغال صد نفر را 

به طور مستقیم فراهم مى کند.

فعالیت 27 پایگاه بسیج 
اصناف در استان

حمیدرضا امانى، رئیس سازمان بسیج اصناف اصفهان 
گفت: 27 پایگاه بسـیج اصنـاف در اسـتان اصفهان 
فعالیـت مـى کنندکه بعضـى از آنهـا چندیـن پایگاه 

مقاومت هم در زیر مجموعه خود دارند.

افتتاح4 خانه بهداشت کارگرى 
در کاشان 

با حضور مدیرکل امـور اجتماعـى وزارت کار، تعاون 
و رفـاه اجتماعى چهار بـاب خانه بهداشـت کارگرى 
با هزینـه دو میلیـارد ریـال در کاشـان افتتاح شـد و

 به بهره بردارى رسید.

بلیت سینماهاى اصفهان 
نیم بها شد

مدیر امور سـینمایى حـوزه هنرى اسـتان اصفهان از 
نیم بها شدن بلیت همه سینماهاى تحت پوشش حوزه 

هنرى اصفهان به مناسبت دهه فجر خبر داد.
مصطفى حسـینى اظهارکـرد: همـه عالقه مندان در 
سراسر استان اصفهان مى توانند از 12 تا 24 بهمن ماه، 
با حضـور در سـینماهاى حـوزه هنرى در شـهرهاى 
فوالدشـهر، شاهین شـهر، گـز، میمـه و همچنیـن 
سـینماهاى خوراسـگان و گـذر چهاربـاغ به صورت 
نیم بها فیلم هاى روى پرده را تماشـا کنند.وى یادآور 
شد: طرح نیم بها شدن بلیت هاى سـینما به مناسبت 

دهه فجر فقط در استان اصفهان اجرا مى شود.

اصفهان قهرمان فوتبال روى 
میز بانوان کارگر کشور

اصفهان مقام اول مسابقات قهرمانى فوتبال روى میز 
بانوان کارگر کشور را کسب کرد.

در نخستین دوره مسابقات قهرمانى فوتبال روى میز 
بانوان کارگرکشـور، تیم هاى مرکزى و فارس دوم و 

سوم شدند.
این مسـابقات با حضور 30 ورزشـکار در قالب شش 
تیم از اسـتان هاى اصفهان، قزوین، فـارس، زنجان 
و مرکزى در مجموعه ورزشـى کارگران اصفهان به 

مدت دو روز برگزار شد.

خبر

معاون ســرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: در استان اصفهان 
22 هزار اثر تاریخى با ارزش وجود دارد و پدافند غیرعامل 
مى تواند تهدیدات و نگرانى  از تخریب آثار تاریخى و فرهنگى 

را برطرف سازد.
على صالح درخشان اذعان کرد: اگر در گذشته یک نفر خانه 
تاریخى با سبک ملى در اختیار داشت و نگران بود اما امروز 
داشتن خانه تاریخى، با ارزش و گرانبهاست و در سال هاى 

آینده خانه هاى تاریخى حکم گنج را پیدا مى کنند.
وى با اشاره به اینکه در طول سال هاى اخیر ارزش بناهاى  
تاریخى را درك کرده ایم، گفت: ما ملتى با پیشینه تاریخى 

بزرگ و ملیت مذهبى و دینى هستیم و الگوى فرهنگ ایران 
اسالمى در جهان مثال زدنى و بى نظیر است که باید هویت 
خودمان را حفظ کنیم. وى افزود: در هر شهرستانى حفاظت 
از آثار تاریخى و فرهنگى به مدیریت شهرى نیاز دارد که با 
تمام وجود آن را لمس و حفظ کند و اعضاى شــوراى شهر 
باید با تمام وجود از آثار تاریخى و فرهنگى و میراث ناملموس 
شهرستان ها محافظت کنند. درخشان ابراز کرد: در استان 
اصفهان 22 هزار اثر تاریخى بــا ارزش وجود دارد که براى 
نگهدارى این آثار تاریخى، لشکرى عظیم نیاز داریم اما با 
توجه به پدافند غیرعامل، تهدید و نگرانى براى تخریب آثار 

تاریخى و فرهنگى برطرف مى شود.

مدیرکل نوســازى مدارس اســتان اصفهان گفت: به 
مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى، 
128 باب کالس درس در قالب 36 پروژه آموزشى، بهره 

بردارى و تحویل آموزش و پرورش مى شود.
مهدى میربد زیربناى این پروژه هــا را، 22 هزار و 303 
مترمربع عنوان کرد و افزود: براى احداث و راه اندازى این 
مدارس، در مجموع 335 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
استانى و ملى توسط دولت و مشــارکت خیرین تأمین 

شده است.
وى اضافه کرد: از این تعداد، چهار پروژه شامل 16 باب 
کالس و زیربناى 3955 مترمربع، با اعتبارى بالغ بر 59 

میلیارد ریال توسط دولت احداث شده است.
مدیرکل نوســازى مدارس اصفهان ادامه داد: 32 پروژه 
دیگر شامل 112 باب کالس درس با زیربناى 18 هزار و 
348 مترمربع با اعتبارى بالغ بر 275 میلیارد ریال توسط 

مردم یا با مشارکت آنها احداث شده است.
وى یادآور شــد: بر این اســاس، 89 درصد پروژه هاى 

تحویلى در دهه فجر امسال مردمى و مشارکتى است.
به گفته میربــد، این پروژه ها به لحاظ کاربرى شــامل 
16 باب فضاى آموزشــى، هفت بــاب کالس ، دو باب 
سالن ورزشى، هفت باب نمازخانه و چهار باب ساختمان 

ادارى است .

بهره بردارى از 36 طرح 
آموزشى در استان در دهه فجر

در سال هاى آینده، خانه هاى 
تاریخى حکم گنج را پیدا مى کنند

همایش مشــترك فرمانداران، بخشــداران، دهیاران و 
اعضاى شوراى اسالمى شــهر و روستاى استان اصفهان 
با رویکردهاى اجتماع محور در پیشگیرى از اعتیاد در تاالر 

حافظ مجموعه فرهنگى شهروند اصفهان برگزار شد.
در ابتداى این همایش، دبیر شــوراى مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان با بیان اینکه امروز در این نشست قرار است 
نقشه راه در حوزه آسیب هاى اجتماعى که اولویت آن مبارزه 
با مواد مخدر است ترسیم شود، گفت: امروز در جهان مواد 
مخدر از ماهیت سیستمى، هوشمند و پویا برخوردار بوده که 
این امر گویاى حجم آسیب هاســت و جمهورى اسالمى 
ایران به علت نزدیکى با افغانســتان به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده مواد مخدر در جهــان، طالیه دار مبارزه با مواد 

مخدر است.
اصغر هدایت اظهار کرد: نرخ رشــد اعتیــاد مواد مخدر در 
کشــور 5/4 درصد بوده که این میزان در استان اصفهان 
2/4 درصد اســت ولى براى اســتان اصفهان که استانى 
فرهنگى اســت حتى یک نفر هم زیاد است و باید بیش از 
پیش تالش کرد. وى ادامه داد: این نشست فرصت بسیار 
خوبى براى ارائه راهکارهاى مبارزه با مواد مخدر است. این 
در حالى است که اعتیاد به مواد مخدر، یک آسیب اجتماعى 
است و امروز دغدغه همه مسئوالن و مردم است که باید با 
مشارکت اجتماعى در به صفر رساندن نرخ اعتیاد در کشور 

و استان، فعالیت کرد.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
با بیان اینکه دشمنان سالمت براى جوانان و سنین مختلف 
براى ایجاد انگیزه استفاده از مواد مخدر نسخه هاى مختلف 
پیچیده و برنامه دارند، گفت: در اینگونه نشســت ها، باید 
راهکارهاى الزم براى مبارزه و مقابله با مصرف مواد مخدر 
ارائه شود و در این راستا نیز گروه هاى مرجع در جامعه باید 
طورى رفتار کنند که خانواده باید در پیشــگیرى از اعتیاد 

فرزندان خود بیش از مسئوالن بکوشند.
سرپرست فرماندارى اصفهان هم با تبریک آغاز چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمى گفت: امروز ما در جنگ اقتصادى 
باید با وحدت و هماهنگى براى رفع مشکالت کشور تالش 

کنیم.
فریبرز امیرى با بیان اینکه سیاست جمهورى اسالمى در 
سال هاى اخیر، مبارزه با مواد مخدر بوده است، اظهار کرد: 
از سال 57 تا سال 91، استراتژى دولت ها مبارزه با عرضه و 
تقاضاى مواد مخدر بود و این امر در دستور کار دولت ها بود 
اما از سال 92 با روى کار آمدن دولت تدبیر و امید، استراتژى 
اجتماعى کردن مبارزه با مواد مخدر در اولویت اول دولت 
قرار گرفت و با بهره گیرى از همــه ظرفیت ها، هر یک از 
ارگان ها و سازمان ها به ســهم خود در راستاى اجتماعى 
کردن مبارزه با مواد مخدر گام برداشتند و حتى طرح جامع 
مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششــم مدنظر قرار گرفت تا 

عملیاتى شود. امیرى درمان اعتیاد را نیز سخت، پیچیده و 
پرهزینه دانست و گفت: باید همه ما دستگیر معتادان باشیم 

و با ایجاد زمینه اشتغال آنان، به آنها کمک کنیم.
هومان نارنجى ها، پژوهشگر ملى حوزه اعتیاد نیز به عنوان 
سخنران کلیدى این نشست با تشریح تاریخچه مواد مخدر 
در جهان، قبــل و بعد از پیروزى انقالب اســالمى گفت: 
در ســال 2002، میزان تولید تریاك در کشور افغانستان 
2000 تن بود که این میزان در سال 2012 به 12 هزار تن 
رسید. این در حالى است که از هر 10 کیلو تریاك، یک کیلو 
هروئین به دست مى آیند و طبیعتاً انتقال راحت تر خواهد بود.
این پژوهشــگر اعتیاد اذعان کرد: بر اساس گزارشات، ما 
فقط توانســته ایم 11 درصد مواد مخدر ترانزیتى را کشف 
کنیم و باید بدانیم در هیچ جامعه اى مواد مخدر ریشــه کن 
نخواهد شد. وى با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
سال 1367 تشکیل و بذر پیشگیرى از مواد مخدر در سال 
75 در کشور پاشیده شد، افزود: به نظر من، معتاد زاییده یک 
جامعه ناسالم است و ما وظیفه داریم خانواده ها را براى تربیت 
مطلوب فرزندان آموزش دهیم. بنابراین خانواده ها خود باید 
در راستاى عدم اعتیاد جوانان و پیشــگیرى گام بردارند و 
باورهاى غلط گذشته و اینکه یک بار مصرف اشکال ندارد، 
یا شیشه اعتیاد نمى آورد و یا اینکه جوان من معتاد نمى شود 
را اصالح کنند چرا که یکى از مشکالت جوانان و خانواده ها 

آن است که فکر مى کنند معتاد نمى شوند.

فقط 11 درصد مواد مخدر ترانزیتى را کشف مى کنیم

نشست مدیران کشــورى و برخى مدیران کل استان 
اصفهان در دیــدار با مدیرعامل شــرکت عمران در 

فوالدشهر برگزار شد.

به منظور صاحبخانه کردن خانواده هاى تحت پوشش 
بهزیستى استان اصفهان که صاحب دو فرزند معلول 
جسمى حرکتى هستند، نشســتى با حضور مدیر کل 
بهزیستى و بنیاد مســکن انقالب و همچنین انجمن 
خیرین مسکن ساز استان و بنیاد علوى در فوالدشهر 
برگزار شد. در این جلسه مقرر شد مساعدت الزم توسط 
شرکت عمران براى خانه دار شدن خانواده هاى داراى 
دو معلول، با توجه به اینکه  در قالب طرح مهر ثبت نام 
و سازماندهى شده اند، ولى مراحل تکمیل وجوه آنها 
کامل نشده ، تحویل واحدها با اعطاى تسهیالت ویژه 

در واحدهاى باقیمانده مسکن مهر صورت گیرد.

صاحبخانه شدن خانواده هاى داراى2 فرزند معلول 
در فوالدشهر 

شهردار تیران گفت: سرانه فضاى سبز شهروندان تیرانى 
به کمتر از 10 متر مى رسد، به نوعى که با فقر فضاى سبز 

در محالت مختلف این شهر مواجه هستیم.
  امین شکرزاده اظهارکرد: رویکرد اصلى شهردارى تیران و 
کرون،  رسیدگى به زیبایى و المان هاى شهرى است. وى 
با اشاره به اینکه روزانه 20 تن زباله جمع آورى مى کنیم و 
33هزار متر مربع در روز نظافت شهرى صورت مى گیرد، 

ادامه داد: به زودى دو پارك با درختان مقاوم به خشکى در 
تیران احداث مى شود.شهردار تیران افزود: ایجاد فضاهاى 
بازى اســتاندارد و جایگزینى آن با اســباب بازى هاى 
غیراســتاندارد و فلزى، از دیگر رویکردهاى شهردارى 
تیران است. وى بیان کرد: ساماندهى تابلوهاى شهرى، 
اصالح وتعویض سرعتگیرهاى پالستیکى و جایگزینى 
طرح استاندارد آن، از دیگر اقدامات شهردارى تیران است.

