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خوراکى هاى ممنوعه هنگـام سوزش سر دلبارش هاى پراکنده در راه اصفهانمجرى جنجالى جایزه میلیونى مى دهد!فعًال فقط مى توانیم لوله خودکار تولید کنیم! این نوابغ تا حاال کجا بوده اند؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تپش قلب را با این گیاهان درمان کنید

چرا اصفهان پایتخت سیاسى نمى شود؟
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اجبار 25 داوطلب 
به شرکت دوباره در کنکور

برنامه هاى هفته دفاع مقدس
 در اصفهان

نظرى در مورد 
عکس مسلمان نـدارم

4

تشریح آخرین 
اقدامات پلیس فتا 

و پلیس آگاهى 
استان اصفهان

3

2

قلب به صورت عادى بین 60 تا 100 بار در دقیقه مى زند. اگر ضربان قلب به کمتر از 60 یا 
بیشتر از 100 برسد، به آن تپش قلب مى گویند. گیاهان دارویى بسیارى وجود دارند که

 مى توان به کمک آنها تپش قلب را کنترل کرد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان صبح روز دوشنبه 
در نشست خبرى با اصحاب رســانه ضمن تسلیت ایام 
شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادارش با بیان اینکه در 
راستاى اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى و مبارزه با 
قاچاق کاال در پنج ماه اول سال جارى 1805 فقره پرونده 
در پلیس آگاهى اســتان اصفهان تشــکیل شده است، 
گفت: در این زمینه پرونده هاى باالى 500 میلیون تومان 

714درصد رشد داشته و  ...

نماینده مردم نجف آباد در مجلس پاسخ مى دهد

فوتبالیست دیروز 
رکوردشـــــــکن امروز

 ادامه مذاکرات در راند سوم!
دومین نشست «کارلوس کى روش» با رئیس فدراســیون فوتبال هم براى عقد قرارداد 
رسمى به سرانجام نرسید اگر چه مسئوالن فدراسیون روى تمدید قرارداد رسمى سرمربى 

تیم ملى تأکید دارند.
 این روزها بحث ماندن کارلوس کى روش در تیم ملى تبدیل به دغدغه اصلى فدراسیون 

فوتبال شده و آنها همچنان در تالش هستند که قرارداد سرمربى تیم ملى را به صورت 
مکتوب و رسمى کنند.
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0متر از 60 یا
ارند که
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آگهى مزایده مرحله چهارم و پنجم
شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم 
کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد، تعداد سه (3) قطعه زمین 
با کاربرى تجارى از امالك شهرك شهید بهشتى واقع در ضلع شمالى بیمارستان و یک قطعه 
زمین با کاربرى تجارى خدماتى از امالك شهرك امام حسن(ع) واقع در میدان دادگسترى را 
از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد، واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى 
صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/06/26 جهت دریافت اطالعات 
و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالى شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى 
خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى 

پیشنهادها مختار است.

محسن حیدرى- شهردار اردستان

آگهى مزایده زمین نوبت دوم
شماره 3049-97  مورخه 97/6/19

شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد 13 قطعه از 
پالکهاى مسکونى وتجارى تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى تشریفات مزایده عمومى 
به فروش برساند.لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشراولین آگهى جهت دریافت 

اسناد شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

5- شماره هاى تماس : 031-55683737

احسان کوزه گرآرانى-شهردار مشکات

چاپ دوم

آگهى مزایده
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/601 مورخ 97/06/21 شوراى محترم اسالمى 
شهر فالورجان مدیریت اجراى بازار روز (جمعه) واقع در فالورجان- بلوار سپاه- کوچه شهید کریم زاده با 
مساحت تقریبى 3450 مترمربع و بازار روز (چهارشنبه) واقع در جنب پارك ساحلى گارماسه با مساحت 
تقریبى 2000 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضى واجد شرایط به صورت 

اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره بازار روز (جمعه) فالورجان براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 14/000/000 

ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) قیمت پایه اجاره بازار روز (چهارشنبه) گارماسه براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 4/000/000 

ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ج) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 

97/07/12 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد. 

ه) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول آگهى برگزارى مناقصه عمومى
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 

نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/08

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031  (داخلى 335)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/06/27

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى عملیات احداث ایستگاه پمپاژ 156/2- 3- 97
23/041/456/7881/153/000/000جارىمحمودآباد (به روش PC) (دو مرحله اى)

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب 160/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىشرب منطقه پنج اصفهان

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب 161/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىشرب منطقه شش اصفهان

اجراى قسمتى از کلکتور فاضالب شهر162/2- 3- 97
6/690/136/344335/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اى نجف آباد (با ارزیابى کیفى)

فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى را تسلیت مى گوییم

ورود پیاده نظام سعودى  به اینستاگرام رشیدپور

داریوش ارجمند:

سینما پر شده از مارمولک 
و الك پشت و هزارپا!
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رتتشپشكككالالوو الك پشت و هزارپا! پو !ه از

سرمربى ذوب آهن:

عک

قد قرارداد 
ى سرمربى

دراسیون 
صورت 

 ادامه
دومین نشست «کارلوس
رسمى به سرانجام نرسید

تیم ملى تأکید دارند.
 این روزها بحث ماندن ک
فوتبال شده و آنها همچنا

مکتوب و رسمى کنند.
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشــور با تأکید بر اینکه 
کارنامه تعداد 59 داوطلب کنکور امسال نیاز به بررسى هاى 
بیشتر داشت، گفت: در سازمان سنجش نتایج داوطلبان بر 
اساس سوابق تحصیلى، نتایج داوطلبان در کنکور سال هاى 
گذشته، گزارش هاى حفاظت آزمون، بررسى هاى فنى و 
علمى داوطلب صورت مى گیرد و هر جا مشکوك به تقلب 

شویم، نتایج وضعیت داوطلب مجدداً بررسى مى شود.
ابراهیم خدایى اظهار کرد: سازمان سنجش آموزش کشور 
هر ساله در بررسى هاى خود از وضعیت داوطلبان کنکور 
به نتایج تعدادى از داوطلبان مشــکوك مى شــود که در 
بررسى هاى آزمون سراسرى امسال نیز وضعیت تعداد 59 

داوطلب نیاز به بررسى هاى بیشتر داشت که ما نتایج قطعى 
براى پذیرش این داوطلبان را اعالم نکردیم. وى در ادامه 
تصریح کرد: در نهایت پس از بررسى هاى بیشتر، وضعیت 
34 نفر تأیید و اعالم شد ولى هیئت بدوى تخلفات آزمون ها 
رأى داد که 25 نفر دیگر از داوطلبان فوق باید مجدداً آزمون 
بدهند اما تعداد دروس امتحانــى آنها با رأى هیئت بدوى 
تخلفات آزمون مشخص مى شود، ممکن است اعالم شود 

که فردى فقط در یک درس آزمون بدهد و یا بیشتر.
دکتر خدایى عنوان کرد: ما نفیــاً یا اثباتاً اعالم نکردیم که 
تقلب در آزمون صورت گرفته اســت، چرا که بیان آن امر 

نیازمند بررسى هاى بیشتر و جامع بود.

عبدا... رئیســى، نفر دوم کنکور سراسرى در رشته علوم 
انسانى، برخالف دیگر نفرات برتر کنکور که براى ورود 
به دانشگاه هاى درجه یک کشور لحظه شمارى مى کنند، 
دانشگاه فرهنگیان زاهدان و رشته معلمى زبان عربى را 
براى تحصیل انتخاب کرد. انتخابى که در چند روز گذشته 
در فضاى مجازى حواشى زیادى به همراه داشته و بارها 
مورد قضاوت قرار گرفته اســت. بیشتر کاربران فضاى 
مجازى فقر، آینده نامطمئن و نبود امنیت شغلى در استان 
سیستان و بلوچستان را از دالیل اصلى انتخاب نفر دوم 
کنکور سراسرى دانســتند. دالیلى که عبدا... رئیسى با 
صراحت آنها را نفى مى کند و از انتشار چنین صحبت هایى 

گله مند است. رئیسى در گفتگو با «پانا»، از عالقه زیادى 
که به رشته معلمى دارد سخن گفت و تأکید کرد هدف 
اصلى اش از مدت ها قبل تحصیل در دانشگاه فرهنگیان 

بوده است.
او درباره دالیل این انتخاب مى گوید: «من اهل روستاى 
کله گان از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و 
بلوچستان هستم. روستایى واقع در نقطه صفر مرزى که 
از نظر امکانات آموزشى وضعیت بسیار بدى دارد. من از 
مدت ها قبل تصمیم گرفتم با انتخاب رشــته معلمى به 
همشهریان و اهالى روســتایى که در آن به دنیا آمده ام، 

کمک کنم.»

اجبار 25 داوطلب 
به شرکت دوباره در کنکور

چرا رتبه 2 کنکور، رشته معلمى 
دانشگاه زاهدان را انتخاب کرد؟

من صاحب  نظرم یا 
على پروین؟!

سـعید حدادیـان دربـاره ورود     خبر آنالین |
مداحان به مباحث سیاسـى گفت: حتماً بایـد مداحان به 
عرصه سیاسـت هم وارد شـوند، ثانیاً درکـدام انتخابات 
دیده اید که نظرات ورزشـکارها و یا بازیگران را نپرسند؟ 
با همه قشرهاى مختلف مصاحبه مى کنند و نظرشان را 
مى گیرند. همیشه از آقاى پروین پرسیده شده شما به چه 
کسى رأى مى دهى؟ اما به سـعید حدادیان و مداحان که 
مى رسد همه صدایشان درمى آید، تازه من سیاسى تر باید 
باشم یا آقاى پروین؟ من در عرصه سیاسى کشور صاحب 
نظر هستم یا آقاى پروین و قلعه نویى؟ من به نمایندگى از 
مداحان مى گویم که ما در تمـام جاهایى که خطر جدى 

کلیت جامعه را تهدید کند وارد عمل مى شویم.

برخى منبرى ها 
به کشور ضربه مى زنند

  پانا| حجت االسـالم محمدتقى فاضـل میبدى، 
عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم مى گوید: منبریان 
گاهى در انتقاد  از دولت، منافع ملى کشور را نمى شناسند 
و موضوعاتى را زیر سـئوال مى برند که روى آن تحقیق 
نکرده اند و در واقع با منافع ملـت بازى و مبارزه مى کنند. 
عده اى هم مسائلى را بیان مى کنند که هیچ سر رشته اى از 
آن ندارند و نه تنها به دولت آقاى روحانى که به همه کشور 

ضربه مى زنند.

تکذیب دخالت در عزل ونصب ها
دفتر حجت االسـالم و المسـلمین على اکبر    پانا|
ناطق نـورى با صدور اطالعیـه اى، هرگونـه اظهار نظر 
مبنى بر ورود وى به موضـوع عزل  و انتصاب  ها در دولت 
را تکذیـب کـرد. در این اطالعیـه آمده اسـت: «حجت 
االسالم و المسلمین ناطق نورى از ابتداى شکل گیرى 
دولت یازدهم تاکنون صرفاً نظرات و مشورت هاى خود را 
درخصوص موضوعات راهبردى مطرح مى کردند و اساسًا 
هیچ توصیه و سفارشى چه ایجابى و چه سلبى درخصوص 

افراد نداشته اند...»

فرصت را از دست مى دهند
  روزنامه جمهورى اسالمى | تأسـفبار 
اسـت که برنامه هاى مذهبى و مداحى تلویزیون در حد 
سـایز برنامه هاى سـرگرم کننده سـقوط کـرده و بدون 
آنکه کمترین معرفتى نسبت به فلسفه قیام امام حسین 
علیه السالم و مبارزات سـایر ائمه علیهم السالم بدهند، 
بهترین فرصت هاى محرم و صفر و ایام فاطمیه و رمضان 
و شعبان را از دست مى دهند و تأسفبارتر اینکه برنامه هایى 
به عنوان برنامه مذهبى و عزادارى تهیه و پخش مى شوند 
که خود آنها ابزارى براى فاصله گرفتـن جوانان از دین، 

اخالق و آداب اسالمى تبدیل مى شوند.

پوتین بازنشسته نمى شود!
«پوتین» قصد بازنشستگى ندارد. ماجرا    مهر |
از این قرار اسـت که وقتى «نیویورك تایمز» از تصمیم 
«جک ما»، تاجر چینى و رئیس 54 ساله شرکت «على بابا» 
مبنى بر بازنشستگى خبر داد؛ پوتین در جلسه اى که با تجار 
داشت از وى در خصوص صحت این ماجرا پرسید و گفت: 
«آیا واقعاً با این میزان انرژى، قصد بازنشستگى دارى؟ من 
که دنبال کناره گیرى نیستم. اصًال از این برنامه ها ندارم.» 
على بابا به آمازون چین معروف است و یکى از بزرگ ترین 

فروشگاه هاى اینترنتى بین المللى است.

روحانى هشدارها را نمى پذیرد
محمدعلى ابطحى، عضو مجمع     خبر آنالین |
روحانیون مبارز اظهار کـرد: بزرگان جریان اصالح طلب 
نسـبت به افرادى که موجب آسـیب به کابینه مى شوند، 
به آقاى روحانـى هشـدار داده بودنـد اما مـورد پذیرش 
رئیس جمهـور نبود. ابطحـى تأکید کرد: آقـاى روحانى، 
متناسب رأى به دست آورده از حمایت جریان اصالحات، 
عنایـت و توجهى بـه این جریـان نـدارد. ایـن موضوع 
نشان دهنده آن است که روحانى تمام موضوعات و عقبه 
رأى خود را نفى مى کند چراکه به اشتباه براى خود عقبه 

جدیدى را تعریف مى کند.

خبرخوان
کشف یک شهر ایرانى

 2500 ساله 
  انتخاب | کاوش هاى باستان شناسى در 
تپه «اولوز» در استان «آماسیا» در شمال ترکیه 
یک تاالر تختگاه و یک تاالر ستوندار (آپادانا) را 
که تاالرى بزرگ در یک کاخ پارسى 2500 ساله 
اســت از زیر خاك بیرون آورده است. آناتولى در 
زمان کورش بزرگ ضمیمه خاك ایران شد و در 
دوره هاى بعدى نیز بخشى از حکومت هخامنشى 
باقى ماند. تاکنــون آثار باســتانى گوناگونى از 
ساختمان هاى دوره ایرانى و مربوط به حاکمان 
محلى هخامنشــى در ترکیه امروزى کشــف و 

کاوش شده است.

نگاه سمسارگونه
  سینما مثبت | در طول 40 سال گذشته 
فیلم ها و سریال هاى زیادى با موضوع رژیم پهلوى 
ساخته شده که... بیش از آنکه سازندگان بتوانند به 
سراغ مسائل و مشکالت ریشه اى بروند، محدود به 
طرح مباحثى همچون فساد اخالقى و تجمل این 
خاندان شده است؛ حال آنکه مسئله مهم و اصلى 
درباره این حکومت نه مباحثى از جنس تعداد باالى 
امالك و اتومبیل ها بلکه «وابستگى» و «گوش به 
فرمان بودن» آنها نسبت به غرب و بیگانه بود. این 
مسئله البته بسیار سخت و حساس است و طبیعى 
است همه فیلمسازان نتوانند آن را در اثرشان تبیین 
کنند و به همین دلیل اســت که متأسفانه شاهد 
حجم زیادى از فیلم و سریال هستیم که نگاهى 
«سمسارگونه» به این دوره دارند و صرفاً با نمایش 
آکساســوار قدیمى و گریم هاى آن دوره تالش 

مى کنند مخاطب خود را جذب کنند.

عجب!
این روزها پــروژه  تازه     کافه سینما |
محسن تنابنده با عنوان اوج با بازى مهناز افشار 
در مسیر تولید است. روزنامه  «صبح نو»، گزارشى 
درباره این پروژه منتشــر کرده که در بخشى از 
آن آمده اســت: «او[مهناز افشار] با فرزند معاون 
مطبوعاتى دولــت احمدى نــژاد ازدواج کرد، در 
فضاى مجازى بــه حجاب تکه مى انــدازد، در 
”گلشــیفته» نقش چادرى بــازى مى کند، به 
جمهورى اسالمى انتقادات مبنایى مى کند و االن 
هم قرار است با اوج همکارى کند! عجب روزگارى 

شده خانم افشار!»

بارش در نصف مملکت
  تابناك | ســامانه هاى جوى نشــان 
مى دهد از امروز سه شنبه تا آخر هفته جارى در 
نیمى از استان هاى کشــور بارش باران خواهیم 
داشت. طبق پیش بینى هاى صورت گرفته، در 
اســتان هایى مانند آذربایجان غربى، آذربایجان 
شرقى، اردبیل، زنجان، کرمانشــاه، کردستان، 
گیالن، مازندران، گلستان، خراسان شمالى و البرز 
شاهد بارش باران خواهیم بود. روز چهارشنبه و 
پنج شنبه هفته جارى هم در شمال غرب، غرب، 
ارتفاعات و دامنه هاى زاگرس، مناطقى از شمال 
شرق و دامنه هاى البرز رگبار باران با احتمال رعد 
و برق وجود دارد و در استان هاى شمالى همچنان 

بارش باران ادامه دارد.

بزرگ ترین تعزیه کشور 
میراث فرهنگــى،  مســئول    میزان |
صنایع دســتى و گردشــگرى شهرســتان فسا 
از برگــزارى آیین صد ســاله تعزیه روســتاى 
«صحــرارود»، در روز جمعه 30 شــهریورماه 
مصادف با 11 محرم در این شهرســتان خبر داد. 
حسین رضازاده اظهار کرد: آیین صد ساله تعزیه 
روســتاى صحرارود، بزرگ ترین تعزیه میدانى 
کشور است که حدود 200 نفر به عنوان بازیگر و 
بیش از 200 نفر نیز به عنوان عوامل اجرایى در آن 
حضور دارند. در سال هاى گذشته نزدیک به 50 
هزار نفر از شهر هاى استان فارس و استان هاى 
اصفهان، یزد، هرمزگان و کرمان از تعزیه روستاى 

صحرارود بازدید کردند.

