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شایع ترین عالیم آلرژى هندوانهرونق مراجعات خرید و فروش مسکن در اصفهانبهاره کیان افشار در کنار سهراب سپهرى! ماجراى کشت مارى جوانا  با تسهیالت کمیته امداد چیست؟ بیا و مجانى بازى کن بزرگوار! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ذخایر 100 نوع سنگ بى نظیر جهان
در ایــران

احتمال چند نرخى شدن خدمــات سالمت

قاضى فاسد اصفهانى برکنار شد
2

3

3
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نوت 9 وارد ایران شد 
به قیمت 15 میلیون تومان!

از امروز ؛ «مبادله کتاب» 

با اجازه مقامات
 30 میلیون مترمکعب آب 

به باغات رسید
5

ما برنامه سازیم 
گانگستر نیستیم!

رئیس اتحادیه سنگ بر و سنگ تراش از وجود بیش از صد نوع سنگ 
تراورتن و مرمریت بى نظیر در جهان در معادن ایران خبر داد. 

مهدى ملک زاده با اشاره به اینکه این سنگ ها با کیفیت بسیار باال فقط...

رامبد جوان، مجرى و کارگردان و سید على احمدى 
تهیه کننده برنامه پربیننــده «خندوانه»، دیروز طى 
نشســتى خبرى با حضور اهالى رســانه به تشــریح 
دســتاوردهاى «خندوانه» و حواشــى به وجود آمده 

پیرامون آن پرداختند. 

2

3

4
4

پرواز بر فراز اصفهان ارزان شد!پرواز بر فراز اصفهان ارزان شد!
نرخ هاى جدید نرخ هاى جدید 1717 مسیر هوایى با  مبدأ یا مقصد اصفهان اعالم شد مسیر هوایى با  مبدأ یا مقصد اصفهان اعالم شد

2

سخنگوى قوه قضائیه در نشست خبرى دیروز خود خبر داد

«دوقلوها» به زودى، 
«محله گل و بلبل» 

روى آنتن

حاال همه آمیانى هستیم!
سامان قدوس لیگ فرانسه را خیره کننده آغاز کرد.همانطور که در خبرها خواندید، تیم 
فوتبال آمیان در هفته سوم رقابت هاى لوشامپیونه برابر حریف خود به برترى 4 بر یک 

رسید تا اولین پیروزى خود را در این رقابت ها دشت کند.
به گزارش «ورزش سه»، انتقال سامان قدوس با توجه به درخشش خیره کننده اى که در 

تیم اوسترشوند از خود نشان داده بود...
5

آگهى مزایده مرحله اول- نوبت دوم

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شــماره 5 مورخ 1397/02/17 شوراى 
اسالمى شهر ورزنه در نظر دارد نسبت به واگذارى دو دستگاه اتوبوس واحد 
شهرى جهت حمل و نقل درون شهرى به مدت یکسال شمسى به شرکت ها 
و پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت 
در مزایده مذکور و دریافت اوراق مزایده و کسب اطالعات بیشتر به واحد 
حمل و نقل شهرى شــهردارى ورزنه مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 97/06/13 به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
شماره تماس: 03146482220

4
نروى آنتن

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت امام هادى(ع) را تبریک مى گوییم 

از سیر تا پیاز «خندوانه» 
در نشست خبرى رامبد جوان

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/06/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/06/18

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/06/05

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
438/000/000جارى اعتبارات فوالدخرید دریچه چدنى جهت مناطق مبارکه و لنجان104/4- 2- 97

خرید و نصب دیوار پی ش ساخته بتنى اطراف 110/5- 2- 97
256/000/000جارى اعتبارات فوالدتصفیه خانه فاضالب لنجان

خرید یک دستگاه آشغالگیر جهت تصفیه خانه 138/2- 2- 97
125/000/000جارىفاضالب شمال اصفهان

سام
فوتب
رسی
به گ
تیم

سامان در فرانسه گل کاشت
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آبى، خستهآبى، خسته
 در مقابل «گابى»! در مقابل «گابى»!