شهر تیران با کمبود فضاى سبز روبه رو است

مدیر شعب بانک سپه منطقه اصفهان گفت: این بانک 
از سال 95 تا 97 با هدف کمک به تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتى و حمایت از تولید و اشــتغال، بیش از 4000 
میلیارد ریال به واحدهاى تولیدى واجد شــرایط استان 

تسهیالت پرداخت کرده است.
حمیدرضا باقرى افزود: در ده ماهه ســال جارى بیش از 
500 میلیارد ریال از این میزان تسهیالت پرداختى براى 
رونق 42 واحد تولیدى استان در قالب کارگروه تسهیل و 
رفع و موانع تولید بود که رتبه اول استانى در بین شبکه 
بانکى را کسب کرده است. وى تصریح کرد: بانک سپه 
براى کمک به تولید در اســتان از ابتداى سال جارى تا 
پایان دى ماه 21 هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار 
فعاالن بخش هاى مختلف اقتصادى قرار داده اســت. 
وى ادامه داد: بخش  هاى صنعــت، بازرگانى، خدمات، 
مسکن، ساختمان و کشاورزى به ترتیب بیشترین میزان 
تســهیالت دریافتى از بانک ســپه را به خود اختصاص 
داده اند. مدیر شعب بانک سپه منطقه اصفهان در بخش 
دیگرى از سخنانش گفت: بانک سپه در ده ماه اخیر براى 
ازدواج جوانان 4076 فقره وام ازدواج با 660 میلیارد ریال 

به واجدان شرایط در استان پرداخت کرده است.
وى ادامه داد: این بانک با اجراى طرح ضربتى پرداخت 
قرض  الحسنه ازدواج در استان اصفهان، به  صف انتظار 

متقاضیان تسهیالت ازدواج پایان داد.
مدیر شعب منطقه اصفهان به تأثیر امضاى تفاهمنامه 
بین بانک ســپه و کمیته امداد و بهزیســتى در تسریع 
پرداخت تسهیالت اقشار آسیب  پذیر استان اشاره کرد و 
افزود: بانک سپه براى حمایت از اقشار آسیب  پذیر تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستى، از ابتدا تا پایان دى ماه 
سال جارى تعداد 71 فقره تســهیالت قرض  الحسنه 
به مبلغ 11میلیارد و 475 میلیــون ریال به مددجویان 
بهزیســتى، 137 فقره تســهیالت به مبلغ 25 میلیارد 
ریال به افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینى(ره) و 
مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال در قالب حمایت از 
مشاغل خانگى پرداخت کرده است. وى از افزایش منابع 
بانک سپه در استان اصفهان طى سال جارى خبر داد و 
افزود: منابع این بانک در استان از 64 هزار میلیارد ریال 
از ابتداى ســال جارى به 80 هزار میلیارد ریال در پایان 

دى ماه رسیده است.

پرداخت4000میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید 
توسط بانک سپه

شهردار اردستان گفت: در کوه هاى اطراف اردستان، سه 
محوطه با نقوش سنگ نگاره ها کشف شده که اکثراً 

نقوش بزکوهى دارند.
محسن حیدرى افزود: این ســنگ نگاره ها براثر یک 
گزارش محلــى و پیگیرى فعاالن گردشــگرى، در 
هفته گذشته در یکى از روســتاهاى اطراف اردستان 

به دست آمده است.
وى در رابطه با قدمت این سنگ نگاره ها عنوان کرد:  
گلپایگان و ...دارد، باید قدمت مشابهى داشته باشد.این نقوش به دلیل شباهت هایى که با سنگ نگاره هاى 

شهردار خبر داد؛

کشف سنگ نگاره هاى تاریخى در اردستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: 65 هزار کارگر ساختمانى در استان اصفهان تحت 

پوشش بیمه قرار گرفتند.
محسن نیرومند با انتقاد از نرخ شــیوع 17/5 درصدى 
اعتیاد در استان اظهارکرد: متأسفانه در برخى از واحدهاى 
بزرگ کارگرى ما، تا 28 درصد شــیوع اعتیاد ثبت شده 
اســت و در همین راســتا، 80 بهبان، تربیــت و در این 

واحدها در تالش هســتند تا با  برنامه ریزى هاى الزم، 
ازپیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى جلوگیرى کنند.

■■■
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان در ادامه با 
بیان اینکه یکى از بهترین دستاوردهاى چند سال اخیر، 
بیمه کارگران ساختمانى بوده اســت، افزود: کارگران 
ســاختمانى در  معرض  بیشــترین خطرات هستند  به 

نوعى که 30 درصد فوتى هاى در حین کار، از این دسته 
کارگران  بوده اند.

وى با بیــان اینکه 200 هــزار کارگر ســاختمانى در 
استان اصفهان مشــغول به فعالیت هســتند، گفت: با 
تالش هاى صورت گرفتــه، تاکنون 65 هزار نفر تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفته اند و سعى داریم تا این میزان 

افزایش پیدا کند.

شیوع اعتیاد
 در واحدهاى بزرگ استان 

در استان اصفهان200 هزار کارگر فقط در بخش ساختمانى به کار مشغولند

شــهردار اصفهان گفت: در دهه فجر و چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اســالمى، شــهردارى اصفهان بیش از 
300 عنوان برنامه فرهنگى، اجتماعى، ورزشى و عمرانى 
در محالت مختلف مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان 

اجرا مى کند.
قدرت ا... نوروزى افزود: 300 برنامه در نظر گرفته شــده 
شهردارى اصفهان، شــامل برگزارى جشن در محله ها و 
مدارس، تجلیل از افتخار آفرینان ورزشى، برنامه هایى با 

عنوان «چهلستون انقالب» است.
وى با بیــان اینکــه زیباســازى فضاهاى شــهرى با 
عنوان«چهلســتون انقالب»برنامه ریزى شــده است، 
تصریح کرد: با توجه بــه تقارن ایام ا...دهــه فجر با ایام 
فاطمیه(س)، برنامه ها به گونه اى اجرا مى شود تا حرمت 

این ایام حفظ شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در ایام دهه فجر طرح هایى 
براى رفاه حال مردم با هدف توزیع متوازن امکانات مورد 
نیاز در مناطق مختلف شــهر اجرایى مى شود، گفت: به 

عنوان مثال در هفته پیش رو، افتتاح رســمى «ســینما 
بهمن» در منطقه 15 شــهردارى اصفهان(خوراسگان) 
در راستاى تحقق هدف توزیع متوازن امکانات فرهنگى 

انجام مى شود.
نوروزى با بیان اینکه در این ایام «پروژه پردیس هنر» در 
منطقه 6 شهردارى اصفهان افتتاح خواهد شد، افزود: این 
پروژه که 80 هزار مترمربع وسعت دارد، با رویکرد فرهنگى 
و هنرى داراى امکاناتى شامل ســالن آمفى تئاتر روباز با 

ظرفیت 3500 نفر است که در دهه فجر افتتاح مى شود.
وى خبر از کلنگزنى تقاطع غیرهمسطح«نصف جهان» در 
مجاورت کارخانه قند و آرامستان باغ رضوان در این ایام داد 
و گفت: آیین کلنگزنى این پروژه با حضور مسئوالن انجام 

خواهد شد که امیدوارم با سرعت اجرایى شود.

ساسان اکبرزاده

300 برنامه شهردارى اصفهان در 40 سالگى انقالب

رئیس مرکز آموزشى و فرهنگى سماى نجف آباد گفت: 
نخستین جشــنواره طراحى لباس ایرانىـ  اسالمى در 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار مى شود.
اسدا... خاکى اظهار کرد: نخســتین جشنواره طراحى 
لباس ایرانىـ  اســالمى و همایش ملى طراحى پارچه 
و لباس با حمایت و مشــارکت دانشــگاه آزاد اسالمى 

نجف آباد از 5 تا 9 اسفند برگزار مى شود.وى، طراحى لباس 
اجتماعى بانوان و آقایان، طراحى لباس براى کارکنان 
سما در سطح کشور، طراحى لباس متحدالشکل براى 
دانش آموزان سما در سطح کشور و طراحى لباس کودك 
را از محورهاى این جشنواره در بخش طراحى لباس و 

دوخت عنوان کرد.

برگزارى جشنواره طراحى لباس ایرانى
 در دانشگاه آزاد نجف آباد
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در جوایز ســاالنه «گلدابگ» که به عنوان مهمترین 
جایزه سینماى سوئد از ســوى آکادمى فیلم این کشور 
برگزار مى شود، فیلم «مرز» به کارگردانى على عباسى 

موفق به کســب شــش جایزه بهتریــن فیلم، 
بهترین بازیگر نقش اصلى زن (او مالندر)، 
بازیگر نقش مکمل مــرد (اى رو میلونوف) 
و همچنیــن جوایز بهتریــن صدابردارى، 
چهره پردازى و جلوه هــاى ویژه بصرى 

شد. 
فیلم «مرز» در جشنواره کن سال 
گذشــته موفق به کسب جایزه 
بهترین فیلم بخش نوعى نگاه 
کن شد و تحســین منتقدین را 
برانگیخت. ساخته این کارگردان 

ایرانى دربــاره دو موجود عجیب 
ومتفاوت با مشکالت کروموزومى 
است که یکى از آنها به سوى خیر 
و یکى به سوى شــر تمایل دارد، 
فیلم در واقع درباره مشکالت افراد 

متفــاوت در جامعه اســت.«مرز» به عنــوان نماینده 
سینماى ســوئد در شــاخه بهترین فیلم خارجى جوایز 

سینمایى اسکار 
انتخاب شده  بود 

اما نتوانســت 
جمــع  بــه 

نامزدهــاى 
این  نهایــى 

شــاخه راه یابد. 
البته این فیلم در شاخه 

بهترین چهــره پردازى 
نامــزد نهایى اســکار 

2019 است.

نمایش فیلم سینماى «بمب، یک عاشقانه» به کارگردانى پیمان معادى در آمریکا آغاز مى شود.
فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» با همکارى مؤسسه توزیع، تهیه و پخش «شــید فیلم» و شرکت «دریم لب فیلمز» براى 
اکران در شهرهاى داالس، هیستون، آستین، سن دیگو، ویرجینیا، سن فرانسیسکو، جورجیا و واشنگتن آمریکا 

آماده شده است.
پیمان معادى، لیال حاتمى، سیامک انصارى، حبیب رضایى و سیامک صفرى بازیگران اصلى فیلم هستند.

داستان «بمب» با حال و هواى موشکباران تهران در سال 1366 روایت مى شود و فیلمنامه آن همچون 
اثر قبلى این کارگردان توسط خود معادى نوشته شده است.

به گزارش «ایسنا»، اولین نمایش این فیلم پنج شنبه (18 بهمن ماه)، ساعت 8 شب (به وقت محلى) 
همزمان در سه شهر داالس، هیستون، آســتین خواهد بود و پس از آن اکران خود را در شهرهاى 

دیگر آمریکا ادامه مى دهد.
«شید فیلم»  سعى دارد با انتخاب فیلم هاى قابل دفاع و ارزشمند از کلیه فیلم هاى پارسى زبان 
ایران و جهــان حمایت کند تا عــالوه بر آشــنایى خارجى ها با فرهنگ و هنــر ایران و 
پارسى زبانان، باعث حفظ رابطه و پیوندهاى ایرانیان خارج از کشور مخصوصاً نسل جدید 

و جوان با فرهنگ و هنر ایرانى باشد.

پوالد کیمیایى در نشست پرسش و پاسخ اولین فیلمش در مقام کارگردان که در نخستین روز جشنواره برگزار شد، درباره سختى هاى ساخت «معکوس» اشاره کرد و درباره بازى نکردنش 
در این فیلم توضیح داد.

او در ابتداى این نشست با تشکر از عوامل براى همراهى در این فیلم گفت: «درست است که پدر من فیلمساز است و جزو فیلمسازان مؤلف است. اما از اعتماد عوامل فیلم به کارگردانى جوان 
مثل من ممنون هستم. یکبار ساخت این فیلم متوقف شد اما گروه پاى کار من ایستادند.»

او در پاسخ به این سئوال که وسوسه نشده است در کار خودش بازى کند، توضیح داد: «جهان کارگردانى بسیار متفاوت از بازیگرى است. وقتى از کل به جزء نگاه مى کنى، خودت نمى توانى 

بازیگر باشى و تمام کارگردان هایى که این موقعیت را تجربه کردند، زیاد موفق نبودند. اصًال در این فیلم جاى بازى من نبود. آنقدر سرم شلوغ بود که اصًال وقت نداشتم به بازى فکر کنم. 
از طرف دیگر، دوست داشتم کارگردانى کنم.»

پوالد کیمیایى در پاسخ به سئوالى درباره شخصیت «پدر ساالر» و تلخى شخصیت او در این فیلم گفت: «قهرمان پرورى و این شکل روایت از قهرمان سازى که از سینماى غرب مى آید و 

در سینماى مسعود کیمیایى هم بومى سازى شده را مى خواستم بشکنم.» او با تأیید وام گرفتن از سبک فیلمسازى پدرش و اداى دین به ایشان گفت: «من گرامر سینما را از پدرم یاد گرفتم 

و اصًال این نبوده که بخواهم پز متفاوت بودن بگیرم. سینماى مسعود کیمیایى در نهایت قهرمانش آن پاکى و ایستادگى را دارد و در ذهن مخاطب همیشه محکم مى ماند. اینجا اما اینگونه 

نیست. اینجا قهرمان ما برنده مسابقه نمى شود. من در ابتدا خواستم از جامعه و خودم دور نمانم. مى خواهم دوربینم را در زاویه اى قرار بدهم که خودم را در آن پیدا بکنم. من به آن سینمایى 
که پدر دارد و ریشه در فرهنگ کهن ایرانى دارد عالقه دارم اما در اینجا به گونه اى دیگر روایت شده است.»

«دواین جانسون» اعالم کرد که برنامه اى براى 
حضور در قســمت جدید فیلم «سریع و خشن» 

ندارد.
جدید ترین فیلم دواین جانســون به نام «هابز و 
شاو» نسخه فرعى فیلم «سریع و خشن» است 
و در 26 ژوئیه (4 مرداد 98) اکران خواهد شد که 
با «جیسون استاتهام» به عنوان هم تیمى براى 
مقابله با شــخصیت شــرور این فیلم همکارى 

کرده است.
بر خالف انتظار هوادارانشــان ایــن فیلم باعث 
شــد که این دو بازیگر فرصت حضور در «سریع 
و خشن 9» را از دســت بدهند و با اعالم دواین 
جانسون حضور آنها در این فیلم منتفى شده است.

