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هندوانه را با چى نخوریم؟رکورد جدید براى فیروزبرخورد قانونى با برداشت هاى غیرقانونى آبدالیل تأخیر در اکران «آخرین بار کى سحر رو دیدى؟»7 تا 14 روز تعطیلى زمستانى در راه است؟  سالمتورزشاستانفرهنگ جهان نما

اجراى ارکستر ملى اصفهان با همنوایى 
ساالر عقیلى

کشف احتکار 700 میلیارد تومانى در اصفهان
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 آذرى 
فعًال مدیرعامل است!

خشکسالى به قاره  سبز هم رسید!

تدوین  بسته تشویقى 
شهردارى اصفهان

یک خودکشى دیگر 5
باز هـم از روى 

پل چمران
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کنسرت ارکستر ملى اصفهان به خوانندگى ساالر عقیلى در سالن کوثر 
برگزار مى شود.

گروه ارکستر ملى اصفهان شامل 50 نفر از نوازندگان اصفهان است و در این 
کنسرت ساالر عقیلى خواننده است و مرتضى شفیعى نیز رهبرى ارکستر را 

به عهده خواهد داشت. شفیعى نوازنده ویولن و آهنگساز است که از سال 83 
تاکنون به عنوان بنیانگذار و رهبر ارکستر ملى اصفهان ...

ســخنگوى آتش نشــانى اصفهان از خودکشى
مردى سى و چند ساله از روى پل چمران خبر داد 

که بامداد دیروز اتفاق افتاد.
بامداد دیروز جسد مردى سى و چند ساله بر روى 
ریل هاى مترو اصفهان توســط تیم کنترل خط 

متروى این کالنشهر رؤیت شد.
محمد شریعتى، سخنگوى آتش نشانى اصفهان 
در این رابطه گفت: با توجه به اینکه جســد این 
مرد بر روى خطوط مترو افتــاده بود و نیروهاى 

اورژانس، امکان دسترسى به آن را نداشتند...
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اصفهانى ها در جمع عصبانى ترین مردم ایراناصفهانى ها در جمع عصبانى ترین مردم ایران
آمار پزشکى قانونى کشور نشان مى دهدآمار پزشکى قانونى کشور نشان مى دهد
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مدیر کل تعزیرات حکومتى اعالم کرد 

براى بخش هاى 
غمگین 
عذرخواهى 
مى کنم!

جهانبخش در میان 
اسامى عجیب لیگ برتر

 طوالنى بودن نام خانوادگى علیرضا و همچنین وجود حرف «خ» در 
آن باعث شده تا گزارشگران و کارشناســان انگلیسى در به کار بردن 
نامش، دچار مشکل شوند و این موضوع از هفته اول لیگ برتر به سوژه 

تبدیل شده است.
در یکى از برنامه هاى مربوط به لیگ، «پل مرسون»، هافبک سابق...
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آگهى مزایده نوبت دوم

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

چاپ اول

شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 97/167 مورخ 97/3/31 شوراى محترم 
اسالمى شهر میمه در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش یک قطعه 
زمین ملکى واقع در بلوار ولیعصر (عج) شهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/06/04 به شهردارى واقع در میمه، 
بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و 
یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل 
و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند. ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک 

یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مناقصه نوبت اول

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

چاپ اول

شهردارى ابریشم به موجب بودجه مصوب عمرانى در نظر دارد ادامه عملیات ساختمان سالن 
ورزشى چند منظوره شهردارى واقع در محله یزدآباد را با اعتبار بالغ بر 10/000/000/000 ریال 
از طریق آگهى مناقصه براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات سال 1397 اقدام نماید لذا 
متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ آگهى و مدارك مناقصه مى توانند تا روز شنبه مورخ 
97/06/03 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به واحد حراست شهردارى واقع در شهر 

ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به عهده برنده 
مناقصه خواهد بود. 

بز ر ىب
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ىببراى بخ خبر براىبخا

رعذرذعذر

در جستجوى پیام یک نمایشگاه مینیاتور
که این روزها در اصفهان برپاست
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آرامـش 
درحضور دیـگران
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خطر از بیخ گوش خطر از بیخ گوش 
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رئیس پلیس فرودگاه هاى کشــور با اشــاره به کشف 
مقادیرى مواد مخدر از حجاج ایرانى، از بازماندن تعدادى 

از زائران خانه خدا از حج خبر داد.
سردار حسن مهرى در گفتگو با «تســنیم»، با اشاره به 
اعزام بیش از 51 هزار زائر از فرودگاه هاى سراسر کشور 
به عربستان، در خصوص کشف موادمخدر از این زائران 
اظهار کرد: تا االن بیش از 1/9 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
از زائران و حجاج، کشــف و ضبط شده است و متأسفانه 
تعدادى از زائــران به دلیل همراه داشــتن موادمخدر از 
این سفر محروم شدند.  وى با اشــاره به تصمیم گیرى 
در خصوص اعــزام به حج این زائران گفت: در جلســه 

کمیســیونى که در تهران به منظور اعــزام این حجاج 
تشکیل مى شود، دســتورات قاطعى داده شده و بعضى 
از حجاجى که موادمخدر از آنها کشف شده بود، ممنوع 

الخروج شدند.
رئیس پلیس فرودگاه هاى کشــور ادامه داد: متأسفانه 
بعضى از این زائران که مدینه اولى بودند به دلیل همراه 
داشتن موادمخدر، سفر به مدینه منوره را از دست دادند و 
حتى در صورت موافقت کمیسیون با اعزام آنها، این افراد 
مستقیماً به جده و سپس به مکه مکرمه اعزام مى شوند و 
پس از پایان مناسک حج به سرعت به کشور برمى گردند 

و پس از برگشت، به پرونده آنها رسیدگى مى شود.

رئیس انجمن متخصصین داخلى ایران با اشاره به احتکار و 
بداخالقى برخى از شرکت هاى دارویى به دلیل مشکالت 
ارزى گفت: داروهاى شــیمى درمانى خارجى در کشور با 
کمبود مواجه شده است. ایرج خسرونیا اظهار کرد: دارو در 
ایران موجود است ولى برخى از آنها در انبارهاى شرکت هاى 
دارویى یا گمرك نگه داشته شده و منتظرند تا  آن را گران تر 
بفروشند.  وى با بیان اینکه در حال حاضر مشکل چندانى در 
حوزه دارویى وجود ندارد افزود: در زمینه داروهاى خارجى از 
جمله داروهاى شیمى درمانى با برخى از مشکالت مواجه 
هستیم چرا که این داروها گران بوده و نسبت به نوع داخلى 

آن با کمبود مواجه است.

رئیس انجمن متخصصیــن داخلى ایران بــا بیان اینکه 
متأســفانه برخى شــرکت هاى دارویى بداخالقى کرده 
و احتکار دارویى و شــیطنت انجام مى دهند ادامه داد: به 
طور مثال شیاف بیزاکدیل که یک داروى ارزان قیمت به 
شمار مى رود حدود یک ماه است در داروخانه ها کمتر یافت 
مى شود و این مسئله به دلیل همکارى نکردن شرکت هاى 

دارویى در شرایط کنونى اقتصادى است.
خسرونیا عنوان کرد: برخى از شرکت ها نیز مکمل هایى را 
به عنوان کمک درمان به ایران وارد مى کردند که اکنون به 
دلیل اینکه دولت ارز 4200 تومانى به این منظور اختصاص 

نداده در سطح بازار با کمبود مواجه شده ایم.

کشف 2 کیلو موادمخدر از 
حجاج ایرانى

دارو را هم 
احتکار مى کنند

بفرمایید براى استراحت!
 انتخاب | روح ا... بابایـى صالـح، عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون اجتماعى مجلس مى گوید: با توجه 
به مصوبه منع به کارگیرى بازنشستگان، 17 استاندار 
جزو بازنشسـتگان خواهند بود. ما اسـتاندار داریم که 
هفتـاد  و اندى سـال، سـن دارد. این فرد دیگـر توان 
حرکت ندارد. نمى دانم با چه ایـده اى هیئت دولت به 
چنین فردى رأى داده. 70 سال  دیگر وقت استراحت 

است.  

شغل فرزندان وزیر ارشاد
وزیر ارشـاد به سـئوال یک کاربر در   جماران |
خصوص موقعیت شغلى و سطح زندگى فرزندان خود 
پاسخ داد. سـید عباس صالحى در حسـاب توییترى 
خود نوشت: دو پسـر و یک دختر دارم. پسر اول فوق 
لیسـانس دانشـگاه تهران اسـت. در تهـران زندگى 
مى کند. شـغل ثابت ندارد. بـا برخى از مؤسسـات در 
حوزه هاى پژوهشـى به صورت پـروژه اى همکارى 
مى کند. پسـر دوم خرداد امسـال کارشناسى اش را از 
دانشگاه اصفهان گرفته است. دخترم کالس چهارم 

را گذرانده و در دبستان دولتى تحصیل مى کند.

روسپى هاى بى حجاب
سـردار محمدرضـا نقـدى، معـاون    ایسنا|
فرهنگى سـپاه گفتـه: دشـمن در بسـیارى از مواقع 
واژه سازى مى کند و باید در نظر داشت این واژه ها بار 
معنایى دارد که به نفع دشمن است؛ به عنوان مثال به 
روسـپى هایى که حجاب خود را برمى دارند مى گویند 
مخالف حجاب اجبارى و رسـانه هاى مـا نیز از همان 
اسـتفاده مى کنند این در صورتى است که این واژه ها 

حساب شده هستند. 

ربیعى به دادگاه مى رود
على ربیعى، وزیر سـابق تعاون، کار و    روزنو |
رفاه اجتماعى با اشـاره به حواشى جلسـه چهارشنبه 
مجلس شوراى اسالمى گفت: من از فرصت استفاده 
خواهم کرد و شـخصًا مسـتندات موجود را به دادگاه 
ارائه خواهـم داد تا پرونـده اى در این زمینه تشـکیل 
شود. معتقدم افشاگرى آبرو بردن است ولى شفافیت 

آبرو دادن به نظام است.

فرزند متخلف استاندار 
  تابناك | رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش 
کشور درباره تقلب در کنکور گفت: امسال حدود 170 
نفر را به دلیل عکس گرفتن با موبایل از کنکور محروم 
کردیم. ابراهیم خدایى افزود: ما در تخلفات با کسـى 
تعارف نداریم، در آزمون امسال فرزند رئیس آموزش و 

پرورش، استاندار و... را محروم کرده ایم.

نامه رئیس جمهور 
تهدیدآمیز نبود

حسـینعلى امیرى، معـاون پارلمانى    فارس|
رئیس جمهور دربـاره زمان حضـور رئیس جمهور در 
مجلس براى پاسخ به سـئوال نمایندگان اظهار کرد: 
تاریخ دقیق حضور رئیس جمهور هنوز مشخص نشده 
و هنوز چیزى از سوى ایشـان به ما ابالغ نشده است. 
وى در پاسخ به این سئوال که برخى نامه رئیس جمهور 
براى حضور در مجلـس را تهدید آمیـز عنوان کردند 
افزود: آقاى رئیس جمهور سـریع نامه نوشتند که در 
موعد قانونى به مجلس مى آیم از این رو از نامه ایشان 

تهدید استنباط نمى شود.

سیف،  ممنوع الخروج نیست
سـرهنگ    باشگاه خبرنگاران جوان | 
خاتمى، معـاون اجتماعى پلیس مرزبانـى در رابطه با 
شایعه ممنوع الخروجى ولى ا... سـیف، رئیس سابق 
بانـک مرکزى اظهـار کرد : هیـچ دسـتورى مبنى بر 
ممنـوع الخروجـى رئیـس سـابق بانک مرکـزى به 

مرزبانى ابالغ نشده است.

خبرخوان
پیشنهاد وسوسه انگیز 

 ایران آرت |   شــهرام ناظرى نیــز به جمع 
خوانندگانى پیوست که عالقه مند به اجراى رایگان 
براى مردم است. او درباره اجراى کنسرت خیابانى 
مى گوید: اگر این موضوع براى سرپوش نهادن بر 
مشکالت دیگر نباشد و اگر به شکل جدى مجوز 
بدهند، با وجود اینکه دورنماى چندان درستى از 
اجراى کنسرت خیابانى ندارم، بدون شرط چنین 
کنســرتى را برگزار مى کنم. ناظرى با بیان اینکه 
پیشنهاد دیگرى نیز در این زمینه دارد، مى گوید: 
اســتادیوم صدهزار نفــرى آزادى را در اختیار ما 
بگذارند تا با همراهى گروه هاى موســیقى دیگر، 
شب هاى متعددى به شــکل رایگان براى مردم 

کنسرت برگزار کنیم.

مهاجرت بزرگ
   پانا | بهروز دهزاد، کارشناس محیط زیست 
مى گوید چالش هاى محیط زیستى در سیستان و 
بلوچستان سبب مهاجرت یک میلیون و 500 هزار 
نفر از مردم این استان به استان گلستان شده است.

دزدان 10 ساله 
 رویداد24 | 3 دختر ده ساله اعضاى باند 
«کش روزنى» بودند که مأموران کالنترى بانوان 
مشهد، این سه کودك را در حال ارتکاب سرقت 
دستگیر کردند. این ســه دختر بچه اعالم کردند 
که زن همســایه آنها را وادار به دزدى از مغازه ها 
مى کرده است. تحقیقات براى دستگیرى زن جوان 

با توجه به ادعاى سه دختر بچه ادامه دارد.

زمان واریز یارانه مرداد 
هشتاد و هشــتمین مرحله یارانه    میزان|
نقدى مربوط به مرداد ماه سال جارى ساعت 24 
روز پنج شنبه به حساب سرپرستان خانوار ها واریز 
مى شود  و قابل برداشت خواهد شد. الزم به ذکر 
است که مبلغ یارانه دریافتى هر یک از مشموالن 
دریافت یارانه نقدى همانند ماه هاى گذشــته 45 

هزار و 500 تومان است.

دارو که «پراید» نیست!
معــاون وزیــر بهداشــت و    تسنیم|
رئیس ســازمان غذا و دارو با تشــریح اینکه چرا 
فرقى نمى کند یک دارو در ایران تولید شود و یا در 
آمریکا؛ از ممنوعیت استفاده از داروهاى خارجى 
در بیمارستان هاى کشور خبر داد و گفت: مقایسه 
داروى ایرانى با خودروى داخلــى از جمله پراید 

صحیح نیست.

باالخره چند خودکشى؟
دى ماه سال گذشته بود    اعتمادآنالین|
که شــهاب نادرى، نماینده مردم پاوه، جوانرود، 
ثالث باباجانى و روانســر در مجلــس تأکید کرد 
حداقل 20 نفر از زلزله زدگان کرمانشــاه اقدام به 
خودکشى کرده اند و با توجه به شرایط این آمارها 
قطعاً روز به روز افزایش پیدا مى کنند. اکنون بعد از 
گذشت شش ماه از این مصاحبه اخبار ضد و نقیضى 
درباره خودکشــى هاى جدید بین زلزله زدگان در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است. بر اساس 
این آمار خودکشى سه نفر تا شش نفر در این مناطق 
مطرح شده ولى هنوز به صورت رسمى مسئوالن 
اســتانى درباره آمار دقیق این اتفاق اطالعاتى را 

منتشر نکرده اند.

برنجکارى ادامه دارد
  فارس| معاون وزیر نیــرو در امور آب و 
آبفا با بیان اینکه على رغم بخشنامه وزارت جهاد 
کشاورزى مبنى بر اینکه به جز دو استان شمالى 
کشور، کاشت برنج در برخى استان ها مثل فارس، 
خوزســتان و اصفهان ادامه دارد، تأکید کرد: یک 
سوم از کل زمین هاى زیر کشت برنج در خارج از دو 

استان گیالن و مازندران است.

تغییر اقلیم و افزایش دما باعث خشک شدن بخش زیادى از 
مزارع اروپا شده است. افزایش دماى اروپا در تابستان امسال 
فقط در چند هفته مزارع ســبز این کشور را به بیابان هاى 
قهوه اى تبدیل کرده است. خشکسالى روى محصوالت 
کشاورزى قسمت هاى مختلف اروپا به ویژه بخش شمالى 
این قاره تأثیر هاى مخربى داشــته است. این خشکسالى 
علل مختلفى داشته، تغییر اقلیم یکى از عوامل اصلى آن 

بوده و البته راه هایى براى مقابله با آن هم وجود دارد.
اطالعات سازمان هواشناســى جهانى نشان مى دهد که 
افزایش رکوردشکن دما و کاهش میزان بارندگى در بخش 
اول تابستان امسال این خشکسالى را در اروپا ایجاد کرده 
است. به طورى که ادعا شده ماه هاى ِمى و آوریل گرم ترین 
دماى خود را امسال تجربه کرده اند، این روند در تابستان 
هم ادامه پیدا کرد. براى مثال دماى قطب شــمال امسال 
به 30 درجه و دماى نروژ به 33/5 درجه رسید و هر دو یک 
رکورد را شکستند. حتى کشور فنالند هم گرم ترین جوالى 

تاریخش را تجربه کرد.

چه چیزى عامل این وضعیت بود؟
دانشمندان انگشــت اشاره به ســمت تغییر اقلیم و یک 
سیستم آب و هواى پرفشار گرفته اند. هنوز مشخص نیست 
در بلندمدت هم این روند ادامه پیدا مى کند یا نه. محققان به 
دنبال این هستند که آیا تغییر اقلیم منجر به تغییر دماى آب 
دریاها و در نتیجه تغییر کامل در چرخه هاى جو و الگوهاى 

آب و هوایى شده است یا نه.
«جین پاسکال»، محقق تغییر اقلیم در پاسخ به این سئوال 
گفت: «قطعًا این خشکســالى توسط تغییر اقلیم شدیدتر 
شده اســت و متأســفانه این اتفاقات در آینده متداول تر 

مى شود.»
پاســکال ادامه داد:  «قطعًا براى مقابله با پیامدهاى تغییر 
اقلیم دیر شده است، دیده شدن پیامدهاى تغییر اقلیم شروع 
شده است و اقداماتى که براى مقابله با آن باید انجام بدهیم 

باید بسیار قوى تر از اقدامات کنونى باشد.»