اگر تا دیروز روى فحش هاى اســتادیومى تماشاگران 
بوق مى گذاشــتیم(!) یا صداى ورزشگاه را مى بستیم تا 
شنیع ترین فحاشى  بهترین تماشاگران دنیا(!) به گوش 
بینندگان تلویزیونى در خانواده ها نرســد، امروز شاهد 
پدیده اى حیرت انگیز در بین تماشاگران فوتبال هستیم 
که مرز هــاى بى حیایى در فوتبال را درنوردیده اســت. 
پدیده عریان گرى!  به گزارش «فــارس»، اولین بار در 
دیدار دو تیم خونه به خونه و شاهین شهردارى بوشهر در 
جام حذفى تماشاگرى در ورزشگاه عریان شد تا سرمربى 
تیم شاهین شهردارى بوشــهر را تحقیر کند! همه این 
اتفاق را زشت ترین کار ممکن دانستند و گفته شد شاید آن 
تماشاگر در حالت طبیعى نبوده است! تیم خونه به خونه 
نیز با حکم کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال تا اطالع 

ثانوى از داشتن تماشاگر محروم شد.
شاید همه تصور مى کردند با این حکم دیگر شاهد چنین 

رفتارى در ورزشگاه ها نباشــیم اما دوباره در جام حذفى 
در روز جمعه شاهد رفتارى شــنیع دیگر از سوى برخى 

تماشاگران بودیم.
به جز فحاشــى و کتکارى و ســنگ پرانى در ورزشگاه 
در جریان بازى، در پایان مســابقه نیز شاهد راهپیمایى 
هواداران عریان سپیدرود رشت، تیم پیروز این دیدار، در 
خیابان هاى انزلى بودیم! بازهم عریان گرى در فوتبال با 

شعارهایى بسیار زشت. 
آیا این مرتبه هم مى توان ادعا کرد با چند جلســه شیک 
مشکل فرهنگى فوتبال و تماشاگرانش حل مى شود؟! 
فرهنگ این فوتبــال نیاز بــه جراحــى دارد. بهترین 
تماشاگران دنیا دیگر وجود خارجى در ایران ندارند. نباید 
خودمان را فریب بدهیم؛ ورزشگاهى که قرار بود مکانى 
مقدس باشد هیچ شباهتى به یک مکان امن براى جوانان 

و نوجوانان ما ندارد.

البد مى دانید اگر کســى صفحات اینســتاگرام خود 
را از حالت عــادى به حالت بیزنس تغییــر دهد، میزان 
مخاطبان کاربر در هر لوکیشــن و جغرافیایى توســط 
اینســتاگرام اعالم خواهد شــد. رضا رشیدپور، مجرى 
معروف تلویزیون هم براى اینکه ببیند در کدام شهر از 
ایران مخاطبان بیشترى دارد، صفحه اینستاگرام خود 
را از حالت عادى به بیزنــس تغییر داد و عکس آن را در 

پستى شگفت انگیز منتشر کرد.
این پست نشان مى دهد پس از تهران، مشهد، تبریز و 
اصفهان، بیشترین افرادى که اینستاگرام رضا رشیدپور 
را دنبال مى کنند ســاکن ریاض هســتند.  2 درصد از 
دنبال کنندگان (فالوورها) رضا رشیدپور با اکانت ایرانى-

فارسى از شهر ریاض پایتخت عربستان سعودى هستند، 
یعنى با توجه به تعداد مخاطبانش، در حدود 16 هزار نفر 
از دنبال کنندگان و کامنت گذاران -به ظاهر ایرانى- در 

این صفحه، ساکن ریاض هستند.
رشیدپور در همین رابطه در صفحه خود نوشت: «بسیارى 
از دوســتان هنرمند وضعیت مشــابهى دارند. به دلیل 
ناســازگارى وى پى ان با اینســتاگرام بعید است علت 

اصلى، استفاده از فیلترشکن باشد.» 
پایگاه اطالع رســانى «مشــرق نیوز» هم بــا تأیید 
گفته هاى رشــیدپور نوشــت: «همین میزان 16 هزار 
مخاطب اهل ریاض اغلب صفحــات هنرى و فعاالن 
خبرى در حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون را دنبال مى کند 

که اغلب این اکانت ها قابل شناســایى هســتند. اغلب 
این اکانت ها با ترفند کامنت گــذارى به تفرقه اندازى 
سیاســى، قومى، مذهبى و حتى اقتصــادى  در فضاى 

اینستاگرام دامن مى زنند. در بســیارى از صفحات این 
16 هزار نفر جابه جایى قیمت دالر یکى از ســرفصل 
 هایى است که پیگیرى مى کنند و اغلب این اکانت هاى 

اینستاگرامى هتک حرمت به مسئوالن و هجو شرایط 
سیاســى، مذهبى و اقتصادى را در قالب هاى مختلف 

دنبال مى کنند.» 

بخش عمده دردسرهایى که ســعید کنگرانى متحمل 
شد، به دلیل پرده درى هاى «در امتداد شب» بود؛ فیلمى 
که تهیه کننده اش که بهمن فرمان آرا باشــد هم بعد از 
انقالب مجوز کارگردانى و حتى بازیگرى دریافت کرد اما 
بازیگرش که کنگرانى باشد نتوانست از میانه دهه 60 به 
بعد به جز یک فیلم در فیلمى دیگر بازى کند. محبوبه بیات، 
بازیگرى که در فیلم دردسرساز «در امتداد شب» نقش 
کوتاهى را بازى کرد در گفتگویى با روزنامه «شرق» ضمن 
زیر سئوال بردن توانایى هاى بازیگرى کنگرانى صرفاً او را 

یک پسر زیبا دانسته که قربانى شهرت شده است!
او که سه سالى هست در فرانســه زندگى مى کند گفته: 
«سعید و امثال سعید، قربانى شهرت بادآورده مى شوند، 
دانش این هنــر را ندارند، بنابراین هدفى جز شــهرت و 
پول ندارنــد و درگیر حاشــیه مى شــوند؛ به خصوص 
خوشــگذرانى هاى خاص. بارها به او تذکــر دادم کتاب 
بخوان، یاد بگیر، گوش نکرد. فقط ســعید هم نیست که 
قربانى مى شود. او استعداد و بضاعتى نداشت، یک پسر 
زیبا بود که مورد توجه قرار گرفت. شاید به دلیل شباهت به 
«آلن دلون» و کامًال مثل گلزار...  قصه خوب و کارگردان 

خوب و تیم خوب هم برایش  شانس آوردند. خودش هم 
رفت آمریکا، کسى کارى با او نداشت! در کار حسن فتحى؛ 
«ازدواج به سبک ایرانى» خیلى بد بازى کرد. اینها بخاطر 
گیشه و مشترى هاى جوان دنبالش بودند. سعید کنگرانى 
متأســفانه گیاهى بود کامًال معمولى... این نام قصه اى 
از جواد مجابى است. متأســفم که سعى نکرد از فرصتى 
که برایش ساخته شد اســتفاده درست کند، ولى استعداد 

یادگرفتنى نیست، ذاتى است.» 

ورود پیاده نظام سعودى  به اینستاگرام رشیدپور

حتمًا درباره وضعیت بازار لــوازم التحریر مطالب زیادى 
شنیده یا خوانده اید؛ از گرانى این وسایل تا نایاب بودن 
برخى اقالم آن. اما چیزهایى هم درباره این بازار هست 
که بعید است تا امروز شنیده باشید. پایگاه اطالع رسانى 
«رویــداد 24» در گفتگو با ســعید غضنفــرى که او را 
فعال صنف لوازم التحریر در بــازار تهران معرفى کرده، 
گوشــه اى از نادیده هاى بازار لوازم التحریر ایران را در 

آستانه بازگشایى مدارس مرور کرده است.
■ تولید داخل صنف تحریر تنهــا به 30 درصد خالصه 

مى شــود و 70 درصد مابقى اجناس وارداتى اســت که 
از میان همــان تولید اندك هم بخش زیــادى از آن به 
مونتاژ برمى گــردد و مواد اولیه آن از کشــور هاى دیگر 

وارد مى شود.
■ تولید داخــل نزدیک به صفر اســت و تنهــا تولید 
محصوالت پالستیکى و تزریق مواد به قالب ها خالصه 
فعالیــت تولیدى ایران مى شــود البتــه درتولید برخى 
محصوالت نظیر زونکن، جلد دفاتر و کالســور تاحدى 
موفق بوده ایم، اما در باقى محصوالت بسیارى از مواد آنها 

از خارج تأمین شده و در داخل کشور مونتاژ مى شود؛ براى 
مثال در تولید خودکار، نوك و جوهر آن از کشــور هاى 
دیگر مى آید و ما تنها لوله آن را مى سازیم و آن را مونتاژ 

مى کنیم.
■در تولید مداد هم مشکالت خاص خودمان را داریم به 
طورى که واردات از دو کشور اندونزى و چین که صادرات 
چوب مخصوص مداد را دارند تا چندى پیش به مشکل 

برخورده بود.
■ به هیچ وجه ماژیک تولید داخــل نداریم. تراش هم 

که قبًال تیغه آن وارد مى شد و مونتاژ صورت مى گرفت 
چندماهى اســت که واردات آن با مشکل مواجه شده و 
همین مسائل به گرانى و نایاب شدن این کاال ها در این 

بازار منجرشده است. 
برخى دیگر از کاال ها مانند الك قلمى و چسب ماتیکى 
نیز داراى کیفیت الزم نیست و تولید داخل به دلیل عدم 
موفقیت در پیاده ســازى فرمول تهیه آن، به ســرعت 
خشک مى شود و تقاضایى براى خرید آن در بازار وجود

 ندارد.

فعالً فقط مى توانیم لوله خودکار تولید کنیم!

راهپیمایى افراد برهنه در خیابان هاى شمال!

قوه قضائیه علیه «بینوایان» یک گیاه کامالً معمولى!

جهنمى به نام روستاى کزاز
خبرنگار روزنامه «ایران» با سفر به روستاى «کزاز» شازند 
در 20 کیلومترى اراك گزارشى تکان دهنده از وضعیت این 
روستا تهیه کرده و نوشــته که 80 درصد مردم این روستا 
سرطان دارند. دلیلش هم این است که به نوشته «ایران»، 
روســتاى کزاز در محاصره لوله هاى سر به فلک کشیده 
پاالیشگاه نفت، پتروشــیمى و نیروگاه حرارتى گیر افتاده 
که نتیجه اى جز سرطان، ناراحتى هاى پوستى عجیب و 

غریب، جنین هاى بدون قلب و نازایى نداشته است.
 یکى از اهالى روستا با اشاره به انگشت هاى تاول زده اش 
به خبرنگار «ایران» گفته اســت: «اینجا 80 درصد مردم 
سرطان دارند. این دســت هاى من هم بخاطر پاالیشگاه 
اینجورى شده، پسر چهار ساله ام ناراحتى پوستى گرفته؛ 

پوستش مثل چرم شده، دانه دانه مى شود.»
روزنامه «ایران» نوشــته: «یکى، از 35 کودك استثنایى 
مى گوید و دیگرى از مرگ چند زن و مرد سرطانى در 40روز 

اخیر. یکى، از آب آلوده مى گوید و دیگرى از یونجه هایى 
که به دست مى چسبند. همه چیز در بدترین حالت ممکن 
است.» یکى از زنان روســتا هم مى گوید: «باد که مى آید 
نفس نمى شود کشــید، حتى کولر را هم نمى شود روشن 
کرد. یک بویى در فضا مى پیچد که غیرقابل تحمل است.» 
و زنى دیگر که بچه اش را ســقط کرده: « دکترها گفتند 
قلبش شــکل نگرفته بود. اینجا یا ســرطان مى گیرى و 
مى میرى یا بچه ات نمى شــود یا مثل من بچه بدون قلب 

به دنیا مى آورى.»
روزنامه «ایران» درباره یکى از این بچه هایى که مانده اما 
مشکالت متعدد دارد نوشــته: «پوست صورتش قهوه اى 
سوخته است. از روزى که به دنیا آمد قلبش دو سوراخ داشت 
و یک رگ اضافه. یک چشمش هم نابیناست و یکى هم 
کم بینا. رنگ پوســتش هم بخاطر آلودگى هوا اینطورى

 است.»

سایت «میزان»، ارگان رســمى قوه قضائیه از برگزارى 
یک تئاتر در تهران ابراز ناخرسندى کرد. 

«میزان» نوشــت: «در حالى که اکثریت جوانان و فارغ 
التحصیالن عرصه هنر نمایش با مشــکالت اقتصادى 
فراوانى روبه رو هســتند و نمى توانند آثار خود را روى 
صحنه ببرند، نمایشى با نام «بینوایان“ با تجمع بازیگران 
سلبریتى روى صحنه خواهد رفت. این نمایش از ترکیب 
بازیگران مطرح سینما و برخى از بازیگران تئاتر تشکیل 
شده که در کنارشان جوانان تئاترى در نقش سیاه لشکر به 
انجام حرکات مشغول هستند. جوانانى که با هزاران امید 
به چنین پروژه اى ملحق مى شوند اما حضور ستارگان در 

اثر اجازه دیده شدن به آنها نمى دهد.»
«میزان» آنگاه انگشــت روى نقطه ضعــف این قبیل 
تئاترها یعنى هزینه ساختشــان گذاشــته و مى نویسد: 
«فارغ از هزینه میلیونى و یا شاید بهتر بگوییم میلیاردى 
ســاخت پروژه اى مثل «بینوایان» باید دید...آیا حضور

چهره هایــى همچون پریناز ایزدیــار، نوید محمدزاده، 
پارسا پیروزفر، سحر دولت شاهى، اشکان خطیبى، هوتن 
شکیبا در این پروژه چیزى جز بلیت فروشى به تئاتر امروز 

اضافه مى کند؟»
و این هم نتیجه گیرى رسانه رسمى قوه قضائیه: «سال 
گذشــته همین گروه توســط همین کارگردان نمایش 
«الیورتوئیســت“ را روى صحنــه بردند که مــاه ها با 
بلیت هاى هنگفت پذیراى مخاطبان بودند. این نمایش 
در بازه زمانى نامحدودى روى صحنه رفت تا نشان دهد 
آنچه امروز تئاتر به آن مبتال شده تنها و تنها گیشه زدگى 

است.»
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دستگیرى8شکارچى غیر مجاز 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
از دسـتگیرى هشـت متخلـف شـکار و صیـد در 

زیستگاه هاى این منطقه در 10 روز اخیر خبر داد.
مرتضى جمشـیدیان افزود: شـکارچیان یاد شـده در 
زیست گاه هاى گلپایگان، خوانسار، پارك ملى کاله 
قاضى، کاشان، فریدونشهر و نطنز دستگیر و در اختیار 

مراجع قضائى قرار گرفتند.
وى افـزود : از دسـتگیر شـدگان چهار قطعـه کبک، 
الشه یک راس آهو و سـه راس کل وحشى، همراه با 
ادوات شکار شامل سالح شکارى، دوربین، فشنگ و 

تجهیزات شکار کشف و توقیف شد.

آغاز برداشت انگور 
از باغ هاى برخوار

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان برخـوار از آغاز 
برداشت انگور از باغ هاى این شهرستان خبر داد.

عباس نقـدى گفت: در شهرسـتان برخـوار بیش از 
هـزار و 200 هکتار بـاغ وجود دارد کـه 400 هکتار 
آن باغ هاى انگور اسـت که بیشـترین آن در شـهر 
دولت آباد قرار دارد.وى افزود: از هر هکتار از باغ هاى 
انگور در برخوار به طور میانگین 10 تا 15 تن انگور 

برداشت مى شود .

افتتاح دفتر کنسولى دانشجویان 
غیرایرانى در کاشان

دفتر کنسولى دانشجویان غیرایرانى دانشگاه کاشان 
با حضور مسئول امور کنسولى دانشجویان غیرایرانى 

استان افتتاح شد.
قنبرعلى شـیخ زاده، معاون آموزشـى و تحصیالت 
تکمیلى دانشگاه کاشان هدف از راه اندازى این دفتر 
را، پیگیرى مسـائل اقامتى و گذرنامه دانشـجویان 
خارجـى ذکـر کـرد و گفـت: دفتر امـور کنسـولى 
براى رفاه حال دانشـجویان غیرایرانى مشـغول به 
تحصیل در کاشـان ایجاد شـده تا این دانشجویان 
بتوانند به آسانى مشکالت و مسـائل اقامتى خود را

پیگیرى کنند.

بارش هاى پراکنده 
در راه اصفهان

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان گفـت: در هفته جـارى شـاهد بارش هاى 

پراکنده و افت دما خواهیم بود.
حجت ا... علـى عسـگریان در رابطه بـا وضعیت آب 
و هواى اسـتان، طـى هفتـه آینـده اظهارداشـت: تا 
آخـر هفتـه ناپایدارى هـاى ضعیف بـه اسـتان نفوذ 

مى کند.
وى افزود: روند دما کاهشى است و دو تا سه درجه افت 
دما خواهیم داشت؛ ابرناکى هوا افزایش خواهد یافت و 

جوى ناپایدار بر اصفهان وارد خواهد شد.
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان همچنیـن از بارش هاى پراکنده در شـمال، 

جنوب و غرب استان اصفهان خبرداد.