جانســون طى مصاحبه اى دربــاره این موضوع 
گفته اســت: برنامه ریزى ها بر این صورت بوده 
که جهان «سریع و خشــن» پیوسته گسترش و 
توســعه پیدا کند و ما به دلیل اینکه فیلمبردارى 
آن به زودى شروع خواهد شــد، برنامه اى براى 
حضور در قسمت جدید این فیلم سینمایى نداریم

 امــا کســى نمــى دانــد شــاید در «ســریع 
و خشــن 10» دوبــاره بــه ایــن مجموعــه 

بازگشتیم.
دواین جانسون از قســمت پنجم این مجموعه 
فیلم سینمایى آغاز به کار کرد و در قسمت ششم 
و هفتم و همچنین در آخرین قســمت آن یعنى 
«سرنوشت خشــمگین» نیز ایفاى نقش کرده 

است.
فیلم «هابز و شــاو» توســط «دیویــد لینچ» 
کارگردانى مى شود که کارگردان فیلم « ددپول 
2» نیز بوده اســت و طبق پیش بینى این سایت 
این فیلم بیش از یک میلیون دالر فروش خواهد 

داشت.

ســریال «دنگ و فنگ روزگار» بــه کارگردانى 
جواد مزدآبادى و تهیه کنندگى امیرحسین طالبى 
کاشانى این روزها در تهران در حال فیلمبردارى 

است.
در هفته گذشته صحنه هایى در لوکیشن ساختمان 
نیمه کاره با بازى غالمرضا نیکخواه، مجید قربانى، 
محمد نادرى، سینا رازانى، ســارا والیانى در حال 

ضبط بود.
در حال حاضر تصویربردارى به نیمه رسیده و گروه 

مشغول ضبط سکانس هاى قسمت 31 هستند.
محمد نادرى، سیروس گرجســتانى، غالمرضا 
نیکخواه، بیژن بنفشــه خواه، نیما شاهرخ شاهى، 
پانته آ مهدى نیا، زهرا داود نژاد، محمد فیلى، زهره 
فکور صبور، امیر غفارمنش، ساعد هدایتى، فرخنده 
فرمانى زاده، سینا رازانى، مهرى آل آقا، مریم شاه 
ولى، ژیار محمدزاده، فاطمه شکرى، طناز دهقان 
و وحید ندایى از جمله  بازیگران ســریال «دنگ و 

فنگ روزگار» هستند.
داستان این سریال به ارتباط دو دوست برمى گردد 
که طى شراکتى دچار مشکالتى مى شوند و ناچار 
خواهند شد سال ها این مشــکل را پنهان کنند. 

همین پنهان کارى باعث اتفاقات طنزى مى شود.

رضا رشــیدپور، مجرى تلویزیون درباره ادامه دار بودن برنامه «حاال خورشید» در تلویزیون اعالم کرد که این 
برنامه در نیمه هاى اسفند به پایان مى رسد.

رشیدپور با بیان اینکه «حاال خورشید» براى عید ویژه برنامه ندارد، گفت: در برنامه «حاال خورشید» تا پیش از 
عید نوروز، حدود 18 اسفند ماه در خدمت مردم هستیم.

او توضیح داد: براى اجراى جشنواره فیلم فجر، هم افتتاحیه و هم اختتامیه به من پیشنهاد شد اما ترجیحم این 
بود که دوستان دیگر مراسم را اجرا کنند.

رشیدپور که سال گذشته اجراى برنامه «هفت» در جشنواره فیلم فجر را بر عهده داشت، در پاسخ به اینکه اگر 
پیشنهادى براى اجراى برنامه سینمایى شود، مى پذیرد؟ گفت: قطعاً دیگر نه در «هفت» بلکه در تلویزیون برنامه  

سینمایى اجرا نخواهم کرد به دلیل اینکه خاطره خوبى از اجراى آن ندارم. 

کارگردان «آچمز» با اشــاره به اینکه این مجموعه تلویزیونى فضایى طنز دارد، عنوان کرد تصویربردارى این سریال تا 
اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت. مهرداد خوشبخت، کارگردان سریال «آچمز» درباره این مجموعه که این 

روزها در حال تصویربردارى است گفت: تصویربردارى سریال «آچمز» از اواخر آبان آغاز شد و تا اردیبهشت سال 
آینده ادامه دارد. وى درباره اضافه شدن بازیگران جدید به این پروژه اظهار کرد: فعًال پروژه را با بازیگران فعلى ادامه
مى دهیم و فکر نمى کنم بازیگر جدیدى به کار اضافه شود. این کارگردان در پایان سخنانش درباره فضاى این 
سریال عنوان کرد: «آچمز» کمدى نیست اما فضاى مفرح و شــیرینى دارد که فکر مى کنم مخاطب دوست 
داشته باشد.«آچمز» یک درام با موقعیت هاى طنز است که تا اردیبهشت ماه سال آینده تصویربردارى آن در 

لوکیشن هاى مختلفى در شهر تهران ادامه دارد.
در خالصه داستان مجموعه تلویزیونى «آچمز» آمده است: مصیب پس از چهل  و پنج سال مى فهمد که تنها 
فرزند خانواده نبوده است. وى براى پیدا کردن گمشده  سالیان دور مادرش، راهى تهران مى شود و اما خودش 

هم گمشده  بزرگ ترى دارد؛ عزت و احترام! مجبور است بین این دو گمشده یکى را انتخاب کند و همین 
داستان هاى پیچیده اى برایش به وجود مى آورد که او را تبدیل به انسانى دیگر مى کند.

«آچمز» به کارگردانى مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگى حسین آقاهرندى در 30 قسمت 
براى پخش از شبکه 3  سیما در حال تولید است.

پوالد کیمیایى:

 سرم شلوغ بود، وقت نشد در فیلم خودم بازى کنم!

مجبور است بین این دو گمشده یکىر احترام! ننمینگ ترىدارد؛ عزت و  را انتخاب کند و ه
ند.چیده اى برایش به وجود مى آورد که او را تبدیل به انسانى دیگر مى کن
سمت قس 0گردانى مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگى حسین آقاهرندى در 30

3بکه3  سیما در حال تولید است.

 بازى کنم!

«دنگ و فنگ روزگار» 
به نیمه رسید

«دواین جانسون» 
«سریع و خشن 9» را 

از دست داد

نمایش فیلم سینماى «بمب، یک
فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» با ه
اکران در شهرهاى داال

آماده شده است.
پیمان معادى، لیال
داستان «بمب
اثر قبلى این
به گزارش «
همزمان د
دیگر آمر
«شید
ایر
پ

منتظر یک سریال مفرح و جذاب باشید«بمب» پیمان معادى به آمریکا رسید

آیا تلویزیون کودك همسرى را تبلیغ مى کند؟ ماجراى کودك همسرى و یا 
ازدواج کودکان بحث داغ این روزهاست. همین چند روز پیش بود معصومه 
ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهورى از چهار الیحه جدید در  
دستور کار معاونت امورزنان و خانواده خبر داد که یکى از این لوایح مسئله «سن 
ازدواج» است. در کشاکش این بحث، سریال «بچه مهندس» با نمایش عشق 

پسرى 14 ساله به یک دختر، حواشى این موضوع را داغ تر کرده است.
صدا و سیماى ملى، یکى از اثرگذار ترین رسانه هاى کشور به شمار مى آید و 
به همین دلیل هم محتوایى که از این رسانه پخش مى شود مورد توجه قرار 
مى گیرد. ســریال هایى که از شــبکه هاى مختلف در این رسانه ملى پخش 
مى شود همیشه با نقد هایى همراه بوده اما این روزها یک سریال چالش برانگیز 
شده است. «بچه مهندس» که به تازگى فصل دوم خود را شروع کرده و از زمان 
پخش با حواشى و گاف هاى زیادى همراه بود؛ این روز ها در فضاى مجازى 
در مظان اتهام قرار گرفته و خیلى ها این ســریال را بــه نوعى تبلیغ و ترویج 
کودك همســرى مى دانند. هرچند که از محتواى سریال نیز چنین مشخص 

است اما سازندگان فیلم نظر دیگرى در این باره دارند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که داستانى فرعى در این سریال درباره عشق نوجوانى 
14 ساله با دخترکى 11 ساله تماشاگران سریال را شوکه کرد. اتفاقى که صداى 
خیلى ها را در فضاى مجازى درآورد. بعد از این انتقادها نوبت بازیگران و دیگر 
عوامل سریال بود که مورد انتقاد قرار گیرند، به خصوص بازیگرى چون بهاره 
رهنما که قبًال با انتشار پستى در توییتر خود پدیده کودك همسرى را به شدت 
مورد انتقاد قرار داد اما در عمل مى آید در سریالى با چنین پیامى بازى مى کند: 
«شخصى که خودش مخالف پدیده کودك همسرى است در این فیلم دقیقاً به 
تبلیغ و ترویج آن پرداخته است»، «تبلیغ کودك همسرى در تلویزیون، جالب 
اینجاست بهاره رهنما...» و این: «بهاره رهنما نمى یاد بگه داره با این سریال 

مبتذل کودك همسرى رو ترویج مى ده؟»
بهاره رهنما درباره شــایعات مطرح شــده درباره ترویج ازدواج کودکان در 
سریال «بچه مهندس» توضیح داد. او با انتشار سکانس هایى از سریال «بچه 

مهندس» در اینستاگرام، نظر خود را درباره ازدواج کودکان اینطور مطرح کرد: 
«به نظر من ازدواج کودکان خصوصًا دختر بچه ها مى تواند از مضامین مهم 
کودك آزارى باشد، بارها هم در این باره گفته ونوشته ام! سریال رو که ندیدید 
الاقل سکانس هاش رو ببینید تا به میزان بى انصافى برخى پى ببرید!  این همه 
در مورد مضرات و آسیب هاى چند همسرى و ورود نکردن به زندگى مردان 
متأهل نوشتم و کمپین تشکیل دادم باز سایت هاى زرد چندى پیش نوشتند: 
بهاره رهنما موافق چند همسرى است! پس من آموخته ام که داور همه اعمال 
و افکار ما خداست نه عده اى فراموشکار که همه چیز را به زعم خود برداشت 

مى کنند و مصادره به مطلوب مى کنند.»
در این میان سعید سعدى، تهیه کننده سریال «بچه مهندس» نیز مى گوید: 
«مخاطب در این ســریال مى بیند که "مژگان" و "جواد" در پرورشگاه با هم 
همبازى هستند و زمانى که خانواده اى "مژگان" را به سرپرستى مى گیرد، به 
"جواد" قول مى دهند که او مى تواند بعد از اینکه 18 ساله شد "مژگان" را که 
دوست دوران کودکى اش بوده ببیند و این ترویج کودك همسرى نیست. این 
موضوع که انسان ها مى توانند از سنى که به بلوغ رسیدند به همسر فکر کرده و 
ازدواج کنند را همه علما تأیید کردند و این موضوع خالف عرف نیست و نبوده 
است.در سریال "بچه مهندس" نیز ما خالف عرف عمل نکردیم، در جامعه 
ما و در واقعیت از این گونه اتفاق ها بســیار رخ داده اســت.گاهى انسان ها در 
پایان دوران نوجوانى به هم عالقه مند مى شوند و براى آینده نقشه مى کشند. 
مخاطب باید ببیند که داستان "جواد" چگونه پیش مى رود و نباید به این زودى 

با دیدن یک سکانس این سریال را مورد نقد قرار داد.»
منتقدان تصویر کردن رابطه عاشقانه نوجوانان در سریال «بچه مهندس» اما 
عقیده دارند اینکه چه اتفاقى در پایان داستان رخ خواهد داد، چندان اهمیتى 
ندارد: «سریال "بچه مهندس" در نشان دادن روابط عاشقانه میان دو کودك 
سنگ تمام گذاشته. اینکه قصه با ازدواج کودکان به پایان برسد یا نه؛ مسئله 

نیست. مهم قبح ماجراست که با سیاست خاصى از بین مى رود.»
در همین رابطه شادان کریمى، جامعه شناس اجتماعى مى گوید: «سریال ها 
و فیلم هایى که نقش اصلى آنها را یک نوجوان ایفا مى کند معموًال نوجوانان 
زیادى را به عنوان مخاطب جذب مى کند به همیــن دلیل هم باید محتواى 
داستان هاى این گونه سریال ها متفاوت تر از سایر سریال ها که مخاطبشان 
بزرگسال است، باشد. سن نوجوانى سن فوق العاده حساسى است و نوجوانان 
در این سنین بســیار تأثیرپذیر هستند، کافى اســت به صورت نوجوانان در 
حین تماشاى این فیلم نگاه کنید آن وقت متوجه خواهید شد که تا چه اندازه 
از محتواى فیلم تأثیر مى گیرند! همین تأثیرپذیرى اســت که در اکثر مواقع 
نوجوانان را به ســمت جنس مخالف ســوق مى دهد و باعث مى شود فجایع 

بسیارى به وجود بیاید!»

«بچه مهندس»، جرقه ازدواج را در ذهن نوجوانان روشن مى کند؟ 
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عملکرد دو تیم اصفهانى سپاهان و ذوب آهن در نقل و 
انتقاالت نیم فصل لیگ برتر به صورتى نبود که بتوان 
انتظار داشــت نمایندگان اصفهان در نیم فصل دوم با 

دستى پر به مصاف رقباى خودشان بروند.
بنا به نوشــته خبرگزارى «ایمنا»، با پایان کار تیم ملى 
فوتبال ایران در رقابت هاى جام ملت هاى آسیا 2019 و 
بازگشت ملى پوشان به کشور، تمرکز رسانه ها و عالقه 
مندان به فوتبال بر روى شروع دوباره رقابت هاى لیگ 
برتر هجدهم در نیم فصل دوم قرار گرفته و روز دوشنبه 

زنگ آغاز این مسابقات به صدا در خواهد آمد.
در مدتى که تیم ملى کشــورمان در امارات حاضر بود 
فعالیت نقل و انتقاالتى تیم هاى لیگ برترى براى جذب 
بازیکن دنبال شد و شاید در این بین پرسپولیس را بتوان 
پر ســر و صداترین تیم حاضر در فصل نقل و انتقاالت 
دانســت که بعد از پایان محرومیــت از پنجره خرید و 
فروش بازیکن توانست مهره هایى که در ابتداى فصل 
پیش خرید کرده بود و به صــورت قرضى به تیم هاى 
سابق همین بازیکنان داده بود را در اختیار بگیرد و امروز 
دیگر خبرى از نیمکت خالى و دست هاى بسته برانکو در 
تیم پرسپولیس نیســت و او تا توانسته نسبت به تقویت 
تیمش اقدام کرده و بدون شک خرید مهره هایى مثل 
سروش رفیعى، مهدى ترابى و مهدى شیرى مى تواند 
بمب نقل و انتقاالتى نیم فصل در بین بازیکنان ایرانى 

لقب بگیرد.