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
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انتشــار خبرى مبنى بر کشــت گلخانه اى مواد مخدر با 
تسهیالت کمیته امداد، واکنش شدید مسئوالن این نهاد 

را در پى داشت.
این خبر از اظهارات رئیس  جهاد کشــاورزى دنا در استان 
کهگیلویــه و بویراحمد گرفته شــده بود کــه گفته بود: 
«متأســفانه فردى با عنوان اشتغالزایى مددجویان کمیته 
امداد امام(ره)، تســهیالتى حــدود 400 میلیون تومان 
دریافت کرده و در همان گلخانــه، گیاه مخدر مارى جوانا 

کاشته است.»
 فضل ا... آذرفر با بیان اینکه این گلخانه از حدود سه سال 
پیش تعطیل شده است، خاطرنشان کرد: کشت گیاه مخدر 
مارى جوانا در این  گلخانه از حدود دو ماه پیش آغاز شده و 

ما نیز واقعاً فکر مى کردیم این کارگاه تعطیل شده است.
اما  على اکبــر خادمى، مدیرکل طرح هــاى اقتصادى و 

خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) بابیان اینکه کمیته 
امداد بین سه تا پنج سال پس از پرداخت وام بر طرح هاى 
اقتصادى مددجویان نظارت مى کند، عنوان کرد:  فردى که 
مارى جوانا کشت کرده است نه مددجوى کمیته امداد بوده و 
نه کارفرمایى بوده است که تکفل اشتغال مددجویان کمیته 
امداد را به عهده داشته باشد، به این ترتیب اقدام وى از محل 

وام هاى کمیته امداد نبوده است. 
خادمى با اشاره به مبلغ وام هاى پرداخت شده از سوى کمیته 
امداد نیز افزود: سقف وام هاى مددجویان کمیته امداد 75 

میلیون تومان است.
دادستان شهرســتان دنا هم پس از انتشار این خبر ضمن 
اعالم دستگیرى این فرد عنوان کرد: کشت این گیاه مخدر 
در 7 هکتار صحت ندارد و در حدود یک هکتار این کشت 

انجام شده  است.

برنامه زنده «شب فیروزه اي» که شنبه شب به صورت زنده 
از دریاچه شهداي خلیج فارس-چیتگر- از شبکه 5 سیما 
پخش می شد به محلی براي شوخی هاي پیش پا افتاده 

مجري و مهمان برنامه زنده تلویزیونی تبدیل شد.
به گــزارش عصرخبر، «دســتت الي در نــره»، «چند 
سالتونه»، بخشی از شوخی هاي مجري با خانم بهنوش 

بختیاري بود.
بختیاري بعد از شعر کوتاهی که مجري خواند خطاب به او 

گفت منم یک شعر درباره «دل» بخوانم؟

مجري برنامه که سعی می کرد برنامه اي متفاوت اجرا کند 
گفت: «شما مگه شــعر هم بلدین؟» و بهنوش بختیاري 
خواند: «اي دل تو خریداري نــداري...» در اینجا بود که 
مجري وسط شعرخوانی بختیاري پرید و با خب گفتن سعی 
در جمع کردن و ادامه ندادن ترانه مشهور لیال فروهر داشت 
که بهنوش بختیاري با خنده گفت: «منظورم دل خودمه!»

بعد از این بحث در برنامه زنده تلویزیونی که قبلش درباره 
دانشــگاه پیام نور رفتن خانم بختیاري بود با شوخی هاي 

دیگري دنبال شد.

نرخ هاى جدید 17 مسیر هوایى با مبدأ یا مقصد اصفهان اعالم شد

پرواز برفراز اصفهان ارزان شد!
نرخ بلیت (ریال)مقصدمبدأردیف

2/900/000آباداناصفهان1
4/300/000ارومیهاصفهان2
2/900/000اهوازاصفهان3
3/900/000بماصفهان4
4/200/000بندرعباساصفهان5
5/400/000چابهاراصفهان6
4/600/000زاهداناصفهان7
4/200/000سیرىاصفهان8
3/500/000عسلویهاصفهان9
4/400/000قشماصفهان10
3/300/000کرمانشاهاصفهان11
3/800/000کیشاصفهان12
2/900/000ماهشهراصفهان13
3/900/000اصفهانتبریز 14
2/900/000اصفهانتهران15
2/900/000اصفهانشیراز16
4/300/000اصفهانمشهد17

رئیس اتحادیه سنگ بر و سنگ تراش از وجود بیش از 
صد نوع سنگ تراورتن و مرمریت بى نظیر در جهان در 