آتش سوزى هاى عمدى در 
خیمه هاى حسینى اصفهان

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: از ابتداى ماه محرم تاکنون 
دو مورد آتش سـوزى عمدى در خیمه هاى عزاداران 

حسینى گزارش شده است.
محمد شـریعتى تصریح کرد: هر دو حریق با توجه به 
اظهار نظر کارشناسـان سـازمان آتش نشانى عمدى 

بوده است.
وى اضافه کرد: یکى از این حریق ها ساعت پنج بامداد 
روز چهارم محرم در ایستگاه صلواتى واقع در خیابان 
بزرگمهر اتفاق افتاد که خوشبختانه با حداقل خسارت 

مالى و بدون خسارت جانى اطفا شد.
وى با بیان اینکه ساعت 4:30بامداد دو روز پیش نیز 
حریق خیمـه عـزادارى در خیابان شـاهزید گزارش 
شـد،ادامه داد: این حریق نیز با حضور نیروهاى آتش 
نشانى ایستگاه شـماره 5 با کمترین خسارت ممکن 

اطفا شد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با بیان اینکه بیش از 300 طرح ســرمایه گذارى 
گردشگرى در استان اصفهان در حال اجراست، گفت: بیش 

از 1000خانه تاریخى در پهنه استان اصفهان وجود دارد.
فریدون اللهیارى افزود: هر چقدر که بیشتر در گردشگرى 
اســتان اصفهان فعالیت مى کنیــم، بیش از گذشــته به 
ظرفیت هاى پنهان استان در راستاى توسعه از منظر صنعت 
گردشگرى پى مى بریم، به گونه اى که در حال حاضر بیش 
از 300 طرح سرمایه گذارى گردشگرى در استان اصفهان 
در حال اجراســت. وى گفت: از جمله ظرفیت هاى عظیم 
گردشگرى، وجود بیش از 1000خانه تاریخى در پهنه استان 

پهناور اصفهان است که یکى از مهمترین وظیفه هاى ما در 
حوزه سرمایه گذارى، تالش در راستاى تعریف کاربرى هاى 
فرهنگى و گردشگرى براى نجات و ادامه حیات این خانه ها 

از یک سو و توسعه گردشگرى از سوى دیگر است.
وى خاطرنشان کرد: امروزه کشورهایى همچون ترکیه که 
در صنعت گردشگرى توســعه یافته اند، بخشى از سیاست 
توسعه خود را در مسیر جذب گردشگر از کشورهاى همسایه 
از جمله ایران قرار داده اند، بنابراین شایسته است تا ایران نیز 
براى توسعه همه جانبه گردشگرى خود، مردمان کشورهاى 
همسایه خود را تشــویق به ســفر به ایران در کنار توسعه 

گردشگرى داخلى کند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بویین و 
میاندشت در مجلس شــوراى اســالمى از وعده وزارت 
بهداشــت بــراى تأمیــن نیــروى انســانى الزم براى 
بیمارســتان هاى چهار شهرســتان غرب استان اصفهان 

خبر داد.
اکبر ترکى گفت: در شهرســتان چادگان «بیمارســتان 
گوهرى» را داریم که دو سال پیش افتتاح شده است و در این 
بیمارستان مشکالت نیروى انسانى تخصصى و همچنین 
پزشک عمومى را داشتیم که معاون وزیر بهداشت بررسى 
کرد و قول داد که در تقسیماتى که در آبان ماه امسال اتفاق 
مى افتد، تخصص هاى بیهوشى، زنان، اطفال، داخلى و جراح 

عمومى در شهرستان چادگان تامین شود.
وى بیان داشت: در شهرستان فریدن نیز با توجه به اینکه 
بیمارستان این شــهر قدمتى50 ســاله دارد وتوسعه این 
بیمارستان با وسعت پنج هزار متر مورد توجه قرار گرفت که 
قرار شد در اسرع وقت این طرح که نقشه هایش کشیده شده 

و برآورد هزینه اش شده، انجام شود.
ترکى افزود: همچنین قرار شــد طرح توســعه اورژانس 
«بیمارستان شهید رجایى» دنبال شود و قول دادند که در 
آینده هم از طریق فرم هاى 23 بتوانند بیمارستانى را براى 
جایگزینى با بیمارستان شهید رجایى در ردیف بودجه سال 

98 به بعد مشخص کنند.

تجهیز بیمارستان هاى غرب 
استان به نیروى انسانى

سرمایه گذارى در 300 طرح 
گردشگرى در نصف جهان

تغییر زمان برگزارى 
سیزدهمین نمایشگاه کتاب 

اصفهان
زمان برگزارى سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان 
تغییر کرد. معاون فرهنگى و رســانه اى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان گفت:سیزدهمین 
نمایشــگاه کتاب اصفهان که پیــش از این قرار 
بود از 26مهــر تا 2 آبان  در محل نمایشــگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان برگزار شود، به 9تا15 
آبان  موکول شده اســت. اصغر مختارى با اشاره به 
اینکه 928عنوان کتاب به بیست و چهارمین دوره 
دوســاالنه جایزه کتاب اصفهان در سال97 ارسال 
شد، افزود: حوزه علوم کاربردى با 175عنوان کتاب 
(19درصد) بیشترین و کلیات با 9عنوان کتاب (یک 

درصد) کمترین آثار را به خود اختصاص داده اند.
وى گفت: تاریخ و جغرافیا بــا 18/5 درصد، ادبیات 
و کودك نوجوان هر کدام 14درصد، دین و فلسفه 
13درصد (122عنوان)، روانشناسى و علوم تربیتى 
هفت درصد، علوم اجتماعــى 6/5 درصد، زبان و 
زبان شناســى چهار درصد، علوم خالــص و هنر و 
معمارى هر کدام 1/5 درصد از آثار ارسالى را به خود 

اختصاص داده اند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى اسالمى در 
خصوص انتقال پایتخت سیاسى از تهران، فاصله 120 تا 
200 کیلومترى از پایتخت را شرط دانسته که این یعنى 

اصفهان قطعاً پایتخت سیاسى نخواهد شد.
ابوالفضل ابوترابى در گفتگو با فــارس در رابطه با انتقال 
پایتخت سیاسى اظهار داشــت: این موضوع از دهه 50 
مطرح بوده اما هیچ وقت قانونى پیگیرى نشده بود تا این 
که در دوره قبل مجلس، براى نخستین بار طرح ساماندهى 
تهران و امکان ســنجى انتقال مرکز سیاسى و ادارى به 
تصویب رسید و  شوراى عالى انتقال پایتخت و ساماندهى 

تهران به صورت فراقوه اى تشکیل شد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: طى سه ســالى که از تصویب این قانون مى گذرد دو 
جلسه برگزار و جلسه سوم در شهریور ماه برگزار شد؛ در 
این جلسه به این جمع بندى رسیدیم که انتقال پایتخت 

سیاسى و ادارى بار مالى آنچنانى نخواهد داشت.
ابوترابى در رابطه با هزینه هاى انتقال پایتخت توضیح داد: 

مراکزى که قرار است منتقل شوند حدود 1100 ساختمان 
کوچک و بزرگ در نقاط مختلف تهران دارند که ارزش 

بسیار باالیى داشته و با هزینه این ساختمان ها مى توان 
این انتقال را انجام داد و حتى مبلغى هم زیاد مى آید.

وى با اشــاره به اهمیت رعایت اصول پدافند غیرعامل 
تصریح کرد: این به مصلحت کشور نیست که تمام مراکز 
اصلى در تهران متمرکز باشــد، در این طرح دانشگاه ها، 
صنایع مــادر،  پادگان ها و سیاســیون از تهــران خارج 

مى شوند.
ابوترابى با بیان این که پایتخت فرهنگى، نظامى و سیاسى 
در حال حاضر تهران اســت، اذعان داشت:  36 دانشگاه 
کوچک و بزرگ، مراکز بزرگ صنعتى مانند ایران خودرو و 
سایپا،  بسیارى از نیروهاى نظامى و پادگان ها و همچنین 
سیاسیون مشمول این طرح مى شوند اما پایتخت اقتصادى 
همچنان تهران مى ماند چون تابع بخش خصوصى است.
وى در پاسخ به این ســؤال که چه گزینه هایى پایتخت 
سیاســى احتمالى خواهند بود، گفت: هنوز گزینه مطرح 
نشده اما با توجه به شرایط تهران،  شهرى مناسب خواهد 
بود که با 100 تا 150 هزار نفــر جمعیت و فاصله 120 تا 
200 کیلومترى تهران که داراى زیرســاخت هاى الزم 

باشد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس پاسخ مى دهد

چرا اصفهان پایتخت سیاسى نمى شود؟

فرماندهى ارشد نظامى آجا در استان هاى اصفهان، 
یزد و چهــار محال و بختیارى در جمــع خبرنگاران 
برنامه هاى هفته دفاع مقدس در استان اصفهان که 
امسال به میزبانى ارتش برگزار مى شود را تشریح کرد. 
امیر محسن آذرافروز گفت: در آستانه چهلمین سال 
پیروزى انقالب اسالمى و ســى و هشتمین سالروز 
دفاع مقدس که سرافرازى و اقتدار ایران اسالمى به 
برکت این انقالب و پایدارى ملت ایران در هشت سال 
دفاع مقدس پرافتخار با هدایت امام راحل(ره) و امروز 
با هدایت داهیانه مقام معظم رهبرى به عنوان الگویى 

مؤثر در خودباورى و استقامت 
مردم آزادیخواه منطقه و جهان 
مطرح اســت، برنامه هایى در 
این هفته در استان اصفهان به 

اجرا گذاشته مى شود.
وى افزود: حفظ و نشــر آثار 
ارزش هــاى دفــاع مقدس 
و ترویــج فرهنــگ انقالبى، 
والیتمــدارى، مقاومت، ایثار، 
جهاد، شــهادت و خودباورى 
دینــى و ملــى از اهــداف 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس 

اســت. فرماندهى ارشــد نظامى آجا در استان هاى 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى شعار محورى 
امسال هفته دفاع مقدس را «ما توانستیم» اعالم کرد 
و گفت: این شــعار در حالى امسال انتخاب شد که ما 
از مرحله «ما مى توانیم» عبور کرده و به مرحله «ما 

توانستیم» رسیدیم.
امیر آذرافروز با بیان اینکه امســال برنامه هاى هفته 
دفاع مقدس از 31 شهریور آغاز مى شود و با احتساب 
سالروز شهادت فالحى، فکورى، نامجو، کالهدوز و 
جهان آرا و پاسداشت پیشکسوتان و فرماندهان شهید 
دفاع مقدس هشــت روز اســت، به تاریخ و عناوین 
روزهاى هفته دفاع مقدس در استان اصفهان اشاره 
کرد و افزود: 31 شــهریور روز صالبت و سلحشورى 
نیروهاى مســلح و صنعت دفاعى، اول مهر روز علم 
و معرفت، نخبگان و روز ســرباز، دوم مهر روز دفاع 
ملى، جوانان و بصیرت افزایى، سوم مهر روز انقالب 
اســالمى، مردم ســاالرى دینى، بیدارى اسالمى و 
استکبارســتیزى، چهارم مهر روز اقتصاد مقاومتى، 
تولید ملى، اصناف، حمایت و پشتیبانى مردمى، پنجم 
مهر روز شهیدان، ایثارگران، جانبازان و فخرآفرینان، 
ششم مهر روز والیتمدارى، زنان و خانواده و سالمت و 
هفتم مهر روز فرماندهان، عزت مداران و پیشکسوتان 
اســت که هر کدام محورهاى مختلف دارد که رژه و 
نمایش توانمندى و اقتدار نیروهاى مسلح و نوآورى در 
صنعت دفاعى کشور در اولین روز هفته دفاع مقدس 

از جمله این محورهاست.
وى گفت: در راســتاى جنگ هاى نیابتى و نامنظم و 
با توجه به راهبردهاى دفاعى و اندیشه دفاعى مبنى 
بر چابک بودن یگان ها، ما ســامانه هاى کارآمدى را 

اجرایى خواهیم کرد.
فرماندهى ارشد نظامى آجا در استان هاى اصفهان، 

یزد و چهارمحال و بختیارى اظهار کرد: تجارب دوران 
دفاع مقدس و مجاهدت هاى پس از این دوران موجب 
شد تا امروز جمهورى اســالمى ایران از نظر قدرت 
دفاعى در سطح بازدارندگى قرار بگیرد و پیشرفت ها به 
ویژه در صنایع دفاعى به گونه اى است که امروز همه 
نیازمندى هاى نیروهاى مسلح در حوزه هاى مختلف 
را برطرف کرده و حتى در مواردى جزو صادرکنندگان 

تجهیزات نظامى است.
امیر آذرافروز ســاخت انواع سالح هاى سبک و نیمه 
سنگین، ســاخت توپ هاى میان برد زمین به زمین، 
ساخت موشــک هاى کوتاه برد، میان برد و بلند برد 

در کالس هاى مختلف و... را در قالب بومى ســازى 
از جمله اقدامــات برشــمرد و آنهــا را نمونه اى از 
پیشرفت هاى ارتش جمهورى اسالمى ایران دانست.

■■■
در ایــن نشســت مطبوعاتــى هماهنگ کننــده 
عقیدتى سیاســى ارتش در اســتان هاى اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیارى هم گفت: ســخنرانى 
فرماندهى ارشد نظامى آجا در استان هاى اصفهان، یزد 
و چهارمحال و بختیارى قبل از خطبه هاى نماز جمعه 
اصفهان، مراسم رژه نیروهاى مســلح اعم از سپاه، 
بسیج، ارتش در گلستان شهدا، انجام عملیات نمایشى 
رزمى، دیدار فرماندهــان و کارکنان ارتش با نماینده 
ولى فقیه در اســتان و برگزارى نماز وحدت، مراسم 
غبارروبى گلزار شهدا در اصفهان و دیگر شهرستان ها، 
دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان در طول هفته 
دفاع مقدس و اعزام اکیپ هاى سیار پزشکى به مناطق 
محروم استان بخشى از برنامه هاى ما در هفته دفاع 

مقدس در سطح استان است.
حجت االســالم و المسلمین ســید عباس قریشى 
با گرامیداشــت یاد و خاطره 48 هزار شــهید ارتش 
جمهورى اســالمى ایران، برگزارى مجالس انس با 
قرآن در کلیه یگان هاى نیروهاى مســلح، برگزارى 
دوره سه روزه بصیرت خانواده براى همسران پرسنل، 
برگزارى مسابقات ورزشى با عنوان جام دفاع مقدس 
را از دیگر برنامه هاى ارتــش در هفته دفاع مقدس 
برشمرد. در این نشست جانشین پایگاه شکارى خلبان 
شهید عباس بابایى اصفهان، معاون هماهنگ کننده 
منطقه پدافند مرکزى شهید نصر اصفهانى و فرمانده 
پایگاه چهارم رزمى پشتیبانى هوانیروز اصفهان هم 
به بیان اقدامات و نقش خود در دوران دفاع مقدس و 

تثبیت انقالب اشاره داشتند.

برنامه هاى هفته دفاع مقدس در اصفهان تشریح آخرین اقدامات پلیس فتا و پلیس آگاهى استان اصفهان 
ساسان اکبرزاده محیا حمزه

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان صبح روز دوشنبه در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام شهادت 
امام حسین (ع) و یاران وفادارش با بیان اینکه در راستاى 
اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى و مبارزه با قاچاق کاال 
در پنج ماه اول ســال جارى 1805 فقره پرونده در پلیس 
آگاهى استان اصفهان تشکیل شــده است، گفت: در این 
زمینه پرونده هاى باالى 500 میلیون تومان 71درصد رشد 
داشــته و پرونده هاى باالى صد میلیون تومان 16 درصد 
رشد داشته و باندهاى متالشى شده قاچاق 20 درصد رشد 

داشته است.
سرهنگ سعید سلیمیان با بیان اینکه ارزش ریالى کشف 
کاالى قاچاق در استان اصفهان 18 درصد افزایش داشته 
اســت، افزود: بیشترین فراوانى کشــف کاالى قاچاق در 
اســتان اصفهان، دارو، لوازم آرایشــى بهداشتى، پارچه و 

سیگار بوده است.
سلیمیان با اشــاره به اینکه ارزش ریالى پرونده ها در پنج 
ماهه نخست ســال 97 با رشــد 95 درصدى مواجه بوده 
اســت، ادامه داد: پرونده هاى اختــالس مالى 67 در صد، 
پرونده هاى زمین خوارى 44 درصــد، پرونده هاى اخالل 
در بازار 50 درصد، پرونده هــاى فرار مالیاتى 300 درصد و 

پرونده هاى تبانى و تقلب در معامالت 100 درصد افزایش 
رشد داشته است.

وى با اشاره به پرونده هاى احتکار در استان اصفهان که در 
پنج ماهه نخست امسال 700درصد افزایش کشف داشته 
است، تصریح کرد: طرح مرصاد با تمرکز بر مبارزه با احتکار 
درصدد کشف انبارهاى احتکار اقالم ضرورى و مورد نیاز 

مردم است.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان اضافه کرد: 173 انبار 
طى یک ماه گذشته بازدید شد که از این تعداد 50 انبار به 
دلیل عدم اعالم به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اینکه 
هیچ فروشى در بازار نداشتند پلمب شد و پرونده هاى قضائى 
این احتکارها تشکیل شد که ارزش آنها 725 میلیارد ریال 
است. وى با بیان اینکه هشــت انبار احتکارى در اصفهان 
پلمب شده است افزود: شــش انبار در تیران و کرون و در 

دیگر شهرستان ها نیز یک یا دو مورد بوده است.
سلیمیان با بیان اینکه انبارهاى رســمى به انبارهاى غیر 
رسمى منتقل شده است تأکید کرد: اخیراً انبارهاى احتکارى 
را تخلیه و اجناس را به منازل مسکونى و دامدارى ها منتقل 

مى کنند که از شهروندان درخواســت داریم تا در صورت 
اطالع از این موارد موضوع را بــه نیروى انتظامى گزارش 

دهند.
وى با اشاره به پرونده هاى فرار مالیاتى طى پنج ماه گذشته 
گفت: یکى از پرونده هاى کشف شده فرار مالیاتى با ارزش 
بیش از 61 میلیارد و 659 میلیون ریال بود که سودجویان 
در این  پرونده افراد نیازمند با سطح سواد کم را که اشرافیت 
کمترى به مسائل اقتصادى داشــتند شناسایى کرده و از 
مدارك آنها در جهت تأسیس شرکت مجازى با مسئولیت 
محدود سوء اســتفاده مى کردند و بعد از مدتى با ضمانت 
کسى که به نام او شرکت ثبت شده است اقدام به واردات  
کاال و فعالیت اقتصادى کرده و بعد از مدتى که مبلغ مالیات 
او تعیین مى شد و مبلغ کالنى هم هســت با  تغییراتى در 
اساسنامه شــرکت، مالیات را به گردن مدیر شرکت که از 
مدارك او استفاده کرده بودند مى انداختند و خودشان اقدام 
به  فرار مالیاتى مى کردندکه خوشبختانه شناسایى و دستگیر 

شدند و پرونده در مراجع قضائى تحت پیگرد است. 
رئیس پلیــس آگاهى اســتان اصفهــان با بیــان اینکه 
پرونده هاى کالهبردارى رمالى در اســتان وجود داشته و 
در این زمینه پرونده اى به ارزش 30 میلیارد ریال کشــف 
شده است، گفت: خانواده اى به دلیل مشکالتى که داشتند 
به جاى اینکه مشکالتشان را از راه حل خودش مرتفع بکنند 
به این افراد رمال متوسل مى شوند، شیوه کار این رمال ها 
به این صورت بوده که وارد خانه شده و با تجویز دارو به آنها 
تلقین مى کند که اشــیاى خانه آنها جن زده شده و به آنها 
مى گویدکه باید اموال شما را ببریم و با اجنه صحبت کنیم 
و آن جن را از اموال شــما بیرون کنیم و از ساده لوحى این 
افراد سوءاستفاده کرده اند و حدود 5 کیلو و 750 گرم طال، 
3 کیلو و 500 گرم نقره، 20 سکه بهار آزادى، ظروف مسى 
و اشیاى عتیقه به ارزش 30 میلیارد ریال از این افراد بردند و 
زمانى هم که پیگیرى اموالشان را  کردند گفتند جن ها بردند 

و هنوز به ما ندادند تا به شما تحویل دهیم.
سلیمیان همچنین به شناسایى خواستگار قالبى دختران 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: این فرد دختران دم بخت را 
شناسایى و خود را خلبان معرفى مى کرده و به بهانه اینکه 
براى خروج از کشــور  و بلوکه شــدن پول هایش نیاز به 
مقدارى پول دارد تا بتواند پول هایــش را آزاد کند و دختر 
را هم به خارج از کشــور ببرد و متأســفانه مبالغ زیادى از 
مالباختگان گرفته بود. در یک مورد از یک نفر 189 میلیون 
ریال گرفته و با توجه به اینکه هشت نفر فریب این شخص 
را خــورده بودند چیزى حــدود یک میلیارد ریــال از این 
هشت نفرى که تا االن شناسایى شــده و مراجعه کردند 

کالهبردارى کرده است.
وى از کشــف دو میلیارد ریال لوازم خانگى احتکارشده در 
شــهر اصفهان خبر داد و بیان کرد: دو انبار بزرگ پوشک 
کشف شده که توسط مراجع قضائى پلمب شده و اجناس آن 

پس از رسیدگى به بازار تزریق مى شود.
■■■

سید مصطفى مرتضوى، رئیس پلیس فتاى استان اصفهان 
نیز در این نشســت با اشاره به جرائم ســایبرى در استان 
اصفهان گفت: در پنج ماهه نخست ســال جارى، جرائم 
سایبرى در استان اصفهان 124درصد افزایش یافته است.