خریدهاى ســپاهان انتظارها را برآورده 
نکرد

اما از طرف دیگر بازار براى بقیه مدعیان هم داغ بود و 
در این بین هواداران فوتبال در اصفهان منتظر بودند تا 
دو تیم ســپاهان و ذوب آهن با توجه به پشــتوانه مالى 
مناســب و جاهاى خالى موجود در لیستشان نسبت به 
جذب مهره هاى تأثیرگذار و جدیــد در نیم فصل دوم 

اقدام کنند تا با شروع دور برگشت بتوانند فرصت 
رقابت با بقیه مدعیــان را پیدا کنند. البته در نیم 
فصل اول شرایط براى سپاهان بهتر از قبل بود 
و شاگردان امیر قلعه نویى در رقابتى میلیمترى با 
پرسپولیس و پدیده توانستند عنوان قهرمان دور 
رفت را به خودشان اختصاص دهند اما خود امیر 
قلعه نویى هم به خوبى مى دانست که سپاهان 

براى اینکه بتواند با همین شــرایط لیگ را 
به پایان برساند احتیاج به تقویت دارد 

و از طرف دیگر ســابقه کارى امیر 
قلعه نویى در فوتبال ایران هم نشان 
مى دهد که این ســرمربى باتجربه 

اعتقاد بسیار زیادى به خرید بازیکن 
در بین دو نیم فصل دارد.

البتــه نبایــد فراموش کــرد که 
خریدهاى بزرگ پرســپولیس و 

تراکتورســازى هم یک زنگ 
خطر براى ســپاهان بود تا 

نماینــده فوتبال اصفهان 
نقاط ضعف خودش در 

نیم فصــل اول لیگ 
را با خرید بازیکنان 
جدید پوشش دهد 
ولى با این حال و 

در شرایطى که چهار 
روز به اولین بازى سپاهان در 

دور برگشــت لیگ باقى مانده این تیم 
فقط محمد ابراهیمى، محسن مسلمان، 
على قربانى، محمدرضــا مهدى زاده 
و محمد مســلمى پور را جذب کرده در 
مقابل ساسان انصارى را از دست داده 
اســت و یک بازیکن دیگر را هم باید 

از لیست خارج کند.
البته شــاید از لحاظ کّمیت ســپاهان بازیکن 
ورودى اش به نســبت خروجى هایش زیاد 
بوده باشد اما از بین این پنج نفر تنها على 
قربانى با شرایطى تقریباً بهتر نسبت به بقیه 
به لیست ســپاهان اضافه شد و بازیکنانى 
مثل مسلمان و ابراهیمى شرایط خوبى در نیم 
فصل اول لیگ نداشته اند که امروز بخواهند 
عملکرد متفاوتى در تیم سپاهان ارائه کنند. دو 
بازیکن جوان دیگرى هم که از تراکتورســازى 
به سپاهان آمده اند بعید است از نظر فنى چیزى 
بیشتر از بقیه مدافعان سپاهان داشته باشند 
و بیشــتر به عنوان چهــره هاى جوان 
و آینــده دار مى توانند یک ســرمایه 
براى ســپاهان باشــند. این خریدها 
شــاید از لحاظ تعداد براى عملکرد 
یک تیــم در نیم فصل خوب باشــند 
ولى ســپاهان اگر مى خواهد در رقابت 
با پرســپولیس و تراکتورســازى شرایط 
بهترى داشــته باشــد باید خیلى بیشتر از 
اینها به دنبال خرید بازیکنان تثبیت شــده 

و سرشناس مى رفت.

ذوب آهن در خــواب نقل و 
انتقاالتى

امــا اوضــاع هرچقــدر کــه براى 
سپاهانى ها باب میل نبود شرایط 
براى دیگر تیم اصفهانى یعنى 
ذوب آهن چیزى در حد فاجعه 
بود و مشخص نیست که تیم 
چهاردهم جــدول در نیم فصل 
اول لیگ بر اســاس چه متر و معیارى نسبت 

به خرید بازیکن اقدام کــرده تا بتواند ناکامى نیم فصل 
اول را در دور برگشــت جبران کنــد. ذوب آهن بعد از 
مصدومیت بلند مدت رحیم زهیوى توانست محمدرضا 
خلعتبرى را از پدیده بگیرد که این یک جابه جایى خوب 
به شمار مى آید و خلعتبرى حداقل در فاز تهاجمى یک 
مهره تأثیرگذار براى ذوب آهن خواهد بود. ضمن اینکه 
هفته گذشته یک مهاجم نیجریه اى که سابقه بازى در 
ام صالل قطر،  وسترلو و میشلن بلژیک را دارد با ذوب 
آهن قرارداد شش ماهه امضا کرد. کریستین اوساگوآنا 
 پس از خلعتبرى دومین خرید سبزها در خط حمله است 
و منصوریان امیدوار اســت با حضور ایــن دو بازیکن

 مشــکل خط حمله تیمش را در نیم فصل دوم برطرف 
کند. 

 اما ذوبى ها با رفتن ادى هرناندز، محســن مسلمان و 
عارف غالمى سه بازیکن در ســه پست مختلف زمین 
از دســت داده اند و این یعنى دســت منصوریان براى 
نیم فصل دوم نه تنها پر نشــد بلکه شــرایط نسبت به 
دور رفت بدتر هم شده و سرمربى ذوب آهن همچنان 
باید به فکر آماده سازى بازیکنان جوانى باشد که در نیم 
فصل اول در لیست این تیم حضور داشتند. در حقیقت 
در بیــن لیگ برترى هــا ذوب آهن کمتریــن بازیکن 
ورودى را داشته آن هم در شرایطى که این تیم در نیم 
فصل اول روى پله چهاردهــم جدول قرار گرفته و این 
عملکرد به هیچ عنوان منطقى نخواهد بود. ذوب آهن 
در صورت برترى در بازى هــاى پلى آف نماینده قطعى 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم خواهد بود و در حقیقت 
تیم باید با این تفکر در نیم فصل تقویت مى شــد اما به 
نظر مى رسد که مشــکالت و موانع مالى که از ابتداى 
فصل با فروش مرتضى تبریزى شروع شد و تا نیم فصل 
هم ادامه پیدا کرد فرصت را از ذوب آهن گرفت تا این 
تیم با هزار اما و اگر رقابت هــاى نیم فصل دوم لیگ را 

شروع کند.

اصفهانى ها در نقل و انتقاالت زمستانى پرفروغ نبودند
اقدام کنند تا با شروع دور برگشت بتوانند فرصت 
پیدا کنند. البته در نیم  رقابت با بقیه مدعیــان را
فصل اول شرایط براى سپاهان بهتر از قبل بود 
و شاگردان امیر قلعه نویى در رقابتى میلیمترى با 
پرسپولیس و پدیده توانستند عنوان قهرمان دور 
رفت را به خودشان اختصاص دهند اما خود امیر
قلعه نویى هم به خوبى مى دانست که سپاهان 

براى اینکه بتواند با همین شــرایط لیگ را 
به پایان برساند احتیاج به تقویت دارد 

و از طرف دیگر ســابقه کارى امیر 
قلعه نویى در فوتبال ایران هم نشان 
مى دهد که این ســرمربى باتجربه 

اعتقاد بسیار زیادى به خرید بازیکن 
در بین دو نیم فصل دارد.

البتــه نبایــد فراموش کــرد که 
خریدهاى بزرگ پرســپولیس و
تراکتورســازى هم یک زنگ 
خطر براى ســپاهان بود تا 

نماینــده فوتبال اصفهان 
نقاط ضعف خودش در 

لیگ نیم فصــل اول
را با خرید بازیکنان 
جدید پوشش دهد 
ولى با این حال و

در شرایطى که چهار
روز به اولین بازى سپاهان در 

دور برگشــت لیگ باقى مانده این تیم
فقط محمد ابراهیمى، محسن مسلمان، 
قربانى، محمدرضــا مهدى زاده  على
و محمد مســلمى پور را جذب کرده در 
مقابل ساسان انصارى را از دست داده 
اســت و یک بازیکن دیگر را هم باید 

از لیست خارج کند.
البته شــاید از لحاظ کّمیت ســپا
ورودى اش به نســبت خروجى
بوده باشد اما از بین این پنج
ن قربانى با شرایطى تقریباً بهتر
به لیست ســپاهان اضافه شد
مثل مسلمان و ابراهیمى شرایط
فصل اول لیگ نداشته اند که ام
ا عملکرد متفاوتى در تیم سپاهان
بازیکن جوان دیگرى هم که از تراک
به سپاهان آمده اند بعید است از نظر
بیشتر از بقیه مدافعان سپاهان
و بیشــتر به عنوان چهــر

و آینــده دار مى توانند یک
باشــند براى ســپاهان
شــاید از لحاظ تعداد بر
یک تیــم در نیم فصل خ
ولى ســپاهان اگر مى خوا
با پرســپولیس و تراکتورسـ
بهترى داشــته باشــد باید خ
ت اینها به دنبال خرید بازیکنان

و سرشناس مى رفت.

ذوب آهن در خــ
انتقاالتى

امــا اوضــاع هرچقــد
سپاهانى ها باب میل
براى دیگر تیم اص
ذوب آهن چیزى
بود و مشخص نی
چهاردهم جــدول
اول لیگ بر اســاس چه متر و مع

با جذب محمدرضا مهدى زاده تعداد تراکتورى هاى 
سابق تیم سپاهان به عدد 7 رسید!

امیر قلعه نویى در فصل جارى لیگ برتر تیمى 
مقتدر را در اندازه قهرمانى بســته و امیدوار 
اســت با جذب ســتاره هاى پرتعداد بتواند 
سومین جام قهرمانى را با زردپوشان اصفهانى 
در آغوش بگیرد. قلعه نویى که سابقه دو دوره 
ســرمربیگرى در تراکتورسازى را دارد، حاال 
در سپاهان هم از حضور نفرات سابق تراکتور 

بهره مى گیرد.
ســپاهان محمدرضــا مهــدى زاده مدافع 
بلندقامت تراکتورسازى را در ازاى آزاد کردن 
ساسان انصارى به خدمت گرفت و این مدافع 
24 ساله هفتمین بازیکن سابق تراکتورسازى 

است که امسال در سپاهان توپ خواهد زد.
روزى که قلعه نویى هدایت سپاهان را برعهده 
گرفت، سعید آقایى در این تیم حضور داشت 
و بار دیگر شــاگرد قلعه نویى شد. از این رو 
سپاهانى ها در ابتداى فصل محمد ایرانپوریان، 
مهدى کیانى و خالد شــفیعى که سابقه بازى 
در تراکتور را داشــتند به خدمــت گرفتند. 
همچنین در نقل و انتقاالت نیم فصل هم محمد 
ابراهیمى، محمد مســلمى پور و محمدرضا 
مهدى زاده به عضویت ســپاهان درآمدند تا 
تعداد تراکتورى هاى ســابق در سپاهان به 

هفت  بازیکن برسد.
گفتنى است؛ مهدى زاده کشف امیر قلعه نویى 
در تراکتورسازى است و اولین بار توسط این 
مربى به تبریز برده شد. حاال در سپاهان او بار 

دیگر شاگرد ژنرال شده است.

گلر سابق تیم ملى فوتبال ایران، به عضویت تیم رودوایس آلمان از تیم هاى حاضر در لیگ دسته چهارم درآمد.
 دانیال داورى، دروازه بان دورگه ایرانى – آلمانى، نامى بود که در یکسال منتهى به حضور تیم ملى ایران در جام جهانى 
برزیل منجر به افتادن اتفاقاتى شد. دروازه بان وقت تیم اینتراخت برانشوائگ که در بوندس لیگاى2 درخشیده بود در آن 
زمان موفق شده بود خود را به بوندس لیگاى اصلى برساند و از طرفى نیز با پیشنهاد و پیگیرى مداوم مسئوالن تیم ملى 

و فدراسیون فوتبال، رؤیاى حضور در جام جهانى را نیز در یک قدمى خود مى دید.
دانیال در نهایت به پیشنهاد ایران براى حضور در تیم ملى پاسخ مثبت داد و خود را به اردوهاى آماده سازى براى حضور 
در جام جهانى رساند اما هرگز نتوانست از خود، کیفیت یک دروازه درجه یک را به سرمربى تیم ملى نشان دهد و به همین 
دلیل در هر سه دیدار تیم ملى در جام جهانى برزیل روى نیمکت تیم ملى نشست. پس از این اتفاق گویا همه چیز براى 
گلر ایران در جام جهانى تیره و تار شده باشد او آرام آرام رو به عقب رفت تا خبر انتقال او به یک تیم آلمانى در دسته چهارم 
لیگ فوتبال این کشور همه هواداران تیم ملى را ناراحت کند. دانیال داورى، گلرى که چهار سال پیش تجربه حضور در 

جام جهانى را به کارنامه خود اضافه کرد پس از مدت ها بى خبرى،  با تیم رودوایس آلمان قرارداد بست.
عالوه بر اینتراخت برانشوائگ، دوئیسبورگ و آرمینیا بیله فلد آلمان و گراس هاپرز سوئیس از جمله تیم هایى بودند که 

دانیال داورى پیش از این براى آنها به میدان رفت. 