معادن ایران خبر داد. 
مهدى ملک زاده با اشاره به اینکه این سنگ ها با کیفیت 
بسیار باال فقط در معادن ایرانى وجود دارد، افزود: به دلیل 
نبود بازاریابى مناسب براى این سنگ ها که متقاضیان 
خارجى نیز دارد مانع از صادرات فرآورى شــده آنها به 
بازارهاى جهانى مى شود. وى با بیان اینکه سنگ هاى 
ایرانى به صورت خام صادر و پــس از فرآورى در چین، 
ترکیه و ایتالیا با نام آن کشورها صادرات مجدد مى شود، 
گفت: حضور در نمایشگاه هاى جهانى یکى از بهترین 

روش هاى عرضه ســنگ ایــران در بازارهاى جهانى 
است که متأســفانه براى حضور تولیدکنندگان حمایتى 

وجود ندارد.
ملک زاده با اشاره به واردات ســنگ قبر از چین افزود: 
ســنگ نما و کف نیــز از ترکیــه و ایتالیا وارد کشــور 

مى شود.
 رئیس اتحادیه سنگ بر و ســنگ تراش، رونق صنعت 
سنگ را سبب فعال شدن بیش از ده نوع صنعت اعالم 
کرد و ادامه داد: ایران از لحــاظ ظرفیت معدنى در رتبه 
نخست جهان قرار دارد اما ســهمى در صادرات سنگ 

فرآورى شده ندارد.

حجت االســالم و المسلمین رى شــهرى در بخشى از 
خاطراتش درباره کمک رهبــر انقالب به حرم حضرت 
عبدالعظیم مى نویسد: «آخرین دیدار من با مقام معظم 
رهبرى در سال 73، روز ششم اسفندماه صورت گرفت 

که عمدتاً در حال قدم زدن در حیاط بود.
گفتنى است، مدتى پیش تر، ایشان ضمن دیدار از طرح 
توسعه  آستانه حضرت عبدالعظیم، اجماًال قول دادند که به 
این طرح کمک کنند، اما بعد از پیگیرى موضوع از آقاى 
محمدى گلپایگانى، مطلع شدم تنها یک میلیون تومان 
به عنوان کمک در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به 
اندك بودن این مبلغ، این تصور در ذهنم شکل گرفت که 

مبادا مشکلى وجود داشته که موجب دلگیرى و ناراحتى 
معظم له شده اســت.  در آن دیدار خدمت ایشان عرض 
کردم آیا چیزى موجب ناراحتى شما شده است که تنها 
یک میلیون تومان به عنوان کمک به طرح توسعه آستان 
در نظر گرفته اید؟ فرمودند: «خیر، من از شــما دلگیرى 
ندارم. پول هاى نزد من مصارف خاص دارد. از این پول ها 
شاید بتوان براى ساختن یک ورزشگاه در شهررى استفاده 
کرد، زیرا این کار بانى ندارد، اما چون آســتانه امکاناتى 
در اختیار دارد، شــما باید بتوانید به طرق مختلف، پول 
مورد نیاز را براى طرح توســعه آستانه فراهم کنید و من 

نمى توانم کمک چندانى به این قضیه بکنم.»»

ذخایر 100 نوع سنگ بى نظیر 
جهان در ایران

خاطره رى شهرى از 
کمک نقدى رهبرى

قاضى فاسد اصفهانى 
برکنار شد

سـخنگوى قوه قضائیه اسـامى دو    تسنیم|
قاضى فاسد در دادگسترى تهران و اصفهان که از کار 
برکنار شده اند را اعالم کرد. حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محسـنى اژه اى در نشسـت خبرى خود 
اظهار کرد : رئیس شعبه 105 دادگاه کیفرى 2 اصفهان 
به نام آقاى محمود سعادت فرزند حسنعلى به اتهام فساد 
اخالقى پرونده اش مطرح و به سلب صالحیت قضایى 
و انفصال دائم از شـغل قضایى محکـوم و این رأى در 
تاریخ 22 مرداد 97 قطعى شد. فرد دیگرى به نام مجید 
شکارى فرزند خسرو، رئیس شعبه 1024 دادگاه کیفرى 
2 تهران اسـت که به اتهام فسـاد مالى( اخذ رشوه) در 
دادگاه عالى انتظامى قضات محکوم به سلب صالحیت 

قضایى و بازخریدى محکوم شد.