وى بیشــترین فراوانى جرائم فضاى مجازى در اســتان 
اصفهان را برداشــت اینترنتى غیر مجاز از حســاب هاى 

بانکى افراد دانست و افزود: در سال جارى 327 درصد رشد 
داشته است و علت اصلى، ضعف شــهروندان در شناخت 
فرآیندهاى بانکى است و آموزش هاى الزم در این رابطه 

براى شهروندان انجام نمى شود.
مرتضوى ادامه داد: رتبه دوم جرائم ســایبرى در اســتان 
اصفهان مربوط به کالهبردارى هاى رایانه اى اســت که 
در پنج ماهه نخســت ســال جارى 165 درصد افزایش 
یافته اســت. وى تأکید کرد: نصب نــرم افزارهاى صیغه 
یاب در جامعه گســترش پیدا کرده است که هیچ چیز جز 
جاسوسى اطالعات در آنها نیست. همچنین نرم افزارهاى 
خیریه مى توانند براى جاسوســى ساخته شده و اطالعات 
حســاب هاى بانکى کاربر را ســرقت مى کنند. به همین 
دلیل براى انجام کارهاى خیر نیز باید تنها به مراکز معتبر 

اعتماد شود.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان با اشــاره به جرم یابى 
و رصد فعالیت هاى مجازى کاربران در اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: دســتیابى به افزایش 59 درصدى رصد 
جرائم و پیشــگیرى مقابله با جرائم از دیگر دستاوردهاى 

پلیس فتاى استان اصفهان است.
رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان با اشــاره بــه فعالیت 
تاکســى هاى اینترنتى اظهــار کرد: محاســن و خدمات 

تاکســى هاى اینترنتى بر کسى پوشــیده نیست اما بحث 
نظارت بر آنها از ابتــدا داراى ابهام بــود.  وى گفت: این 
شرکت ها مشــخصًا از ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
مجوز دریافــت کرده اند اما باید از نظر صنفى نیز توســط 
سازمان تاکسیرانى تأیید شــوند که نقطه ابهام اینجاست 
که تاکســیرانى چگونه مى خواهد روى این تاکســى ها 

نظارت کند.
وى با اشاره به اینکه در قمار و شــرط بندى همه درگاه ها 
اجاره اى هستند، بیان کرد: از نظر قوانین و آیین نامه هاى 
بانک مرکزى اختصاص درگاه هاى اینترنتى به افراد غیر، 
فاقد مجوز است و پلیس در نخستین اقدام مالک درگاه را 

شناسایى مى کند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان در پایان یادآور شد: در آستانه 
مراسم پیاده روى اربعین حســینى و آغاز سفرها به عتبات 
عالیات، کالهبردارى تحت عنوان تورهاى زیارتى افزایش 
یافته اســت؛ کاربران با مراجعه به فضاى مجازى درصدد 
انتخاب تورهاى زیارتى هســتند که باید در این خصوص 

مراقبت کنند.
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پژمان جمشیدى، فوتبالیست ســابق و بازیگر حال حاضر سینما، 
تئاتر و تلویزیون سال پرکارى را در عرصه اکران و تولید پشت سر 
گذاشته است و هم اکنون با چهار فیلم شانس حضور در جشنواره 

فیلم فجر را دارد.
سال ها پیش کمتر کسى فکر مى کرد که پژمان جمشیدى، بازیکن 
فوتبال، روزى به یکى از پرکارترین بازیگران سینماى ایران مبدل 
شود. بازیگرى که بیشتر در آثار کمدى ظاهر شده و سام درخشانى 

زوج همیشگى او در آثار سینمایى است.
تا اینجاى کار و در نیمه نخســت امســال جمشــیدى دو فیلم 
«تگزاس» و «لونه زنبور» را در چرخه اکران داشــته که هر کدام 
جزو پرفروش ترین آثار سینمایى امسال هســتند. عالوه بر این 
جمشیدى اکران فیلم ســینمایى «ســوء تفاهم» به کارگردانى 
احمدرضا معتمدى را پیش روى خود مى بیند. جمشیدى براى بازى 
در همین فیلم در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر براى دریافت 

سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد نامزد شد.
جمشیدى امسال دست پر راهى جشنواره فیلم فجر شده و با چهار 
فیلم متنوع شــانس حضور در بزرگ ترین رویداد سینمایى کشور 

را خواهد داشــت. «ما همه با هم هســتیم» به کارگردانى کمال 
تبریزى،  «البرینت» به کارگردانى امیرحسین ترابى، «دینامیت» 
به کارگردانى سیدمسعود اطیابى و «ایده اصلى» به کارگردانى آزیتا 

موگویى راهى جشنواره خواهد شد.
پژمان جمشیدى متولد 20 شهریور 1356 تهران، در سال 1392 
با بازى مجموعه تلویزیونى «پژمان» به دنیاى بازیگرى قدم نهاد. 
جمشیدى طى این سال ها با تمامى نقدها کنار آمد و کار تا جایى 
پیش رفت که به عنــوان یکى از پرفروش تریــن بازیگران تئاتر 
تبدیل شد و در عرصه تلویزیون نیز با سریال «پژمان» محبوبیت 

فراوانى را به دست آورد. 
جمشــیدى براى اولین بار در فیلم «آتش بس 2» طعم سینما را 
چشــید و خیلى زود بعد از بازى در این فیلم پیشنهادات فراوانى 
به سمت وى ســرازیر شــد. وى در آثار متفاوتى به ایفاى نقش 
پرداخت و ژانرهاى مختلفى را تجربه کرد اما بدون شک جمشیدى 
به عنــوان یکى از بازیگران موفق ســینماى کمدى محســوب

 مى شود. 
فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» اولین ساخته پیمان قاسمخانى 

توانست به خوبى مخاطب را راضى کند و فروش خوبى را به ثبت 
رساند. زوج درخشانى و جمشیدى در این فیلم یکى از موفق ترین 
زوج هاى سال هاى اخیر ســینما بود. درخشانى و جمشیدى زوج 

موفق خود را امسال در فیلم «تگزاس» نیز تکرار کردند.
حضور جمشــیدى در فیلم «آذر» نوار موفقیت هاى این بازیگر را 
پاره کرد و وى را بر آن داشت تا بار دیگر ژانر کمدى را تجربه کند و 
به همین دلیل به پروژه کمدى «لونه زنبور» پیوست. این فیلم نیز 

فروش خوبى را در گیشه به ثبت رساند.
جمشیدى پاییز امسال با فیلم متفاوت «سوء تفاهم» به سینماها 
مى آید. قصه فیلم «سوء تفاهم» ماجراى یک گروگان گیرى است 
که همه چیز در متن واقعیت پیش مى رود، اما با گذشت زمان این 
شبهه پیش مى آید که این حادثه بیشــتر شبیه یک سوء تفاهم یا 

توهم است.
مریال زارعى، کامبیز دیرباز، اکبر عبدى و هانیه توســلى از جمله 
بازیگرانى هستند که با جمشیدى همبازى شده اند. بازیگرانى که 
جمشــیدى با بازى در کنار آنها به اولین سیمرغ بلورین جشنواره 

فیلم فجر فکر مى کند.

پژمان جمشیدى امسال با 4 فیلم راهى جشنواره فجر مى شود

فوتبالیست دیروز، رکوردشکن امروز

امیر پورکیان کارگردان سریال «ممنوعه» که این روزها 
حاشیه هاى زیادى را در فضاى مجازى و رسانه ها به وجود 
آورده در گفتگو با «ایرنا» از این ســریال و هدف ساخته 
شدنش گفته است. بخش هایى از این مصاحبه را در ادامه 

مى خوانید.
بســیارى از منتقدان و تماشاگران، 
روایــت و بــه تصویرکشــاندن 
ناهنجارى ها را در این مجموعه ابتذال 
خوانده اند. خود شما این نقد را چگونه 

ارزیابى مى کنید؟
چرا این سریال مطرح شده و دیگر یک دى وى دى از آن 
در سوپرمارکت ها پیدا نمى کنید و با این سرعت هم دانلود 
مى شود؟ این اثر در حال دیده شدن بود که این هجمه ها به 
سمتش آمد. مگر من مواد مخدر یا مشروب دست بازیگر 
داده ام که بگویم با آنها جلوى دوربین بیا و استفاده کن. 
متأسفانه اصًال صبر نداریم، چون با نمایش قسمت هاى 
بعدى مخاطبان نکات بیشتر و متفاوتى را متوجه خواهند 
شــد. در حال حاضر نمى خواهم با افشــاى داستان این 
مجموعه جذابیت هایش را از دســت دهیم، ضمن اینکه 
مى خواستم ناهنجارى هایى را در جوانان نشان دهم. من 
فیلمسازى نیستم که براى نمایش معضالت جامعه مثًال 
وقتى شخصى مى خواهد به همکالسى اش تجاوز کند، 
نشان دهم که شخصیت داستان خود را از پنجره به پایین 
پرتاب کرده است. من این گونه خود را مضحکه نمى کنم و 
چنین فیلمسازى اى را بلد نیستم. من فیلمساز رئال هستم 
که گاهى مواقع سور رئال هم مى شوم. براى من در یک 
فیلم، بسیار مهم است که مخاطب در ضمیر ناخودآگاهش 
به یک باورپذیرى برســد. اصًال براى همین اســت که 

«ممنوعه» برجسته شــده یعنى صحنه ها، واقعى دیده 
مى شود و مخاطب را به سمت خود مى کشاند. 

فکر مى کنید با شرایط به وجود آمده 
براى «ممنوعه»، توزیع آن تا قسمت 

آخر امکانپذیر خواهد بود؟
این اثر در حدود 20 تا 25 قسمت عرضه خواهد شد. من 
فکر نمى کنم مسئله این گونه باشــد، یک آدم باسواد که 
حواشــى و هجمه ها را مطرح کرده اســت بیاید و با من 
بحث کند. کسى که من با آیه قرآن جوابش را خواهم داد. 
خود من دبیر دبیرستان بوده ام. من در میان مردم بوده ام 
و دغدغه مند هستم. این اثرى که من ساخته ام هزار برابر 
موارد بدترش را در اطرافمان دیده ایم اما من نمى دانم تا 

کى مى خواهیم پنهان کارى کنیم.
فکر نمى کنید جوانان با مشــاهده 
چنین مجموعــه اى از آن تأثیرات 

منفى بگیرند؟
مطمئن باشید «ممنوعه» را هر کس تا آخر دنبال کند، در 
مسیرش تجدیدنظرهایى خواهد کرد. مخاطب من کسى 
نیست که کتاب هاى اســتاد مطهرى، على شریعتى و یا 
شعرهاى موالنا را بخواند و مسیر زندگى اش را این گونه 
انتخاب کند. مخاطب من همان کسى است که وقتى از 
پارکینگ خانه ام خارج مى شوم، در مسیر مى بینم نوجوانان 
چهارده پانزده ساله  دور هم جمع شده اند و پایپ دستشان 
گرفته و شیشه مى کشند. من مى خواستم اینها را جذب 
کنم پس باید به زبان خودشــان با آنها حرف بزنم. وقتى  
جذبشان کردم، آن وقت بلدم چه جورى نتیجه گیرى کنم 
که بدانند مســیرى که مى روند غلط است. شک نکنید 

سریال به آن سمت مى رود.

محمد فیلى، بازیگر ســریال هاى مانــدگارى همچون 
«روزى روزگارى»، «مختارنامــه»، «عملیات 125»، 
«جالل الدین»، «هشــت و نیم دقیقه» و «هاتف» این 
روزها حال و احوال خوبى ندارد؛ دنده اش شکســته و به 
ســختى صحبت مى کند، چون خون فضاى ریه اش را 
فراگرفته ولى کســى از او خبرى نمى گیرد. او که نقش 
«شمر» را در سریال «مختارنامه» ایفا کرد به «تسنیم»، 
گفت: من در همان روز اول که تصویربردارى ســریال 
«تک سواران» کلید خورد در صحنه اى سوار االغ شدم 
اما چون تجهیزات مناســب مهیا نبود به زمین خوردم 
و یکى از دنده هایم شکســت. البته پنج روز بعد هم سر 

صحنه تصویربردارى سریال آمدم و همراه با درد به بازى 
خود ادامه دادم و بعد متوجه شــدم که دنده من شکسته 
است. اینها مسائلى است که باید از قبل پیش بینى شود 
و به طور مثال براى االغ پاالن بگذارند اما نگذاشــتند و 
استانداردها رعایت نشد و به همین دلیل من دچار آسیب

 شدم.
وى تصریح کرد: «تک ســواران» البته بعــد از 15 روز 
تصویربــردارى تعطیل شــد و ماحصل ایــن حضور 
خانه نشــینى و دردهایى اســت که تحمل مى کنم. به 
سختى مى توانم نفس بکشم و در ریه ام خون جمع شده 

و هیچکسى هم یاد من نمى کند. 

بازیگر پیشکسوت تلویزیون با انتقاد از وعده هاى پوشالى 
برخــى از تهیه کنندگان، افزود: گاهــى پیش مى آید ما 
در پــروژه اى بــازى مى کنیم ولى به دلیل مشــکالت 
بودجه اى دســتمزدمان را نمى دهند. واقعًا باید چه کار 
کنیم؟ ما که خارج از رسانه ملى فعالیت مى کنیم و حقوق 
ثابتى نداریم و بیمه هم نیســتیم، وقتى دستمزدمان را 
ندهند از کدام منبع درآمد هزینه هاى هنگفت بیمارى مان 
را تأمین کنیم.  بازیگــر نقش شــمر در «مختارنامه» 
گفت: من بسیار خرســندم که ســال هاى سال مردم 
ســریال «مختارنامه» را مى بینند و از تماشــایش لذت 
مى برند. اما بیشتر از این ســریال ها باید ساخته شود و 

به جاى برخى پرداخت هاى ضعیف و بى محتوا، به فکر 
ماندگارى آثار باشــیم. مصداق بارز آن معطلى ده ساله 
کارگردانى همچون میرباقرى که ذهن خالق و پرداخت 
هنرمندانه و قدرتمندى دارد که منتظر ساخت «سلمان 
فارسى» است. البته این روزها جدى تر ساخت این سریال 
دنبال مى شــود که میرباقرى به من گفته آماده باش در 
این ســریال بازى کنى! و امیدواریم تا سال آینده کلید

 بخورد.
وى با بیان اینکه براى نقش شــمر هیچ گزینه اى نبود، 
تأکید کرد: بســیارى به من گفتند چرا این نقش را بازى 
کردى و به من خرده مى گرفتنــد. حتى داود میرباقرى 

که براى هر نقشــى چندین گزینه 
داشــت، به من گفت براى نقش 
شــمر فقط یک گزینه هســت و 
آن هم تویى! االن هم چند بارى 
براى پروژه هاى دیگر پیشــنهاد 
شــده این نقش را تکــرار کنم 

اما من نپذیرفتــه ام و نمى پذیرم. 
چون اعتقــاد دارم هرآنچــه درباره 

شــمر بود در «مختارنامه» ارائه دادم 
و بیشــتر از این با کلیشــه و تکرار همراه 

مى شود.