توییت عجیب مازیار ناظمى، سخنگوى وزارت ورزش در 
مورد گزینه هاى جانشینى کارلوس کى روش، این سئوال 
را ایجاد کرد سرمربى بعدى تیم ملى باید چه ویژگى هایى 

داشته باشد؟
 تنها چند ساعت بعد از حذف تیم ملى از جام ملت هاى آسیا و 
در حالى که هواداران ایرانى هنوز در شوك شکست سنگین 
مقابل ژاپن بودند، توییت مازیار ناظمى شــگفتى جدیدى 
را رقم زد: «باشــکوه تر طلوع مى کنیم! بزرگان مربیگرى 
فوتبال جهان در صف مذاکره بــراى فوتبال ایران؛ زیدان، 

کلینزمن، مورینیو.»
در اینکه این گزینه ها حتى پاى مذاکره با فدراسیون فوتبال/ 
وزارت ورزش هم نخواهند نشست، تردیدى نیست اما با توجه 
به اینکه این توییت مى تواند نشان دهنده بخشى از ذهنیت 
تصمیم گیران در مورد آینده نیمکت تیم ملى باشد، نمى توان 

به راحتى از کنار آن گذشت.
پروسه انتخاب مربى براى هیچ تیمى کار ساده اى نیست، به 
ویژه اگر قرار باشــد مربى جدید جانشین کسى شود که براى 
مدتى طوالنــى آن نیمکت را در اختیار داشــته، از محبوبیت 
ویژه اى بین بازیکنان برخوردار بوده و حتى حاال و بعد از شکست 

اخیر هم بین گروهى از طرفداران مقبولیت باالیى دارد. 
در چنین شرایطى، براى پیدا کردن جانشین براى کى روش، 
دو ویژگى در مربى جدید از بیشترین اهمیت برخوردار است؛ 

فلسفه بازى و کاریزما.
تیم ملى با هدایت کى روش سال ها براساس دفاع- ضدحمله 
بازى کرده و هرچند در جام ملت ها تالش کرد تا شــکل 
جدیدى از بازى را به نمایش بگذارد اما دوران حضور هشت 
ساله او بى تردید با استحکام دفاعى و پیروزى هاى اقتصادى 
در یادها خواهد ماند؛ شیوه بازى اى که حتى براى خود او هم 

تغییر دادن آن چندان راحت نبود. 
بسیارى از بازیکنان فعلى تیم ملى در زمان کى روش اولین 
بازى هاى ملى شان را انجام دادند و تقریبًا با شیوه بازى او 

تطبیق پیدا کرده اند و اگر قرار باشــد مربى جدید با شیوه و 
استراتژى اى کامًال متفاوت روى نیمکت تیم ملى بنشیند، 

شاید در کوتاه مدت دچار مشکل شود.
اما شاید حتى مهمتر از مسئله فنى، کاراکتر مربى جدید است 
که باید مورد توجه قرار بگیرد. کــى روش على رغم همه 
درگیرى هایى که با اهالى فوتبال داشــت، درون تیمش به 
عنوان یک رهبر واقعى پذیرفته شده بود؛ کسى که تک تک 
تصمیماتش بدون کوچک ترین تردیدى مورد اطاعت قرار 
مى گرفت و البته محبتى که نثار بازیکنان مى کرد، آنها را 
به ســربازانى جان بر کف تبدیل کرده بود که حاضر به هر 

فداکارى اى براى او هستند.
اگر مربى جدید نتواند در کوتاه ترین زمان، رابطه مشابهى 
با بازیکنان ایجاد کند، کار دشــوارى براى موفقیت خواهد 
داشت. شاید از این نظر بتوان پیدا کردن جانشین براى کى 
روش را با چالش باشگاه هایى مثل چلسى (در دوره اول) و 
اینتر بعد از جدایى ژوزه مورینیو مقایسه کرد؛ زمانى که هنوز 
آقاى خاص براى بازیکنانش در کنفرانس هاى مطبوعاتى 

خط و نشان نمى کشید.
تصویر معروف اشــک ریختن مارکو ماتراتزى در آغوش 
مورینیو بعد از آخرین حضور سرمربى پرتغالى روى نیمکت 
اینتر نشــانه محبوبیت او در بین بازیکنان نرآتزورى بود؛ 
چیزى که خیلى زود کار را براى رافا بنیتس اسپانیایى دشوار 
کرد. بنیتس على رغم کارنامــه قابل قبول، هیچگاه مربى 
کاریزماتیکى نبود و حضور او روى نیمکت اینتر بعد از مورینیو 
و بعداً در رئال به جــاى کارلو آنچلوتى (یک مربى دیگر که 
رابطه پدرانه اى با بازیکنانش ایجاد مى کند) ناکامى هایى 

تمام عیار بود.
بنابراین شاید بد نباشد که دوستان تصمیم گیر، تنها به فکر 
«استخدام یک مربى بزرگ»  نباشند و کمى به ویژگى هاى 
مختلف او هم فکر کنند؛ چه بسا اسم بزرگ به تنهایى براى 

رقم زدن روزهاى باشکوه تر کافى نیست.

مادر مرحوم احمدرضا شاکر تأکید کرد که از حق فرزندش 
نمى گذرد و مهدى قائدى را نمى بخشد.

به گزارش «تسنیم»، جلسه رسیدگى به پرونده تصادف 
مهدى قائدى بازیکن بوشــهرى و جوان استقالل که 
منجر به مرگ احمدرضا شاکر شده بود، برگزار شد. قاضى 
پرونده به خانواده مرحوم شــاکر دو هفته فرصت داد تا 
بلکه به قائدى رضایت بدهند اما مادر شاکر رضایت نداد.

مادر مرحوم احمدرضا شــاکر در این بــاره اظهار کرد: 
«قاضى پرونده دو هفتــه فرصت داد و از ما خواســت 
فکرمان را بکنیم و رضایت بدهیم. قاضى انصارى عنوان 
کرد که مهدى ستاره بوشهر است و آینده فوتبالى دارد اما 
به ایشان گفتم که ده سال دیگر نیز فرصت بدهید، سر 
حرف خودم هستم. هیچ تلنگرى به مهدى (قائدى) وارد 
نشــده و پس از دادگاه به کنار دریا رفته و پایش را روى 
پاى دیگر گذاشته و عکس یادگارى گرفته است! آن هم 
کنار کسى که در همان اتومبیلى که پسرم حضور داشت، 

عکس گرفت.»
«اثرى از ندامت در مهــدى دیده نمى شــود.» وى با 
بیان این جمله افــزود: «زمانى که به قول خودشــان 
ثابت کردند راننده مهدى نبــوده، در کیش و روى قایق 
عکسى گذاشــتند و گفتند خفه شــوید! من چه چیزى 
را ببخشــم؟ قاضى انصارى گفت بخاطر من ببخشید 

ارزش بخشــش را اما باید یکى باشد که 

داشته باشد و طرف به خودش بیاید. مهدى خودش در 
دادگاه نشسته بود و به او گفتم اگر از روز اول آمده بودى 
و مى گفتى موضوع این بوده، االن شرایط فرق مى کرد. 
مهدى و محمدرضا با هم بزرگ شدند. مهدى علناً جلوى 
قاضى پیام مى دهد که لزومى ندارد دروغ بگوید، ماشین 
بیمه بوده و دیه اش را مى پردازد. وقتى با این جســارت 
صحبت مى کند، چرا باید او را ببخشــم؟ وقتى او عین 

خیالش نیست، چه کار کنم؟»
مادر مرحــوم شــاکر خاطرنشــان کرد: 

«مشــاوران مهدى و خانــواده اش هیچ 
کارى نکرده انــد. یکســال از این ماجرا 
گذشته و در هیچ کدام از مراسم هاى ما 
نه شاخه گلى فرستاده  و نه پیام تسلیت 

داده اند. وکیل خبره براى مهدى 
گرفته انــد و تنهــا روز تولد 

احمدرضا پســت تبریک 
تولد گذاشــته اند.» وى 
در رابطه با نقش باشــگاه 

استقالل در این جریان گفت: 
«باشگاه استقالل چه تقصیرى دارد؟ آیا باشگاه 
مى دانســته بازیکن جوانش ساعت یک و نیم 
بامداد بیرون بوده است؟ آیا باشگاه مى دانسته 
بازیکن تیمش بدون گواهینامه پشت فرمان 

بوده و با 170 کیلومتر در ساعت رانندگى مى کرده است؟ 
به پدر احمدرضا گفتم اگر تو مهدى را مى بخشى، ببخش 

ولى من نمى بخشم، چون از بچه ام نمى گذرم.»
مادر مرحوم شاکر در ادامه گفت: «قانون مى گوید کسى 
که گواهینامه نداشته، حکمش قصاص نیست و دیه اش 
را باید بپــردازد. آرزوهاى بچه ام زیر خــاك رفت ولى 
مهدى با غرور صحبت مى کند، آرزوهاى مهدى هم 
باید زیر خاك برود و تا آخرش هم ایستاده ام. 
باید جواب بى تربیتى و غد بازى او را بدهم. 
قاضى انصارى در جلسه دادگاه به مهدى 
گفت خیلى ها جاى تو بوده اند اما فوتبال 
همیشگى نیست. تو انگشت کوچک مجتبى 
محرمى هم نیستى اما او االن کجاست؟ به 
کجا رسید؟ همه که على دایى نمى شوند.»

وى عنــوان کــرد: «امین  حســن پور 
گواهینامه داشته اما مهدى پشت فرمان 
بود. اگــر از ابتدا حقیقــت را مى گفتند، 
مهدى مقصر نمى شد، چون سه ماشین 
با هم کورس گذاشته بودند و خودروى 
دیگرى از پشــت به خودروى بچه هاى 
ما زده بود. اگر ماشین به خودروى حامل 
مهدى و احمدرضا نمى  زد، شاید ماشین را 

کنترل مى کردند اما از ابتدا دروغ گفتند.» 

صف جانشینان 
کى روش
 بایـد
تراکتورسازى  خلوت شود

حاال شعبه دوم دارد

آرزوهاى قائدى هم باید زیر خاك برود

ر ینج ىب و ز ىپر
د او را ببخشــم؟ وقتى او عین 

نم؟»
خاطرنشــان کرد: 

خانــواده اش هیچ 
ــال از این ماجرا 
ز مراسم هاى ما 
 نه پیام تسلیت
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لیگ
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عالوه
دانیال

قاضى انصارىگفت بخاطر من ببخشید  را ببخشــم؟
ارزش بخشــش را اما باید یکى باشد که 

بامداد
بازیکن

دانیال همچنان در حال سقوط

 در پى مصاحبــه محمــد مایلى کهن علیــه امیر 
قلعه نویى، باشــگاه ســپاهان در این باره بیانیه اى 

صادر کرد.
 در این بیانیه که توسط روابط عمومى باشگاه صادر 
شده آمده است: «چند روز بیشتر به شروع نیم فصل 
دوم نمانده است و بعضى از رقبا بخاطر قدرت گرفتن 
دوباره سپاهان صدرنشــین از هر دستاویزى براى 
تحت تأثیر قرار دادن شــرایط خوب تیم ســپاهان 
بهره مى برند. در همین راستا، اخیراً یکى از اصحاب 
قدیمى و البته همیشــه بازنده فوتبال بعد از مصاحبه 

قلعه نویى، سرمربى سپاهان درباره وضعیت تیم ملى و 
به طور کلى فوتبال ایران، با ادبیات سخیف همیشگى 

به ایشان و تیم سپاهان توهین کرده است.
باشــگاه ســپاهان ضمن توصیه به خویشتندارى و 
حفظ ادب، حق شکایت و اعاده حیثیت را براى دفاع 
از حرمت سرمربى محترم و باشگاه محفوظ مى داند. 
هیچکس در مجموعه باشگاه سپاهان عالقه ندارد 
پاى اهالى فوتبال به مراجع قضائى باز شود اما تکرار 
چنین ادبیاتى قطعاً با واکنش جدى روبه  رو خواهد شد 

و هیچ وساطتى قابل قبول نخواهد بود...»

وساطت قبول نمى کنیما !
 پس از پیروزى بر چهار تیم مختلف، داماش گیالن به 
شــکلى باورنکردنى به فینال جام حذفى رسیده و فقط 
90دقیقه تا آسیایى شدن فاصله دارد. از تیمى که بر همه 
حریفان ریز و درشــت خود عبور کرده و به فینال رسیده 
هیچ چیز بعید نیســت و این احتمال وجود دارد که این 
تیم لیگ دویى! ســرانجام در خرداد 98 کاپ قهرمانى 
جام حذفى را باالى ســر ببرد و با این قهرمانى یکى از 
نمایندگان ایران در فصل بعدى لیگ قهرمانان آسیا شود.

ظاهراً داماشى ها فقط یک 90 دقیقه تا قهرمانى و رسیدن 
به آسیا فاصله دارند اما این فقط به اتفاقات درون زمین در 

بازى فینال مربوط مى شود و از نظر امکانات و سخت افزار، 
تیم گیالنى سال هاى سال تا آسیایى شدن فاصله دارد. 
همین حاال چند تیم لیگ برترى امکان ثبت قراردادهاى 
جدید خود را ندارند، تعدادى از آنها فاقد اســتادیوم هاى 
استاندارد و مطابق با معیارهاى AFC هستند و بعضى 
از آنها هم با گزارش هــاى دروغ و خالف واقع، موفق به 
گرفتن مدرك حرفه اى کنفدراسیون فوتبال آسیا شده اند. 
به این ترتیب حدس زدن وضعیت باشگاه داماش گیالن 
که در لیگ 2 فوتبال ایران حضور دارد اصًال سخت نیست. 
بعید است این تیم ابتدایى ترین شرایط و امکانات را براى 

حضور در لیگ قهرمانان آسیا داشــته باشد و با توجه به 
سختگیرى هاى تازه AFC که نمونه اش را در همین 
حکم محرومیت تعلیقى پرسپولیس دیدیم، تیم رشتى 
با وضعیت فعلى کوچک ترین شانسى براى کسب مجوز 
حرفه اى فوتبال آسیا را ندارد. اگر مسئوالن و مدیران این 
تیم نمى خواهند پس از قهرمانى احتمالى در جام حذفى، با 
شوك حذف از لیگ قهرمانان روبه رو شوند باید از همین 
حاال شروع کنند و به سمت حرفه اى شدن پیش بروند. 
البته اگر بگوییم همین حاال هم براى این کار دیر شده، 

بیراه نیست. 