اتحادیه اروپا براى مقابله با وضعیت خشکســالى تصمیم 
گرفته است که حقوق کشاورزان زودتر از زمان مقرر شده 
پیش پرداخت شود. قرار است کشاورزان 70درصد درآمد و 
85 درصد پول پرداخت شده براى توسعه مناطق روستایى 
را دو ماه زودتر دریافــت کنند. همچنین قرار اســت در 
زمین هایى که معموًال محصوالت مختلفى تولید مى شده 

آنها به دام خود غذا بدهند.
کشاورزان اروپایى با یکى از بدترین شرایط نسل خود روبه 

رو شده اند، به طورى که میزان تولید برخى محصوالت در 
آنجا به زیر 50درصد رسیده است.

انجمن تولیدکننده هاى میوه و سبزیجات اروپا در این رابطه 
توضیح داد: «با ادامه روند  افزایش دما و خشک تر شدن آن 
در ماه جوالى، میزان تولید محصوالت کشاورزى در اروپا 
به شدت کاهش پیدا کرده. امروز وضعیت تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزى به جدى ترین حالتى که در 40 سال 

گذشته تجربه کرده اند رسیده است.»

همچنین یک شرکت اروپایى هشدار داده بود که به علت 
کاهش تولید امکان دارد صنعت سیب زمینى سرخ کرده با 
کمبود سیب زمینى بزرگ مواجه شود. هنوز مشخص نیست 
که این خشکسالى روى قیمت خرید توسط مصرف کننده  
هم تأثیر بگذارد یا نه اما کشاورزان حاال هم از این موضوع 

آسیب دیده اند.
انتظار مى رود در نروژ هم قیمت برق به دلیل وابستگى به 

نیروگاه هاى آبى افزایش پیدا کند.

به نظر مى رسید آرامش قیمتى به بازار خودرو بازگشته اما 
تغییرات قیمتى روزهاى گذشته همه معادالت را تغییر داد 
به طورى که قیمت برخى خودروهاى داخلى با افزایش 
شش تا ده میلیون تومانى مواجه شد. به باور فعاالن بازار، 

دلیل اصلى این موضوع، نوسان نرخ ارز است.
گفته مى شــود با چراغ ســبز مجلس به خودروسازان و 
به دنبال ســخنان اخیر یکى از نمایندگان در خصوص 

آزادســازى قیمت خودرو، موج تازه اى در افزایش قیمت 
خودرو در بازار ایجاد شد؛ به طورى که پراید 111 به قیمت 
30 میلیون و 500 هزار تومان در بازار فروخته شد؛ پراید 
131 حدود 27 میلیون و 500 تومان و تیبا صندوق دار 31 

میلیون و 500 هزار تومان به فروش رسید .
از سوى دیگر، قیمت پژوپارس TU5 که در هفته گذشته 
به 60 میلیون تومان رســیده بود، با افزایش ده میلیون 
تومانى به 70 میلیون تومان رسید. پژو405 نیز با افزایش 
هفت میلیون تومانى با قیمت 49 میلیون تومان معامله 

شد.
سمند LX نیز در بازار 49 میلیون تومان، سمند EF7 حدود 
48 میلیون تومان، پژو2008 حــدود 195 هزار تومان، 
پژو405 جى ال ایکــس 48 میلیون تومــان، پژوپارس 
58 میلیون تومان، پژو207 دنده اى 77 میلیون تومان و 

پژو206 تیپ2 حدود 45 میلیون و صدهزار تومان است.

افزایش بى سابقه دما و کاهش بارندگى در اروپا

خشکسالى به قاره  سبز هم رسید! 

 سردار عالیى، نخســتین فرمانده نیروى دریایى سپاه 
در گفتگویى مفصل با «خبرآنالیــن» از جمله به این 
اظهار نظر محســن رضایى پرداخته که اگر در جنگ با 
آمریکا وارد شویم امکان گرفتن اســیر از آمریکایى ها
وجــود دارد. ایــن بخــش از گفتگــوى مزبــور را

 بخوانید:
اگر جنگى بین ایران و آمریکا اتفاق 
بیافتد ایران امکان گرفتن اســیر از 

آمریکا دارد؟

در هر شرایطى این امکان وجود دارد. الزامًا الزم نیست 
که در آن جبهه اى که جنگ رخ مى دهد اســیرگیرى 
انجام شود. وقتى جنگ شود در خیلى جاها امکان گرفتن 

اسیر از آمریکا وجود دارد.
آقاى محسن رضایى اخیراً گفته بود 
که اگر جنگى بین ایران و آمریکا رخ 
دهد در هفته اول هزار اســیر از آنها 
مى گیریم، پس این اتفاق شــدنى 

است؟
از لحاظ منطقى دشوار و امکانپذیر است، البته الزامًا نه 
در همان نقطه اى که مواجهه به وجود مى آید بلکه در 
نقاط مختلف جهان، این کار امکانپذیر است اما همه باید 

تالش کنند تا از جنگ اجتناب شود.
آقاى محسن رضایى گفته «مى توانیم 
در هفته اول جنگ از آمریکایى ها هزار 
اسیر بگیریم و از این راه براى کشور 
درآمدزایى کنیم»، آیا جنگ براى ما 

درآمدزایى خواهد داشت؟
آن را نمى دانم. حتماً  کســانى طرحى دارند اما تاکنون 
جنگ هایى که ما دیدیم جز خســارت چیزى نداشــته 
اســت. البته آمریکایى هــا از جنگ هایــى که انجام 

مى دهند، درآمد کسب مى کنند.

7 تا 14 روز تعطیلى زمستانى در راه است؟  جنگ شود از آمریکایى ها اسیر هم مى گیریم

پراید 30 میلیون تومان شد

 کمتر کســى باور مى کند زاینده رود که امــروز به کویرى 
خشکیده بدل شده است، روزگارى طغیان مى کرده و همانطور 
که در عکس هم مشاهده مى شــود، پلکان هاى پل تاریخى 
خواجو نیز به زیر آب مى رفته اســت. پایگاه اطالع رســانى 
«مشرق» که این عکس را منتشــر کرده است نوشته که این 
زاینده رود عهد قاجار اســت که پل خواجو را درنوردیده و به 

سمت شرق استان در حال حرکت است.
این رود قرن ها با گذر از پیــچ و خم هاى زیاد به نصف جهان 
مى رسید تا نواى طراوت و سرزندگى را در پهنه شهر بگستراند 
وهر عابرى ناخودآگاه با گذر کردن از کنار آن، چند دقیقه اى 

ایستاده و روح خسته خود را در آن جالیى دوباره مى بخشید 
و به همین دلیل قلب تپنده شــهر اصفهان نیز نام گرفته بود. 
زاینده رود بى تــاب و سرخوشــانه از زیر پل هــاى متعدد 

مى گذشت و ردپاى جدیدى از خود به جا مى گذاشت.
حاال سال هاست که این رود به زمین خشکیده اى بدل شده و 
تنها در روزهایى مثل همین ایام با جارى شدن گاه و بى گاه در 
بخش هایى از آن، خاطرات خوش روزهاى شورانگیزى را زنده 
مى کند، که امواجش ترانه صفابخشى را طنین انداز مى کردند، 
تا امید به بازگشت رودخانه رقصان که با شادى مردمان در هم 
مى آمیزد در دل ها زنده بماند و  چشم هاى به انتظار نشسته را 

به دیدار خود روشن کند.

یادى از زاینده رود دیروز 

على اصغر مونسان، رئیس ســازمان میراث فرهنگى و 
گردشگرى در خصوص تعطیالت زمستانی گفت: قطعًا 
تعطیالت زمستانى اتفاق خوبى براى کشور خواهد بود، 
تحرك اقتصادى جدى در تمام بخش هاى کشور ایجاد 
مى کند،  صحبت هایى کــه با وزیر آمــوزش و پرورش 

داشتیم ایشان موافقت اولیه را اعالم کرده و فقط بخش 
دانش آمــوزى را در بر مى گیرد. وى افزود: درخواســت 
ما تعطیلى 14 روزه است که اگر مقدور نباشد یک هفته 
هم مناسب است که شادابى آموزشــى را باال مى برد و 

در شهرهاى بزرگ موجب کاهش آلودگى هوا مى شود.

محیا حمزه
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راه اندازى اولین 
پارك نجوم کشور در نیاسر

نماینده مردم شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: با توجه به اهمیت 
توســعه گردشــگرى بر مبناى جاذبه هاى طبیعى، 
پارك ملى نجوم در بلندى هاى این شهر راه اندازى 

مى شود.
جواد ساداتى نژاد  افزود: گردشگرى اولویت اساسى 
براى اشــتغالزایى پایدار در منطقه کاشان است که 
با راه اندازى پارك نجوم در نیاســر، مى توان باعث 
تحول و رونق ملى و جهانى این منطقه در کنار صنعت 

گالبگیرى و گردشگرى شد.

استخدام81 نفر در 
شرکت آب و فاضالب استان 

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 81 نفر از 
مجموع 1517نفر افراد اســتخدامى شــرکت  هاى 
غیردولتى آب و برق کشــور را از طریــق آزمون به 

خدمت مى گیرد.
همچنین فرایند ثبت نام این آزمون تا 27 مرداد ماه از 

طریق سایت سنجش ادامه خواهد داشت.

اعزام 16 ُمبّلغ از قم به 
امامزادگان شاخص استان

حجت االسالم على محرابى، مدیر گروه اعزام ُمبلّغان 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
امسال در راســتاى اجراى طرح«نشــاط معنوى» 
16ُمبلّغ از شهر قم به امامزادگان عظیم الشأن استان 

اصفهان اعزام شدند.

شناسایى یک شهر زیرزمینى 
در اردستان

محسن حیدرى، شهردار اردســتان با بیان اینکه در 
زیر شهر اردستان یک شــهر زیرزمینى وجود دارد، 
گفت: شهر زیرزمینى اردستان شبیه شهر زیرزمینى 
نوش آباد است اما میراث فرهنگى نمى گذارد ما آن را 
اعالم کنیم و این شهر زیرزمینى را شناسایى کرده ایم 
و حتى تعدادى از راه هاى زیرزمینى از منازل مردم به 
این شــهر راه دارد و آثارى از دوره ساسانیان در حال 

مدفون شدن هستند.

شهردارى آماده احیا و مرمت 
خانه هاى تاریخى است

مدیر منطقه3 شــهردارى اصفهــان گفت: توجه به 
خانه هــاى تاریخى، تأثیر زیــادى در افزایش جذب 
گردشــگر و همچنین رونق اقتصادى دارد، از این رو 
شهردارى منطقه3آماده هر گونه همکارى براى احیا 

و مرمت خانه هاى تاریخى است.
حســین کارگر اظهارکرد: 263 هکتــار از محدوده 
منطقه3 شهردارى اصفهان را بافت فرسوده تشکیل 
مى دهد که در دل این بافت، خانه ها و بناهاى ارزشمند 

تاریخى وجود دارد.

اتوبوس هاى ویژه معلوالن 
ساخته مى شود

نایب رئیس شوراى شــهر اصفهان گفت: به دنبال 
درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران براى ساخت 
اتوبوس ویژه معلوالن، اتوبوس هایى براى سهولت 

تردد معلوالن اصفهانى تجهیز و ساخته مى شود.
علیرضا نصر اصفهانى اظهار کرد: اتوبوسى که مقرر 
شده تجهیز و مناسب سازى شود، یک اتوبوس مدل 
90 است که به علت دودزا بودن متوقف شده بود، اما 
مبلمان داخل آن مناســب بود و قرار شد تجهیزات 
جانبى روى آن براى اســتفاده معلوالن نصب شود.
وى تصریح کرد: 200 دستگاه اتوبوس براى معلوالن 
مجهز به سطح شیبدار مى شود که تغییر اساسى مورد 
نیاز این اتوبوس ها چیدمان داخلى آن است که قرار 
است 20 ایستگاه اتوبوس خاص این اتوبوس ها نیز 

ایجاد کنیم.

خبر

رئیس شوراى عالى بانوان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان با اشــاره به لزوم توجه به صنایع 
کوچک گفت: این صنایع نقش مهمى در حوزه اقتصادى 

و اجتماعى دارند و باید به آنها توجه ویژه اى شود.
زهرا اخوان نسب اظهارکرد: این صنایع نقش مهمى در 
ابعاد اقتصادى و اجتماعى دارند، چرا که در این دو حوزه 
تحوالتى ایجاد کرده اند که منجر به پیشرفت و گسترش 

عدالت شده است.
وى با اشاره به لزوم توجه به این صنایع گفت: این صنایع 
قابلیت هاى فراوانى دارند، اما الزم است مسئوالن هم 
نگاه مؤثرى به این صنایع داشــته باشند و نخبگان این 

عرصه مورد تقدیر قرار گیرند.
رئیس شوراى عالى بانوان اتاق بازرگانى تصریح کرد: با 
انسجام و اتحاد در راستاى ارتقا و احیاى صنایع کوچک 
و متوسط بانوان مى توان گامى راســخ در جهت بهبود 

وضعیت این صنایع برداشت.
اخوان نســب یکى از ضروریات مهم در دنیا را توســعه 
صنایع کوچک خواند و افزود: دغدغه هاى جامعه امروز در 
جهت شناسایى شغل هاى کارآمد، مؤثر و ایجاد اشتغال 
موجب مى شــود تا با رویکردى نوین به صنایع کوچک 
پرداخته شود، زیرا تاب آورى و انعطاف پذیرى آنها بیشتر 

و اثرگذارتر هستند. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: نزدیک 
به 40 درصد فضاهاى آموزشــى موجود در این استان 

تخریبى بوده و نیازمند بازسازى است.
على اکبر کمالى بیان کرد: امســال تالش داریم تعداد 
مدرسه هاى تخریبى استان اصفهان را کاهش دهیم و 
طرح هاى نیمه کاره ده سال گذشته را تکمیل کنیم.وى 
افزود: سال هاى گذشته براى توسعه فضاهاى آموزش 
و پرورش در بخش دولتــى دچار کمبــود بودیم که با

تالش هاى مســئوالن و کمک نیکوکاران، صد طرح 
تکمیل شده و مهرماه امسال به بهره بردارى مى رسد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان  گفت: نزدیک 

به یک سوم طرح ها در چند ســال گذشته با مشارکت 
خیرین به بهره بردارى رسیده است.وى در ادامه نیز به 
کمبودهاى آموزش و پرورش اســتان اصفهان در سال 
تحصیلى جدید اشــاره کرد و افزود: با توجه به سه ساله 
شدن هنرستان ها، اســتقرار پایه دوازدهم در این دوره 
و کمبود نیرو در ســایر دوره هاى تحصیلى، در مجموع 
با کمبود نزدیک به 13 هزار و 600 نفر نیروى انسانى رو 
به رو هستیم. کمالى عنوان کرد: تمهیدهاى الزم براى 
تأمین نیروى انسانى در نظر گرفته شده و با به کار گیرى 
نیروهاى بازنشســته، خرید خدمات و برون سپارى، تا 

حدودى این کمبود نیز جبران خواهد شد.

40 درصد مدارس استان 
نیاز به بازسازى دارد

صنایع کوچک، مولد اشتغال 
و توسعه اقتصادى هستند 

مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان از تدوین یک بسته تشویقى جدید خبر داد و گفت: در این بسته جدید، 
مطالبات شهروندان بابت عوارض ارزش افزوده تجارى، ادارى، صنعتى، تراکم مسکونى و ... به صورت قسطى 

همراه با تخفیف دریافت خواهد شد.
نادر آخوندى اظهارکرد: در بسته جدید تشویقى ساخت و ساز که به تصویب شوراى شهر رسید، مقرر شد 
مطالبات شــهردارى بابت اجاره بها، فروش اموال و برخى از عوارض شهردارى، در چارچوب دستورالعمل 

جدیدى که مطابق با آن تسهیالت ویژه اى براى بدهکاران در نظر گرفته شده، وصول شود.
وى افزود: مطابق با دستور العمل جدید، در صورتى که شهروند معادل 30 درصد از بدهى خود را بابت عوارض 
ارزش افزوده تجارى، ادارى، صنعتى، تراکم مسکونى و تفکیک اراضى به صورت نقدى پرداخت کند، عالوه 

بر تقسیط بقیه بدهى، مشمول 20 درصد تخفیف نیز خواهد شد.
مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه صدور سند تسویه حساب بدهى، همچنین اجازه انجام 
معامله، صدور گواهى پایان کار ساختمان، پاسخ استعالم به مراجع قانونى و نظایر آن منوط به پرداخت کامل 
اقساط بدهى و تسویه حساب قطعى دیون متقاضى خواهد بود، ادامه داد: اعطاى هدایاى یاد شده، مستلزم تعهد 
پرداخت اقساط ماهانه در موعد مقرر توسط متقاضى است و در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت، مبالغ 
اهدایى، باز ستانده خواهد شد.آخوندى اضافه کرد: طبق این مصوبه در صورت پرداخت 50 درصد از بدهى 
بابت ارزش افزوده حاصل از اجراى طرح هاى عمرانى شهردارى، عوارض زیربنا، پذیره و جرایم مربوط به 

آراء کمیسیون هاى ماده 100 به صورت نقدى، زمینه تقسیط سه ماهه براى بقیه بدهى فراهم خواهد شد.
مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: در بســته جدید شرایط متنوعى براى تقسیط بدهى 
شهروندان در نظر گرفته شده که شهروندان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر 
از تخفیف هاى ارائه شده به مناطق

 15 گانــه شــهردارى اصفهان 
مراجعه کنند.     