داریوش ارجمنــد هرچند زمانى به لطــف بازى در 
آثارى همچون «امام على(ع)»، «ناخدا خورشــید» 
و «سگ کشى» توانســت نامى براى خود در عرصه 
بازیگرى دست و پا کند اما در سال هاى اخیر کم پیش 
آمده که از او یک کاراکتر متفاوت و نقشــى ماندگار

 ببینیم.
ارجمند این روزها فیلمى با نام «چراغ هاى ناتمام» را 
روى پرده دارد که در ده روز ابتدایى اکران 30میلیون 

هم نفروخته است!
ارجمند اما بى اشاره به فروش ضعیف فیلم تازه اش، 
بزرگداشــتى که برایش در خانه هنرمندان گرفتند را 
مجالى کرد براى طعنه به ســینما و نمایش و اظهار 

کرد: گاهى خجالت مى کشــم به سالن هاى نمایش 
بروم. در سینما نیز گاهى حرف هایى مطرح مى شود که 
در خلوت نیز قابل بیان نیست. ما امروز گرفتار بى آبى 
هستیم و همینطور گرفتار کم فرهنگى. به فیلم ها و 
تئاترهایمان نگاه کنید. گاهى خجالت مى کشــم به 
سالن هاى نمایش بروم. سینما پر از اسب و مارمولک 
و الك پشت و هزارپا و حیوانات عجیب و غریب شده 

است. 
وى ادامه داد: در سینما شاهدیم که از تنگناهایى که 
مردم دچار آنند، بهره مى برند. مى بینیم در میان یک 
جمع همراه مى توان متلک هایى گفت که در خلوت 
هم قابل گفتن نیست و همه دسته جمعى مى خندند 

و پول مى دهند تا چنین چیزهایى بشــنوند و بخندند. 
چه به سر ما و فرهنگمان آمده است؟ سینماى ایران 
پشــتوانه هایى حیرت انگیز در فرهنــگ ما دارد ولى 
هیچکس مثًال سراغ شاهنامه نمى رود. هزاران نمایش 
اجنبى که مشخص نیست فرهنگ آنها با ما همخوان 
اســت یا نه، ترجمه و اقتباس و اجرا مى شــود اما به 
گنجینه ادب فارسى هیچکس ناخنکى هم نمى زند. 
یک زمانى کســانى این کار را مى کردند؛ مثل على 
حاتمى بزرگ که آثارش پر از ترمه و بلور و چیزهایى 
بود که به ما تعلق داشت. وقتى به تصاویر فیلم هاى او 
نگاه مى کردید احساس مى کردید چه ایرانى سربلندى 

هستید. االن چه؟ سالوادور و تگزاس و. ..

«جرمى کالرکســون»، مجرى جدید «مسابقه چه 
کسى مى خواهد میلیونر شود؟» شد.

سرى جدید مسابقه «چه کســى مى خواهد میلیونر 
شود؟» قرار است در ســال 2019 پخش شود و حاال 
اعالم شده جرمى کالرکسون براى اجراى این مسابقه 
جایگزین «کریس ترنت»، مجرى قبلى مى شــود. 
البته چند ماه قبل ســازندگان این رقابت تلویزیونى 
هفت قسمت از این مســابقه را با حضور کالرکسون 
روى آنتن بردند تا 20 ســالگى آن را جشن بگیرند. 
سرى جدید این برنامه پرطرفدار در سال 2019 و در 
ده قسمت پخش خواهد شد که شرکت کنندگان در 
آن باید براى تصاحب یک میلیون دالر به 15 سئوال 

پاسخ صحیح بدهند.

گزینه هاى پیش روى شرکت کننده ها در دوره هاى 
قبلى عبارت بودند از پرســش از تماشاگران، تماس 
تلفنى با یک دوست و اســتفاده از دوگزینه با شانس 
مساوى. در سرى جدید قرار است پرسش از مجرى 

مسابقه نیز به این گزینه ها اضافه شوند.
بــه تازگى اعالم شــده نخســتین اجــراى جرمى 
کالرکســون در این برنامه پنج میلیون بیننده داشته 
است. خود کالرکسون دراین باره گفت: «مسلماً اجراى 

مسابقه اى در این ســطح براى من فرصتى بى نظیر 
است و بى صبرانه در انتظار همکارى دوباره با «جیمز 

مى» و «ریچارد هموند» در این برنامه خواهم بود.»
«متیو ورتى» درباره گزینه پرسش از مجرى که قرار 
اســت دوباره و در فصل جدید به مسابقه اضافه شود 
گفته که شرکت کنندگان باید مراقب سئ واالتى که از 
جرمى کالرکسون مى کنند باشند، زیرا او تخصصى 

در امور هنرى یا کارهاى گروهى ندارد!

دفاع کارگردان «ممنوعه» از سریال جنجالى اش 

 «ممنوعه» را براى جوانان شیشه اى ساختم

محمد فیلى:

فقط من گزینه نقش شمر در «مختارنامه» بودم

داریوش ارجمند:

سینما پر شده از مارمولک و 
الك پشت و هزارپا!

«ماریانو بارروسو» رئیس آکادمى سینماى اسپانیا 
گفت: اصغــر فرهادى در زمره فیلمســازان بزرگ 

تاریخ سینما از جمله «فلینى» و «کوروساوا» است.
بارروســو در جمع  اعضاى این آکادمى و گروهى از 
فیلمســازان جوان در مادرید گفت که ساخت فیلم 
توسط فرهادى در اسپانیا بسیار اتفاق با ارزشى است. 
وى از فرهادى خواست که به فعالیت هنرى خود در 
اســپانیا همچنان ادامه دهد و تأکید کرد که آغوش 

سینماى این کشور براى او همیشه باز است.
این گروه براى شرکت در یک مستر کالس فیلمساز 
ایرانى در محل آکادمى سینما اسپانیا گرد آمده بودند. 
فرهادى براى شرکت در مراسم آغاز نمایش عمومى 
فیلم تازه خود «همه مى دانند» به مادرید سفر کرده 
است. رئیس آکادمى سینماى اسپانیا با ستایش کار 
تازه فرهادى گفت که فیلمســاز ایرانى با شگفتى 

فیلمى کامًال اسپانیایى ساخته است.
اصغر فرهادى در پاسخ به ســئوالى درباره تجربه 
چالش زبان در کار با بازیگران  گفت: طبیعتًا این امر 
یک چالش است ولى امتیازهایى هم براى کارگردان 
به همراه مــى آورد. وى توضیح داد: وقتى از طریق 
مترجم با بازیگر صحبت مى شود زیاده گویى ها و 
شرح و بسط اضافى در کار نیست و مستقیم و روشن 
خواسته کارگردان به بازیگر منتقل مى شود. به گفته 
وى گاهى زیاده گویى و توضیح بســیار، خود سبب 
سوءتفاهم مى شود. این شــرایط کارگردان را وادار 
مى سازد تا به چشــم ها، رفتار و حرکات بازیگران 

بیشتر توجه کند که این مسئله امتیاز مهمى است. 

اصغر فرهادى 
در زمره کارگردانان 
بزرگ تاریخ سینماست

مجرى جنجالى 
جایزه میلیونى 

مى دهد!

ى ن ىپ م
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  تیم فوتبال ذوب آهن امسال با امید نمازى توانسته شرایط خوبى پیدا کند 
و تا به اینجا نتایج تقریبًا قابل قبولى کسب کرده است. نمازى در چند روز 
گذشته و پس از شکست تیمش مقابل پدیده کمى از سوى هواداران این 
تیم تحت فشار قرار گرفت و همین موضوع بهانه اى شد تا با او گفتگویى 
انجام شــود. نمازى همچنین در مورد تیم ملى فوتبال و عکســى که از 

محسن مسلمان هم منتشر شده صحبت هایى انجام داده است.
شرایط این روز هاى تیم ذوب آهن چطور است؟

خدا را شکر این روز ها شرایط خوبى پیدا کردیم و با اینکه در بازى با پدیده 
شکست خوردیم، اما این روز ها بازیکنان ما روحیه بسیار خوبى دارند. درست 
اســت که ما به پدیده باختیم، اما آنها تیم قدرتمندى بودند. هر چند که ما 
شانس پیروزى در این بازى را داشتیم و حتى در بازى اولمان با آنها 
در لیگ برتر هم مى توانستیم پیروز شویم، اما 
مســائل داورى تا اینجاى کار در 
نتایج مــا تأثیرگذار 

بوده است.
خیلى از تیم ها خصوصاً ذوب آهن نســبت به 

عملکرد داورى اعتراضاتى داشته اند.
من هیچ موقع دوســت نداشــتم در مورد داورى نظرى بدهم، اما وقتى 
مى بینم که حق تیم درحال پایمال شدن اســت نمى توانم سکوت کنم. 
در هفته هاى اخیر چهار پنالتى 100 درصد براى ذوب آهن گرفته نشده و 
شاید اگر آنها گرفته مى شد االن نتایج دیگرى براى ما رقم خورده بود. به 
نظرم کمیته داوران باید تدبیرى بیاندیشد تا این مشکالت را برطرف کند. 
ما قصد نداریم با شلوغ کردن جو را به نفع ذوب آهن کنیم بلکه ما فقط حق 

تیم را مى خواهیم.
پس از شکست مقابل پدیده با اینکه به نظر مى رسید 
شما تحت فشــار قرار گرفتید، اما باشگاه حمایت 

ویژه اى از شما کرد؟

من به فکر تیم هستم و به حواشى و فشار ها کارى ندارم. تیم ما در هفته هاى 
اخیر خود را ثابت کرده و نشان داده که فوتبال خوبى ارائه مى دهد، اما برخى 
از اشتباهات فردى یا داورى مانع از نتیجه گرفتن ما مى شود. ما از اول فصل 
سه بازیکن را به دالیل مختلف از دست داده ایم و کمى قدرت تهاجمى تیم 
کم شده است و همین امر باعث شده تا موقعیت هاى گلزنى خود را از دست 
بدهیم یا گاهى اوقات نتوانیم آنها را ایجاد کنیم، ولى مطمئن باشید تیم را 

تقویت مى کنیم و روز ما هم مى رسد.
باشــگاه ذوب آهن در ســال هاى اخیر و خصوصاً 
امسال نشــان داده که بازیکنان خارجى با کیفیتى 
جذب مى کند. نظرتان در مورد خارجى هاى امسال 

تیمتان چیست؟
من از بازیکنان خارجى تیم انتظارات بیشترى دارم و خصوصًا در خط حمله 
مى خواهم گلزنى هاى بیشترى از آنها ببینیم. نه اینکه آنها عملکرد ضعیفى 
داشته باشند بلکه مى خواهیم بهتر از قبل باشند. البته در آستانه جذب یک 

خارجى دیگر هستیم و به زودى او را به تیم اضافه مى کنیم.
لیگ امسال را چطور دیدید؟ چرا که تیم هاى مدعى 

در آن زیاد هستند.
تیم ما هزینه کرده است، اما نه مثل دیگر تیم ها، البته تیمى 
مثل پدیده هم بوده که بدون ستاره حاال مدعى لیگ برتر است. به 
نظرم تراکتورسازى، سپاهان، استقالل و پرسپولیس مدعیان اصلى لیگ 
امسال هستند و به همین دلیل همه بازى ها حساس است. چرا که اگر تیمى 

قهرمانى مى خواهد نباید امتیازات را از دست دهد.
آیا ذوب آهن هم مثل تیم هایى که نام بردید مدعى 

قهرمانى است؟
قطعًا ما مدعى قهرمانى هســتیم و براى رسیدن به این هدف تمام تالش 

خود را به کار مى گیریم.
 چند روز پیش عکســى از محسن مسلمان در حال 
کشیدن قلیان منتشر شد. نظر شما در این خصوص 

چیست؟
من نه عکسى از مسلمان دیدم و نه مى خواهم نظرى در این مورد بدهم.

نظرى در مورد 
عکس مسلمان 

نـدارم

سرمربى ذوب آهن:

بررســى دالیل پایان همکارى تراکتورســازى و 
استعفاى «جان توشــاك» و ترك تبریز از سوى او  
ابعاد پیچیده اى دارد که به دالیل مختلف باشــگاه 
تراکتورسازى عالقه مند به انتشار جزئیات  دقیق  در 

این باره نیست.
تراکتورســازى در اولین فصل خصوصى سازى در 
شــرایطى رقابت هاى این فصل را آغــاز کرده که 
خریدهاى بزرگ و حضور چهــره هاى نامدار در این 
باشــگاه هواداران این تیم ســرخپوش را دوباره به 
قهرمانى امیدوار کرده است و در این فضا تراکتور براى 
نیل به اهداف خود به یک سرمربى نامدار و مناسب 
احتیاج داشــت که مدیران این باشگاه جان توشاك 
سرمربى ولزى ســابق رئال مادرید را به این سمت 
برگزیدند و در حالى که به نظر مى رســید مرد ولزى 
تیمى شکست ناپذیر و برنده را سازمان دهى خواهد 

کرد اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.
 نکته اینجاست که جدایى استعفاگونه توشاك تنها به 
مسائل درون زمین خالصه نمى شود و مسائل خارج از 
میدان را هم در بر مى گیرد، کما اینکه این مربى باتوجه 
به حضور سه ملى پوش به دنبال تعویق بازى تیمش 
مقابل نفت آبادان در جام حذفى بود که سازمان لیگ 
با این تعویق موافقت نکرد و شاید همین مسئله حذف 
زودهنگام تراکتور از جام حذفى را رقم زد چراکه به نظر 
مى رسد سرنوشت این بازى با حاج صفى و شجاعى 
و دژآگه ســرحال کامًال عوض مى شد. اما این تنها 
بخشى از ماجراست و عدم برآورده کردن توقعات به 
صورت کلى نیز بخش دیگرى از موضوع این جدایى 
است که البته به گفته مدیران تراکتور اخراجى اتفاق 

نیافتاده است. 
توشــاك که مردى محترم و صاحب نام در فوتبال 
جهان است شاید به دلیل کهولت سن آن چابکى و 
پویایى الزم را براى هدایت تراکتور از خود نشان نداد و 
به نظر این جدایى دو طرفه بهترین تصمیم براى هر دو 
طرف ماجرا محسوب مى شد. اینطور به نظر مى رسد 
که باشگاه تراکتورســازى قصد ندارد چندان درباره 
جزئیات این کناره گیرى توضیحات دقیقى را منتشر 
کند چرا که حفظ شأن مرد بزرگى مثل توشاك که به 
عنوان یک مهره بزرگ به فوتبال ایران اضافه شده بود، 

در دستور کار تیم تبریزى است.

کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال رأى خود را در 
خصوص تخلفات تماشاگران و هواداران دو باشگاه 
پارس جنوبى جم و سپاهان اصفهان در هفته ششم 
رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى کشور اعالم کرد.

این کمیته با بررسى گزارش و تطبیق موضوع با 
مقررات انضباطى همچنین دفاعیه باشگاه سپاهان 
اقدام به صدور رأى به این شرح کرده است: باشگاه 
پارس جنوبى جم با توجه به فحاشى تماشاگران این 
تیم به داوران بازى به پرداخت مبلغ 150 میلیون 
ریال جریمه نقدى محکوم شده است. همچنین 
باشــگاه ســپاهان اصفهان نیز به دلیل فحاشى 
هواداران این تیم به داوران به پرداخت مبلغ 150 
میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شده است.   آراء 

صادره قابل تجدید نظر خواهد بود.

پایان افسانه توشاك 
در ایران

سپاهان، 15 میلیون 
جریمه شد

نصف جهــان ویدئویى از ملکى عضو ارشد هیئت مدیره استقالل دست به دست مى شــود درباره تفاوت بارسلونا و 
استقالل که نشــان مى دهد با چه ذهنیتى این بزرگواران وارد فوتبال مى شوند. ملکى که عضو ارشد هیئت مدیره 
استقالل است، واقعاً مشخص نیست در یکسال و اندى اخیر دقیقاً چه کرده است براى استقالل. در مسائل مالى که 
حوزه تخصصى او است، افتخارى اخیراً گفته بود به کمک او قراردادى 53 میلیاردى بسته شده اما اوضاع مالى تیم 
این رقم را با تشکیک مواجه مى کند ولى آنچه درباره او عیان بوده، ماجراى دعواهاى مربوط به برنامه 90 و علیرضا 

منصوریان و سایر اتفاقات بود که سال قبل به بحرانى بزرگ بدل شد.
درباره ماجراى سوپرجام هم که گفته شده او کسى بوده که به عنوان نماینده تام االختیار تیم چیزى گفته تا سندى باشد 
براى اینکه استقالل را بازنده دربى برگزار نشده، آن هم 48 ساعت قبل از مسابقه اعالم کنند. حاال ویدئوى منتشر شده 
از حرف هاى ملکى در برنامه شبکه خبر درباره اینکه استقالل و پرسپولیس از تیم هاى بزرگ دنیا هم مهمتر هستند 
چون مثًال بارسلونا فقط در بارسلونا (بارسلون منظور استاد است) بارسلوناست و وقتى برود مایورکا دیگر بارسلونا نیست!
غیر از ایرادهاى قواعدى که در ساختار جمله اش وجود دارد، یک نکته مهم در خود دارد. اینکه دوستان واقعاً بعد از دو 
سال حتى فوتبال را نمى شناسند که اینقدر شعارى سخن مى گویند. اینکه قیاس هاى اشتباه مى کنند، جمالت سخت 
به کار مى برند و خودشان هم نمى دانند دقیقاً چه مى گویند، براى برانگیخته کردن احساسات هواداران است اما به 
خوبى نشان مى دهند که فوتبال را نمى شناسند . باالخره در هر دوره اى مسئوالن پست گرفته در ورزش کشور از این 
دست بزرگواران زیاد به ورزش مى آورند. این بار قرعه به نام آقاى ملکى افتاده که از مدیران بانکى است. راستى واقعًا 

نظام بانکى را هم همینگونه اداره مى کنید دوست بزرگوار؟

دومین نشست «کارلوس کى روش» با رئیس فدراســیون فوتبال هم براى عقد قرارداد این نوابغ تا حاال کجا بوده اند؟!
رسمى به سرانجام نرسید اگر چه مسئوالن فدراسیون روى تمدید قرارداد رسمى سرمربى 

تیم ملى تأکید دارند.
 این روزها بحث ماندن کارلوس کى روش در تیم ملى تبدیل به دغدغه اصلى فدراسیون 
فوتبال شده و آنها همچنان در تالش هســتند که قرارداد سرمربى تیم ملى را به صورت 

مکتوب و رسمى کنند.
مشکل ارز دولتى هم که چالش جدى این روزهاى فدراســیون فوتبال است و اعضاى 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم نگرانى خود را بابت این موضوع اعالم کردند. محمود 
اسالمیان و هدایت ممبینى در بحث حق پخش هم خواهان ورود از سوى دولت شده اند 

اما این درخواست ها هم زمانبر اســت و فوریتى براى آن تدارك دیده 
نشده است.