داماش دست به کار شود
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511860101- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001442 مورخ 1397/10/30 هیات آقاى محمد نصیرى ده سرخى به 
شماره شناسنامه 32601 ملى 1282254065 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 345/92 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1145 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمدعلى زندى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 366191 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/267 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511859788- 97/11/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001497 مورخ 1397/11/09 هیات اقاى علیرضا جمشیدنژاد به شماره 
شناسنامه 1555 ملى 1288317786 صادره از اصفهان فرزند محمدجعفر بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 570 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2248/409 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى اسماعیل 
امین الرعایا یمینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 /1397/11 
م الف: 366713 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/269

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

شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001399 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى مسعود عظیمى پور به شماره 
شناسنامه 4758 ملى 1287274196 صادره از اصفهان فرزند منصور در چهار و هشت دهم حبه 
از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به 
مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367826 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/278
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001396 مورخ 1397/10/23 هیات اقاى فریدون اســتکى به شماره 
شناسنامه 1072 ملى 5759329065 صادره از چادگان فرزند فاضل در بیست و چهار حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشــاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367932 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/280
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001404 مــورخ 1397/10/24 هیات اقاى محمد تجدد به شــماره 
شناسنامه 2179 ملى 1293059056 صادره از اصفهان فرزند هوشنگ در سه حبه مشاع از بیست 
و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 
27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367766 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/282
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001407 مــورخ 1397/10/24 هیات خانم مائده تجدد به شــماره 
شناسنامه 1273081528 ملى 1273081528 صادره از اصفهان فرزند هوشنگ در سه حبه مشاع 
از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به 
مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367773 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/284
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001405 مــورخ 1397/10/24 هیــات خانم مریم تجدد به شــماره 
شناسنامه 1271470071 ملى 1271470071 صادره از اصفهان فرزند هوشنگ در سه حبه مشاع 
از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به 
مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367782 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/286
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

- راى 139760302210001397 مورخ 1397/10/23 هیات اقاى وحید عظیمى پور به شماره 
شناســنامه 13051 ملى 1292840171 صادره از اصفهان فرزند منصور در چهار و هشت دهم 
حبه از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به 
مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367777 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/288
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001402 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى هوشــنگ تجدد به شماره 
شناسنامه 42918 ملى 1280854774 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بر دوازده حبه مشاع از 
بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب دامدارى مزرعه کشاورزى متصله 
به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2188/8 اصلى واقع در بخش  شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى یوسف مشیر فاطمى 
فرزند صادق. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م 

الف: 367984 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/290
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001403 مورخ 1397/10/24 هیات خانم اعظم شعربافیون به شماره 
شناسنامه 317 ملى 1285661826 صادره از اصفهان فرزند مرتضى در سه حبه مشاع از بیست و 
چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367989 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/292
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001400 مــورخ 1397/10/24 هیات خانم صدیقه برخ به شــماره 
شناسنامه 1537 ملى 0044382881 صادره از تهران فرزند حبیب اله در چهار و هشت دهم حبه 
از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به 
مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367993 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/294
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001401 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى منصور عظیمى پور به شماره 
شناســنامه 380 ملى 1284156346 صادره از تهران فرزند مرتضى در چهار و هشت دهم حبه 
از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به 
مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 368012 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/296
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001406 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى سعید عظیمى پور به شماره 
شناســنامه 6240 ملى 0064452913 صادره از تهران فرزند منصور در چهار و هشت دهم حبه 
از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به 
مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 368003 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/298
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860517- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001513 مــورخ 1397/11/10 هیات اقاى تقــى کریمى چریانى به 
شماره شناســنامه 1077 ملى 1287618138 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 240/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف عباس صیامپور موضوع 
سند شماره 56657 مورخ 51/8/15 دفترخانه 29 اصفهان . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367458 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /11/300
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860448- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001439 مورخ 1397/10/29 هیات اقاى جعفر صالحیون به شــماره 
شناسنامه 39433 ملى 1282321781 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بر ششدانگ یک باب 
خانه نیم ساز به مســاحت. 148 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف فاطمه اسماعیلى دنارتى 
موضوع سند شماره 13150 مورخ 19/05/1336 دفترخانه 40 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367364 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد  و امالك جنوب شرق اصفهان /11/302
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1227/97 ح 4  ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى سجاد عطایى 
دادخواســتى به مبلغ 60/000/000 ریال بطرفیت آقاى جالل اسحاقى که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 1227 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز دوشنبه مورخ 97/12/20 ساعت 8/45 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 364337 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /11/264
اخطار اجرایى

محکوم علیه شــیمامحمدابراهیمى فرزندرمضانعلى 2- محمدحسین حسنوندیان فرزندحسین 
هردوبه نشانى مجهول المکان  المکان -محکوم له : بانک مهراقتصادبه نمایندگى جوادتک روستا 
باوکالت خانم مریم موثق سیچانى به نشانى شاهین شهر خ فردوسى روبه روى مسجدالمهدى 
بانک مهراقتصاد- محکوم به : به موجب راى شماره 460 تاریخ 29 / 7 / 97 حوزه یازدهم  حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیها متضامنامحکوم هستندبه پرداخت 
مبلغ 38/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/475/000ریال بابت هزینه دادرسى 
ومبلغ 360/000ریال بابت الصاق تمبر وحق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسیدچک 90/5/17لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له ، ضمناپرداخت نیم عشردولتى به 
عهده محکوم علیه مى باشد .وحیدهادى – قاضى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شاهین شهر 
-  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . ضمنامحکوم علیه مى تواند ظرف سى روز ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه ضمن ارائه کلیه صورت اموال خود دادخواست اعساررااقامه نماید تابازداشت نشود – م الف 

361801  شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /11/250 
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 36 / 97 ش 4 ح  شــماره دادنامه 596درخصوص دعوى 
خواهان ماشــااله زائرى فرزندعلى به نشــانى خ فردوسى 9شــرقى پالك 34واحد3 بطرفیت 
خواندگان ا – عبداهللا مرادى فرزندآقاجان 2- آقاى حسینپوربه نشانى مجهول المکان به خواسته 
مطالبه مبلغ 180000000ریال بابت پرداخت اقساط یک دستگاه اتوبوس مدل 1382به شماره 
موتور14251وشماره شاســى 2376به انضمام خســارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى بابررسى 
محتویات پرونده وشــرح دادخواســت خواهان ونظربه اینکه خواهان درجلسه رسیدگى مورخ 
97/3/12شورااظهارنموده که درقبال فروش یک دســتگاه اتوبوس به موجب مبایعه نامه مورخ 
82/8/7به خوانده ردیف اول مقرربوده 56فقره قسط هرکدام به مبلغ 96/604/000ریال توسط 
خوانده ردیف اول پرداخت گردد وباتوجه به اینکه اتوبوس فوق الذکرتوســط خوانده ردیف اول 
به خوانده ردیف دوم فروخته شــده وتوقیف گردیده به استنادفیش هاى واریزى واستعالم مورخ 
97/4/2بانک ملت مبلغ 136/000/000ریال توســط اینجانب بابت اقساط معوقه که به عهده 
خوانده ردیف اول بوده است پرداخت گردیده ونظربه اینکه علیرغم ابالغ قانونى به خوانده ردیف 
اول نامبرده درجلسه رسیدگى مزبورحاضرنگردیده والیحه اى ارسال نکرده ودلیلى بربرائت ذمه 
خوداقامه ننموده است لذاباتوجه به جمیع جهات خواسته خواهان رامحمول برصحت دانسته مستندا 
به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ 136/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/960/000بابت هزینه دادرسى 
متعلقه والصاق تمبر به اوراق پیوســت دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه  وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا ازتاریخ تقدیم دادخواست 
(97/1/27) لغایت زمــان پرداخت در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد وباتوجه به اســترداد 
دعوى توسط خواهان وفق الیحه شماره 525مورخ 97/8/28نسبت به مبلغ 16/500/000ریال 
ازخواسته اولیه مستندابه بند (ب) ماده 107قانون فوق الذکر قراررداین قسمت ازدعوى مطروحه 
صادرونسبت به مابقى خواسته خواهان تاســقف مبلغ موردخواسته به لحاظ عدم ارائه ادله اثباتى 
کافى مبنى بر ذى حقى خواهان مستندا به ماده 197قانون آیین دادرسى مدنى حکم بربى حقى 
خواهان صادرواعالم مى گردد وهمچنین نظربه اینکه خواهان درجلسه مورخ 97/3/28دادخواست 
خودرانسبت به خوانده ردیف دوم مستردنموده مستندابه بند (الف) ماده 107قانون آیین دادرسى 
مدنى قرارابطال این بخش ازدادخواســت خواهان صادرواعالم مى گــردد  راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد . 361783 /م الف سعیدمهدى 

پور- قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف  شاهین شهر /11/251 
فقدان سندمالکیت

خانم  اشــرف وزیریان وهوشــنگ قره گوزلو  با ســتناد4 برگ استشــهادیه محلى که هویت 
و امضاء شــهود رسما گواهى شــده اســت مدعى است ســند مالکیت خود به شــماره چاپى 
598096و557463هردوســرى الف /16ســال 1388را که هرکدام  به میزان سه دانگ مشاع 
ازششدانگ بوده  به شماره پالك ثبتى 406 / 14893 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان 
( شاهین شــهر ) که در دفتر676و666صفحه 316و316امالك به نام نامبردگان  ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال  170577 مورخ 6/ 6 / 89 دفتر33 شاهین شهرمالکیت یافته 
و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  ملک فاقدبازداشتى وفاقدسندرهنى بوده و نحوه گم شدن 
جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد . 361521 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 11/253 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 308 ش 2 ح  شماره دادنامه 197 درخصوص دادخواست  
خواهان آقاى فریبرز خسروى فرزند منصوربه نشانى شاهین شهر خ سعدى جنوبى فرعى 8غربى 
پالك 39 بطرفیت خوانده آقاى اســماعیل محمدى فرزندغالمرضا به نشــانى شاهین شهر خ 
فردوسى بین فرعى 8و9شرقى صداى کیهان به وکالت رضاخسروى فرزندمحمدبه  خواسته  الزام 
به انتقال سندرسمى خودروپرایدبه شــماره النتظامى 939د69ایران 43به نام خواهان به انضمام 
خسارت قانونى وهزینه دادرســى وحق الوکاله وکیل نظربه اینکه خوانده باابالغ اخطاردر جریان 
رسیدگى درشوراحاضرنگردیده ونسبت به دعوى مطروحه ومستندات ابرازى خواهان هیچ گونه 
ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده واینکه وکیل خواهان اظهارداشــته براساس قراردادعادى مورخ 
87/7/4ثمن بیع پرداخت شده است ومدتى اســت خودرو دراختیارخواهان مى باشد وبیمه نامه 
شخص ثالث آن نیزبه نام خواهان صادرگردیده وطى استعالم مورخ 97/2/2ازپلیس راهورمالک 
خودروراخوانده تعریف نموده است لذاشورامستندابه مواد 197 و 515قانون آیین دادرسى مدنى 
وماده 219قانون مدنى حکــم به محکومیت خوانده به حضوردردفترخانه اسنادرســمى وانتقال 
خودروصدراالشــاره به نام خواهان بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 1/025/000ریال بابت 
هزینه رسیدگى وحق الوکاله طبق تعرفه درحق خواهان رادارد واعالم مى دارد راى صادره غیابى 
وظرف مدت بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شــورا وسپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد – م الف 359608 

سیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/271 
حصروراثت 

خدا بس سیاوش خویگانى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 1473/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسعود سواد کوهى 
بشناسنامه 1359 در تاریخ 97/8/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. امیر مهدى سواد کوهى  ش ش 1274859514 ، 2. سها سواد کوهى  
ش ش 1273757637 ، (فرزندان متوفى)، 3. خدا بس سیاوش خویگانى ش ش 7 (مادرمتوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.364737/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/272
 مزایده

در پرونده کالسه 971692 اجرایى و به موجب دادنامه161-96 و 226-96 صادره از شعبه پنجم 
دادگاه عمومى نجف آباد محکــوم علیه اجرایى آقاى مجید ایمانیان محکوم اســت به پرداخت 
1،067،169،835 ریال = 63،000،000ریال + 1،004،169،،835 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له  و مبلغ 30،540،000ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط  هیأت 7 
نفره کارشناسان رسمى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است:مورد مزایده عبارت است از یک باب 
منزل مسکونى واقع در نجف آباد –خیابان منتظرى شمالى- بن بست اردیبهشت – منزل جنوبى 
انتهاى کوچه – پالك 542 طبق کروکى زیر بازدید بعمل آمد. عرصه منزل مذکور طبق ســند 
مالکیت 242/41 مترمربع و اعیانى آن در سه طبقه با زیر بناى 477 متر مربع با اسکلت بتن ، سقفها 
تیرچه بلوك ، نماى داخلى گچ و خاك و سیمان در حد سفت کارى با لوله کشى گاز و کانال کولر و 
لوله گذارى برق بدون سیم کشى و دوره چینى بام و نصب درب فلزى پارکینگ مى باشد. با توجه 
به موارد فوق ، ارزش شش دانگ منزل مذکور به شرح فوق جمعًا 6،500،000،000 ریال برآورد 

مى گردد که به میزان طلب محکوم له به مزایده و فروش مى رسد که با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام مدنى نجف 
آباد در تاریخ 97/11/27 ساعت 10/30 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش مى رسد ، 
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. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمل آورد. زمان برگزارى : 97/11/27 ساعت 10/30 صبح 365707/م الف مدیر شعبه 

دوم اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد /11/273
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 373/97 دادنامه 97/10/24-484 
خواهان: مجتبى عزیزى علویجه فرزند حســینعلى  نشانى: علویجه-خیابان امام خمینى- کوى 
شهید اسدى-پالك 109 خوانده: مجید امیرى ابراهیم محمدى فرزند حیاتقلى  نشانى: مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و  بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مجتبى عزیزى 
علویجه فرزند حســینعلى مقیم علویجه  به طرفیت آقاى مجید امیــرى ابراهیم محمدى فرزند 
حیاتقلى مبنى بر مطالبه ى وجه دو فقره چک جمعًا به مبلغ چهل و ســه میلیون ریال با خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرسى به استناد دو فقره چک عبارت از چک به شماره ى 4103022 
بر عهده ى بانک توسعه تعاون به تاریخ بیست اسفند ماه نود و شش و به مبلغ بیست و دو میلیون 
ریال و گواهى عدم پرداخت بانک صادرات شعبه علویجه به مبلغ مذکور و به تاریخ بیست و یک 
اسفند ماه نود و شــش و چک به شــماره ى 4103023 بر عهده ى بانک توسعه تعاون به تاریخ 
سى اردیبهشت ماه نود و هفت به مبلغ بیســت و یک میلیون ریال و گواهى عدم پرداخت بانک 
صادرات شعبه علویجه به مبلغ مذکور و به تاریخ سى و یک اردیبهشت نود و هفت نظر به اینکه 
مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده علیرغم دعوت 
و استحضار از روند دادرسى در جلسه رســیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات 
آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اســت لذا قاضى شورا با 
استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد313و314 ناظر به ماده 
ى 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد ه ى استفســاریه 
ى آن و مواد و 519و515 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر 
محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیرتادیه 
بر اساس محاسبه صورت گرفته توسط واحد اجراى  احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ پانصد و 
سى و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
این راى غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم 
عمومى بخش مهردشت مى باشد364288/م الف، محمد محمدى - قاضى شوراى حل اختالف 