کنسرت ارکستر ملى اصفهان به خوانندگى ساالر 
عقیلى در سالن کوثر برگزار مى شود.

گروه ارکســتر ملى اصفهــان شــامل 50 نفر از 
نوازندگان اصفهان است و در این کنسرت ساالر 
عقیلى خواننده است و مرتضى شفیعى نیز رهبرى 
ارکســتر را به عهده خواهد داشت. شفیعى نوازنده 
ویولن و آهنگســاز است که از ســال 83 تاکنون 
به عنوان بنیانگذار و رهبر ارکســتر ملى اصفهان 
فعالیت دارد. آثار اجرایى این کنســرت به دو گروه 
ملى-وطنى و تیتراژ فیلم تقسیم مى شوند که در 
گروه اول، آهنگ هاى ویژه ایران اجرا مى شود و در 
بخش دوم نیز قطعاتى از سریال هاى نوستالژیک 
نواخته خواهد شد. کنسرت ارکستر ملى، 26 مرداد 
از ساعت 18و30دقیقه تا 21 در سالن کوثر اصفهان، 
واقع در خیابان حکیم نظامى، مجموعه ارتش برگزار 
مى شود. عالقه مندان براى تهیه بلیت مى توانند به 
نشانى اینترنتى sharghconcert.ir مراجعه 

کنند. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
با توجه بــه محدودیت فضاى زمین در شــهر، افزایش 
تعداد پارکینگ هاى مکانیزه در دســتور کار قرار گرفته 

است.
علیرضا صلواتى با اشاره به راه اندازى نخستین پارکینگ 
مکانیزه شهر در خیابان دانشگاه، گفت: احداث پارکینگ 
مکانیــزه در منطقه5 اصفهــان با 36 فضــاى پارك 
خــودرو و اعتبــارى بالــغ بــر 15 میلیــارد ریــال، 
سه سال پیش ســاخته شــد که تجربه موفقى در این 

زمینه بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تصریح 

کرد: با کمک بخش خصوصى مى تــوان براى افزایش 
تعداد پارکینگ هاى مکانیزه شــهر گام برداشــت و در 
صورت تحقق این هدف، نیاز شــهروندانى که به جاى 
پارك نیاز دارند نیز برطرف و ظرفیت ها چند برابر خواهد 

شد.
وى بــا بیــان اینکــه در آینــده نزدیــک فراخوانى 
بــراى جــذب ســرمایه گذاران بخــش خصوصــى 
به منظور احــداث پارکینگ هاى مکانیزه شــهر صادر 
مى شود، ادامه داد: شهردارى در بخش تراکم تسهیالتى 
در نظر مى گیرد تا شــهروندان بــراى احداث پارکینگ 

تشویق شوند.

شــهردار زرین شــهر گفت: باتوجه به اینکه گسترش 
دستفروشى چهره ناخوشایندى را در شهر ایجاد مى کند، 
براى حمایت از دستفروشــان نیازمند، شهردارى زرین 

شهر طرحى با عنوان «گارى نو» را اجرایى خواهد کرد.
میثم محمدى با بیان اینکه کسب و کارهاى خیابانى به 
خصوص دستفروشان باید ساماندهى شوند، اظهار کرد: 
همیشه نمى توان به دستفروشان به دید مجرم نگاه کرد، 
بلکه نیاز است در برخى مواقع از آنان حمایت کرد، چرا که 
در بسیارى از مواقع برخى افراد از سر ناچارى، فقر، بیکارى 
و مشکالت و مسائل اقتصادى حاکم بر جامعه به اجبار به 

دستفروشى روى مى آورند.
محمدى اضافه کرد: شــهردارى زرین شهر در راستاى 
انجــام وظایــف اجتماعى خــود، با طرحى بــا عنوان 
«گارى نو» به سمت ساماندهى کسب و کارهاى خیابانى 
حرکت کرد تا بــا در اختیار قرار دادن یــک گاریچه، نه 
تنها چهره نازیباى شهر را زیبا کرده، بلکه با ساماندهى 
دستفروشان و قانونمند کردن حرکت آنها، سالمت افراد 

جامعه را نیز تأمین کند.

تهران، خراســان رضــوى واصفهان بیشــترین آمار 
مراجعات نزاع به مراکز پزشــکى قانونى را طى سه ماه 

نخست امسال به خود اختصاص دادند.
نزاع، بیشــترین دلیل مراجعه مردم به مراکز پزشکى 
قانونى کشور است. بنا بر اعالم سازمان پزشکى قانونى، 
در بهار سال جارى 146 هزار و 499 نفر در پى صدمات 
ناشى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى مراجعه کردند که 
از این تعداد، 99 هزار و 90 نفر مــرد و 47 هزار و 409 

نفر زن بودند.
تعداد مراجعات نزاع در کشــور رو به افزایش اســت و 
براساس آخرین آمار موجود، این آمار 0/2 درصد افزایش 

داشته است. 
آمارها نشان مى دهد که در سه ماهه اول سال گذشته 
146 هزار و 177 مصدوم نزاع به مراکز پزشکى قانونى 

مراجعه کرده اند.
همچنین باید توجه داشت که بر اساس آمار موجود، در 
بهار امسال مراکز پزشکى قانونى در استان هاى تهران 
با 25 هزار و پنج، خراســان رضوى با 12 هزار و 407 و 
اصفهان با ده هزار و 630 نفر بیشــترین مراجعات نزاع 
را داشته و استان هاى ایالم با 785، خراسان جنوبى با 
956 و بوشهر با  1214 نفر کمترین آمار مراجعات در این 

بخش را داشتند.

اصفهانى ها در جمع عصبانى ترین مردم ایران 

شبکه هاى رادیو و تلویزیونى 
با فرمــت دیجیتال در ســه 
شهرســتان اســتان اصفهان 

قابل دریافت شد.
با راه اندازى این سه فرستنده 
در ایســتگاه هاى فرســتنده 
رادیویــى و تلویزیونى ســه 

شهرستان استان، اهالى روســتاهاى بغم شهرستان اردســتان، بارونق، 
خنچــه و ســرنج شهرســتان کاشــان و هوك شهرســتان شــهرضا،
 18شــبکه تلویزیونى و 19 شــبکه رادیویى را با فرمت دیجیتال دریافت

مى کنند.

اجراى ارکستر ملى اصفهان 
با همنوایى ساالر عقیلى

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان  گفت: نزدیک

قرارگاه ویژه استانى براى اجراى صحیح مصوبات شوراى حفاظت از منابع آب استان اصفهان براى رساندن آب 
به باغات تشکیل شد.

استاندار اصفهان گفت: بندهاى غیرقانونى و نهرهایى که در مسیر رهاسازى آب، غیرقانونى برداشت مى کنند 
باید بسته شود. محسن مهرعلیزاده افزود : قرارگاه ویژه استانى به منظور حسن اجراى مصوبات شوراى حفاظت 

از منابع آب براى رساندن آب به باغات تشکیل شد.
وى با تأکید بر اینکه باید مســیر و جریان آب با دقت و ظرفیت کافى کنترل و مدیریت شود، افزود: شرکت آب 
منطقه اى با به کارگیرى ظرفیت هاى الزم مانند صنف کشــاورزى اجراى دقیق مصوبات، از جمله برخورد با 

برداشت هاى غیر قانونى را پیگیرى کند.  

مدیر کل تعزیرات حکومتى اصفهان گفت: 196 هزار ُتن تیر آهن و میلگرد احتکار شده، به ارزش 700 میلیارد 
تومان از یک انبارى در اصفهان کشف و ضبط شد.

غالمرضا صالحى افزود: در پى اخبار مردمى مبنى بر وجود یک انبار بزرگ تیر آهن و میلگرد احتکار شده، با حضور 
قاضى تعزیرات و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 196 هزار ُتن تیر آهن و میلگرد احتکار شده 

به ارزش 700 میلیارد تومان توقیف شد.
وى با اشــاره به اینکه فــرد محتکر به جــرم اختالل در نابســامانى عرضه ایــن کاالها به بازار، دســتگیر 
و تحویل مراجع قضائى شــد،  افزود: این مقدار آهن و میلگرد براى توزیع به قیمت کارشناســى تحویل شعبه 

تعزیرات شد.

برخورد قانونى با برداشت هاى غیرقانونى آب کشف احتکار 700 میلیارد تومانى در اصفهان

سخنگوى آتش نشانى اصفهان از خودکشى مردى سى و 
چند ساله از روى پل چمران خبر داد که بامداد دیروز اتفاق 

افتاد.
بامداد دیروز جسد مردى سى و چند ساله بر روى ریل هاى 
مترو اصفهان توســط تیم کنترل خط متروى این کالنشهر 

رؤیت شد.
محمد شریعتى، سخنگوى آتش نشــانى اصفهان در این 
رابطه گفت: با توجه به اینکه جسد این مرد بر روى خطوط 
مترو افتاده بود و نیروهاى اورژانس، امکان دسترسى به آن را 

نداشتند، آتش نشانى در محل حضور یافت و بعد از رسیدن 
نیروهاى امدادى مشخص شد، فرد ساعت ها پیش از روى 

پل چمران سقوط کرده است.
سخنگوى آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
تأکید کرد: هنوز هویت این فرد کشــف نشــده و نیروى 
انتظامــى اســتان درحــال بررســى ایــن موضــوع 

است. 
این در حالى اســت کــه آخریــن خودکشــى رخ داده 
از روى ایــن پــل، دوم مردادمــاه رخ داده بــود. در 

یکســال گذشــته ایــن چندمیــن خودکشــى اتفاق 
افتاده از روى این پل است. خبرسازترین خودکشى انجام 
شــده از روى پــل چمــران اصفهــان، مربــوط به دو 
دختــر نوجــوان در آبان مــاه ســال 1396 بــود کــه 
پیــش از خودکشــى فیلــم خداحافظى خود را منتشــر 

کرده بودند.
پل چمران اصفهان، در شــمال این کالنشــهر قرار دارد 
و به نظر مى رسد تبدیل به محلى ثابت براى خودکشى شده 

است.

یک خودکشى دیگر باز هم از روى پل چمران

«گارى نو» کسب و کارى 
خیابانى در زرین شهر 

مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر
از تخفیف هاى ارائه شده به مناطق
15 گانــه شــهردارى اصفهان 

مراجعه کنند.     

پارکینگ هاى مکانیزه شهر افزایش مى یابدتدوین  بسته تشویقى شهردارى اصفهان

راه اندازى 3 دستگاه فرستنده دیجیتال 
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براى بخش هاى غمگین 

عذرخواهى مى کنم!

در عصر رواج «گرافیتى» روى دیوارهاى شهر و نمایش 
هنرهاى پیشرو در امروزى ترین گالرى ها، اگر به شما 
بگویند نمایشــگاهى از یکى از ناب تریــن و زیباترین 
هنرهاى ایران در یک خانه تاریخى چهارصد ساله برپا 
شده اســت، قاعدتًا نباید فرصت تماشاى آن را از دست 
بدهید. چرا؟ چون این موقعیت مناسبى براى گشت و گذار 
در دنیاى شمایل هاى هنرى قدیمى در خانه اى متعلق 
به عهد صفوى و لذت بردن از تناسب دلرباى «هنر» و 
«زندگى» است؛ فرصتى مغتنم براى دل کندن از فضاى 
تفیده و مدرن زده(!) این روزها و دل ســپردن به نقش و 
نگارهاى همیشه آشناى هنر «مینیاتور» آن هم  در سایه 
چشم انداز زیباى دیوارهاى کاهگلى این خانه تاریخى و 

غوطه ور شدن در حوض رؤیاهاى آن.
اصفهان، خیابان خاقانى، خانه تاریخى صفوى، اتاق سه درى، 

نمایشگاه «مرورى بر آثار محمد جواد غروى».   
براى رســیدن به آرامش خانه صفوى و گــذارى بر این 
نمایشگاه، اول باید از البه الى اتومبیل هاى پشت به پشت 
ایستاده در یک خیابان باریک و امروزى گذشت؛ خیابان 
خاقانى؛ با فروشــگاه هاى رنگارنگ آنچنانى و آدم هاى

 اینچنانى(!) و غذافروشى هاى قرن بیست و یکمى اش!  
همه اینها را باید به حال خود وانهــاد و از دِر چوبى زیباى 
خانه صفوى وارد یک داالن طوالنى شــد تا رســید به 
گوشــه حیاطى چهارگوش و باالخره رودررو شدن با آن 
شمایل هاى رقصان؛ سفرى به درازاى تاریخ براى گذر از 

فضایى مدرن و ورود به فضایى متفاوت و قدیمى. 
البته بگذرید از اینکه نشانه هاى مدرنیسم، به این مأواى 
دیروزین هم نفوذ کرده و خانه تاریخى صفوى را با ُمد روز 
آمیخته اما وقتى مى خواهى به اتاقى که به «سه درى» 
معروف است وارد شوى و چشم در چشم مردان و زنان 
رنگارنگ نشسته بر قاب هاى آویزان بر دیوارها بدوزى، 
باید هرچه قبل از آن دیده اى را پشــت در اتاق بگذارى 
تا اجازه یابى لختى با هنر نقاشــى عصر پیشــینیانمان 

مأنوس شوى.
تضاد عجیبــى در احــواالت آدم پدید مــى آید وقتى 
مى بیند شخصیت هاى همیشه آشــناى هنر مینیاتور، 
دور از هیاهــوى شــهر، روى چنــد ده تابلوى نصب 
شــده بر دیوارهاى اتــاق کوچک و زیبایــى به رقص 
در آمده اند و انسان را از «امروِز شلوغ» به «دیروِز آرام» 

پرتاب مى کنند.
کدام را بــاور کنیم؟ 
هوس انگیــز بودن 
تجمــالت پیچیده 

امروز یا ســادگى و زیبایى و طراوت نهفته در «زندگى» 
و «هنر» دیروز را؟  فلسفه برپایى این نمایشگاه، پاسخى 

به همین سئوال است.  

تحت تأثیر استاد
سال 1329 که محمد جواد غروى به دنیا آمد، «حاج میرزا 
آقا امامى» 69 ساله بود. غروى پنج سال داشت که امامى 

در اصفهان درگذشت. 
حاج میرزا آقا امامى در حوزه نگارگرى به عنوان چهره اى 
شاخص با آثارى ماندگار شناخته مى شــود. او در گل و 
بوته سازى بسیار مبرز بود و آنطور که در مجله «وحید» 
درباره ایــن هنرمند آمده: «تابلوهــاي مینیاتور امامی، 
دقیق و ظریف و  خــوش نما و خوش حالت اســت.» 
آیدین آغداشــلو هم درباره او گفته «میرزا آقا امامى از 
بزرگ ترین هنرمندان هنرهاى سنتى یکصدسال گذشته 

ایران است». 
تقــارن دوران پختگى میرزا آقا بــا کودکى غروى، این 
فرصــت را از او گرفت که در کنار شــاگردانى همچون 
محمــود فرشــچیان از محضر اســتاد بهره ببــرد اما 
نزدیکى غروى با خانواده امامــى، باعث انتقال بعضى 
ویژگى هاى هنر این اســتاد بزرگ مینیاتــور ایران به 
آثار او هم شــده اســت. گفته شــده میرزا آقا امامى در 
کارهایی که جنبــه تقلیدي از روي کارهاي اســتادان 
پیشین دارد چیره دست بوده و جالب آنکه در نمایشگاه 
مرورى بر آثار محمد جواد غــروى هم با همین ویژگى 
مواجه مى شــویم؛ تقلیدى آگاهانه از کمــال الملک، 
فرشــچیان و حتى تنه زدن بــه هنر بعضى نقاشــان

 فرنگى. 
از طرفى درباره ویژگى آثار امامى گفته شده که او «چهره 
و اندام را متمایل به فربهى نشــان مى داده است» که 
تأثیرپذیرى از این ویژگى هم در بعضى از نقاشى هاى به 

نمایش درآمده غروى به چشم مى خورد. 
همه اینها را بگذارید در کنار آرامشــى که با تماشــاى 
مینیاتورهاى محمد جواد غروى به انسان سرایت مى کند 
و بعد به یاد بیاورید مشابه همین آرامش را که انسان بعد از 

مشاهده هنر دست هنرمندان بزرگ این مرز و بوم در خود 
احساس مى کند. براى اثبات این ادعا، سرى به فضاى 
مجازى بزنید و با تابلوهاى بى بدیل حاج میرزاآقا امامى 

بیشتر آشنا شوید. 
 در مجموع، نفوذ عقاید هنرى حاج میــرزا آقا امامى در 
کارهاى محمد جواد غروى به وضوح مشــخص است 
در حالى که غروى به جز این تأثیرپذیرى شــخصى، از 
یک مکتب مهم در مینیاتور نیز الهام زیادى گرفته است؛ 
مکتبى که آغازش با نام اصفهان و آفرینشش با شکوفایى 

دوران صفوى همزمان است.  