بعد از نشست روز جمعه تاج با کارلوس 
کى روش که سرانجامى نداشت 

روز یــک شــنبه هم 
نشستى بین رئیس 

فدراســیون 
و  فوتبال 

سرمربى پرتغالى تیم ملى برگزار شد اما این نشست باز هم منجر به عقد قرارداد رسمى 
کارلوس کى روش نشد.سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در نشست خود با رئیس فدراسیون 
خواسته هاى خود را براى بازى هاى جام ملت هاى آسیا ارائه کرد و از وى خواست تا هر چه 
سریع تر تکلیف قراردادش با فدراسیون فوتبال مشخص شود. کى روش تأکید دارد زمان 
زیادى تا مسابقات تیم ملى تا جام ملت هاى آسیا باقى نمانده است و در این فرصت محدود 

تیم ملى باید با برنامه ریزى براى اردوى هاى آینده مهیاى شرکت در جام ملت ها شود.
از طرفى رئیس فدراسیون فوتبال هم مثل روزهاى گذشته دغدغه  تأمین هزینه هاى تیم 
ملى، اردوهاى درخواستى و تأمین رقم قرارداد کى روش را دارد ولى از وى خواسته تا فکر و 
ذکرش را روى برنامه هاى تیم ملى بگذارد تا شرایط را براى ادامه همکارى و عقد قرارداد 
وى مهیا کند. قرار اســت باز هم طى روزهاى آتى نشستى دیگر بین 

طرفین برگزار شود.
تیم ملى فوتبال ایران در مسابقات جام 
ملت هاى آســیا با تیم هاى 
عراق، یمــن و ویتنام 

همگروه است.

 ادامه مذاکرات در راند سوم!

تیم را مى خواهیم.
پس از شکست مقابل پدیده با اینکه به نظر مى رسید 
شما تحت فشــار قرار گرفتید، اما باشگاه حمایت 

ویژه اى از شما کرد؟

 چند روز پیش ععکســى از محس
کشیدن قلیانم منتشر شد. نظر ش

چیست؟
مسلمان دیددم و نه مى خواهم نظر من نه عکسى از

بعد از صحبــت هاى «کارلوس کى روش» با ســردار 
آزمون این بازیکن براى حضــور دوباره در اردوى 
تیم ملى اعالم آمادگى کــرد و این اتفاق 
در اردوى مهر مــاه تیم ملى رخ 

خواهد داد. 
بعــد از جام جهانــى با وجود 
خداحافظى سردار از تیم ملى 
که با انتقادهایى از ســوى 
هواداران تیــم ملى همراه 
بود کارلوس کى روش در 
مقام دفاع از سردار برآمد و 
حتى در برنامه 90 گفت مدل 
خداحافظى سردار با مهدى 
رحمتى تفاوت دارد به این علت 
که آزمون همه موارد را با وى در 

میان گذاشته است. 
ســردار البته بــراى بــازى با 
ازبکســتان حرف خود را عملى 
کرد و با وجــود دعوت به اردوى 
تیم ملى در تمرینات حاضر نشد. 
در روزهاى اخیر و بعــد از بازى 
با ازبکستان کارلوس کى روش 
دوباره با سردار آزمون صحبت کرد 
و در نهایت این مهاجم جوان متقاعد 
شد در اردوى تیم ملى به بهانه جام

ملت هاى آسیا حاضر شود. 
سردار البته این روزها شرایط خوبى در 
روبین دارد و بازى هاى خوب او در این 

تیم در حال تکرار است.

مهر ماه مى آیم
 الغرافــه در هفته پنجم لیــگ ســتارگان قطر به مصــاف ام صالل رفــت. الغرافــه در این دیــدار خانگى 
با وجود بازى خوبى که به نمایش گذاشــت با نتیجه 3 بر 2 تن به شکســت داد. ایــن تیم قطرى فرصت هاى 
زیادى را خلــق کرد تا جایــى که 12 موقعیت مســلم گلزنى به دســت آورد ولــى تنها دو گل توانســت به 

ثمر برساند.
روزنامه «استاد الدوحه» با منتشر کردن عکسى از مهدى طارمى به فرصت سوزى مهاجمان الغرافه اشاره کرد 
و انگشت اتهام را به سوى این مهاجم ایرانى گرفت که نتوانست از فرصت هایى که به دست آورد استفاده کند و 
براى تیمش گلزنى کند. طارمى با وجود اینکه خوب خود را در موقعیت گلزنى قرار مى دهد اما دقت و تمرکز الزم 
را براى استفاده کردن از فرصت هایى که به دســت مى آورد، ندارد و او این مشکل را در تیم فوتبال پرسپولیس 

هم داشت.

مدافع ایرانى شاغل در لیگ بلژیک از تالش باالى خود براى حضور در بازى یوپن در لیگ 
این کشــور خبر داد.   در ادامه بازى هاى هفته هفتم لیگ یک بلژیک شنبه شب یوپن 
برابر واسلند بورن قرار گرفت که این دیدار با تساوى بدون گل پایان یافت. 
مرتضى پورعلى گنجى در ترکیب اصلى یوپن حضور داشت و در دقیقه 
78 تعویض شد. این مدافع ایرانى درباره حضور در این دیدار گفت: 
«این تازه دومین دیدار من بعد از جام جهانى روسیه بود. عالوه 
بر آن پروازهاى زیادى در این مدت داشتم تا خودم را به تیم 
برسانم. با در نظر گرفتن همه این عوامل و خستگى زیاد، 
ترجیح دادم در اواخر بازى تعویض شــوم و جاى خودم 
را به بازیکن دیگرى بدهــم.» وى افزود: «از یک طرف 
باید بگویم عملکرد خوبى در این دیدار داشتیم که باعث 
مى شود نسبت به آینده خوشبین باشیم و از طرف دیگر 
فهمیدم تیم ها در لیگ بلژیک بســیار جنگنده هســتند و 
بازیکنان ملزم به این هســتند که در طول 90 دقیقه با تمرکز باال در زمین حاضر 
باشــند.»  هدایت تیم فوتبال یوپن را «کلود ماکه له له»، بازیکن سابق فرانسه و 

تیم هاى رئال مادرید و چلسى بر عهده دارد.

طارمى مقصر شکست الغرافه شد!

پورعلى گنجى: 

خسته بودم ولى خوشبینم
کاپیتــان تیم ملى فوتســال 
کشورمان به عضویت تیمى در 

لیگ چین درآمد.
 على اصغر حسن زاده، کاپیتان 
تیم ملى فوتسال کشورمان که 
ماه گذشته همراه با تیم مس 
ســونگون به مقام قهرمانى 
مســابقات فوتسال قهرمانى 
آســیا رســیده بود،  با عقد 
قراردادى به تیم شنژن چین 

پیوست.
حسن زاده در سال هاى 2014، 
2016 و 2017 عنوان بهترین 
بازیکن سال آســیا را به خود 

اختصاص داده است.

حسن زاده
 به شنژن چین 

پیوست
ش باالمدافع ایرانى شاغل در لیگ بلژیک از تالش
هاى هاین کشــور خبر داد.   در ادامه بازى ه
فت کهرررببببربرابر واسلند بورن قرار گرف

جى درمرتضى پورعلى گنجى
ا 78 ین مد تعویض شد.
ین دی«این تازه دومی
هاىزبر آن پروازه
با در نظبرسانم. ب
د دترجیح  دادم
یکنرا به بازی
ویم عباید بگو
د نسبتمى شود
تیم هافهمیدم ت
ک  که دربازیکنان ملزم به این هســتند
وپن رباشــند.»  هدایت تیم فوتبال یو

ر عهدتیمهاى رئال مادرید و چلسى بر عهد

رعلى گپور

م ولخسته بودم
ى فوتســال 
ویت تیمى در 

زاده، کاپیتان 
 کشورمان که 
ه با تیم مس

قام قهرمانى 
سال قهرمانى 
ه بود،  با عقد 
م شنژن چین 

4ل هاى2014، 
عنوان بهترین 
ــیا را به خود 

ست.

زاده
ن چین 

ست
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5039 مورخه  1397/5/17 آقاى على دهقانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1246 
کدملى 1091604665 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 13/10 
مترمربع قسمتى ازپالك 618 اصلى  واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 4942 مورخه 1397/5/15 آقاى حســین ایمانیان به شناسنامه شماره 855 کدملى 
1091551731 صادره نجف آباد فرزند نصراهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 131 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 21 فرعى از 22 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شماره 4982 مورخه 1397/5/15 خانم مریم شهرآشــوب نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2450 کدملى 1091286531 صادره نجف آباد فرزند على در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
89/22مترمربع قسمتى ازپالك شماره 178 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى زهره منتظرى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
4- رأى شــماره 4951 مورخه 1397/5/15 آقاى على گله دارى به شناسنامه شماره 1400 کدملى 
1090346964 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
200 مترمربع قسمتى ازپالك  شماره 546 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى به صورت قهرى موروثى مى باشد 
5- رأى شماره 4952 مورخه 1397/5/15 خانم رضوان موسى عرب نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
2586 کدملى 1091211981 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى ازپالك  شماره 546 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى به صورت قهرى موروثى مى باشد 
6- رأى شــماره 4414 مورخه 1397/4/31 خانم بیگم عظیمى به شناســنامه شــماره 14 کدملى 
4622955555 صادره شهرکرد فرزند حبیب اله درششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 112/50 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 869 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 4416 مورخه 1397/4/31 آقاى محمد على عظیمى به شناسنامه شماره 14 کدملى 
4622816911صادره شهرکرد فرزند عبدالحسین درششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
112/50 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 869 اصلى  واقع  درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شــماره 5014 مورخه 1397/5/16 آقاى على گوروئى به شناســنامه شــماره 767 کدملى 
5759459120 صادره چادگان فرزند رضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 87/84 مترمربع 
واقع دریزدانشــهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
9- رأى شــماره 5302 مورخه 1397/5/24 آقاى مجتبى حشــمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
609 کدملى 1091559627 صادره نجف آباد فرزند اسفندیار درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
247/37 مترمربع قســمتى از پالك 1001 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 5087 مورخه 1397/5/17 خانم عصمت صالحى به شناسنامه شماره 587 کدملى 
1090875096 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 60/10 
مترمربع قســمتى از پالك 472/3 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
11- رأى شماره 4994 مورخه 1397/5/16 خانم زینب اســدى چهاربرى به شناسنامه شماره 309 
کدملى 1129057283 صادره فریدونشــهر فرزند غالم شا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
145/14 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
12- رأى شــماره 5300 مورخه 1397/5/24 آقاى محمود جعفرى به شناسنامه شماره 24 کدملى 
5499554609 صادره تیران وکرون فرزند رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 396/44 مترمربع 

قسمتى از پالك 561 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 4998 مورخه 1397/5/16 خانم زهرا کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
26899 کدملى 1090266987 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
218/65 مترمربع قســمتى ازپالك 580 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
14- رأى شــماره 5065 مورخه 1397/5/17 آقاى محسن سیروس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
68 کدملى 1091501823 صادره نجف اباد فرزند ناصر قلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 194/98 مترمربع قسمتى ازپالك 785/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 5057 مورخه 1397/5/17 خانم سکینه جون بخش نجف  آبادى به شناسنامه شماره 
279 کدملى 1091503931 صادره نجف اباد فرزند عباسقلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 194/98 مترمربع قسمتى ازپالك 785/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 5037 مورخه 1397/5/17 آقاى محمدرضا فروغى به شناسنامه شماره 493 کدملى 
1091068712 صادره نجف آباد  فرزند محمد کریم در چهاردانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 230/42 مترمربع قسمتى از پالك 358 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 5033 مورخه 1397/5/17 خانم حبیبه نصراللهى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
25083 کدملى 1090248751 صادره نجف آباد  فرزند محمود در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 230/42 مترمربع قسمتى از پالك 358 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 5020 مورخه 1397/5/16 خانم اکرم حاجى صادقیان به شناســنامه شماره 429 
کدملى 1091241228 صادره نجف آباد فرزند على محمد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
99/04 مترمربع قســمتى از پالك 1091قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
19- رأى شــماره 4634 مورخه 1397/5/7 آقاى امیر همتیان به شناســنامه شماره 1853 کدملى 
1091411174 صادره نجف آباد فرزند یداله در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
178/80 مترمربع قسمتى ازپالك 1058 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 4633 مورخه 1397/5/7 خانم راضیه اســماعیل زاده  به شناسنامه شماره 6203 
کدملى 1092146636 صادره نجف آباد فرزند محسن  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 178/80 مترمربع قســمتى ازپالك 1058 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 5017 مورخه 1397/5/16 خانم عزت جاللى  به شناسنامه شماره 23077 کدملى 
1090228694 صادره نجف آباد فرزند مصطفى قلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 93/83 
مترمربع قســمتى از پالك 299/2 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
22- رأى شماره 5366 مورخه 1397/5/25 خانم احترام هاشم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
451 کدملى 1090970498 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درپنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 140/27 مترمربع قسمتى از پالك 262 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5367 مورخه 1397/5/25 خانم زهرا مســعودى  به شناسنامه شماره 451 کدملى 
1090970498 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  دریک دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 140/27 مترمربع قسمتى از پالك 262 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 5101 مورخه 1397/5/18 خانم مژگان الســادات فردین به شناسنامه شماره 384 
کدملى 1091137595 صادره نجف آباد فرزند سید ناصر در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 105/35 مترمربع قســمتى از پالك 1248 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 5100 مورخه 1397/5/18 خانم فریبا دیانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 27288 
کدملى 1090270887 صادره نجف آباد فرزند اســداله در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 105/35 مترمربع قســمتى از پالك 1248 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 5301 مورخه 1397/5/24 آقاى ابراهیم جمشیدیان قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 
125 کدملى 1091721181 صادره نجف آباد فرزند حســین درششدانگ یک باب خانه باستثناء بهاء 
ثمنیه اعیانى آن که متعلق به خانم منور شاکرى قلعه سفیدى مى باشد به مساحت 192/64 مترمربع 
قسمتى ازپالك 391/1 بخش 9 ثبت اصفهان – که درراستاى استاندارد سازى به پالك 391/10334 
تبدیل شده است – متقاضى مورد تقاضا راطبق قولنامه عادى از آقاى حسین جمشیدیان  احدى از ورثه 

مالک رسمى آقاى رحمت اله جمشیدیان خریدارى نموده است 
27- رأى شــماره 5019 مورخه 1397/5/16 خانم مژگان حقیقى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
50 کدملى 1091524580 صادره نجف آباد فرزند باقر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 299/5 مترمربع قســمتى ازپالك 322 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 5018 مورخه 1397/5/16 آقاى داریوش کاردانى  به شناسنامه شماره 304 کدملى 
1170521241 صادره لنجان  فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
299/5 مترمربع قســمتى ازپالك 322 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 5305 مورخه 1397/5/24 آقاى امین رســتگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
11069 کدملى 1092195289 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به  مساحت 214/80 مترمربع قسمتى ازپالك 899/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

-  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 5462 مورخه 1397/5/27 خانم وجیهه مختارى  به شناسنامه شماره 14760 کدملى 
1092231986 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  در یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به  مساحت 214/80 مترمربع قسمتى ازپالك 899/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 5306 مورخه 1397/5/24 آقاى وحید رســتگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
459 کدملى 1091294690 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى در یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به  مساحت 214/80 مترمربع قسمتى ازپالك 899/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

-  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 5307 مورخه 1397/5/24 خانم مائده سیروس نجف  آبادى به شناسنامه شماره 4915 
کدملى 1092133739 صادره نجف آباد فرزند احمد  در یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به  مساحت 214/80 مترمربع قسمتى ازپالك 899/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد

33- رأى شــماره 5105 مورخه 1397/5/18 آقاى جعفرشــاه بنده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2336 کدملى 1091209952 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
198/55 مترمربع قسمتى از پالك 739/55 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 2314مورخه 1397/3/3 آقاى امیرمحمد زاده ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080164121 کدملى 1080164121صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 124 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى  شماره 4853 مورخه 1397/5/11 خانم اشرف رســتمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
390 کدملى 1091459266 صادره نجف آباد فرزند حسن درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
14/87 مترمربع قســمتى ازپالك 161 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
36- رأى شــماره 4763 مورخه 1397/5/9 آقاى حسین فنائى به شناســنامه شماره 1168 کدملى 
1090920415 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204/26 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 394 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

وراث علیرضا سلیمى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
37- رأى شماره 5219 مورخه 1397/5/22 خانم قدسیه خشــاوى به شناسنامه شماره 834 کدملى 
1091158622 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یک باب مغــازه وطبقه فوقانى به 
مساحت 35/18 مترمربع قسمتى ازپالك 323/17 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 5003 مورخه 1397/5/16 خانم صدیقه فرقانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
570  کدملى 1090338661 صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
152/11 مترمربع قســمتى از پالك 1036 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
39- رأى شــماره 3719 مورخه 1397/4/11 آقاى محمد موالئى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1099 کدملى 1092095535 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 112/28 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 983 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
40- رأى شماره 3720 مورخه 1397/4/11 خانم مهشید خسروان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
0 کدملى 1080332014 صادره نجف آباد فرزند محسن  در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 112/28 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 983 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شــماره 2537 مورخه 1397/3/8 خانم مریم غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره 5768 
کدملى 1092285598 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 67/75 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 436/3 واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 
رسمى محمد ابوالقاســمى به صورت عادى وباواسطه مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 97/6/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/7/11 م الف:248982 حســین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد /6/581           
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210013675- 97/6/6نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
1- راى شــماره 139760302210000735 مورخ 1397/06/06 هیات اول آقــاى ایرج رافعى به 
شناسنامه شماره 444 کدملى 4621319426 صادره از شهرکرد فرزند محمدحسین بر ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور و ساختمان احداثى که در حال حاضر بصورت انبارى و دو باب مغازه به مساحت 672 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 200 فرعى از 2249 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف شاهپور کامه احدى از ورثه کیخسرو کامه. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/6/11 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/6/27 م الف: 234716 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/235
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210013893- 97/6/7 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139760302210000712 مورخ 1397/05/28 هیات اول آقاى سید صبا شاهین پور 
به شناسنامه شماره 4710067090 کدملى 4710067090 صادره از کالیفرنیا آمریکا فرزند سید تقى 
بر ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 244/34 مترمربع مفروزى از پالك شماره 17 فرعى 
از 2171 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف آقایان حسین و مجید بدیعى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/6/11 تاریخ  انتشار نوبت دوم: 
1397/6/27 م الف: 234917 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان 