بخش مهردشت /11/274
 حصروراثت 

مجید رشیدى علویجه داراى شناسنامه شماره 1274 به شرح دادخواست به کالسه 496/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر رشیدى علویجه 
بشناسنامه 88 در تاریخ 97/10/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. نجمه رشیدى علویجه فرزند اکبر  متولد 1362ش ش 1063 نسبت 
با متوفى فرزند ، 2. مجید رشیدى علویجه فرزند اکبر متولد 1350  ش ش 1274 نسبت با متوفى 
فرزند ، 3. رامین رشیدى علویجه فرزند اکبر متولد 1369 ش ش 1270757441 نسبت با متوفى 
فرزند ، 4. ابراهیم رشیدى علویجه فرزند اکبر متولد 1355  ش ش 497 نسبت با متوفى فرزند ، 5. 
قاسم رشیدى علویجه فرزند اکبر متولد 1348 ش ش 143 (فرزندان متوفى)، 6. عفت مختارى 
علویجه فرزند یحیى متولد 1331ش ش 101 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 364317/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /11/275
 اخطار اجرایى

شماره 1270/97 به موجب راى شــماره 848 تاریخ 97/6/25 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه زهره شبانى و محمد ناعمى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان  اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از 
ناحیه بانک مرکزى و پرداخت مبلغ  224000 تومان هزینه دادرســى  درحق خواهان و نیم عشر 
دولتى.محکوم له: حسینعلى ابراهیمیان به نشانى: نجف اباد خ 17 شهریور شرقى کوى رضائى پ 
2 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 363385/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/276
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002003000378/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600082 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802133000070 بدین وســیله به آقاى مهرداد چترایــى عزیز آبادى فرزند 
غالمرضا مقیم: نجف آباد ویالشهر بلوار آزادگان مجتمع مسکونى سینا طبقه 3 . که برابر گواهى 
مأمور مربوط آدرس تعیین شده (متن سند)ناقص و شناخته  نگردیده و همچنین در آدرس اعالمى 
بستانکار (نجف آباد-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزادواحد نجف آبادکد پستى 8514143131 )ابالغ 
واقعى اجرائیه امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک رفاه کارگران  شــعبه مســجد سید 
اصفهان به اســتناد قرار داد بانکى شــماره 122940008 مورخ 94/6/12 براى وصول مبلغ دو 
میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون و دویست و شــصت و پنج هزار و صد و هجده ریال بابت 
اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/3/10 و از ان تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
یک میلیون و ششصد و سیزده هزار و ششصد و هفتاد  ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه 
حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شــما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9600775/1 در 
اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان صادر و به کالسه 9600082 در این واحد مطرح مى باشد لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه 
براى اطالع شما درج و منتشر  مى گردد و از تاریخ درج و انتشــار در این روزنامه که تاریخ ابالغ 
محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خودبه بستانکار اقدام نمائید و 
درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز 
آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شــد.. 363383/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى 

اسنادرسمى نجف آباد/ 11/277
ابالغ اجرائیه

 دادنامه تاریخ: 97/11/6 کالسه پرونده 214/97 احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بــردارى د رپرونده 
کالسه214/97به این شورا ارسال گردد. کالسه پرونده 214/97 شعبه دوم شوراى حل اختالف 
مهر دشت موضوع: ابالغ اجرائیه خواهان: اصغر باقرى (مجهول المکان).خوانده: محسن امینى 
علویجه فرزند هدایت ساکن: علویجه بلوار دانشگاه خ مهارت شاهد 2  محل حضور: دادگاه عمومى 
بخش مهر دشت (شوراى حل اختالف علویجه). خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب 
درخواست اجراى حکم به شماره 385-97/8/30 و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شورا 
شما محکوم هستید 1-به انتقال سند رسمى یک دســتگاه پیکان سوارى مدل 1380 به شماره 
پالك 452 ن 59 ایران 53 در یکى از دفاتر اسناد رســمى در حق محکوم له 2- خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه هاى دادرسى قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى 3- مبلغ نیم عشر اجرایى به 
عنوان نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا 
گذارید 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید 3- مالى معرفى کنید که اجرا حکم و استیفاى 
محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحاً اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى 
مهلت کذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى 
تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا .... محکوم خواهید شد- 364311/ 

م الف دبیر شعبه دوم علویجه /11/304
 آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860110- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001448 مورخ 1397/11/07 هیــات خانم زهرا قدیرى نوکابادى به 
شماره شناسنامه 2118 ملى 5649413053 صادره از حسن اباد فرزند قربانعلى بر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 86/23 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/320 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى  محمدعلى 
زندى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 

366004 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/265



سالمتسالمت 07073430 سال پانزدهمشنبه  13 بهمن   ماه   1397

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت احداث شــهر 
جم شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
605 و شناســه ملى 14005080902 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العــاده مــورخ 1397/05/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : روزنامه حمایت 
جهــت درج آگهى هــاى شــرکت تعیین 
گردید.  آقایان اصغر حسنیان به شماره ملى 
0779773047 و بهنام شعبانى به شماره 
ملى 00779862953 به ترتیب به ســمت 
بازرس اصلى و على البدل براى مدت یکسال 
مالى انتخاب شــدند. آقایان رضا حیدرى به 
شماره ملى 0779209486 ، جلیل بند قیرى 
به شماره ملى 1819266109 و سیدمحسن 
درج ور به شــماره ملى 0946097763 به 
سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان خراســان رضوى مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى درگز 
(363653)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت احداث شهر جم شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 605 و شناسه ملى 
14005080902 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1-موارد ذیل به موضوع شرکت 
الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. الف- رشته ساختمان و ابنیه : دربرگیرنده 
امور پیمانکارى مربوط به ســاخت ساختمانها و 
ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، ســنگى، بتنى و 
فلزى، سازههاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، 
دیوار کشــى، اجراى پیاده روها ب- رشته آب : در 
برگیرنده امور پیمانکارى مربوط به بندها، ســدها 
و ساختمان نیروگاه آبى، سازههاى هیدورلیکى و 
تونلهاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، 
تأسیســات و تجهیزات تصفیه خانــه هاى آب و 
فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایســتگاههاى 
پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى 
و انتقال فاضالب، کانالهاى انتقال آب و شبکه هاى 
آبیارى و زهکشى، ســازه هاى دریایى و ساحلى، 
احداث حوضچه ها و استخرهاى پرورش و تکثیر 
آبزیان، و عملیات ساختمانى (سیویل) تصفیه خانه 
هاى آب و فاضالب که رشــته آب شامل سه رشته 
به شرح مذکور مى باشد -ســازه هاى دریایى – 
سدسازى و تأسیسات مربوطه - خطوط انتقال آب 
و شبکه هاى آب و فاضالب پس از اخذ مجوز هاى 
الزم و ثبت موضوع فعالیــت به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشــد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى درگز
(363644) 

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت احداث شــهر 
جم شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
605 و شناســه ملى 14005080902 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/05/02 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : آقاى رضا حیــدرى به شــماره ملى 
0779209486 بــه ســمت رئیس هیات 
مدیره و آقاى جلیل بند قیرى به شــماره ملى 
1819266109 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره و آقاى سیدمحسن درج ور به شماره 
ملى 0946097763 به ســمت عضو هیات 
مدیره و مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت اعم از چک – ســفته – بروات – 
قراردادها و عقود اســالمى با امضاى رئیس 
هیات مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى درگز
(363617) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تالشــگران فدك 
فوالد سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
1990 و شناســه ملــى 14004669957 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/09/26 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد: - محســن شــاه مرادى به شماره 
ملــى 5129988744 بــه ســمت رئیس 
هیئت مدیره، حســن رضائى دارافشــانى 
1111839611 به شماره ملى به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مختار رضائى به شماره 
ملى 1111800278 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد و مدارك تعهدآور 
اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاى 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

مبارکه
(362703) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ایده آل سازه گلدیس 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51925 و شناســه ملى 14003991976 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/10/25 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : فرشــاد مظفــر0034825525 
بعنوان رئیــس هیئت مدیــره و حمیدرضا 
مظفــر1291980490 بعنــوان مدیــر 
عامل و علیرضــا مظفــر1270443445 
بعنوان نائب رئیــس هیئت مدیــره و اکبر 
مکارمى1287385699 بعنوان عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(362649) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ایده آل سازه گلدیس 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 51925 
و شناســه ملى 14003991976 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1397/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
حمید رضا مظفر به کدملى 0034825525 
و اکبر مکارمى به کدملــى 1291980490 
و علیرضا مظفر به کدملــى 127443445 
و فرشــاد مظفر به کدملى 1287385699 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. امیر مختارى به 
کدملى 1292462655 و فرشــاد فالحتى 
به کدملى 1293278033 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(362648) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت برج اســکلت 
نماى اصفهان شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 26135 و شناسه ملى 
10260468828 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى ایمان 
سلطانى بشماره ملى 1971567701 به 
سمت مدیرعامل ، آقاى احسان سلطانى 
بشــماره ملى1288319835 به سمت 
نایب رییس هیات مدیــره ، خانم آزاده 
سلطانى به شماره ملى 1819578402 
به سمت رییس هیات مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد.ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(362607) 

همانند بسیارى از غذاها، ذرت نه یک درمان است و نه یک 
سم. مصرف در حد اعتدال آن مى تواند بخشى از سالمتى 

بسیارى از رژیم هاى غذایى را تشکیل دهد.
ذرت حاوى فیبر و پروتئین است اما ویتامین ها و مواد معدنى 

کمى دارد.
ذرت مزایاى بالقوه زیادى را ارائه مى دهد:

آنتى اکسیدان ها
بعضى از انواع ذرت غنى از آنتى اکسیدان ها 
هستند، به ویژه گروهى از آنتى اکسیدان ها 

به نام کاروتنوئیدها.
آنتى اکســیدان ها با اثرات رادیکال هاى 
مضر آزاد در بدن مبارزه مى کنند. تحقیقات 
نشان مى دهند که رادیکال هاى آزاد در 

روند پیرى و توسعه تعدادى از بیمارى هاى 
مزمن نقش دارند.

بســیارى از میــوه هــا و 
جملــه  از  ســبزیجات، 
ســبزیجات ســبز تیره، 
هویج و سیب زمینى نیز 
در کاروتنوئید غنى هستند.

فیبر رژیمى
ذرت مانند بسیارى از دانه ها، حبوبات و سبزیجات، داراى فیبر 
غذایى است. با این حال، مقدار فیبر ذرت اغلب کمتر از منابع 
دیگر است. فیبر مى تواند به هضم غذا کمک کند و خطر ابتال 

به یبوست را کاهش دهد.

زنگ  هاى هشد ا رزنگ  هاى هشد ا ر  کبـدکبـد

کبد یکى از مهمترین اندام هاى بدن انســان است که کارهاى 
مختلفى را براى حفظ ســالمت ما انجام مى دهد. به عنوان یکى 
از بزرگ ترین اندام هاى بدن انسان، کبد مسئولیت عملکردهاى 
متابولیک مانند تبدیل مواد مغذى دریافتى از رژیم غذایى به شکلى 
قابل اســتفاده براى بدن و دفع مواد زاید و سموم، پیش از اینکه 

موجب آسیب شوند را بر عهده دارد.
در زمان مواجهه با مشــکل، کبد تالش مى کنــد به روش هاى 
مختلف ما را از این شرایط آگاه کند. در ادامه با برخى از مهمترین 
نشانه هاى به دردسر افتادن این اندام کلیدى بیشتر آشنا مى شویم.

خارش پوست
التهاب مجارى صفراوى به طور معمول داراى عالیم مشهودى 
نیست اما یکى از نخستین نشــانه هاى آن خارش پوست است. 
خارش پوست ممکن اســت در نتیجه دالیل دیگر مانند خشکى 
پوست نیز شکل بگیرد، اما زمانى که به شــرایطى پایدار تبدیل 
مى شود، بررســى دقیق تر شــرایط اهمیت دارد، زیرا مى تواند 

نشانه اى از سیروز کبدى نیز باشد.

زرد شدن پوست یا چشم ها
زرد شدن بخش سفید چشم ها یا پوست مى تواند ترسناك باشد. 
این شرایط به نام زردى یا یرقان شــناخته مى شود و به واسطه 
ســطوح باالى بیلى روبین، رنگدانه اى زرد که توسط کبد ترشح 
مى شود، در بدن رخ مى دهد. این تغییر رنگ مى تواند نشانه اى

 از آسیب دیدگى کبد به واســطه دالیل مختلف، مانند سیروز یا 
هپاتیت B باشد.

افزایش وزن
اگر به ناگاه با افزایش بى دلیل وزن خود مواجه شده اید، کبد ممکن 
است در پس این شرایط قرار داشته باشد. افزایش وزن ناخواسته 

مى تواند نشانه اى از سیروز کبدى باشد. 
سیروز کبدى بیمارى اى اســت که به آرامى پیشرفت مى کند و 
موجب جایگزینى بافت ســالم کبد با بافت اسکار، مسدود شدن 

جریان خون در کبد و ناتوانى این اندام در ارائه عملکرد درســت 
مى شود.