دریچه اى رو به گذشته
با انتقــال پایتخت صفویــان از قزوین بــه اصفهان، 
هنرمندان زیادى به این شــهر کوچ کردنــد. در میان 
اینها، مینیاتوریست هاى بزرگى هم وارد اصفهان شدند 
که بعدها شــاهکارهاى هنرى فراوانى آفریدند. کار این 
هنرمندان به قدرى رونق گرفت کــه به تدریج مکتبى 
به نام «اصفهان» در نگارگرى به وجود آمد. این مکتب، 
واجد ویژگى هاى مشــخصى بود از جمله اینکه باغ ها و 
گل هاى به کار رفته در مینیاتورها بسیار زیباتر و با شکوه تر 
شدند و فخر و جالل لباس ها نیز بیشتر و در طراحى آنها 
دقت و ظرافت چشمگیرترى به عمل آمد. این در حالى 
بود که تعداد افراِد تصویر شده در یک نگاره رو به کاهش 
نهاد و تک چهره ها افزایش یافتند. به همین دلیل هم سر 
و ریش و مو، حالت واقع  بینانه ترى پیــدا کردند اگرچه 
تعداد رنگ هاى به کاررفته در نقاشــى ها محدود شد. از 
طرفى آنچه در مکتب اصفهان بســیار مورد توجه قرار 
گرفت، تصویر کردن زندگى روزمــره مردم (اعم از زن 
و مرد) بود که در کنار سایر ویژگى هاى این مکتب، هنر 
مینیاتور ایران را یک سر و گردن باالتر از مکاتب دیگر

 نشاند.
این مشخصه ها (هر چند با شدت و ضعف) در تابلوهاى 
نمایشــگاه «مرورى بر آثار محمد جواد غروى» نیز به 
چشم مى خورد و نشان مى دهد نقاش، آشکارا تحت تأثیر 

مکتب اصفهان قرار داشته است. 

خوش آمدید به جهان رنگ ها
مسئله اصلى این نیست که بعد از پیدایش مکتب اصفهان، 
از تعداد رنگ هاى به کار رفته در آثار مینیاتور کاسته شد 
بلکه بعد از آن هم،  انس پیدا کردن با هنر نگارگرى جز 
با غرق شــدن در رنگ معنا پیدا نمى کرد؛ یا الاقل یکى 
از جنبه هاى این انیسى و مونسى، در رنگ هاى به کار 
رفته در نقاشــى هاى مینیاتور مشــاهده مى شود. بعید 
است چشمتان به هنِر دست مینیاتوریستى افتاده باشد و 
رنگارنگ بودن نقاشى او، شما را مجذوب نکرده باشد. این 
خاصیت هنر نگارگرى است. استفاده از رنگ هاى زنده و 
زیبا (حتى اگر شاد نباشد) چنان ارج و قربى داشته (و دارد) 
که مینیاتورسازهاى مجرب، اغلب از رنگ هاى دست ساز 
خود براى آفریدن هنرشان استفاده مى کرده اند. امروزه 
اما تولید این رنگ هاى طبیعى به فراموشى سپرده شده 
هرچند همچنان کسانى هم پیدا مى شوند که رنگ هاى 

مورد استفاده شان را تولید کنند. 
اینکه چرا رنگ پردازى در نگارگرى از اهمیت برخوردار 
است شــاید به یکى از خاســتگاه هاى هنر مینیاتور که 
«طبیعت» است بازگردد. کوه و دشت، حیوانات اهلى و 
وحشى، لباس هایى از تار و پود طبیعى و حتى آسمان و 
زمین از اجزاى جدا ناشدنى نقاشى هاى مینیاتور به حساب 
مى آیند و کیست که نداند این اجزا، مملو از ترکیب هاى 

رنگى زیبا و چشم نواز هستند.
براى نمونه به تابلوى «ضامن آهو» در نمایشــگاه آثار 
محمد جواد غروى نگاه کنید. این اثرى است که در خلق 
آن (چنانچه در معرفى اش هم آمده)، از مکتب فرشچیان 
الگو گرفته شده و در آن نهایت رنگ آمیزى هاى زیبا به 
کار رفته است. از آن شکارچى توبه کرده که ابزار شکارش 
را مى شکند گرفته تا اسب و شتر و آهو و تازى و طبیعت 
انتزاعى (که جزء بالفصل هنر نگارگرى اســت) همه 

پوشیده از تنوع رنگ و نقش است.
همین مشــخصه در بســیارى دیگــر از تابلوهاى این 
نمایشــگاه هم جلوه گرى مى کند. به تابلوى «تأمل» 
بنگرید. اگرچه این اثر تحت سیطره مکتب اصفهان به 

تصویر در آمده و نسبت به تابلوى «ضامن آهو» از اجزاى 
ساده ترى بهره گرفته اما نقاش در آن نیز از ترکیب هاى 
رنگى جذابى استفاده کرده است. این ترکیب رنگ، هم 
درباره خود شخصیت و هم درباره قاب بندى اطراف آن 

به عینه مشخص است.

حیوانات و البته اسب
ســنت و مدرنیســم اگر همه جا با هم به کشــمکش 
برخاســته اند اما در یک جزء به وحدت نظر رسیده اند: 

حیوانات در نقاشى هاى مینیاتور.
هم در نگارگرى (نماد ســنت) و هم در جریان معمول 
زندگى (نماد مدرنیسم)، حیوانات همواره با انسان ها در 
یک قاب و در کنار یکدیگر قرار مى گیرند (بخوانید زندگى 
مى کنند). این وجه مشــترك در نمایشگاه آثار غروى 
هم دیده مى شود. اندکى دقت در تابلوهاى این هنرمند 
نشــان مى دهد که او نیز همچون اسالفش به این جزء 
مهم اهمیت داده اســت به طورى که حیوانات در بیشتر 
تابلوها حضور پر رنگى دارند. از تابلوى «ضامن آهو» که 
در آن آهوان در کنار انســان ها  نقش محورى ایفا کرده 
و نماد مظلومیت هستند بگیرید تا حضور حیواناتى دیگر 
در ســایر تابلوها که یا نمادگرایانه و یا در شکلى واقعى، 
نقش اول را بر عهده دارند. در این میان، «اسب» جایگاه 

شاخص ترى در آثار غروى بازى مى کند. 
این «حیوان نجیب» در تعداد قابــل توجهى از تابلوها 
حضور دارد؛ حاال یا در تابلو «ضامن آهو» در کنار سوارش 
است، یا در«رؤیاهاى بصرى» در خدمت سوارش است 
و یا در «اسب ســرکش»، قرار اســت مغلوب سوارش 
شــود. اینکه چرا نقاش تا این حد به اسب اهمیت داده را 
مى توان هم به عالیق او مربوط دانست و هم به اینکه 
این حیوان، همیشه مورد توجه مینیاتوریست ها بوده و 

این بار هم هکذا.
جالب آنکه سوژه «اســب» براى غروى چنان اهمیتى 
داشته که او ترجیح داده اســت داستان بعضى از تابلوها 
را فقط از نگاه این حیوان روایت کند بــدون آنکه اثر و 
نشانه اى از موجودات ذى شــعور دیگر در آن نقاشى ها 

به چشم بیاید. 
اما در میان آثار این هنرمند، تابلویى که هم اسب دارد و 
هم از دیگر تابلوهاى اسب دار(!) متفاوت است، اثرى با 
ابعاد کوچک(26/5 * 19) از این حیوان اســت که نه در 
کنار سوارش یا حتى رمیده در طبیعت بلکه نشسته روى 
نیمکتى در حال کشــیدن پیپ دیده مى شود! به گفته 
نقاش، قرار بوده این اســِب متفاوت که با آب مرکب و 
مدادرنگ خلق شده، در قالب تصویرسازى براى کتاب 
کودك مورد اســتفاده قرار گیرد و بــه همین دلیل هم 
شمایى به کل متفاوت از ســایر آثار را به خود اختصاص 
داده است. البته وجوه زندگى مشــترك انسان و حیوان 
در همین تابلو نیز به چشم مى خورد؛ آنجا که در این اثر 
هنرى، ابزارى مانند پیپ، برگرفته از جنبه انسانى کار بوده 

در حالى که هسته اصلى اثر، حیوان است.

پیام هنر و هنرمند
اگر  به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که آیا پیام برپایى 
این نمایشگاه، ترجیح نوعى زندگى کالسیک قدیمى بر 
زیستن مدرن امروزى است یا خیر، باید از دریچه «مکتب 

اصفهان در هنر مینیاتور» به ماجرا بنگریم.
مکتب اصفهــان قدمتى چند صدســاله دارد و اگر یک 
نقاش در این مکتب به خلق اثر بپردازد، پر واضح اســت 
که آن را مى شــناخته و با مختصاتش احساس نزدیکى 
مى کرده است. همچنین الگوپذیرى از اساتیدى که بعدها 
همین مؤلفه ها  را در آثارشان رعایت مى کرده اند هم جز 
با نزدیکى شــخصیتى و ذهنى هنرمند با آنها امکانپذیر 

نخواهد بود.
بر همین اســاس مى توان باور کرد کــه آثار به نمایش 
درآمده غروى در نمایشــگاه مرورى بر آثــار او، کامًال 
مبتنى بر رعایت انگاره هاى مکتــب اصفهان و تحت 
تأثیر هنر میرزاآقا امامى بوده اســت؛ یک فضاســازى 
رنگارنگ که عطر ماندگارى اش در ســده اى با شکوه 
از هنر این ســرزمین، خوب به مشام مى رسد. به همین 
دلیل هم هست که وقتى در اتاق سه درى خانه صفوى به 
آویزه هــاى حامل تابلوهاى نقاشــى نــگاه مى کنید، 
بــراى لحظاتى هم که شــده دنیاى بیــرون را با تمام 
افسارگســیختگى هایــش فراموش مى کنید و ســر 
در گریبان مى برید کــه واقعًا باید کــدام را باور کنیم؛ 
هوس انگیــز بودن تجمالت پیچیده امروز یا ســادگى 
و زیبایى و طــراوت نهفتــه در «زندگــى» و «هنر» 

دیروز را؟

تیتر، برگرفته از فیلمى اثر ناصر تقوایى است 

در جستجوى پیام یک نمایشگاه مینیاتور که این روزها در اصفهان برپاست

آرامـش در حـضور دیـگران

تابلوى «اسب منتظر»
 براى تصویرسازى کتاب کودك

تابلوى «ضامن آهو»
تابلوى « تأ مل»  با الگو گرفتن از مکتب محمود فرشچیان تابلوى «افسوس»

نمونه اى از ویژگى هاى مکتب اصفهان در نگارگرى

مهران موسوى خوانسارى

ســینا مهراد، بازیگر نقش «حامد» 
در ســریال «پدر» از مــردم  بابت 
بخش هــاى غمگیــن مجموعه 
عذرخواهى کرد و افــزود: اصوًال 
وقایع غمگین چند قســمت اخیر 
بینندگان را متأثر کرده ولى اتفاقات 
جذابــى در راه اســت و امیدوارم 
همچنان مشــتاقانه داســتان را 

دنبال کنند.
مهراد در ادامه واکنــش مردم به 
مرگ «حامد» را نقطــه قوت کار 
دانســت و گفت: همه مى پرســند 
یعنى «حامد» واقعًا فوت کرده است. 
باید بگویم این اتفــاق در قصه پیش 
بینى شده ولى این وعده را به بیننده ها 
مى دهم تا آخر مجموعه حضور خواهم 

داشت.

براى بخش ه
عذرخواه

شــده بر دیوارهاى اتــاق کوچک و زیبایــى به رقص 
در آمده اند و انسان را از «امروِز شلوغ» به «دیروِز آرام» 

پرتاب مى کنند.
را بــاور کنیم؟ کدام
انگیــز بودن  هوس
تجمــالت پیچیده 

و اندام را متمایل به
تأثیرپذیرىاز این و

نمایش درآمده غروى
همه اینها را بگذارید
مینیاتورهاى محمد
و بعد به یاد بیاورید م

ســینا مهراد
در ســریال
بخش هــا
عذرخواهى
وقایع غمگ
بینندگانر
جذابــى
همچنان

دنبال کنند
ا مهراد در
مرگ «حا
دانســت و
یعنى «حامد»
باید بگویم این
بینى شده ولى
مى دهم تا آخر

داشت.

«آخرین بار کى ســحر رو دیدى؟» عنوان فیلمى اســت به 
نویســندگى امیر عربى، کارگردانى فــرزاد مؤتمن و تهیه 
کنندگى سعید عصمتى و فرزاد مؤتمن که در سال 94 تولید شد 
و حتى در سى وچهارمین جشنواره فیلم فجر هم به اکران در 
آمد، اما همان اکران آخرین بارى بود که «آخرین بار کى سحر 

رو دیدى؟» دیده شد و پس از آن به چرخه اکران وارد نشد.
ســعید عصمتى، تهیه کننده این اثر، علت تأخیر ســه ساله 

اکران این فیلم را شوراى اکران دانست و گفت: شوراى اکران 
نمى توانست با سرگروه ها به توافق برسد، علتش هم واضح 
است، چون من نه جزو مافیاى سینما بودم نه وزارت ارشاد، لذا 

سه سال ما را پشت در اکران نگه داشتند!
وى در خصوص صحبت هاى سال 95 ژاله صامتى از بازیگران 
این فیلم مبنى بر پرداخت نشدن دستمزدها و عدم اجراى مفاد 
قرارداد از سوى تهیه کننده و اینکه وى علت عدم اکران فیلم 
را توقیف به علت همین شکایات دانسته بود، گفت: تمام این 
مشکالت در اوایل سال 95 حل شــد و دستمزد تمام عوامل 
پرداخت شــد. همچنین الزم به ذکر است شــکایت خانم 
صامتى به دلیل مشکلشان با بنده نبود، با یکى دیگر از دوستان 
دچار چالش شده بودند که همان روزها هم حل شد و ایشان 

شکایتشان را پس گرفتند.
عصمتى افزود: در شش ماهه اول سال 95 ما مجوز اکران و 
پروانه نمایش فیلم مان را گرفتیم، که اگر آن مشکالت رفع 
نشده بودند پس چگونه پروانه نمایش صادر شد؟! اما مشکل 
جاى دیگرى بود، زمانى پروانه نمایش به دست ما رسید که 
تمام سر گروه ها براى سال 95 قراردادهایشان را بسته بودند. 
تا رسیدیم سال 96، در این سال هم همین اتفاقات تکرار شد 
و در حالى که در سال 96 شرایط اکران بهتر بود اما بازهم فیلم 
به اکران نرسید، تا آنکه باالخره با پافشارى و پی گیرى بسیار از 
طرف عوامل فیلم، توانستیم براى سال جارى قراردادمان را 

منعقد کنیم و اثر را به اکران برسانیم.

دالیل تأخیر در اکران «آخرین بار کى سحر رو دیدى؟»
تصویربردارى ســریال «حکایت هــاى کمال» به 
کارگردانى قدرت ا... صلح میرزایــى این روزها ادامه 
دارد. این سریال 150 قســمتى  به تازگى در شهرك 

غزالى کلید خورد.
محمود پاك نیت، شهره لرستانى، میرطاهر مظلومى، 
نگارعابــدى، فلورنظرى، على مســلمى، محمدرضا 
شیرخانلو، کاظم هژیرآزاد، شــهرام عبدلى، سیروس 
میمنت، شهین تســلیمى و جمعى از بازیگران سینما 

و تئاتر جلوى دوربین این سریال اپیزودیک رفته اند. 
«حکایت  کمال» اقتباسى از رمانى به همین  نام نوشته 

محمد میرکیانى محسوب مى شود که قهرمان داستان 
یک نوجوان به نام «کمال» است. این سریال در مرکز 
سیما فیلم تولید مى شود و 150 قسمت دارد و در دهه 

40 مى گذرد.
صلح میرزایــى تاکنــون ســریال هاى «پنجره»، 
«رخصت» و «دخترى به نام آهو» را براى تلویزیون 
ساخته است. سریال «هســت و نیست» جدیدترین 
سریال محســن شــایانفر در حوزه تهیه کنندگى هم 
زمستان گذشــته به کارگردانى حسین سهیلى زاده از 

شبکه 2 پخش شد.

ادامه فیلمبردارى سریال «حکایت هاى کمال»
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مدیرعامــل شــرکت ذوب آهن گفت: در حــال حاضر 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن مشغول فعالیت هستند و باید 

نتایج سال گذشته تیم فوتبال را ارتقا دهند.
منصور یزدى زاده در گفتگو با «ایمنــا» در مورد بودجه 
باشــگاه ذوب آهن، اظهار کرد: با توجه به اینکه بودجه 
باشگاه را باید مجمع شــرکت ذوب آهن مصوب کند، در 
جلسه اى که تیرماه برگزار شد بودجه امسال باشگاه ذوب 

آهن مبلغ 20 میلیارد تومان به تصویب رسید.
وى ادامه داد: بودجه باشگاه ذوب آهن 34 میلیارد تومان 
برآورد شده بود که قرار شــد مبلغ 20 میلیارد تومان آن 
توسط شرکت ذوب آهن تأمین شود و 14 میلیارد دیگر را 

هم باشگاه ذوب آهن از راه فعالیت هاى دیگر و درآمدزایى 
که در طول سال از ُطرق مختلف خواهد داشت به دست 

مى آورد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن در مورد گالیه مندى سعید 
آذرى از بودجه باشگاه، تصریح کرد: با او مشکلى نداریم 
و در حال حاضر آذرى به عنوان مدیرعامل باشگاه ذوب 

آهن مشغول فعالیت است.
یزدى زاده در پاسخ به این سئوال که آیا تغییراتى در هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن انجام مى شود یا نه؟ خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر که همه افراد حاضر در باشگاه ذوب 
آهن مشغول به فعالیت هستند و در صورت لزوم تغییرات 

الزم را انجام مى دهیم.
یزدى زاده در مورد انتظارش از تیم فوتبال ذوب آهن، تأکید 
کرد: تیم فوتبال ذوب آهن فصل گذشــته نایب قهرمان 
لیگ برتر شد و سهمیه ورود با باشگاه هاى آسیا را به دست 
آورد و قطعًا امسال باید بتواند نتایجى که فصل گذشته به 
دست آورده  است را ارتقا دهد و مطمئنًا کار خود را بدون 

قهرمانى استارت نمى زند.
اهدافمان خیلى خوب است!