6/262/
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976796300752 شماره پرونده: 9709986796300300 شماره بایگانى شعبه: 
970302 خواهان: مصطفى کریمى فرزند ابوطالب به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ عبدالرزاق- بازار بزرگ- پاساژ میر- پوشاك فدك خوانده: محمد افشارى فرزند نعمت اله 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت... با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى 
حل اختالف: درخصوص دعوى مصطفى کریمى به طرفیت محمد افشــارى به خواسته مطالبه مبلغ 
سى و دو میلیون ریال وجه چک به شماره 898319- 93/8/30 و 898321- 93/10/30 و 898320- 
93/9/30 و 898318- 97/7/30 به عهده بانک موسسه مالى و اعتبارى مهر به  انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و دو میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و دو میلیون و دویست و شصت و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 93/8/30- 93/7/30- 93/10/30- 93/9/30 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 246638 طاهرى- قاضى شعبه 33 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/571
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426795500175 شــماره پرونده: 9609986795500638 شماره بایگانى 
شعبه: 960638 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795500130 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795501863 محکوم علیه عصمت شــریفى رنانى نشــانى: اصفهان- 
اصفهان مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
96/08/23 تا تاریخ  اجراى حکم در حق خواهان ســید مرتضى مرتضوى نصیرى فرزند ســید کاظم 
نشانى: استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان ســهروردى- باغ زیار- سید 
عظیم- نوبهار- پالك 132- واد 3 و پرداخت نیم عشر اجرائى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 

الف: 246639 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/572
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426805300297 شماره پرونده: 9609986805301703 شماره بایگانى شعبه: 
961703 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709976805300226 
محکوم علیه ســعید مظاهرى فروشــانى نشــانى: مجهول المــکان محکوم اســت پرداخت مبلغ 
18/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/260/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 96/8/10 لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. 
مشخصات محکوم له: داود جبارزارع فرزند اصغر نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- ملک شهر- خیابان مطهرى- بعد از کوچه شماره 9- کنار کبابى محمد. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 

(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع 
شماره سه  شوراى حل اختالف. م الف: 246643 شعبه 53 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /6/573
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426805300296 شماره پرونده: 9609986805301702 شماره بایگانى شعبه: 
961702 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709976805300319 
محکوم علیه فواد صیدى قلعه گاه نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/055/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى 120/000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 96/5/30 و 96/6/30 لغایت اجراى حکم و 
نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: داود جبارزارع فرزند اصغر نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- ملک شــهر- خیابان مطهرى- بعد از کوچه شماره 9- کنار کبابى محمد. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 246645 شعبه 53 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع ش ماره سه) /6/574
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 941568 شــماره دادنامه: 9609976796300540- 96/3/1 مرجع رسیدگى: شعبه 
33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خسرو زین العابدین حســین آبادى نشانى: اصفهان بلوار 
کشاورز خ شهید مفتح خ دکتر حسابى کوچه 3 کوچه مسجدالنبى بن بست محمد پالك 101 بن بست 
اول وکیل: محمد عبدالهى نشــانى: اصفهان خ بزرگمهر نبش خ سپهبد قرنى مجتمع میالد نور طبقه 
4 واحد 402 خوانده: حسین شهریارى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه اجرت المثل یک واحد 
آپارتمان از مورخ 93/4/1 لغایت زمان تخلیه على الحســاب مقوم به 30 میلیون ریال و مطالبه سهم 
قبوض خدماتى شامل قبوض آب و گاز على الحساب مقوم به پانزده میلیون ریال جمعًا مقوم به چهل و 
پنج میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل و خسارت 
تأخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى خسرو زین العابدین حسین آبادى با وکالت آقاى 
محمد عبدالهى به طرفیت آقاى حسین شهریارى به خواسته مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان 
از مورخ 93/4/1 لغایت زمان تخلیه على الحساب مقوم به 30/000/000 ریال و مطالبه  سهم قبوض 
خدماتى شامل قبوض آب و گاز على الحســاب مقوم به پانزده میلیون ریال جمعًا مقوم به چهل و پنج 
میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و قرارداد اجاره مورخ 92/4/1 و اظهارات وکیل خواهان در جلسه 
رسیدگى و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده و نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى که مصون از تعرض طرفین باقى مانده لذا شورا با استناد به مواد 198 و 
519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 494 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 81/200/000 ریال بابت اجرت المثل از مــورخ 93/4/1 لغایت 95/1/18 و مبلغ 16/183/300 
ریال بابت قبوض خدماتى آب و گاز و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ 240/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و مبلغ 740/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (94/12/18) لغایت زمان اجراى حکم طبق 
شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 246683 طاهرى- قاضى شعبه 33 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/575
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795900138 شماره پرونده: 9609986795900815 شماره بایگانى شعبه: 
960816 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795900136 و شماره دادنامه 
مربوطه 9709976795900024 محکوم علیه سام حیدرى فارسانى نشانى: مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بانضمام مبلغ 1/275/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/11/4 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: جعفر صادقیان رنانى فرزند خداداد نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ رهنان خ سجاددوم تاکسى تلفنى فجر ط 2 ك.پ: 8187957764 ك.م: 1290307113. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 246692 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/576 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1024/95 شــماره دادنامه: 384- 96/4/25 مرجع رســیدگى: شعبه 25 شوراى حل 
اختالف خواهان: مجید جواهرفروش نشــانى: اصفهان خ شهید بهشــتى حدفاصل چهارراه عباس 
آباد و مسجد لنبان الستیک فروشى 57 وکیل: فاطمه کبیرى نشــانى: اصفهان شمس آبادى بعد از 
چهارراه قصر جنب بانک ملى طبقه 2 ساختم ان اسپادا خوانده: مسیح مهربان نشانى: مجهول المکان 
خواســته: مطالبه وجه چک 4 فقره با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: 
درخصوص دعوى مجید جواهرفروش به طرفیت مسیح مهربان به خواسته مطالبه مبلغ شصت و شش 
میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چکها به شــماره هاى 042203- 95/9/4 و 042202- 95/8/4 و 
636767- 95/6/5 و 636889- 95/6/5 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت اصل خواســته و R 2/690/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف (فوق الذکر) تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 246694 شعبه 25 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/577
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 970252 شماره دادنامه: 970707- 97/4/26 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل 
اختالف خواهان: محمد جعفرى ولدانى نشانى: اص- بزرگراه آزادگان خ کاج موزاییک شاهین اصفهان 
وکیل: ابوالفضل اصغریان نشانى: اص- سه راه حکیم نظامى ابتداى خ ارتش کوچه شهید عطایى (33) 
ساختمان 71 طبقه دوم واحد 3 خوانده: نگار رجبى نشــانى: مجهول المکان (97/6/17) با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى محمد جعفرى ولدانى با 
وکالت ابوالفضل اصغ ریان به طرفیت نگار رجبى به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک 
به شماره ى 428605- 95/4/31 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
1/352/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (95/4/31) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 246695 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/578
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793700315 شماره پرونده: 9609986793700780 شماره بایگانى شعبه: 
960780 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700311 و شماره دادنامه 
مربوطه 9709976793700368 محکوم علیهم 1- شــرکت فنى مهندسى فرزانگان توسعه پایدار 

نشانى: تهران خ سپهبد قرنى خ سپند پالك 43 ط 4، 2- سهراب مرادى فرزند صفى اله نشانى: مجهول 
المکان 3- بهروز صبورى فرزند مونعلى نشانى: مجهول المکان محکوم اند بنحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل على زمانى فرزند اسداله نشــانى: اردکان خیابان جمهورى کوچه شماره 
8 طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چک موصوف 94/4/20 تا تاریخ اجراى 
حکم  و هزینه نشر آگهى در حق محکوم له سید مجتبى محمداحمدى فرزند سید تقى نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 12 کیلومترى آبشار اصفهانک کوچه شهید جمشیدى 
بن بست شهید محمد احمدى و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 246701 شعبه 7 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/579
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210015486- 97/6/24 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 21 فرعى 
از 610 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 58817 در صفحــه 380 دفتر 281 بنام امراله 
صادقیان ردانى تحت سند دفترچه اى بشماره 490111 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 11013 مورخه  
1395/12/04 به گواهى دفترخانه 384 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى 
مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 248661 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/583
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023013300- 97/6/24 نظر باینکه احد از ورثه مرحومه زهرا شیخ االسالم 
فرزن د حسین بنام مجید پرتوى اصفهانى فرزند محمود به شماره ملى 1281712671 اعالم نموده سند 
مالکیت شش دانگ پالك 3081/1 اصلى واقع در بخش 2 که در صفحه 193 دفتر 116 امالك ذیل 
ثبت 14884 و سند چاپى بشماره 192114 ثبت و صادر و تســلیم گردیده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره 139721702023012300- 97/06/05 نامبرده باستناد یکبرگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء بشماره 18337- 97/06/04 دفترخانه 68 اصفهان شهود رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از 
آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد شد. م الف: 248632 صفائى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /6/584
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023012856- 97/6/24 روح اله جمالى رئوف و نسرین کریمى فرزند رضا- 
جعفر باستناد یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت 6 دانگ از ششدانگ پالك شــماره 3692/8 واقع در بخش 3 که در صفحه 328 دفتر 169 
امالك ذیل ثبت 27005 بنام خودشان روح اله جمالى رئوف فرزند رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و بموجب سند رسمى شماره 179536- 86/7/1 دفترخانه 2 به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده و مقدار دو دانگ آن 3533- 87/6/25 به 159 به موجب سند 2454- 1 /86/7 دفتر 
159 نزد بانک مسکن رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

248597 رئیس ثبت مرکزى اصفهان /6/585
مزایده نوبت( دوم)

واحد اجرایى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970295جلســه مزایده 
اى در روزســه شــنبه مورخ 1397/07/24از ســاعت 9:00ولغایت 10:30صبح وبه منظور وصول 
محکوبه فروش یک دســتگاه ویبراتوربتن بنزینى مــارك روبین ژاپنى مــدل 30-20کارکرده که 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 9000000ریال ارزیابى گردیده است.در محل اجراى 
احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید میتوانندبه مدت 5روزقبل از موعد مزایده 
واقع در زرین شهر خ شــریعتى کوچه شهداى ســبکتکین پالك 79دیدن نموده و سپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده نمایند.مزایده ازقیمت کارشناســى شروع و برنده مزایده فرد وافرادى میباشند 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایندکسانى مى تواننددر جلســه مزایده شرکت نمایندکه10درصد 
قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت ودرصورت برنده شــدن الباقى را ظــرف 24روز پرداخت نمایند.

م الف: 248187 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 6/598 
حصر وراثت 

شــوراى حل اختالف شهرســتان دلنجان- آقاى مر تضى صناعى سده بشناســنامه 2947به شرح 
دادخواست به کالسه 276/97از این شورادر خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان پریسا صناعى سده بشناسنامه 1160039615در تاریخ 97/03/14اقامتگاه دائمى خورا بدرود 
زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به : 1-افسانه معتمدى سده فرزند خدادادش.ش 162 ت.ت 
صادره از لنجان (مادر متوفى) 2-مرتضى صناعى سده فرزندمصطفى ش.ش 2947ت.ت1342صادره 
از لنجن (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد ویا وصیتنامه اى از متوفى نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم داردواال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 248645 رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/6/599 
حصر وراثت

شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان - آقاى کریم رمضانى چم علیشاهى داراى شناسنامه شماره 
1160306850به شــرح دادخواست به کالسه 264/97از این شــورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم رمضانى چم علیشــاهى بشناســنامه 14در تاریخ 
11/10/ 96اقامتگاه دائمى خودرا بدرودزندگى گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اســت به : 
1-طیبه رمضانى فرزندعلى پناه ش.ش13ت.ت1338صادره از باغ بهادران ( همسر متوفى ) 2-گل 
بانوجمالى ارمندى فرزند حســینقلى ش.ش 1288ت.ت1351صادره از لردگان (همســر متوفى ) 
3-صمد رمضانى چم علیشاهى فرزندابراهیم ش.ش4ت.ت 1364صادره از باغ بهادران(پسر متوفى 
) 4-نجمه رمضانى چم علیشــاهى فرزندابراهیم ش.ش13ت.ت1354صادره ار باغ بهادران (دختر 
متوفى) 5-رسول رمضانى چم علیشاهى فرزند ابراهیم ش.ش 7 ت.ت 1353صادره از باغ بهادران( 
پسر متوفى) 6-ام البنین رمضانى چم علیشاهى فرزند ابراهیم ش.ش3921ت.ت 1359صادره از باغ 
بهادران(دختر متوفى) 7-آسیه رمضانى چم علیشاهى فرزند ابراهیم ش.ش774ت.ت1358صادره از 
لنجان ( دختر متوفى ) 8-احمد رمضانى چم علیشاهى فرزند ابراهیم ش.ش 7047ت.ت1366صادره 
از لنجان(پسر متوفى ) 9-خدیجه رمضانى چم علیشاهى فرزند ابراهیم ش.ش 1242ت.ت1362صادره 
از لنجان (پسر متوفى ) 10-رحیم رمضانى چم علیشاهى فرزند ابراهیم ش.ش 1160338671ت.ت 
1376صادره از لنجان (پســر متوفــى) 11-کریم رمضانى چم علیشــاهى فرزنــد ابراهیم ش.ش 
1160306850ت.ت 1375صادره از لنجان (پســر متوفى) 12-على رمضانى چم علیشاهى فرزند 
ابراهیم ش.ش 4660506665ت.ت1379صادره از لردگان(پســر متوفى) اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى در خواست مزبور را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى داردویا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 248554رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/ 6/600 
حصر وراثت

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان- آقاى محمد قوچعلى داراى شناسنامه شماره 1273004663به 
شــرح دادخواست به کالســه 311/97از این شــورادر خواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان حسن قوچعلى بشناسنامه 1876در تاریخ 97/01/10اقامتگاه دائمى خودرا 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمد قوچعلى فرزند حســن 
ش.ش1273004663ت.ت صادره از اصفهان (پسرمتوفى) 2-دولت اکبر زاده چاوشى فرزند قبله على 
ش.ش 4123ت.ت صادره از سیه چشمه( همسر متوفى)  والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در 
خواست مزبور را دریک آگهى مى نمایدتا هرکسى اعتراضى داردویا وصیتنامه اى ازمتوفى نزد اوباشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواالگواهى صادر خواهدشد. م الف: 248561 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/6/601 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001205 مورخ 96/10/30 آقاى غالمرضا شیشه گر 
به شــماره شناســنامه 62948 کدملى 1281726834 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 231/08 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5486- اصلى واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/06/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/11 م الف: 249126 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/611
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براى رســیدن به اهداف کاهش وزن و تناســب اندام باید ترکیبى 
از غذاهاى ســالم، دیورتیک و چربى ســوز را وارد رژیم غذاییتان

 کنید.
به جز جنبه فیزیکى، کاهش چربى شکم یک دلیل بسیار مهم دیگر 
هم دارد و آن باال بردن کیفیت ســالمتى است. این در حالى است 
که افزایش چربى شکمى باعث افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى- عروقى مى شود و ســندروم متابولیک را باال مى برد. با این 
اوصاف بهترین گام براى کاهش حجم چربى شکمى، مصرف برخى 

مواد غذایى خاص در هنگام شب است.
سبزیجات تیره رنگ 

سریع ترین راه براى کاهش چربى شکمى، خوردن سبزیجات تیره 
رنگ است. براى این کار بهتر است سبزیجاتى را انتخاب کنید که 
باعث سوء هاضمه نمى شوند و به کیفیت خواب شما لطمه نمى زنند. 
بهترین سبزیجات تیره رنگ براى کاهش چربى شکمى عبارتند از 

کاهو، اسفناج و... 
روغن زیتون 

این نوع روغن بهترین گزینه غذایى براى کاهش چربى شــکمى 
است. اســیدهاى چرب موجود در روغن زیتون مانند اسید اولئیک
 مى توانند به کاهش چربــى هاى مقاوم در بــدن کمک کنند به 

خصوص در مناطق شکمى.

چاى نعناع
نوشــیدن این نوع چاى را قبل از رفتن به خواب از خود دریغ نکنید. 
نعناع عالوه بر اینکــه آرامبخش عضالنى اســت، به عنوان یک 
ضد التهاب قوى نیز عمل مــى کنند و افزایش دهنده ســالمت

 کبد است.
چاى سبز 

در ترکیب با ورزش مى تواند به شــما در از دست دادن وزن کمک 
کند. محققان مى گویند موادى در چاى سبز شناخته شده است که 
سبب تحریک بدن براى سوزاندن کالرى و افزایش از دست دادن 

چربى شکم مى شود.

گوجه فرنگى 
یک گزینه سرشار از آنتى اکسیدان است که به مبارزه با التهاب بدن 
مى رود. لپتین یک نوع پروتئین موجود در گوجه فرنگى است که مى تواند 

متابولیسم را تنظیم کرده و به کاهش چربى شکمى کمک کند.
سیب 

ســیب همه ویژگى  هاى الزم براى حفظ سالمت و کاهش وزن را 
دارد. هرعدد سیب حاوى 5 گرم فیبر و به  طور خاص پکتین است. با 
خوردن هر عدد از آن، حجم معده پر شده و مانع از پرخورى مى  شود. 
قند طبیعى سیب نیز با کنترل قند خون مانع از پرخورى به دلیل افت 
قند خون در طول روز مى  شــود. با خوردن روزانه یک عدد از سیب 

نباید نگران اضافه وزن باشید.
ماهى

براى کاهش وزن باید با دریا دوست باشــید. منظور فقط شنا کردن 
نیست، بلکه مصرف ماهى یکى از راهکارهاى آب کردن چربى ناحیه 
شکم و کمر است. به این دلیل که ماهى متابولیسم را سرعت مى دهد 
و اشتهایتان را کنترل مى کند و کاهش مى  دهد. پروتئین موجود در 
ماهى خاصیت سیرکنندگى دارد. ماهى به  ویژه انواع چرب آن مانند تن 
و سالمون سرشار از اسیدچرب امگا3 هستند. فراموش نکنید، ماهى 
زمانى این تأثیر مثبت را دارد که به صورت بخارپز تهیه شده و بدون 

اضافه کردن سس و فقط با اضافه کردن آبلیمو و ادویه مصرف شود.