کاهش وزن
کاهش وزن ناگهانى نیز مى تواند یکى از نشانه هاى آسیب دیدگى 
کبد باشد. کاهش وزن ناخواسته مى تواند نشانه اى از سیروز کبدى 
و همچنین هپاتیت C، عفونتى ویروسى که به التهاب در کبد منجر 

مى شود، باشد.
*قرمز شدن کف دست ها

قرمز شدن کف دست ها مى تواند نشانه اى از بیمارى کبد چرب 
باشد. این بیمارى به واسطه ذخیره چربى بیش از حد در سلول هاى 

کبد رخ مى دهد.

اختالل در خواب
دالیل مختلفى مى توانند موجب بر هم خــوردن الگوى خواب 
شوند و سیروز کبدى یکى از مواردى اســت که مى تواند خواب 

شبانه را مختل کند.

مشکالت حافظه
اگر حافظه شما اخیراً به شــدت دچار مشکل شده است، نارسایى 
کبد امکان دارد دلیل این شرایط باشد. در نارسایى کبد، این اندام 
نمى تواند ســموم را به خوبى از خون حذف کند و این شــرایط 
مى تواند به تجمع آنها در مغز منجر شــود که به نام انسفالوپاتى 
کبدى شناخته مى شود. متأســفانه یکى از نتایج این شرایط، از 

دست دادن حافظه است.

احساس خستگى مداوم
احساس خســتگى مداوم بدون در نظر گرفتن ســطح فعالیت 
جسمانى، ممکن است به واسطه بیمارى کبد شکل گرفته باشد. 
خســتگى مزمن یکى از نشانه هاى آشکار آســیب دیدگى کبد 
است و مى تواند به واســطه تغییرات در انتقال عصبى در مغز رخ 

دهد.

بى اشتهایى
از دست دادن اشتها یکى دیگر از نشانه هاى شایع آسیب کبد است 
و احساس گرسنگى نکردن چیزى اســت که باید زنگ هشدار را 

براى شما به صدا درآورد.

کبودى
با افزایش سن، کبود شدن بدن راحت تر رخ مى دهد زیرا پوست 
نازك تر مى شــود اما اگر دلیلى براى کبودى هایى که روى بدن 
خود مشــاهده مى کنید، نمى یابید، ممکن اســت این نشانه اى 
از آسیب کبدى باشــد. بیمارى کبد مى تواند موجب تکرر بیشتر 

کبودى ها شود.

تورم پاها
بیمارى کبد مى تواند به دالیل مختلفى، مانند چاقى شکل بگیرد 
و یکى از نشانه هاى هشدار دهنده آن چیزى است که شاید انتظار 

آن را نداشته باشید: تورم پاها. 
اگر با تــورم در پاهاى خود مواجه هســتید و دلیل مشــخصى 
بــراى آن وجــود نــدارد، بــراى بررســى دقیق به پزشــک 
مراجعه کنیــد زیرا مى تواند نشــانه اى از بروز مشــکلى جدى

 باشد.

احساس سردرگمى
انسفالوپاتى کبدى به واسطه نارســایى کبد مى تواند در توانایى 
درك انسان نیز اختالل ایجاد کند. این شرایط مى تواند به احساس 
سردرگمى درباره چیزهایى که در حالت عادى براى شما مسئله ساز 

نبوده اند، منجر شود.

درد بدن
اگر دلیلى براى احساس درد در بدن خود نمى یابید، یکى از دالیل 
احتمالى این شــرایط مى تواند التهاب مجارى صفراوى باشد که 
افزون بر خارش پوست مى تواند به احساس درد در استخوان ها، 

ماهیچه ها یا مفاصل نیز منجر شود.

یک کارشناس بهداشت با بیان اینکه لوازم شخصى همچون 
حوله، مسواك، لیف و صابون را باید در جاى مناسب قرار داد، 
گفت: حوله یکى از مهمترین لوازم شخصى افراد محسوب 
مى شود. ندا اوتادى با بیان اینکه توجه نکردن به بهداشت 
حوله باعث رشد میکروب در پوست مى شود، تصریح کرد: 
محل تجمع میکروب ها و قارچ ها در پوست، کشاله ران و 
بین انگشتان دست و پاست. وى به حوله هاى زبر اشاره کرد 
و افزود: کیفیت حوله هاى زبر و خشک براى پوست انسان 

مناسب نیست.

اوتادى با بیان اینکه حوله حمام باید بعد از هر سه بار استفاده، 
شسته شود، افزود: براى جلوگیرى از بروز میکروب به بدن 
حوله حمام را هر دو سال تعویض کنید. به گفته این کارشناس 
بهداشت، دماى آب مصرفى براى شستن حوله باید حدود 77 
درجه سانتیگراد باشــد. وى با بیان اینکه استفاده از صابون 
مایع باعث کاهش آلودگى مى شود، تأکید کرد: براى رعایت 
بهداشت فردى مســواك خود را درون لیوان در حمام قرار 
ندهید. اوتادى بیان کرد: بــراى جلوگیرى از بروز میکروب 
در دهان و دندان مسواك خود را پس از استفاده چهار ماهه 

عوض کنید. وى با بیان اینکه گوشواره قبل از استفاده باید 
ضد عفونى شود، عنوان کرد: گوشواره نیز همانند سایر لوازم 
شــخصى موجب تجمع باکترى و میکروب ها مى شــود. 
اوتادى افزود: لیف زبر و خشک در زمان استفاده ناراحتى هاى 
پوستى ایجاد مى کند. لذا براى جلوگیرى از تجمع میکروب 
در لیف و کیســه حمام پس از اســتفاده به مدت هفت ماه، 
آن را تعویض کنید. به گفته وى، بــراى جلوگیرى از بروز 
بیمارى هاى پوســتى، قارچ و میکروب در بدن نباید لیف و 

کیسه را داخل حمام بسته و بدون تهویه مناسب قرار داد.

کم کارى و پرکارى تیروئید در زنان عالیمى به دنبال 
دارد که با شناســایى آنها مى توان بیمارى را به موقع 

درمان کرد.
غده تیروئید، درست زیر گردن در مقابل حنجره قرار 
دارد و هورمون هایى ترشح مى کند که این هورمون ها 
از طریق جریان خون به سلول ها یا اعضاى بدن شما 
مى رسند. این غده کوچک، دماى بدن شما را تنظیم 
مى کند، بر قدرت تفکر و مغز تأثیــر مى گذارد، تپش 
قلب را تنظیم مى کند و به طور کلى هماهنگى را میان 
اعضاى بدن برقرار مى کند. وقتى به بیمارى تیروئید 
مبتال مى شوید، غده تیروئید مى تواند بیش از حد فعال 

یا غیر فعال شود. 

علت سرمایى بودن
اگر غده تیروئید هورمون ها را به اندازه کافى ترشــح 
نکند، در این صورت ممکن است از کم کارى تیروئید 
و افزایش توده بدنى رنج ببرید که این عارضه مى تواند 
عوارض جدى مانند کلسترول باال و مشکالت قلبى را 

به دنبال داشته باشد.
عالیم اولیه کم کارى تیروئید در زنان ممکن اســت 

شامل موارد زیر باشد:
خستگى، افزایش وزن، تحمل نکردن سرما، مو هاى 
خشک یا شکننده، اختالل حافظه، تحریک پذیرى، 
زودرنجى و افسردگى، افزایش کلسترول خون، ضربان 

قلب ُکند و یبوست.

تحمل گرما برایتان سخت است؟
اگر تیروئید شما هورمون هاى بیش از حد ترشح کند، 
متابولیسم بدن به سرعت در حال افزایش است و در 
این حالت، به اصالح گفته مى شود که فرد به پرکارى 

تیروئید مبتالست.
پرکارى تیروئیــد یــا «هیپرتیروئیــد» در خانم ها 
نشانه هایى دارد که به آنها اشاره مى کنیم، این عالیم 

عبارتند از:
کاهــش وزن، تحمل نکــردن گرمــا، اجابت مزاج 
مکرر، لرزش، عصبى شــدن، تحریک پذیرى باال و 
زودرنجى، بزرگ شدن غده تیروئید، اختالل خواب و 

خستگى.

در مطالعات جدید مشخص شده که مصرف بیشــتر میوه هاى تازه، با شیوع کمتر دیابت و 
کاهش بروز عوارض دیابت در ارتباط است.

 اگر چه فواید بهداشــتى رژیم هاى غذایى از جمله میوه جات و ســبزیجات تازه به 
خوبى شــناخته شــده اســت اما به دلیل وجود قند درمیوه ها، عدم اطمینانى 

درباره  ارتباط آن با خطر ابتال به دیابت و عوارض عروقى این بیمارى وجود 
دارد.

 محققان دریافته اند افرادى که مقادیر زیادى میوه  تازه مصرف مى کنند، 
خطر ابتال به دیابت در آنها کاهش مى یابد.

 زمان تعویض وسایل شخصى هر فرد

عالیم کم کارى و پرکارى تیروئید در زنان

 چرا باید میوه تازه مصرف کنیم؟

 فواید فوق العاده ذرت

سیروز کبدى بیمارى
موجب جایگزینى باف
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ح
گ
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ح
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7) 

زیادى را ارائه مى دهد:

ن ها
 غنى از آنتى اکسیدان ها
وهى از آنتى اکسیدان ها 

رادیکالهاى   با اثرات
رزه مى کنند. تحقیقات 
رادیکال هاى آزاد در 

 تعدادى از بیمارى هاى 

وه هــا و 
جملــه
 تیره،
ى نیز
...تند... هس

به یبوست را کاهش دهد.

بلغور جو یک غذاى معجزه آسا براى رشد قدى کودك است. این ماده غذایى، منبع بسیار خوبى از پروتئین هاى 
گیاهى است که به افزایش توده عضالنى و کاهش چربى ها کمک مى کند.

جو دوسر منبع خوبى از انرژى، مواد مغذى و فیبر و به ویژه پروتئین براى انسان، مخصوصاً کودکان و ورزشکاران 
و افرادى است که مى خواهند الغر شوند. مصرف روزانه یک کاسه بلغور جوى دو سر، انرژى و استقامت مورد 

نیاز بدن در طول روز را تأمین مى کند.

 ماده غذایى مفید براى افزایش قد
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خداوندا! سپاس باد تو را، چه آنگاه که مى ستانى و چه آنگاه که عطا مى فرمایى. 
یا آنگاه که عافیت مى بخشــى یا به بال مبتال مى سازى. ستایشى که پسندیده ترین 
ســتایش هاســت و محبوب ترین آنها و برترین آنهاســت در نزد تو. ستایشى که 
سراسر عالم وجود را پر کند و به آن پایه که خواسته اى برسد. ستایشى که از 
تو پوشیده نماند و در رسیدن به آستان جالل تو کوتاه نیاید. ستایشى که شمار آن 

موال على (ع)منقطع نشود و افزون شدنش   پایان نپذیرد.

آگهى مناقصه
شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 403 مورخ 1396/11/29 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به روکش آسفالت بلوار حاج آقا 
حسینى ورنامخواست با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مناقصه 
عمومى از محل اعتبارات شهردارى اقدام نماید. لذا واجدین شرایط شرکت 
در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه به 

واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه فرمایند.
علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

آگهى مزایدهنوبت دوم
شهردارى انارك به استناد مجوز شماره 224 مورخ 97/05/02 شوراى اسالمى 

شهر انارك در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید.

عالقمندان مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز 
یک شنبه مورخ 97/11/21 به شهردارى انارك مراجعه نمایند.

حسین سبحانى  نسب- شهردار انارك

اجاره 3 ساله3 باب مغازه تجارى
اجاره 3 سالهآالچیق هشت ضلعى تجارى
فروشزمین مسکونى 70 مترى

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 679/ش/97 مورخ 97/09/19 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد تعداد 4 پالك زمین طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 97/11/25 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى 

www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

حسین ناظم الرعایا- شهر دار سده لنجان

چاپ اول

قیمت کل (ریال)ارزش هر مترمربعکاربرىمساحتشماره پالكردیف
2/300/000460/000/000مسکونى191200
2/300/000460/000/000مسکونى2104200
2/350/000470/000/000مسکونى3155200
2/400/000480/000/000مسکونى4168200

آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 660 مورخ 97/10/02 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک قطعه زمین واقع در 
شهرك حمل و نقل زرین شهر جهت نصب کانکس و ایجاد سوپر مارکت به 
صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا 
از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/28 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.
میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت اول

آگهى مزایده
 (مرحله چهارم-  نوبت دوم)

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ششــم، صد و دهمین جلسه رسمى مورخ 97/07/24 
شوراى اسالمى شهر محل تابلوهاى تبلیغاتى و بیلبوردهاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به افراد یا 

شرکتهاى واجد شرایط و براى مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهردارى مراجعه و 

یا با تلفن 53241010 داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که 

غیر قابل استرداد مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/11/27

تاریخ گشایش اسناد: ساعت15:00 روز یکشنبه مورخ 97/11/28 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل 

و رسید دریافت نمایند .
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

مجتبى فخارى:سرپرست شهردارى شهرضا

آگهى مزایده
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 672 مورخ 97/11/6  شوراى اسالمى شهر  تعدادى پالك زمین به شرح 

جدول زیر در فاز1 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه  از طریق مزایده به فروش رساند .

1) مهلت دریافت اسناد:   تا ساعت 14:30 روز دوشنبه  مورخه  11/29 /1397
2) هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن : واریز مبلغ 218،000  ریال براى هر پالك زمین  به حســاب ملى سیبا به شماره 

3100000905009  بنام شهردارى طالخونچه
3) نوع و مبلغ تضمین:  5درصد مبلغ کارشناسى  بصورت نقد واریز به جارى ملى  ســیبا 3100003303003 بنام شهردارى 

طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى به شرح جدول فوق
4)  نشانى محل دریافت اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى- تلفن52533311-031 فاکس 

031-52533884
5) هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد.

سید محمد اطیابى - شهردارطالخونچه

801802803شماره پالك
338/5408240متراژ

3/800/0003/500/0003/700/000مبلغ کارشناسى هر متر مربع(ریال)
دو بریک برسه برموقعیت 

64/315/00071/400/00044/400/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)
فاز1 منطقه کارگاهىفاز1منطقه کارگاهىفاز1 منطقه کارگاهىآدرس

چاپ اول