اما در همین حال ســعید آذرى در مــورد اینکه آیا از 
شرایط تیمش در سه بازى ابتدایى لیگ رضایت دارد و 
آیا براى رسیدن به صدر جدول فشارى روى ذوب آهن 

وجود خواهد داشــت، گفت: هیچ فشارى روى تیم ما 
نیســت چون هیچ قولى به کسى نداده ام. ما تا االن 5 
امتیاز گرفتیم که 4 امتیاز خارج از خانه و یک امتیاز هم 
مقابل استقاللى بود که همه دیدند با تراکتورسازى چه 
کار کرد. وى ادامه داد: در بازى با استقالل هم کامًال 
حقمان را خوردند. بازیکنى به مــا دو گل زد که باید 
اخراج مى شد. در کل ما با توجه به زمانبندى و اهدافى 
که داریم پیــش مى رویم و به اهدافمان مى رســیم. 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در پاسخ به این سئوال 
که اهداف مــورد نظر تیمش چیســت، گفت: اهداف 

خیلى خوبى داریم!

مدیرعامل شرکت ذوب آهن:

 آذرى فعًال مدیرعامل است!
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان اصفهان ضمن انتقاد از 
صحبت هاى مدیرعامل باشــگاه ســایپا، گفت: آقاى 
درویش! شما درباره هزینه هاى سپاهان دروغ گفتید؛ 

واقعاً براى شما خیلى متأسفم.
مسعود تابش ضمن انتقاد از صحبت هاى رضا درویش، 
مدیرعامل باشگاه سایپا که عنوان کرده بود بودجه تیم 
فوتبال سپاهان بیش از 40 میلیارد تومان است، گفت: 
واقعًا تعجب مى کنم شــخصى که در جریان بسیارى 

از امور قراردادهاى باشــگاه هاى صنعتى است چنین 
صحبت هاى اشتباهى را انجام داده است. براى ایشان 

متأسفم که اطالعات غلطى مى دهد. 
مدیرعامل سپاهان خطاب به رضا درویش گفت: آقاى 
درویش! شما که عضو هیئت رئیسه اتحادیه باشگاه هاى 
صنعتى هستید چرا دروغ گفتید؟ تمام قراردادها و اسناد 
مالى باشــگاه را که در اختیار داشــتید. چرا با بیان این 
صحبت ها باعث تشــویش اذهان فوتبالى مى شوید؟ 
واقعًا تعجب مى کنم به عنوان مدیرعامل سایپا در امور 

باشگاه سپاهان دخالت مى کنید.
وى در ادامه تصریح کرد: آقایــان به چه چیزى اعتقاد 
دارید تا به همان قســم بخورم که کل بودجه باشگاه 
ســپاهان اصفهان که 70 تیم مختلف دارد 28 میلیارد 
تومان بوده اســت. حدود چهار پنج میلیارد تومان هم 
از اسپانســر مى گیریم. دارایى و بودجه باشگاهمان در 
همین حد است.  آن وقت مى گویید باالى 40 میلیارد 

تومان خرج کرده ایم!

تابش: براى مدیرعامل سایپا متأسفم

سجاد شهباززاده بازیکن تیم فوتبال سپاهان در مورد 
کیفیت بد چمن ورزشــگاه نقش جهان، خاطر نشان 
کرد: شاید شرایط چمن ورزشگاه نقش جهان بخاطر 
فصل باشد، چمن کنده مى شود و گاهى با برخورد توپ 
به چمن، توپ را از دســت مى دهیم. توقع ما از چمن 
ورزشگاه نقش جهان خیلى بیشتر است ولى جدا از این 
مسائل امیدوارم که بهتر شــویم. وى در مورد شرایط 
تیم ســپاهان تصریح کرد: فوتبال قابل احترامى بازى 
مى کنیم، امتیازات از دست رفته را جبران مى کنیم و 
امیدوارم در بازى هاى بعدى تمرکزمان را حفظ کنیم و 

با برد از زمین خارج شویم.

توقع از چمن نقش جهان بیشتر است

مدافع ذوب آهن که ســابقه شاگردى امیرقلعه نویى را 

دارد ضمن ابراز خوشحالى براى رویارویى با سرمربى 
ســابقش در دربى اصفهان که جمعه این هفته برگزار 
مى شــود مى گوید هر دو تیم براى رســیدن به صدر 
جدول به 3 امتیاز این مسابقه نیاز دارند. هادى محمدى 
گفت: از تقابل با سرمربى ســابقم خیلى خوشحالم و 
همین انگیــزه ام را چند برابر مى کند. دربى همیشــه 
دربى است و یک بازى ســخت؛ هم ما و هم سپاهان 
براى کسب 3 امتیاز این مسابقه مقابل یکدیگر به میدان 
مى رویم چون هر کس پیروز این میدان باشد در جمع 

باالنشینان جدول قرار خواهدگرفت.

خوشحالم مقابل قلعه نویى مى ایستم

ذوب آهن 5 امتیازى بعد از سه هفته باخت را به اردویش 
راه نداده است و به نظر ســواى تیم هاى پر هیاهو که 
قهرمانى را امسال اندازه تیمشان مى بینند چراغ خاموش 

خود را به باالى جدول مى رساند.
تیم فوتبال ذوب آهن که در فصل گذشته جور ناکامى 
ســپاهان را کشــید و نیمه آرزو هاى خوب هواداران 
اصفهانى فوتبال بود، لیگ هفدهم را با نایب قهرمانى 

به پایان رساند. با شروع لیگ هجدهم، اصفهانى ها در 
انتظار دو تیم پرقدرت و باالنشین جدول از نمایندگان 
خود بودند و لباس قهرمانى را به رنگ زرد یا سبز بر قامت 

تیم هاى اصفهانى مى  خواهند.
سبزپوشان اصفهان بعد از یک برد و مساوى و کسب 4 
امتیاز در بازى سوم مهمان سایپا شدند اما در نهایت زور 
نمازى و دایى به هم نرسید و به مساوى رضایت دادند 
و هر دو تیم یک امتیاز دشت کردند. بدین ترتیب امید 
نمازى زاده هم مثل قلعه نویى در سپاهان در سه هفته 
ابتدایى 5 امتیاز دشت کرده و از هم اکنون در حال درست 

کردن جاى خود در باالى جدول است.
سبزپوشان اصفهانى امســال به دنبال کسب سهمیه 
آسیایى و حتى قهرمانى در لیگ و جام حذفى هستند؛ 
انتظارى که مردم از تیم امید نمازى دارند و این سرمربى 
در نخستین تجربه ســرمربیگرى  اش در لیگ، کار را 

برایش سخت تر مى کند.

انتظارات زیاد از ذوب آهن و کار سخت نمازى

 طوالنى بودن نــام خانوادگى علیرضــا و همچنین 
وجود حرف «خ» در آن باعث شــده تا گزارشــگران 
و کارشناسان انگلیســى در به کار بردن نامش، دچار 

مشکل شــوند و این موضوع از هفته اول لیگ 
برتر به سوژه تبدیل شده است.

در یکى از برنامه هــاى مربوط به لیگ، 
«پل مرسون»، هافبک سابق آرسنال 
و تیم ملى انگلیس به عنوان کارشناس 
مهمان برنامه بود و مجرى، نام چندین 
بازیکن که تلفظشان در زبان انگلیسى 

دشــوار اســت را مقابل او قرار داد و از او 

خواست که نام ها را تلفظ کند.
در نهایت نیز نام علیرضــا جهانبخش بر تصویر نقش 
بست که باعث تعجب پل مرسون شد. او که از طوالنى 
بودن نام جهانبخش، چشمانش گرد شده بود، 
در ابتدا به تصویر نزدیک شد تا بتواند نام 
را بهتر بخواند و خنده اش گرفت که این 

کار او نیز باعث خنده مجرى شد.
او نام علیرضا را به درســتى تلفظ کرد 
ولــى در گفتن نــام خانوادگى اش، تا 
«جاهان» خوب پیش رفــت ولى در 
نهایت «جهــان هاماکاســتا» را به زبان 
آورد.  سپس مجرى نام درست را تلفظ کرد، 
مرسون نیز توانست آن را دوباره به زبان 
بیاورد و درســت بگوید. در پایان 
نیز گفت که فکر مى کند 
مى تواند از این به بعد نام 
جهانبخش را درست 

تلفظ کند.

جهانبخش در میان اسامى عجیب لیگ برتر

به تیم داورى بازى ســایپا و ذوب آهــن ظهر روز بازى 
دستور تخلیه اتاق هاى هتل را داده بودند.

حســین زرگر، آرمان اســعدى، امیر مبشــر و مهدى 
مرجان زاده تیم داورى بازى ســایپا و ذوب آهن در هفته 
سوم لیگ برتر بودند که این مسابقه ساعت 20و30دقیقه 
پنج شنبه شب برگزار شد با این حال ساعت 12 ظهر همان 
روز به تیم داورى مى گویند که اتاق هاى هتل را باید تخلیه 
کنید! دستورى که باعث شوکه شدن تیم داورى مى شود 
زیرا آنها حدود هشت ساعت باید بدون اتاق در البى هتل 
باقى مى ماندند! در نهایت داوران بعد از حدود نیم ساعت 
کلنجار رفتن و چانه زنى موفق مى شوند در اتاق هایشان 

ساکن بمانند.

حسین عسگرى، ناظر داورى مســابقه با تأیید این خبر 
به «فارس» گفت: چنین رفتارى دور از شــأن داور است 
و باعث مى شود تیم داورى تمرکز الزم را براى مسابقه 
نداشته باشد. چرا باید ظهر روز بازى به داوران بگویند اتاق 

را تخلیه کنید و بروید؟!
در همین حال حسین زرگر گفت: واقعًا نمى دانم چه باید 
بگویم. هر هفته یک اتفاقى براى داوران رخ مى دهد. در 
یک بازى از ورود ما به ورزشگاه جلوگیرى مى شود و در 
بازى استقالل و تراکتورسازى آن اتفاق براى داوران رخ 
مى دهد. با این حال گزارش اتفاق بازى سایپا و ذوب آهن 
را به صورت مکتوب و مبسوط به آقاى اصفهانیان، رئیس 

کمیته داوران مى دهم تا ایشان ماجرا را پیگیرى کنند.

در هفته ســوم لیگ برتر یک اتفاق عجیب در لیگ برتر 
ایران رخ داد؛ نام یک تیم عوض شد. تیمى که در دو هفته 
اول با نام گسترش فوالد تبریز در مسابقات شرکت کرده 
بود، در هفته سوم با نام ماشین ســازى مقابل سپیدرود 
رشت به میدان رفت. این تغییر نام باعث شد تا یک رکورد 
جدید براى فیروز کریمى، سرمربى باسابقه فوتبال ایران 

خلق شود.
کریمى 62 ساله تا قبل از هفته پیش با 11 
تیم مختلف در لیگ برتر شرکت کرده بود 
و حاال ماشین سازى تبریز دوازدهمین تیم 
کریمى در تاریخ لیگ برتر است. سرمربى 
ماشین سازى حاال از رکورد محمود یاورى 
عبور کرده و با 12 تیم بیشــترین نیمکت 

لیگ برترى را تجربه کرده است.
ابومسلم مشهد، استقالل اهواز، استقالل 
تهران، پیکان، ذوب آهن اصفهان، راه آهن، 
شاهین بوشهر، صبا، ملوان انزلى، صنعت نفت آبادان و 
گسترش فوالد تبریز 11 تیم قبلى کریمى در لیگ برترند. 
جالب اینکه کریمى یک پاسى محسوب مى شود اما او در 
لیگ برتر هرگز سرمربى پاس نبوده است.  ماشین سازى 
دوازدهمین تیم حرفه اى فیروز کریمى به شمار مى رود. 

داور اصفهانى که قضاوت دیدار پایانى مســابقات هندبال 
بازى هایى آســیایى را در کارنامه خود دارد، در بازى هاى 
آسیایى جاکارتا حضور نخواهد داشت. مجید کالهدوزان، 
داور بین المللى هندبال اصفهان که سال ها در کنار محسن 

کرباسچى به قضاوت مســابقات هندبال مى پرداخت، در 
مقطعى که کرباسچى از قضاوت در هندبال فاصله گرفت 
به همراه علیرضا موســویان داور تبریــزى، کوبل داورى 
بین المللى هندبال کشورمان را تشــکیل داد که  قضاوت 
در بسیارى از مســابقات مهم آسیایى، جهانى و بین المللى 
را در کارنامه خود ثبت کرد. وى در حالى به همراه موسویان 
داورى دیدار فینال مسابقات هندبال بازى هاى آسیایى 2014 
را  بر عهده داشت که نامى از او در لیست داوران اعزامى به 
بازى هاى آسیایى 2018 جاکارتا دیده نمى شود. کالهدوزان 
در گفتگو با «تسنیم» درباره دالیل عدم اعزام او به بازى هاى 
آسیایى 2018 اظهار کرد: این تصمیم کمیته داور فدراسیون 
آسیایى بوده و به ما گفتند اشتباهى صورت گرفته است و دو 
داور دیگر ایرانى براى قضاوت این مسابقات انتخاب شده اند.

خطر از بیخ گوش 
ستاره شارلروا گذشت

رسانه هاى بلژیک با اشاره به اینکه خطر بزرگى 
از بیخ گوش ستاره ایرانى شارلروا گذشت از جزئى 

بودن مصدومیت زانوى این بازیکن خبر دادند.
کاوه رضایى یک روز بعد از تمدیــد قرارداد خود 
با باشگاه براى چهار ســال، در تمرین عصر روز 
پنج شــنبه شــارلروا با مصدومیت از ناحیه زانو 
روبه رو شــد و بالفاصله تمرینات را ترك کرد و 
راهى کلینیک شــد. این اتفاق شــوکه کننده در 
آستانه جدال حساس دیشب این تیم با اندرلخت 
نگرانى هــاى زیادى بــراى «فلیــس ماتزو» 
و طرفداران شــارلروا در پى داشــت تا جایى که 
پیــش بینى مــى شــد مصدومیت زانــو براى 
مدتى طوالنــى کاوه را از میادیــن دور نگه دارد 
امــا گویا ایــن خطر از بیــخ گوش گلــزن اول 
 DH گورخرها به خیر گذشــته اســت. سایت
بلژیک با اشــاره بــه اینکه کادر پزشــکى خبر 
خوشــحال کننده اى براى ماتزو و ستاره ایرانى 
داشتند نوشت که مصدومیت رضایى از ناحیه زانو 
چندان جدى نبود تا بازگشــت او خیال سرمربى 
و طرفــداران شــارلروا را در جدال حســاس با 

پرافتخارترین باشگاه 
بلژیک، آسوده کند.

انتقال پورعلى گنجى به 
ترابزون اسپور نهایى شد

ســایت «فاناتیک» ترکیه مدعى شد که باشگاه 
ترابزون اسپور کار انتقال مرتضى پورعلى گنجى 
را نهایى کرده است. مدافع ایرانى تا پایان دیروز 
مهلت خواسته بود. مدافع 26 ساله ایرانى چند روز 
پیش به استانبول رسید و در مذاکرات انجام شده 
انتقالش نهایى شد. پورعلى گنجى در تمام مسائل 

با ترابزون به توافق رسیده است.

دستور تخلیه هتل به داوران
 در ظهر روز بازى!

رکورد جدید براى فیروز

چرا داور فینال بازى هاى آسیایى
 از قضاوت در جاکارتا باز ماند

مذاکرات متعدد میان تاج با 
کى روش

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: تیم 
ملى با اقتدار راهى جام ملت هاى آسیا مى شود.

محمود اسالمیان درباره وضعیت تیم ملى براى 
رقابت هاى جام ملت هاى آسیا عنوان کرد: سه 
چهار ســال پیش بود که افــرادى مصمم بودند 
«کارلوس کى روش» در جام جهانى ســرمربى 
تیم ملى نشود اما خوشبختانه با حمایت صورت 
گرفتــه  او در ایران ماند و نتایــج این موضوع را 
در میدان روســیه به عینه دیدیم. این نشان مى 
دهد که اعتقاد فدراسیون فوتبال و اعتماد به کى 
روش درست بود. عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال تصریح کرد: پس از جام جهانى مذاکرات 
متعددى میان رئیس فدراسیون فوتبال و آقاى کى 
روش صورت گرفت. جزئیــات مربوطه هم طى 
هفته هاى گذشته مورد بحث قرار گرفته است و در 
این باره اطالع رسانى الزم صورت خواهد پذیرفت.

مسدود شدن حساب باشگاه 
ذوب آهن 

حساب باشــگاه ذوب آهن به علت شکایت سه 
هندبالیست مسدود شد.

مؤمن زاده، کاظمى و رجبى ســه هندبالیســت 
باشگاه ذوب آهن بودند که به دلیل عدم دریافت 
مطالبات خود در سال 1390 از این باشگاه شکایت 
کرده و ذوب آهن را به پرداخت 400 میلیون تومان 

محکوم کرده اند.
این مسئله باعث بسته شدن حساب باشگاه ذوب 
آهن هم شــده و ناراحتى و انتقاد مسئوالن این 

باشگاه را در پى داشته است.
در همین ارتباط قرار است سعید آذرى، مدیرعامل 
باشــگاه ذوب آهن بعد از بازى با سپاهان در یک 
نشست با اهالى رسانه به شفافسازى و بازگویى 
حقایق و اتفاقات رخ داده در باشــگاه بعد از سال 

1390 بپردازد.