 دانه هل از با ارزش تریــن طعم دهنده چاى 
و غذا محسوب مى شــود و همچنین بوى بد 

دهان را رفع مى کند.
البته همه گیاهان خاصیــت دارویى دارند، اما 
دانه هل از آن دســته از بــا ارزش ترین طعم 
دهنده هایى اســت که مى تواند ســنگ کلیه 

افراد را دفع کند.
حمید ثقفى، متخصص طب سنتى گفت: هل 
به عنوان طعم دهنده مطبــوع مواد خوراکى 
شناخته شده اســت، اما دانه هل عالوه بر بو 
و طعم خــوش، خواص دارویى نیــز دارد و از 
همه مهمتر براى تســکین دردهاى گوارشى 

مؤثر است.
وى افزود: دانه این گیاه حــاوى مواد معدنى 
همچون کلســیم، گوگرد و فسفر است، البته 
الزم به ذکر است دانه و روغن هل در بهبودى 
افرادى که به یبوســت مبتال هســتند، نقش 
بسزایى دارد. ثقفى اظهار کرد: دانه هل فواید و 
خواص بسیارى دارد که دفع سنگ کلیه یکى از 
بیمارى هایى است که با مصرف این گیاه بهبود 

مى یابد.

تپش قلب را هر فردى در شرایط خاصى از زندگى تجربه 
کرده است، اما در بعضى از افراد، به یک مشکل همیشگى 

تبدیل شده است. 
قلب به صورت عادى بین 60 تا 100 بار در دقیقه مى زند. 
اگر ضربان قلب به کمتر از 60 یا بیشتر از 100 برسد، به 
آن تپش قلب مى گویند. گیاهان دارویى بسیارى وجود 
دارند که مى توان به کمک آنها تپش قلب را کنترل کرد. 

در ادامه با این گیاهان دارویى آشنا مى شویم.

گل گاوزبان
گل گاو زبان از قدیم االیام براى آرامش اعصاب استفاده 
مى شــده و این آرامش، موجب تنظیــم ضربان قلب 
مى شــود. گل گاوزبان علفى پرطرفدار اســت که هم 
براى بیمارى  هاى مغزى و هم براى بیمارى هاى قلبى 

معجزه مى کند.
گل گاو زبــان ایرانى یکــى از معروف تریــن گیاهان 

جهان است.  از فواید این گیاه مى توان به شادى آورى، 
رقیق کنندگى خون، تقویت قلب، درمــان اضطراب و 
دلهره، درمان افســردگى و در نهایت کاهش فشارخون 

و تپش قلب اشاره کرد.

به لیمو
به  لیمو براى سالمتى انسان فواید زیادى دارد. از خواص 
به لیمو مى توان به خاصیت آرام  بخشى، ضد تشنج بودن، 

ادرارآور بودن، درمان سرگیجه و تپش قلب اشاره کرد.

اسطوخودوس
اسطوخودوس یکى از داروهاى گیاهى است که به درمان 
گیاهى تپش قلب کمک مى کند. قسمت مورد استفاده 
گیاه اسطوخودوس، گل ها و سرشاخه هاى گلدار آن است. 
اسطوخودوس بوى خوبى دارد. ولى طعم آن کمى تلخ 
است. طبع این گیاه، گرم و خشک است و به درمان تپش 

قلب کمک مى کند. 

کندر 
کندرى که در عطارى ها وجــود دارد، صمغ گیاه کندر 
اســت که مزه اى گس و تلخ دارد. جالب است بدانید که 
از کندر به سه صورت خوراکى، موضعى و بخور استفاده 
مى شــود. متخصصان طب ســنتى اعالم کرده اند که 
مصرف کندر به درمان تپش قلب و تنظیم ضربان قلب 
کمک مى کند. همچنین کندر براى باهوش شدن مفید 
است و به مادران باردار توصیه مى شود با مشورت پزشک 

در دوران باردارى آن را بجوند.

بهارنارنج
بهارنارنج اســترس و اضطراب را کاهش مى دهد و در 
درمان تپش قلب تأثیرگذار است. همچنین براى درمان 

کم  خونى یا بى خوابى مى توانید از آن بنوشید.

بادرنجبویه
بادرنجبویه براى ســالمتى مــا فواید زیــادى دارد و 
در کنــار آن، بــه تقویت قلــب و انبســاط روح کمک 

مى کند.
 بادرنجبویه یک داروى ضد افســردگى اســت و مثل 

یک داروى مسکن روى دســتگاه عصبى مرکزى تأثیر 
مى گذارد و آرام بخش است.

از بادرنجبویه به روش هاى مختلف مثل اسانس، عصاره 
روغنى، روغن، پماد، کمپرس و دم کرده استفاده مى  شود. 

طبیعت آن هم گرم و خشک است.

خوراکى هاى ممنوعه 
هنگـــام سوزش سر دل

اجازه دهد اسید معده زیاد شود.و سوم آنکه کاکائو مى  تواند باعث شود سلول  هاى روده  اى، اسفنکتر مرى را شل کنند و دارد، یعنى هضم آن طوالنى  تر است و مى  تواند محرك رفالکس یا سوزش معده باشد مستقیم احتمال رفالکس شدید اسید را افزایش مى  دهد. دوم آنکه شکالت چربى باالیى تئوبرومین مانع تنگ شدن ماهیچه  اســفنکتر تحتانى مى  شود و به این ترتیب به شکل محرك  هاى دیگرى مانند تئوبرومین است که باعث رفالکس یا سوزش معده مى  شوند. افرادى که از رفالکس اسید رنج مى  برند مضر است. اول آنکه شکالت حاوى کافئین و که به یکى از لذت  هاى شــیرین و موردعالقه  تان نه بگویید. شکالت به سه دلیل براى اگر عاشق شکالت هستید و اغلب از سوزش سر دل رنج مى  برید، وقت آن رسیده است 

شکالت

قهوه

گوشت قرمز

مرکباتسیب زمینى سرخ کرده

ادویه تند

گوجه فرنگى

کنسرو شده ها

براى کسانى که براى بازیابى قدرت و انرژى روزانه، چیزى جز نوشیدن قهوه را انتخاب نمى کنند، 
یک مشکل اساسى وجود دارد. قهوه اگرچه خاصیت آنتى اکسیدانى دارد، ولى یکى از منابع اصلى 
کافئین است و کسانى که از سوزش ســر دل رنج مى برند، باید از آن اجتناب کنند. کافئین باعث 
افزایش اسیدیته  معده و رفالکس اسید مى شود. همچنین قهوه فشار را در اسفنکتر تحتانى معده 
کاهش مى  دهد که مى  تواند در افراد مستعد باعث سوزش سر دل یا وخامت اوضاع شود. قهوه فرآیند 

تخلیه  معده را نیز سرعت مى  بخشد که ممکن است باعث شود محتواى 
به شدت اسیدى آن خیلى سریع  تر از حالت عادى وارد روده  کوچک 

شود. این امر سبب جراحت بافت روده  اى مى  شود.

دشمن شــمارى از فرایندهاى گوارشى 
و متابولیکى اســت. غذاهاى سرخ شده 
از قبیــل ســیب زمینى ســطوح باالى

 چربى هاى ترانس را در خود جاى داده اند 
و مواد شیمیایى دارند که نه تنها بر عملکرد 
دســتگاه گوارش تأثیر مى گذارند، بلکه 
باعث افزایش تولید اسید و حضور سموم 

مى شوند.

سوسیس و مواد غذایى کنسرو شده سرشار 
از مواد مصنوعى هستند که باعث ایجاد بیش 

از حد اســید در خون و معده مى شوند. این نوع 
غذاها با چربى باال بر متابولیســم معده شما تأثیر

 مى گذارند. اضافه کردن این غذاها بــه رژیم روزانه 
منجر به بیمــارى هایــى مانند چاقى و ســطوح باالى 

کلسترول و چربى مى شود.

مصــرف بیــش از حــد 
این نــوع گوشــت ســطح 
افزایــش  را  بــدن  التهــاب 
مى دهد. گوشــت قرمز ســطح 
اســیدیته بدن را باال مــى برد و 

مشکل هضم ایجاد مى کند.

اگر از بیمارى بازگشت اســید به مرى رنج مى  برید، بهتر است 
از گوجه فرنگى و محصوالت آن پرهیز کنید. گوجه  ها سرشــار 
از اسیدســیتریک، مالیک اسید و آســکوربیک اسید هستند که

 مى  توانند معده و مرى را بیازارند. 

مرکباتى مانند پرتقال، لیمو و گریپ فروت مى  توانند عالیم رفالکس 
و ســوزش معده یا ســر دل را تشــدید کنند. بنابراین از مصرف این 
میوه  ها چه به صورت کامل و چه به صــورت آبمیوه خوددارى کنید. 
مرکبات اسید فراوانى دارند و براى مجراى گوارشى آزاردهنده هستند. 
اسیدیته باالى مرکبات سبب شل شدن اسفنکتر مرى و تشدید عالیم 

مى  شود، به ویژه وقتى که با معده  خالى مصرف شوند. 
 

سوزش سر دل نشــانه اى ناراحت کننده 
از عملکرد نامناسب اسفنکتر مرى است. 
گاهى اوقات عالیم سوزش سر دل آنقدر 
قوى اســت که اکثر افــراد آن را با حمله 
قلبى اشــتباه مى گیرند. در مواقع ابتال به 
این مشــکل خوردن برخى مواد غذایى 

توصیه نمى شود.

مهاجمان 
مى توانند 

ى دارند، اما 
ى اکسیدان
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 نوع ادویه 
 اینکه این
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تپش قلب را با این گیاهان درمان کنید

اگر مى خواهید شکمتان صاف شود بخوانید!
یک متخصص پوســت و مو با بیان اینکه علت خارش ســر بسیار 
متفاوت اســت، تصریح کرد: افرادى که دچار خارش سر مى شوند، 

باید براى بررسى علت دقیق به پزشک مراجعه کنند.
فرهاد مســتوفى گفت: خارش بدون علت موى سر مى  تواند علل 
مختلفى داشته باشد که از جمله آن مى توان به حساسیت یا آلرژى 
اشاره کرد. وى افزود: در بیشــتر مواقع افراد در یک فصل خاص، 
به خصوص تابستان نسبت به شــامپوى مصرفى دچار حساسیت 
مى شوند که به افراد توصیه مى شود شامپوى مصرفى خود را تحت 

نظر پزشک به صورت موقت تغییر دهند.
این متخصص پوســت و مو با بیان اینکه «درماتیت» یا «التهاب 
پوستى» نیز از دیگر عوامل بروز خارش پوست و یا موى سر است، 
خاطرنشان کرد: اگر خارش ســر بدون عالمت باشد، نگران کننده 
نیســت، اما اگر با عالیم پوســتى نظیر التهاب، تورم، شوره، ایجاد 
پوسته هاى خشک سفیدرنگ و... همراه باشد، نیاز به بررسى بیشتر 
و تجویز دارو دارد. مســتوفى با بیان اینکه براســاس نوع عالمت، 
علت خارش مى تواند متفاوت باشــد، تصریح کرد: از جمله دالیل 
اصلى خارش ســر مى توان به «پســوریازیس»، عفونت قارچى، 
شپش سر و خشکى پوست سر اشــاره کرد. وى افزود: نوع درمان 

خارش سر، بر اساس علت بروز آن بسیار متفاوت است، به همین 
دلیل به افراد توصیه مى شود به محض بروز خارش سر به پزشک 

مراجعه کنند.

 علت خارش پوست کف سر
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انســان بخاطر چیزى که بــه او خواهد رســید (رزق) خوشــحال 
مى شــود و نســبت به چیــزى که مقدر نشــده بــه او برســد ناراحت 
مى شــود، بنابراین نباید در نظر تو بهترین چیزها که در دنیا به آن 
دســت مى یابى، رســیدن به اوج لذت و یا انتقام گرفتن باشد، بلکه باید 

موال على (ع)ریشه کن کردن باطل و زنده کردن حق باشد.

آگهى مناقصه عمومى
مرحله دوم- نوبت دوم

با توجه به اینکه شهردارى نیاســر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى مختلف 
شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى سبز و باغ تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران 
و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با اعتبارى بالغ بر 
4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از 
تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز ادارى جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى 

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 97/06/19
آخرین مهلت تحویل اسناد: 97/07/07

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

آگهى مزایده نوبت دوم
شهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه 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 97/07/06 به شهردارى خالدآباد مراجعه و یا با شماره 

تلفن 54346850- 031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومى شهردارى خالدآباد 

چاپ دوم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرطالخونچه 

فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى را به 
عموم سوگواران حضرت اباعبدا...(ع) تسلیت 

عرض مى نماییم.

دولت در الیحه بودجه پیشــنهاد داده بــود که از محل 
افزایش حامل هاى انــرژى 17 هزار میلیارد تومان اعتبار 
به اشــتغال زایی اختصاص یابد.با این حال، بســیارى از 
کارشناسان معتقدند دولت پیش از شرایط کنونى اقتصادى 
ایران اقدامى براى این کار نکرد و اکنون دیگر شــرایط 
اقتصادى به گونه اى نیست که دولت بتواند این مبلغ را از 

صندوق توسعه ملى برداشت کند. 
عبدالوهاب ســهل آبادى، رئیس خانــه صنعت، معدن و 
تجارت ایران با بیان این مطلب، درباره شرایط اقتصادى 
کشــور و لزوم حفظ اشــتغال کنونى گفت: متاسفانه در 
برخــى از موارد اهمیت حفظ اشــتغال موجــود فقط در 
حوزه اشتغالزایى بررســى مى شــود. وى ادامه داد: هر 
چند  اشتغالزایى در بطن خود موضوع بسیار مهمى است 
و نمى توان از کنــار آن عبور کرد، اما حاشــیه هایى نیز 
دارد که اکنون مى تواند به بهبود فضــاى ذهنى مردم و 

سرمایه گذاران کمک کند.
ســهل آبادى با بیان اینکه حفظ اشــتغال موجود یکى از 

شاخص هایى است که در جذب ســرمایه اهمیت زیادى 
دارد، افزود: در صورتى که اشــتغال دائــم از بین برود و 
اشتغال جدید  جایگزین شود، ســرمایه گذار تمایلى براى 

راه اندازى پروژه  نخواهد داشت. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان بیان داشت: عالوه بر این، 
افراد زمانى که دائم بیکار مى شــوند و دوبــاره کار پیدا 
مى کنند، تعلقى به محل کار خود نخواهد داشــت و این 

موضوع تاثیر مستقیم بر بهره ورى دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت معتقد است که دولت 
باید از تمام توانش اســتفاده کند تا اشتغال موجود حفظ 
شود، هرچند شــرایط کنونى اقتصاد کشور اجازه افزایش 
نرخ حامل هاى انرژى را نمى دهد و زمینه اى براى اجراى 
تبصره 18 وجود ندارد، اما راه هاى حمایتى دیگر بســته 
نیست.  وى افزود: شرایط اقتصادى امروز نشان مى دهد 
دولت اگر سیاســت هاى آزمون و خطا را رها کند، تولید 
روى ریل ثبات قرار مى گیرد و مى توان براى حفظ اشتغال 

برنامه ریزى کرد. 

رضا دهقانی، مدیر امور شــرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان 
اردستان با بیان اینکه مخزن ذخیره و انتقال آب مجتمع امیران زواره 
اردستان پس از هشت سال از زمان احداث راه اندازي مجدد شد، اظهار 
داشت: این مخزن، آب شرب ســالم و پایدار 12 روستاي اردستان را 

تامین می کند.
وى بیان داشــت: به منظور در مــدار قرار گرفتن ایــن مخزن 500 

مترمکعبی، عملیات محوطه سازي مخازن ذخیره آب روستایی مجتمع 
کچومثقال و امیران با سه میلیارد ریال هزینه اجرایی شده است.

مدیر امور شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان اردستان با اشاره 
به اینکه مجتمع کچومثقال و امیران در 12 کیلومتري زواره قرار دارد، 
افزود: در مدار قرار گرفتن این مجتمع براي تامین آب پایدار روستائیان 

اردستان اجرایی شده است.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان:

اگردولت  آزمون و خطا را رها کند، تولید روى ریل ثبات قرار مى گیرد 

حجت االسالم والمسلمین احمد سالک، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی با حضور 
در ذوب آهن اصفهان با مدیر عامل این شــرکت 
دیدار و از بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی 

بازدید کرد .
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی 
در دیدار بــا یزدي زاده، ضمن آگاهی از شــرایط 
تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصوالت ذوب 
آهن، در خصوص حل مشــکالت این شرکت و 
سایر صنایع فوالدي مســتقر در استان اصفهان 

رایزنی و تبادل نظر کرد.
وى در حاشــیه بازدید از تولیــدات کک و مواد 
شیمیایی، با حضور در جمع تالشگران این بخش 
به تجربه خودکفایی صنعتی در دوران تحریم ها 
پرداخت و افزود: عدم حضور کارشناسان خارجی 
در ذوب آهن نشانه اتکاى این مجتمع صنعتی به 

نیروهاي داخلی است .

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت نقش نیروهاي 
داخلی به ویــژه نیروهاي بســیجی را در تحقق 
اهداف اقتصــاد مقاومتی مهم دانســت و افزود: 
هروقت و هر کجا به تــوان و تخصص نیروهاي 
داخلی اعتماد کردیم، پیشــرفت امور را شــاهد 
بودیم . حجت االســالم والمســلمین ســالک 
ذوب آهن را نمــاد صنعت ایــران خواند و اظهار 
داشت:  تالشــگران ذوب آهن هیچگاه در مقابل 
تحریم ها و محرومیت ها  تســلیم نشــدند و با 
خالقیت و پشتکار، موجب رونق تولید و توسعه در 

این شرکت هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی 
با بیان اینکه دشمن درصدد است حلقه محاصره را 
تنگ تر کند، گفت: با پرهیز از خود تحریمی داخلی 
باید براي شکوفایی استعدادها و بروز خالقیت ها 
فضاي مناسبی را فراهم آوریم تا اهداف انقالب و 

نظام تحقق یابد .

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت:

ذوب آهن نماد صنعت ایران است

پس از 8 سال اجرایى شد؛

راه اندازى مخزن ذخیره و انتقال آب
 مجتمع امیران