 تیم فوتبال سپاهان در مورد 
گاه نقش جهان، خاطر نشان
ورزشگاه نقش جهان بخاطر

ى شود و گاهى با برخورد توپ 
ت مى دهیم. توقع ما از چمن 
این لى بیشتر است ولى جدا از

 شــویم. وى در مورد شرایط 
رد: فوتبال قابل احترامى بازى 
ست رفته را جبران مى کنیم و 
دى تمرکزمان را حفظ کنیم و 

.

ر چ ش ن بر ر ب ر ى ی ن ر و
مشکل شــوند و این موضوع از هفته اوللیگ

برتر به سوژه تبدیل شده است.
در یکى از برنامه هــاى مربوط به لیگ،
«پل مرسون»، هافبک سابق آرسنال 
تیمملىانگلیس به عنوانکارشناس و

مهمان برنامه بود و مجرى، نام چندین 
بازیکن که تلفظشان در زبان انگلیسى

دشــوار اســت را مقابل او قرار داد و از او 

ى و ز و ون ر جبپل ب ب
بودن نام جهانبخش، چشمانش گرد شده بود،
در ابتدا به تصویر نزدیک شد تا بتواند نام
را بهتر بخواند و خنده اش گرفت که این

کار او نیز باعث خنده مجرى شد.
به درســتى تلفظ کرد او نام علیرضا را
ولــى در گفتن نــام خانوادگى اش، تا
«جاهان» خوب پیش رفــت ولى در
نهایت «جهــان هاماکاســتا» را به زبان
آورد.  سپس مجرى نام درست را تلفظ کرد،
مرسون نیز توانست آن را دوباره به زبان
بیاورد و درســت بگوید. در پایان
نیز گفت که فکر مى کند
مى تواند از این به بعد نام
را درست جهانبخش

تلفظ کند.

و طرفــداران شــارلروا را در جدال حســاس با 
پرافتخارترین باشگاه 

بلژیک، آسوده کند.
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ابالغ وقت رسیدگى
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درخصوص پرونده کالســه 970300 خواهان محمد شــکوهى نهرخلجى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه و تأمین به طرفیت ابوالقاسم فقیهى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 97/7/17 
ساعت 11/00 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 
مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

223718  شعبه 32 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /5/524
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106805202434 شــماره پرونده: 9709986805200455 شماره 
بایگانى شعبه: 970455 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به قاسم عسگرى- خواهان 
محمد قاسمى دادخواستى به طرفیت خوانده قاسم عسگرى به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986805200455 شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/14 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت م قرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره 
سه شــوراى حل اختالف. م الف: 223725 شعبه 52 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /5/525
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106796101175 شــماره پرونده: 9709986796100206 شماره 
بایگانى شعبه: 970206 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا کالهدوزان و 
آقاى على کریمى- خواهان آقاى مسعود شاهین پور دادخواستى به طرفیت خوانده گان خانم زهرا 
کالهدوزان و آقاى على کریمى به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986796100206 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/07/01 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 223846 شعبه 

31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /5/526
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106836603328 شــماره پرونده: 9709986836600455 شماره 
بایگانى شــعبه: 970502 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به حلیمه تیمورى فرزند 
خدانظر- خواهان نیک محمد رحمانى دادخواستى به طرفیت خوانده حلیمه تیمورى به خواسته 
ثبت واقعه طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836600455 
شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شــهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/06/24 ساعت 8:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ میر فندرسکى ( خ میر)- 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوســى- طبقه 2- اتاق 202. م الف: 

223689 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى ) /5/527
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805202442 شماره پرونده: 9709986805200381 شماره بایگانى 
شعبه: 970381 خواهان سید علیرضا شهســوارگر با وکالت آناهیتا جلیلى سه بردان دادخواستى 
به طرفیت خوانده محسن اروجعلیان به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709986805200381 شعبه 52  شــوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/07/01 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. 

م الف: 223744 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/528
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106793502047 شــماره پرونده: 9709986793500551 شماره 
بایگانى شعبه: 970555 خواهان آقاى سید جالل داود الحسینى دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى کیامرث امانى چالشترى فرزند فرامرز به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986793500551 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/07/01 ســاعت 8:00 تعیین که حســب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس ــى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف. م الف: 223731 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /5/529
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106793902297 شــماره پرونده:  9709986793900412 شماره 
بایگانى شعبه: 970417 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به مهرداد دادجو نویده 
فرزند غالمحســین- خواهان آقاى امیرحســین خواجه ارزانى دادخواســتى به طرفیت خوانده 
آقاى مهرداد دادجو نویده به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده کالسه 9709986793900412 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/31 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 223776 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/5/530
ابالغ وقت رسیدگى

احترامًا، درخصوص پرونده 960726 ش 11 که خواهان مهدى آقا حسنى مهابادى فرزند خسرو 
دادخواستى مبنى بر فسخ معامله به طرفیت 1) شــرکت لیزینگ خودرو غدیر اسپادانا و 2) نعمت 
اله امینى تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى روز مورخ 97/6/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالى نبش چهارراه وکال مجتمع شماره 5 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایند. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 223712 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)  /5/531
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106795501441 شــماره پرونده: 9709986795500259 شماره 
بایگانى شعبه: 970259 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمدرضا قاسمى چیگانى تاریخ حضور: 
1397/06/31 شنبه ساعت: 17:00 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- 
مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف درخصوص دعوى محمد علیزاده به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 223717 شعبه 25 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /5/532
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106797101397 شــماره پرونده: 9709986797100230 شماره 
بایگانى شعبه: 970231 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مسعود عامرى- خواهان 
آقاى مهرداد کریمى دلیگانى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مســعود عامرى به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709986797100230 شعبه 
41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/06/31 ساعت 17:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسید گى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 223845 شعبه 41 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/533
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100352705219 شــماره پرونده: 9609980359801564 شماره 
بایگانى شعبه: 970677 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: آقاى مجید به نشانى اصفهان- اصفهان 
تاریخ حضور: 1397/06/27 سه شنبه ساعت: 08:00 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 349 تاریخ حضور: 
1397/06/27 ساعت حضور: 08:00 در خصوص شکایت محمدحسین الماسى زفرهء علیه شما 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.  م الف: 223771 شعبه 101 دادگاه 
کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /5/534

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710100352705083 شــماره پرونده: 9209980358000866 شماره 
بایگانى شعبه: 970491 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: رضا دربهشتى فرزند حسن کدملى: 
0051916411 به نشــانى متوارى تاریخ حضور: 1397/07/01 یکشنبه ساعت: 09:00 محل 
حضور: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349 در خصوص شکایت احسان نادرى باغ ابریشمى و امیرحسین 
کریمى و عرفان اثنى عشرى اصفهانى و ایوب هوازاده و محمد محبتى جهرمى و على اکبر میرزائى 
و محبوبه جابرزاده و محمد عبدى و احمد خانى و ندا رحیمیان و على صرامى و آسیه صابریان و 
احمد خسروى و گیتى رفیعى طاقانکى و عباس شاهین فرد و مهدى زمانى آب نیلى و حسین زارع 
و جمال صف آرائى و عباســعلى ناظم و طیبه حیدرى و فردین محمدى دینانى و مسعود حسنى 
اردکانى و اشرف صادقیان علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

 م الف: 223775 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /5/535
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354304106 شماره پرونده: 9709980360000058 شماره بایگانى 
شعبه: 970432 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى فرشاد میرزایى فرزند على اصغر در خصوص گزارش 
علیه متهم آقاى فرشاد  میرزایى فرزند على اصغر به اتهام حمل و نگهدارى مشروبات الکلى که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980360000058 شعبه 117 و بایگانى 970432 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى ســابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/21 
ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 458. م الف: 223685 

شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) /5/536
ابالغ وقت کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9710103723203791 شماره پرونده: 8609983723200011 شماره بایگانى 
شعبه: 860011   ابالغ وقت کارشناسى- خواهان: محمود چینى فروشان و غیره با وکالت اسماعیل 
ترابى خواندگان: تقى و یدا... و حسن و غالمحسین هر سه ایرانپور فرزندان جواد، غالمعلى ایرانپور 
فرزند عزیزا...، رحمت ا... و حسن قنبرى فرزندان کاظم، رضا احمدپور فرزند کاظم، عبدالحسین 
قنبرى فرزند قنبر، قدتاا... قنبرى فرزند کاظم، باقر احمدپور، حسن قنبرى فرزند رمضان، رحمت ا... 
سعیدى، حبیب ا... احمدپور، اسماعیل ایرانپور، غالم صالحى، رضا احمدپور (زارع)، اسدا... ایرانپور، 
عباس ایرانپور (زارع)، مرتضى صالحى، محمدرضا صالحى، غالمحسین ایرانپور فرزند حبیب ا...، 
حبیب ا... ایرانپور، على رحمانى فرزند عباسقلى، عزیزا... رحمانى فرزند عباسقلى. خواسته: خلع ید 
از مزرعه جنت آباد بخش 9 ثبت اصفهان نظر به اینکه خواهان ها دادخواستى به طرفیت خواندگان 
فوق به خواســته فوق تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خواندگان مجهول المکان اعالم شده با 
توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوســیله به خواندگان ابالغ مى گردد در وقت مقرر 
97/6/31 در ساعت 9 صبح جهت اجراى قرار کارشناسى در پرونده شما که به کالسه 860011 
تعیین وقت شده حاضر شوید. ضمنا مى توانید جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه دوم دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید. م الف: 223690 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان مبارکه /5/537
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002130000038/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700085 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139703802130000003 تاریخ صدور: 1397/05/06 بدینوســیله به آقاى وحید 
رنجبر کاهریزى فرزند علیار شناسنامه شماره 6 کدملى 1171339828 ساکن مبارکه، نصیرآباد، 
خیابان فتح المبین، کوچه شــهید مختارى، جنب پارك، انتهاى کوچه ابالغ مى شــود که خانم 
اعظم خدارحمى جهت وصول مهریه خود به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6137 
مورخ 1394/02/26 دفترخانه 3 مبارکه علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 
9700085 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/04/17 مامور، ابالغ واقعى میسر 
نگردیده است. لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 220846 مظاهر  نصرالهى مبارکه رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك مبارکه /5/538
مزایده نوبت دوم

شماره صورتمجلس: 9709003759700163 شماره پرونده: 9409986310600330 شماره 
بایگانى شعبه: 970043 تاریخ تنظیم: 1397/05/09 در پرونده 970043 ح2 اجرا حسب نیابت 
960310 اجراى احکام دادگسترى آبادان آقاى حســین کاوى سلیم فرزند عبدالرضا محکوم به 
پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار آزادى و 30 مثقال طالى 18 عیار و مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/653/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق 
خانم شیرین عباسى فرزند عبدالمحمد و مبلغ 155/000 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق 
صندوق دولت شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال محکوم علیه شامل 
پالك ثبتى 301/52907 بخش 16 ثبت اصفهان نموده است که حسب استعالم واصله از اداره 
ثبت اسناد و امالك به شــماره 13970580235000232 مورخ 97/02/10 میزان ششدانگ از 
پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک یک 
باب آپارتمان به نشانى شاهین شهر هشت بهشت خیابان فرشتگان نبش فرعى 10 غربى پالك 
276 واحد 3 (طبقه اول شــمالى) از مجموعه 5 واحدى در 3 سقف به مساحت 76/07 مترمربع و 
یک باب پارکینگ مسقف در طبقه همکف به مساحت 14/25 مترمربع و انبارى در طبقه همکف 
به مساحت 2/96 مترمربع مى باشد. قدمت ساختمان بیش از 10 سال بوده و داراى انشعابات آب 
به صورت مشترك و برق و گاز به صورت مجزا مى باشــد. آپارتمان داراى 2 اتاق خواب و سالن 
و آشپزخانه اپن با کابینت هاى فلزى و سرویس بهداشــتى مى باشد. پوشش دیوارها و سقف ها 
بلکا و داراى پنجره هاى فلزى مى باشد. داراى سیستم ســرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش 
بخارى گازى است. مجتمع فاقد آسانسور مى باشد. با در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش ششدانگ 
آپارتمان 910/000/000 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و 
وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 
1397/2/16 مامور اعزامى به محل ملک در تصرف مســتاجر آقاى منصور نیسى فرزند مظفر 
مى باشــد و تا تاریخ 98/02/02 قرارداد اجاره با مالک دارد و تصویر قرارداد اجاره ضمیمه شده و 
ملک موقت به ایشان تحویل شــده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب 
محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 3/000/000 ریال بابت دستمزد 
کارشناسى مقدار ششــدانگ از میزان مالکیت محکوم علیه در روز چهارشنبه مورخ 97/06/04 
ساعت 9 الى 9:30 صبح در دادگسترى شاهین شــهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق 
مزایده در معرض فروش گذاشته مى شــود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را 
همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین 
شــهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در 
موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش 
معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا ملک را مالحظه نمایند. محکوم له مى 
تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پردا خت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک 
الصاق مى شود. م الف: 220999 منتظرى مدیر اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /5/539
مزایده

شماره درخواست:9710463730900008- شــماره پرونده:9409983730100423- شماره 
بایگانى شعبه: 970832 - در پرونده کالسه 970532 اجرایى ســعید عزیزى محکوم است به 
پرداخت 250000000 ریال و  هزینه هاى دادرســى و تاخیر از 96/03/30 و خسارت دادرسى 
که متعاقبا محاسبه میگردد بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و 
مبلغ 12500000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى آقایان 
علیرضا فاضل -مهدى کتانى –حسین پور قیصرى –حســین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: پالك ثبتى445/791 واقع در جالل اباد بخش 9بلوار کشاورز تقاطع خیابان جواد 
االئمه با کوى عمار یاسر داراى مساحت عرصه 150/46 متر مربع شماال بطول 5/86متر- غربا 
در دو قسمت بطول 20/57 متر به گذر و پخ به طول 1/50متر، شرقا بطول 21/7400متر و جنوبا 
بطول 7/05متر به پالك هاى مسکونى مجاور به قیمت2400000000ریال . باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/06/20 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 

بازدید به عمل آورد. 218293/م الف مدیرشعبه اول اجراى احکام مدنى نجف آباد/5/428
ابالغ رأى

 دادنامه - شماره : 1485/95 ش3 پیوســت : 96/4/17-/362- در خصوص دعوى مطروحه از 
ناحیه بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى ساکن اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید بعد 
از تاالر فرشچیان پالك 3 با وکالت خانم مریم ناصرى به طرفیت 1- رحمت اله نوروزى ف اکبر 
2- حسین نوروزى فرزند رحمت اله -1و2 ساکن فالورجان خ طالقانى طبقه فوقانى بانک قوامین 
(فعال مجهول المکان)  به خواسته مطالبه مبلغ 39/053/283 ریال بابت وجه یک فقره چک به 
شماره 479205 مورخ 95/07/26–عادى و مطالبه خســارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست و 
ضمائم تقدیمى نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسى در شورا حاضر 
نگردیده و نسبت به دعوى مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبى 
به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکى که داللت بر برائت ذمه خود داشته 
باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکى از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل 
خواسته دارد . بنابراین شورا با اتفاق نظر مســتنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 307 و308و 309 و 311 و 313 قانون تجارت خوانــده را به پرداخت مبلغ 39/053/283 
میلیون ریال و هزینه دادرسى بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه در اجراى احکام ریال لغایت اجراى احکام در حق 
خواهان محکوم مى نماید و اجراى احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به میزان مبلغ مرقوم 
در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید . رأى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا است . و پس از آن به مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظر در دادگسترى فالورجان مى باشد م الف 564  قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف 

فالورجان / 5/483 
مزایده اموال منقول 

شماره : 971196  اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971196  
اجرائى موضوع علیه آقاى محمدرضا کریمى وله آقاى فرهاد مومنــى در تاریخ 06/18/ 97 به 
منظور فروش تعدادى قطعات بلدوزر بشــرح 1- دورشته رنجربا کفشــهاى مربوطه مستعمل 
2- دوعدد چرخ اوراقى با دنده چرخ هاى مستعمل 3- درام بصورت برش خورده کیلویى 4- یک 

عدد گیریبکس مستعمل 5 – قطعات مربوط به دستگاه هاى هدایت کننده مستعمل 6- کابین 
مستعمل از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام  حقوقى فالورجان  اطاق 
315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ دویست و 
پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 
در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را 
به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و در صورت انصراف 
برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 584 مدیر 

اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان  /5/540 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه : 9710103656503493 – شماره پرونده 
: 9709983656500007 – شماره بایگانى شــعبه : 970007 -  آگهى ابالغ وقت رسیدگى و 
دادخواست و ضمائم به خانم فرخنده رحیم دشتى فرزند غالمعباس– خواهان آقاى جواد اکبرى 
دادخواستى به طرفیت خوانده خانم فرخنده رحیم دشتى فرزند غالمعباس  به خواسته مطالبه سفته 
به مبلغ 300/000/000 ریال و خسارت تاخیر تأدیه و هزینه دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709983656500007 شعبه 2 دادگاه عمومى  حقوقى دادگسترى 
شهرستان فالورجان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/16 ساعت 12:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آیین دادرســى مدنى  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف مدت یکماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد .. م/ الف/ 580  خســرو آقایى- مدیر دفتر دادگاه حقوقى شــعبه 2  دادگاه عمومى حقوقى 

دادگسترى شهرستان فالورجان /5/541 
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى)

شــماره آگهــى : 139703902120000005 – 1397/05/16 – شــماره پرونــده : 
9004002120000138 – آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه 9000138 ( 4766/90) - به 
موجب پرونده اجرایى کالسه فوق کالسه فوق تمامت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك 
ثبتى 667/692 مجزى شده از پالك 659 فرعى مجزى شده از پالك تجمیعى 671 و 667/13 
واقع در بلوار شفق بخش نه ثبت اصفهان به مســاحت 86/82 متر مربع مورد ثبت صفحه 551 
دفتر 233 امالك به شماره 24880 به آدرس بلوار شفق کوى نور مجتمع مسکونى نگین طبقه 
دوم واحد 8 ملکى سید احمد حسینى یک لنگى فرزند سید على  که طبق سند رهنى شماره 9764 
– 86/10/20 دفترخانه اسناد رسمى شــماره 146 اصفهان در قبال مبلغ 347/200/000 ریال 
اصل و مبلغ 86/800/000 ریال سود و مبلغ 282/349/743 ریال خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 
89/12/25  و مبلغ 368/603 ریال دیرکرد روزانه در رهن بانک پارســیان اصفهان قرار گرفته و 
طبق نظریه کارشناس رسمى به مبلغ 1/600/000/000 ریال  ارزیابى شده و پالك فوق داراى 
86/82 متر مربع زیربنا در طبقه دوم با قدمت حدوداً 20 ســال و داراى انشعابات آب و برق و گاز 
مشترك مى باشد که برابر گزارش کارشناس رســمى دادگسترى داراى دیوارهاى باربر آجرى و 
اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك و کف فرش موزائیک بدنه ها سرامیک و سقف ها گچ . آشپزخانه 
کف موزائیک و بدنه تا سقف ســرامیک و کابینت ها ام دى اف و حمام و سرویس بهداشتى کف 
سرامیک و بدنه ها کاشى و سرامیک سرمایش کولر آبى و گرمایش موتورخانه مرکزى ( شوفاژ) 
و نماى بیرونى آجر سه ســانتى و درب هاى داخلى چوبى و درب هاى خارجى فلزى مى باشد   . 
لذا پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 97/06/20 در اداره ثبت اسناد و امالك 
فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشــاورزى از طریق مزایده به فروش مى رسد 
مزایده از مبلغ 1/600/000/000 ریال ( یک میلیارد و ششصد میلیون ریال) شروع و به باالترین 
پیشنهاد نقداً فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق ، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد برعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد 
. لذا این آگهى فقط یکبار در تاریخ 97/05/22 توسط روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر 
مى گردد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد ، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان برگزار خواهد شد . الزم به ذکر اســت طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 
1398/05/09 تحت پوشش بیمه مى باشد . تاریخ انتشار 97/05/22 – تاریخ مزایده 97/06/20 

م الف 569 مسئول اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 5/542 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور  پالك  شماره 326 واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى قربانعلى حقیقى  نجــف آبادى  فرزند محمدرضا وغیره   
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/6/12 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/5/22 م الف:224436 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/543
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعى پالك  شماره 2096 واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى مهدى نوراله نجف آبادى فرزند محمدحسن  وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/22 

م الف :224429 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/544
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ داالن متصل بخانه  پالك  شماره 924/8 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمدعلى پاینده فرزند مهدى  در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:97/5/22 م 

الف:224420حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/545
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شــماره 147/9 واقع درقطعه 8 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان به نام خانم الهه محمدى فرزند حســینعلى در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/22 م الف 

:224414حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /5/546
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجرومعنبه پالك  شــماره  231 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمدرضا باســتانى نجف ابادى فرزند محمد 
تقى وغیره   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و

مجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیــم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/22 م الف:224415حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /5/547
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجرمزروعى   پالك  شماره 873 واقع درقطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى عبدالمحمــود فقهى نجف آبادى  فرزند محمد 
جعفر   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشــار:97/5/22 م الف :224412حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 

5/548
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 329/15 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام خانم مریم حاجى على عسگر فرزند حسین   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/22 م الف : 

224410حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /5/549
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه وفوقانى   پالك  شماره 393/2 واقع درقطعه 8 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى ناصرصف آرا نجف آبــادى  فرزند على   در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/6/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/22 

م الف :224406حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /5/550

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ ساده وقلیل مشــجرمحصور   پالك  شماره 479 واقع 
درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى حســینعلى جــون بخش فرزند نصراله 
وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/22 م الف :224404حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /5/551

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 622/2 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام خانم زهره ســرمدى نجف آبادى  فرزند محمود در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:97/5/22 م 

الف:224403حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/552
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 3/1 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان به نام خانم اعظم ربانى نجف آبادى  فرزند غالمعلى  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/22 

م الف:224400حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /5/553
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شــماره 147/6 واقع درقطعه 8 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى ســعید طالبى نجف آبادى فرزند محمدعلى   در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/6/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/22 

م الف :224396حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/554
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک مشــجر غیرمحصور (اکنون   بصــورت یکبابخانه )
پالك  شــماره 66/5 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى مجید دیده 
بان نجف آبادى  فرزند مهدى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/22 م الف :224394حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 5/555
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک غیرمحصور   پالك  شماره 815/3 واقع درقطعه 
9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام خانم زهــرا قادرى نجف آبادى (وغیره ) فرزند مهدى  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/6/12 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/5/22 م الف :224392  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/556
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بابخانه    پالك  شــماره 601/6 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان به نام خانم فرزانه حجتى نجف آبــادى فرزند غالمعلى  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/6/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/22 

م الف :224391حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/557
 مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 960425 ح 1 اجراء از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شهر محکوم علیه 
شرکت پوشــینگر به پرداخت مبلغ 117 / 653 / 25 ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم له 
علیرضا عبدى پور و  خســارات وارده  و مبلغ  000 / 000 / 1 ریال بابت نیم عشر دولتى محکوم 
گردیده است که محکوم علیه در قبالخواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح 
زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است  ، نموده است . صورت اموال مزایده یک دستگاه 
ماشین کاتر پشم سنگ نصب شــده در خط تولید و درحال کار با مشــخصات MI57 به همراه 
متعلقات مربوطه شــامل : 1 – دســتگاه الکترو موتور جهت کات کردن با قدرت 5,5 کیلووات ، 
سه فاز ، 380 ولت ، 50 هرتز ، سال ســاخت 2008 میالدى 2 – یک دستگاه الکتروموتور جهت 
انتقال و جابجایى پشم سنگ با قدرت 2. کیلو وات ، ســه فاز ، 380 ولت 50 هرتز ، سال ساخت 
2008 میالدى با اتصال به صورت ســتاره و با کد شناســایى JC/T10391 3 – یک دستگاه 
گیربوکس با شماره XF100528906 همچنین با مراجعه به آن شعبه محترم و مطالعه اسناد و 
مدارك موجود در پرونده نظریه کارشناسى مشروح و مستدل خود را مطابق اظهارات بیان شده و 
مدارك و مستندات و رعایت ظوابط فنى و تخصصى و جمیع  اوضاع و احوال موثر در ارزیابى یک 
دستگاه ماشین کاتر پشم سنگ را به مبلغ 000 / 000 / 450 ریال تعیین و اعالم مى دارم با توجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و درمهلت مقرر مصون از اعتراض مانده این اجرا 
قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد . زمان برگزارى مزایده : 3 / 6 / 97 ساعت 8 الى 8/30 
صبح محل برگزارى مزایده : شعبه اول اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید 
از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شــود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م الف: 

215598کرباسى  – دادورزاجراى احکام شعبه اول  دادگسترى شاهین شهر/ 5/558 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شــماره دادنامه : 9709973760000161 تاریخ تنظیم : 24 / 2 / 1397 شماره 
پرونده : 9609983760000528 شــماره بایگانى : 960682 خواهان : آقاى عیســى بازگشا 
احمدیفرزند موسى با وکالت اقاى رسول حق شناس فرزند حســن به نشانى استان اصفهان – 
شهرستان شاهین شــهر و میمه – شهر شاهین شــهر – بلوار امام خمینى خیابان دکتر حسابى 
– نبش فرعى 2 مجتمع الماس طبقه 5 واحد 23 خواندگان : 1 – آقاى اقبل اسکندرى زاد فرزند 
اله مراد 2 – خانم رویا اسکندرى فرزند ابوالفتح 3 – خانم لیال اسکندرى فرزند ابوالفتح 4 – خانم 
رعنا اســکندرى فرزند ابوالفتح  5 – خانم زینب ســراجى فرزند صفدر 6 – خانم صالحه برخوار 
فرزند اصغر  7 – اقاى پژمان اســکندرى فرزند ابوالفتح 8 – خانم ثریا اسکندرى فرزند ابوالفتح 
9 – خانم مژگان اسکندرى فرزند ابوالفتح 10 – خانم الله اسکندرى فرزند ابوالفتح 11 – آقاى 
پیام اسکندرى فرزند ابوالفتح همگى به نشانى مجهو ل المکان  12 – بانک مسکن شعبه حافظ 
شاهین شهر به نشانى شاهین شهر نبش خ حافظ خواسته : الزام ب تنظیم فک سند رسمى ملک 
راى دادگاه درخصوص دادخواست دعوى اقاى عیســى بازگشا احمدى با وکالت در توکیل اقاى 
عباس بازگشا احمدى فرزند موسى به موجب دادنامه شماره 6532مورخ 23 / 3 / 94 و با وکالت 
اقاى رسول حق شناس به طرفیت خانم ها و اقایان رویا – پیام – ثریا – لیال – مژگان – پژمان – 
رعنا – الله – شهرت همگى اسکندرى فرزندان ابوالفتح – زینب سراجى – اقبال اسکندرى زاده 
فرزند اله مراد – صالحه برخوردار فرزند اصغر – بانک مسکن شعبه حافظ شاهین شهر به خواسته 
الزام خواندگان ردیف 1 – 9 به فک رهن یک باب منزل مسکونى به شماره پالك ثبتى 40651 / 
301 به شرح متن مقوم به بیست و یک میلیون ریال و الزام خواندگان ردیف 1 الى 9 به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمى تنظیم سند رسمى و انتقال آن از شش دانگ منزل مذکور مقوم به بیست و 
یک میلیون ریال و با احتساب خسارات دادرسى بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته مورث 
خواندگان ردیف اول الى نهم مالک پالك موصوف مى باشد که ملک خویش را به موجب وکالتنامه 
اى به خوانده ردیف دهم اقاى اقبال اســکندرى واگذار و متعاقبا اینکه به خانم برخوردار فروخته 
و ســپس موکل از خانم برخوردارخریدارى نموده است و وام را موکل تسویه کرده است دادگاه با 
عنایت به واگذارى مذکور مستندات ابرازى شامل قرارداد هاى عادى و وکالتنامه هاى رسمى و 
همچنین استعالم از بانک مرتهن که اعالم داشته تمهیدات پرداخت بر روى پالك مذکور فسخ و 
نامه فک رهن به دفتر خانه اسناد رسمى شماره 33 شاهین شهر صادر گردیده است و همچنین با 
عنایت به اینکه هیچکدام از خواندگان على رغم دعوت از طرفین قانونى در جلسه دادرسى حضور 
نیافته و الجرم دفاعى بعمل نیامده است لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد ندانسته مستندا به مواد 10 
و 219 و 220 قانون مدنى و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان ردیف اول الى 
نهم را به تنظیم و انتقال سند رسمى پالك موصوف و به پرداخت خسارات دادرسى در حق خواهان 
محکوم مى نماید در خصوص خواسته الزام به فک رهن نظر به اینکه ملک توسط خواهان از رهن 
خارج گردیده است و نامه شماره 111 / 645 مورخ 20 / 1 / 1645 مورخ 20 / 1 / 97 بانک مسکن 
موید آن مى باشد لذا دعوى در این قسمت سالبه با نتفاع بوده مردود اعالم مى گردد در خصوص 
دعوى علیه سایر خواندگان دادگاه دعوى را متوجه ایشان ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون 
ایین دادرسى مدنى قرار دعوى صادر اعالم مى نماید . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى 
در دادگاه محترم تجید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 210280 وحید هادى - رییس شعبه 

سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /5/559 
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یکى از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ها براى ایجاد حس تعادل 
و احساس ســالمت در بدن نوشــیدن آب است. متخصصان 
سالمت به ویژه نوشــیدن آب ولرم در هنگام صبح به صورت 
ناشتا را توصیه مى کنند. برخى از مهمترین دالیل این توصیه 

به شرح زیر است:

 کمک به دفع سریع تر سموم از بدن
در طول شب بدن در حال اســتراحت، به بازسازى خود مشغول 
است و سعى مى کند سموم را دفع کند. اگر در هنگام صبح، با معده 
خالى آب نوشیده شود کمک بزرگى به بدن براى دفع این سموم 
زیان آور است. عالوه بر این نوشیدن صبحگاهى آب یارى دهنده 

بدن در تولید سلول هاى ماهیچه اى و سلول هاى خونى است.

بهبود سوخت و ساز بدن
 با نوشیدن آب به صورت ناشــتا تا 24 درصد بر قدرت سوخت 
و ساز بدن افزوده مى شــود. بهبود سوخت و ساز بدن به معنى 
کمک به کار بهتر سیستم گوارش است. به همین دلیل براى 
افرادى که در پى کاهش وزن هستند نوشیدن آب ناشتا کمک 
شایانى است. با این عمل روده  بزرگ امکان جذب مواد غذایى 

مغذى را مى یابد و هضم غذا سریع تر و روان تر مى شود.

تسکین سوزش و درد معده
هضم غذا با تولید زیاد اســید در معده توأم است. اگر این اسید 
به سوى مرى باال بیاید احساس سوزش در معده خواهید کرد. 
نوشیدن آب پیش از صبحانه باعث رقیق شــدن این اسید و 
بازگرداندن آن به معده مى شود. پس از نوشیدن آب ولرم بدن 

آماده پذیرش دوباره غذاست. 

بهبود درخشندگى و شفافیت پوست
 کم آبى در بدن باعث شــروع پیش از موعد چین و چروك پوست و 
افزایش آن مى شود. نتایج یک تحقیق نشان مى دهد که نوشیدن نیم 
لیتر آب ولرم در صبح ناشتا باعث افزایش جریان خون و درخشندگى 

و شفافیت پوست مى شود.

کمک به سالمت و براق شدن مو
نوشیدن کم آب بر رشد مو تأثیر زیادى مى گذارد. یک چهارم وزن تار 
مو از آب تشکیل شده است. نوشیدن فراوان آب باعث تقویت درونى و 
تغذیه بهتر مو مى شود. اگر آب کمترى به مو برسد مو نازك و شکننده 
مى شود. نوشیدن آب در طول روز نیز داراى اهمیت زیادى است ولى 
نوشیدن آب ولرم در ناشتا به بهترین صورت به سالمت و تقویت کیفى 

مو کمک مى کند.

 جلوگیرى از ایجاد سنگ کلیه و عفونت مثانه
 نوشــیدن آب در صبح در جلوگیرى از به وجود آمدن سنگ کلیه و 
عفونت مثانه اهمیت بسزایى دارد. دلیل این امر رقیق کردن اسیدى 
در بدن است که مسبب ایجاد ســنگ کلیه و یا ایجاد عفونت مثانه 
است. با نوشیدن زیاد آب از ساختن این نوع سنگ ها در بدن جلوگیرى 

مى شود.

  (CDC)مرکز کنترل و پیشگیرى بیمارى آمریکا
در سال 2014 بیش از 25 نوع مواد غذایى معرفى 
کرد که با داشــتن مواد مغــذى و ویتامین، منجر 
به کاهش ابتــال به بیمارى هاى مزمن مى شــود 
و کســانى که آنها را بخورند عمــر طوالنى ترى 

خواهند داشت.
شماره یک و مهمترین آنها «آب تره» است که به 
آن «علف چشمه»،« بوالغ اوتى» و در کتاب هاى 
طب ســنتى «جرجیرآبى»،«قره العین» و... هم 
مى گوینــد. این گیاه  برگ هــاى کوچک به رنگ 
ســبز تیره دارد و معموًال در کنار جوى، چشــمه و 

باتالق  مى روید.
به گفته کارشناسان آهن موجود درآب تره بیشتر از 
اسفناج، کلسیم آن بیشتر از شیر و ویتامین C آن 

بیشتر از پرتقال است.
خاصیت ضد سرطانى آن مشخص شده و به دلیل 
داشــتن ُید، براى کم کارى تیروئید نیز مفید است. 
همچنین دیابت نوع 2 را از بین مى برد و دردهاى 

مفاصل و روماتیسم را کم مى کند.
گفته مى شود ایرانیان باستان عالقه خاصى به آب 
تره داشتند و آن را با نان مى خوردند. انگلیسى ها به 
خواص این گیاه پى برده و در مزارع مخصوص آن 

را کشت مى دهند.
در ایران نیز در چالوس و سیاه بیشه رویش طبیعى 
دارد و گفته مى شود در منطقه «نیر» در اردبیل نیز 

کاشت و برداشت مى شود.

 اینترنت کارهاى ما را ساده کرده و به زندگى سرعت بخشیده است اما در عین حال ضررهایى 
نیز دارد.حاال زندگى ما و مغز ما چنان به تکنولوژى وابســته است که نمى توانیم براى چند 
لحظه مناسب فکر آنها را از مغزمان بیرون کنیم. محققان در تحقیقى دریافته اند، نسلى که 
در آستانه قرن بیست و یکم به سن و سال نوجوانى رسیده از سالمندان فراموشکارتر است. 
انتقال اطالعات از ذهن خودآگاه به حافظه بلند مدت نیازمند فرایند با همراهى زمان و تمرکز 
حواس است. ما درباره اطالعات براساس اهمیتشان دوباره مى اندیشیم و در مغزمان آنها را 

مى شنویم و آن را از طریق موضوعات مرتبط به یاد مى آوریم. 
اما اگر حواس ما طى این فرایند مرتبًا توسط اطالعات جدید و متناقض پرت شود چطور؟ 
یک مطالعه که توسط دانشگاه کلمبیا انجام شده نشان مى دهد، وقتى مردم فکر مى کنند 
مى توانند اطالعات را از روى اینترنت به دست بیاورند، دیگر تمایلى براى به خاطر سپردن 
آن ندارند. اما این تأثیر تنها به اطالعات ختم نمى شود و آنطور که مشخص شده تکنولوژى 
حتى مغز ما را هم تغییر مى دهد. در حالى که به نظر مى رسد جهان مجازى به ما کمک کرده 
تا تبدیل به موجوداتى چند وجهى و چند مسئولیتى شویم، اما این رخداد قیمت خودش را 
دارد. مثًال تحقیقات اخیر به وسیله MRI نشان داده مغز افرادى که زیاد با اینترنت سروکار 

دارند، شبیه مغز کسانى است که به مواد مخدر معتادند.
حتى یک مطالعه در سال 2011 نشان داد که گرفتن دسترسى اینترنت به برخى افراد باعث 
بروز مشکالت روحى و جسمى جدى در آن ها خواهد شد. همچنین مطالعه اى که دانشگاه 
استنفورد انجام شد نشــان مى دهد مغز افرادى که به طور مســتمر در جریان اطالعات 

الکترونیکى هستند، در تمرکز و به خاطر آوردن دچار مشکل است.

طبع هندوانه سرد اســت و مصرف آن با برخى مواد غذایى ممکن است 
مشکالتى ایجاد کند. مصرف و خوردن هندوانه با برخى مواد غذایى سرد 
مانند ماهى، برخى مواد غذایى ترش مانند ماســت، دوغ یا سرکه، باعث 

نفخ و مشکالت گوارشى مى شود.
به خاطر داشته باشید برخى از میوه ها را باید به طور جداگانه مصرف کرد و 
مصرف آن با دیگر مواد غذایى، ممکن است مشکالتى ایجاد کند. توصیه 
مى شــود خوردن هندوانه را بعد از غذا، هنگام شب و دیروقت و همراه با 

غذاهاى سنگین منتقل نکنید. برخى مواد غذایى با هم تداخل دارند و 
باعث بروز نگرانى هایى مى شوند.

به یاد داشــته باشــید که مصرف برخى مواد غذایى و میوه ها 
همراه با غذا، ســبب بروز ناراحتى هایــى در هضم و دیگر 

مشکالت مى شود. 
زمانــى کــه شــما هندوانــه را بــا غــذا مصرف

 مى کنید، فرایند هضم غذا نیازمند ایجاد حرارت 
خاصى اســت که در صورت مصــرف برخى 
میوه هاى آبدار مثل هندوانــه و یا خیار، هضم 

غذا دچار مشکل مى شود.
خوردن یک قاچ هندوانــه و میوه هاى آبدارى مانند آن ســبب کاهش 
حرارت مناسب معده شده و مشکالتى مانند ترش کردن و نفخ براى فرد 

ایجاد مى شود.
 با این کار، مواد غذایى مدت بیشترى در معده مانده و احساس سنگینى و 

مشکالت گوارشى براى فرد ایجاد مى شود.

از آنجایى که هندوانه حاوى آب زیادى است، مى تواند بسیار ادرار آور باشد 
و بهتر است دیروقت و هنگام شب مصرف نشود زیرا ممکن است با ادرار 

زیاد، کم آبى براى بدن ایجاد شود.
شــما مى توانید هندوانه را هنگام غروب و در طــول روز مصرف کنید تا 
باعث حفظ رطوبت بدن شما شود. خوردن یک قاچ هندوانه در طول روز 
باعث رقیق شدن خون مى شــود زیرا حاوى آب زیاد بوده و غلظت خون 

را کاهش مى دهد.
بهترین زمان مصرف هندوانه، به صورت میان وعده و طى روز اســت. 
توجه کنیــد که هندوانــه را به صورت ناشــتا و با معــده خالى مصرف 
نکنید. در صورتى که هندوانه را ناشتا مصرف کنید، این کار باعث ضعیف 
شدن معده و آسیب رســانى به طحال و کبد مى شود. مصرف 
همزمان هندوانه با مواد غذایى 
گرم باعث مشــکالت زیادى 
در دســتگاه گوارش مى شود  و 
ناراحتى هایى بــراى فرد ایجاد 

مى کند. 

اگر این نشانه ها را دارید، مشکوك به بیمارى MS هستید

شایع ترین عالمت MS که جدى نمى گیرید
نشانه هاى حسى (احساس سوزن سوزن شــدن در دســت یا پاها، گزگز یا خواب رفتگى اندام ها) از شایع ترین و نخستین 
عالمت هایى اســت که در مبتالیان به MS بروز پیدا مى کند. هنگامى که فرد در معرض گرماى شدید مانند سونا یا حمام 
بخار قرار مى گیرد، این نشانه ها شدت پیدا مى کند. به طور معمول 50 درصد از افراد در شروع بیمارى MS دچار نشانه هاى 

حسى هستند. 

MS عالیم مهم
مبتالیان به MS هنگامى که از خواب بر مى خیزند، 
احساس مى کنند که یک غبار جلوى چشمانشان را 
فراگرفته است که به این عارضه،«اپتیک نورایتیس» 
اطالق مى شود که در این مشــکل، یکى از اعصاب 
چشم انسان دچار التهاب شده و در نتیجه بینایى فرد با 

اختالل مواجه مى شود. 

 MS و ضعف عضالت
احســاس ضعف در اندام مانند دســت یا پا به خصوص پس از راه رفتن طوالنى مدت یا 
ورزش سنگین، از عالمت هاى شایعى اســت که در مبتالیان به بیمارى MSبروز پیدا 
مى کند که این نشانه به ویژه پس از حمام یا سوناى داغ یا در معرض هواى گرم قرار گرفتن 
شدت پیدا مى کند. همچنین در زنان در دوران عادت ماهانه احساس ضعف در اندام ها 

تشدید مى شود.

دردهایى که نشانه  MS است
برخى از افراد مبتال به MS دچار درد مى شوند که این دردها به دو صورت مى تواند باشد: 

1-درد ناشــى از خود بیمارى MS (درد نوروپاتیک): این درد ممکن اســت به صورت دردى تیز و تیرکشنده 
در صورت و یا به صورت انواع دردهاى مختلف در دســت و پا و تنه باشــد. براى مثال ممکن است شخص 
احساس سوزش، گزگز و سوزن سوزن شدن، احساس گرفتگى یا احساس تنگى و تحت فشار بودن بکند. 

اسپاسم هاى عضالنى نیز مى تواند بسیار دردناك باشد.
2-دردهاى اسکلتى-عضالنى: ممکن است بیمارى MS به طور غیر مستقیم موجب بروز درد کمر، 

درد گردن و درد در سایر مفاصل بدن شود.

MS بى اختیارى؛ نشانه
بى اختیارى در دفع ادرار و مدفوع در بیمارى MS دور از انتظار نیســت.  تقریبًا 80 درصد بیماران مبتال به MS در 
کنترل ادرار و مدفوع خود مشکل دارند. این افراد معموًال از احساس دفع ادرار مکرر و ناگهانى در عذاب هستند. مشکل 
آزاردهنده دیگر در این افراد، اسهال مداوم و اختالل کنترل تخلیه روده است. اگر این براى شما یک مشکل شده، بهتر 

است هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کرده و وضعیت را بازگو کنید.
عدم هماهنگى بین کلمات در سخن گفتن، سنگینى سر و بدن، دفع بیش از حد ادرار نسبت به دیگران، دیر هضم شدن 
غذا، حساس و زود رنج شدن، یبوســت مزاج، دیدن کابوس در بعضى افراد، عالقه به خوردن غذاهاى سردى بخش 
(اسیدى) مانند لبنیات مخصوصاً ماست و بستنى و در صورت پیشرفت بیمارى عدم کنترل ادرار یا از دست دادن کامل 

بینایى، عدم تحمل هواى گرم و آب گرم، عدم تحمل آب سرد و هواى سرد از دیگر عالی م آن است.

چه کسانى به MS مبتال مى شوند؟
براى بروز بیمارى MS نیاز به وجود زمینه ژنتیکى است و فاکتورهاى 
محیطى متعددى باید بر بدن فرد اثر کند تا سیســتم ایمنى بدن، به 
اشتباه علیه رشته هاى میانى (روکش هاى روى رشته هاى عصبى 

انسان) در سیستم هاى عصبى مرکزى وارد عمل شود.

ین و نخستین
ند سونا یا حمام 
 دچار نشانه هاى

MS و ضعفف عض
ان احســاس ضعف درر
ورزش سنگین، از ععال
مىکند که این نشان
شدت پیدا مى کند

تشدید مى شود.

پادشاه سبزى ها 
که مردم ایران باستان 
مصرف مى کردند

خطــر اســتفاده از آب هویــج بســتنى یا 
فالوده بســتنى هایى که این روزهــا در انواع 
بستنى فروشــى ها و آبمیوه گیرى هاى سطح 

شهر عرضه مى شود، بسیار زیاد است.
آیا مى دانید سالمت شــیر به کار رفته در این 
بســتنى ها در اولویت قرار دارد؟ آیا مى دانید 
بیمارى تب مالت ناشى از مصرف فرآورده هاى 
لبنى آلوده چه بالیى به سرمان مى آورد؟ آیا از 
مضرات درازمدت رنگ هــاى غیرمجاز به کار 
رفته در بستنى هاى سنتى غیربهداشتى اطالعى 
دارید؟ بستنى ســنتى، نوعى بستنى است که 
عالوه بر مقدار زیاد شــکر، چربى اشباع شده 
باالیى دارد و خوردن یک قاشــق آن به اندازه 
نیمى از کل چربى اشباعى است که در یک روز 

مجاز به مصرف آن هستیم.
بیشتر بستنى هاى ســنتى فله اى حاوى شیر 
غیرپاستوریزه هستند و به دلیل آنکه محل تهیه، 
نگهدارى و توزیع آن غیربهداشتى است، حاوى 
آلودگى هاى خطرناك بــوده و ناقل میکروب 
بیمارى تب مواج یا همان تب مالت است که 
ثابت ترین عالمت آن تبى است که بین 37/5 
تا 40 درجه سانتیگراد متغییر بوده و مى تواند با 

احساس سرما یا لرز تکان دهنده همراه باشد.
سردرد، تعریق شدید به ویژه در شب ها، ضعف 

و خستگى،  بى اشتهایى، الغرى، 
افسردگى، بزرگ شدن کبد و 
طحال و... از شایع ترین عالیم 
آن اســت که اگر به درستى 
درمان نشــود باعــث مزمن 

شــدن بیمارى یا عود دوباره و دوره اى شدن 
آن مى شود.

از طــرف دیگــر زرده تخم مرغ کــه از مواد 
تشــکیل دهنده این بستنى اســت به عنوان 
یکى از اصلى ترین منابع آلوده  کننده به شمار 
مى رود و مى تواند انتقال میکروب سالمونال را 
به شدت افزایش دهد و 12 تا 72 ساعت پس 
از مصرف با عالیمى چون تب، دلپیچه و اسهال 

در مصرف کننده ظاهر شود.
نکته مهم دیگر استفاده از مواد طعم دهنده یا 
رنگى غیرمجازى است که به جاى زعفران در 
این بستنى ها به کار مى رود. این نوع افزودنى ها 
در طوالنى مدت موجب مسمومیت هاى کبدى، 
کلیوى و خونى مى شود و شــدت تأثیر آن در 
کودکان، خانم هاى باردار و سالمندان بیش از 
گروه هاى دیگر است. این افزودنى ها مى تواند 
موجب بروز اختالالت رفتارى، ســقط جنین، 
تغییرات عصبى و هورمونــى در زنان باردار، 
واکنش هاى شــدید آلرژیک و حتى تشدید 

بیش فعالى در کودکان شود.
 از آنجا که براى جذب بیشتر ویتامین A هویج 
بهتراســت،آن را همراه با کمى شیر یا بستنى 
مصرف کنید. توصیه مى شود این نوشیدنى را 
به صورت خانگى همراه با بستنى پاستوریزه 

تهیه کرده و نوش جان کنید.

با خواندن این مطلب شاید دیگر
 بستنى نخورید!

هندوانه را با چى نخوریم؟

 به طور جداگانه مصرف کرد و 
ت مشکالتى ایجاد کند. توصیه 
گام شب و دیروقت و همراه با 

غذایى با هم تداخل دارند و 

واد غذایى و میوه ها 
 در هضم و دیگر 

ذا مصرف
رارت 

خى 
ضم

 با این کار، مواد غذایى مدت بیشترى در معده مانده و احساس سنگینى و 
مشکالت گوارشى براى فرد ایجاد مى شود.

باعث حفظ رطوبت بدن شما شود. خوردن یک
باعث رقیق شدن خون مى شــود زیرا حاوى

کاهش مى دهد. را
بهترین زمان مصرف هندوانه، به صورت می
توجه کنیــد که هندوانــه را به صورت ناشـ
نکنید. در صورتى که هندوانه را ناشتا مصرف
شدن معده و آسیب رســانى به ط
هم
گر
در
نارا
مى ک

اینترنت چــــــــــطور مغز شما را 
خــــــــراب مى کند؟

ـــ چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطور مغز شما را  اینترنت
ـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب مى کند؟

فواید نوشیدن آب ولرم پس از بیدار شدن از خواب
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همانــا فرزنــد را بــه پــدر و پــدر را بــه فرزنــد حقى اســت: 
حق پــدر بــر فرزند این اســت کــه فرزنــد در همــه چیز جز 
نافرمانى خــدا، از پدر اطاعــت کند و حق فرزند بــر پدر آنکه 
نام نیکو بر فرزند خود نهد، خوب تربیتــش کند و او را قرآن 

موال على (ع)بیاموزد.

آگهى مناقصه نوبت دوم

سید رسول داودى- شهردار زیار

بدینوسیله به اطالع مى رساند با توجه به مصوبه شوراى اسالمى شهر زیار و از محل 
اعتبارات اداره آب منطقه اى اســتان اصفهان این شهردارى در نظر دارد نسبت به 
اجراى ساماندهى و الیروبى رودخانه زاینده رود در محدوده شهر زیار به مدت 90 روز 
و اعتبار بالغ بر 8/000/000/000 ریال از طریق آگهى مناقصه و واگذارى به پیمانکاران 
واجد شرایط و داراى رتبه بندى راه و باند فرودگاه و یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
و براساس فهرست بها واحد پایه رشــته آبیارى، زهکشى و ابنیه سال 1397 طبق 
شرایط عمومى پیمان و شرایط قرارداد خصوصى اقدام نماید، لذا از پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اخذ آگهى و تحویل به دبیرخانه حداکثر تا مورخ 
97/05/24 به شهردارى زیار مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى مناقصه با برنده 

استعالم مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اول

روابط عمومى شهردارى خالدآباد

چاپ اول

شهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه ى  مورخ 96/09/30 شوراى اسالمى شهر، تعداد 4 قطعه زمین مسکونى (زمین هاى تفکیکى 
جعفرزاده) به شماره پالك هاى ثبتى 3557 و 3563 و 3564 و 3565 فرعى از 189 اصلى را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان مى توانند 
جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 97/06/07 به شهردارى خالدآباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

چاپ اول

شــهردارى کوهپایــه در نظــر دارد به اســتناد مجوز شــماره 24 
مورخ 1397/04/13 شــوراى اسالمى شــهر کوهپایه، نسبت به فروش 
چهار واحد ساختمانى خود با کاربرى بهداشتى و انتفاع تجارى با اولویت 
پنج سال خود واقع در خیابان حافظ غربى از طریق آگهى مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریخ 

1397/05/22 لغایت 1397/06/04 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى 

و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده

سید محمد اطیابى -شهردارطالخونچه

نوبت اول

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه 239 مورخ 97/5/21  شوراى اسالمى مورد 
زیر را از طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:

1) موضوع مزایده : واگذارى یک قطعه زمین واقع در بوستان الله  به مدت یکسال  به صورت 
ماهیانه به مبلغ کارشناسى پایه 2/500/000 ریال جهت استقرار مجموعه اسباب بازى هاى بادى 
2) هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال به حساب مهر کشاورزى به 

شماره 282780815 بنام شهردارى طالخونچه
3) نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناسى  معادل  1/500/000  ریال بصورت نقد واریز 

به جارى  سیبا 3100003303003 ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4) نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5) هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6) مهلت دریافت اسناد : چهارشنبه مورخ    1397/6/7

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت اول

شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 97/196 مورخ 97/04/30 شوراى محترم 
اسالمى شهر میمه در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى 4 واحد 
تجارى ملکى به صورت استیجارى واقع در سطح شهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/06/04 به شهردارى 
واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شــماره تلفن 45422434- 031 این 

شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى 

به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى شماره 970/6006
(شماره 200971188000050 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نوبت اول

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نحوه دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس" سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 
(توکن): مرکز تماس: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 تماس با کارفرما، در 

صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36270820) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/05/22 لغایت 

ساعت: 16:00 روز شنبه مورخ 97/06/03 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز یک شنبه مورخ 97/06/18 در "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اســناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد 
شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى 
مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى زیر مشاهده کنید. 

 http://iets.mporg.ir    www.setadiran.ir          www.erec.co.ir        www.tavanir.org.ir

شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

970/6006
ارزیابى کیفى توان نگهدارى و 

تعمیرات سیستم هاى مخابراتى 
و تله مترى تحت پوشش شرکت 

برق منطقه اى اصفهان 

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى 
با حداقل رتبه 5 ارتباطات از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى کشور 

م الف: 223812 در ساعات اوج مصرف حتى االمکان از وسایل برقى پرمصرف استفاده نکنیم. 