اقتصاد هم بى وزیر شد
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى با ادامه    ایرنا|
فعالیت مسـعود کرباسـیان در وزارت امور اقتصادى و 
دارایى مخالفت کردند و وى از همراهى دولت دوازدهم 
بازماند. کرباسـیان دیروز 137 رأى موافق اسـتیضاح، 
121رأى مخالف استیضاح و دو رأى ممتنع از مجموع 
260 رأى ماخوذه مجلس را کسب کرد و نمایندگان با 
ادامه مسـئولیت وى در وزارت امور اقتصادى و دارایى 
مخالفـت کردنـد. روز 17 مـرداد ماه هم علـى ربیعى، 
وزیر سـابق کار با حکـم نمایندگان مجلـس از دولت 

کنار رفته بود.

تشکر عجیب 
روزنامـه «خراسـان» در سـتون    آفتاب  نیوز|
«حرف مـردم» خود نوشـت: تنها کاالیى کـه در این 
ایـام افزایش قیمت نداشـته «تریاك» اسـت، دسـت 
قاچاقچیـان محتـرم درد نکنـد. از مسـئوالن محترم 
خواهانیم که از مشـاوره با آنان در اداره امور مملکت و 

کاهش قیمت ها حداکثر استفاده را ببرند.

واکنش به مداح حاشیه ساز
  ایسنا| نایب رئیس مجلس شـوراى اسالمى 
اظهارات اخیر منصور ارضى، مداح معروف در مراسـم 
روز عرفه را شـامل توهین به مرحوم آیت ا... هاشـمى 
و رئیس جمهور دانسـت. على مطهرى در یادداشـتى 
با عنوان «چرا خیانت» نوشـت: کوتاهى، قصور و کم 
کارى روحانیت بوده اسـت که کرسـى تعلیم و تربیت 
جامعه را به دسـت ایـن گونه مداحـان که معمـوًال از 
تهذیب نفس کافى برخوردار نیستند، سپرده است که 
خواسته یا ناخواسته به فضاى سیاسى و معنوى جامعه 

آسیب مى رسانند.

ترویج آدم ربایى!
آزار و اذیت زنان از سوى برخى رانندگان   ایران |
مسافربرنما یکى از جرائمى است که در سال هاى اخیر 
در شهرهاى مختلف کشـور به خصوص تهران باعث 
نگرانى شدید مردم شده است. عبدا... رستگار، حقوقدان 
و وکیل دادگسترى می گوید: به سریال هاى داخلى و 
خارجى تلویزیون نگاه کنید مى بینید که انواع و اقسام 
شیوه هاى آدم ربایى را به شکل محسوس و نامحسوس 
آموزش مى دهد اما در هیچیک ازمجموعه هاى ایرانى 
نمى بینیم که به مردم آموزش دهند که تو مى توانى در 
مواقع خطر مثًال فرمان خودرو را بچرخانى یا با ته میله 

پشت سرى صندلى شیشه را بشکنى و فرار کنى.

سناتور ضد ایرانى درگذشت
سـناتور «جـان مک کیـن»، رئیـس    فارس|
کمیته خدمات مسلح سناى آمریکا در سن 81 سالگى 
درگذشت. دفتر مک کین اعالم کرد که وى پس از 14 
ماه ابتال به سـرطان و تومور مغزى، بامداد یک شـنبه 
تسلیم این بیمارى شده و جان باخت. وى شامگاه جمعه 
اعالم کرده بود که به دلیل کهولت سن و عدم بهبودى، 
روند درمان تومور مغزى خود را متوقف کرده است. جان 
مک کین از جمله سردمداران سیاست هاى ضد ایرانى 
در کنگره آمریکا و خواسـتار تقابل حداکثـرى با ایران 

بود. 

خبرخوان
دغدغه یوز داریم اما...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى    ایسنا|
گفت: ما دغدغه یوزپلنگ ایرانى داریم که باید 
هم داشته باشیم اما دغدغه اینکه موسیقى اقوام 
در فناست، نداریم؛ در حالى که این ریشه هاى 
عمیقى که از دســت مى دهیم، دیگر در عمق 

کشت نمى شود و سطحى است.

راه مقاومت 
در برابر آمریکا

  ایسنا| بیژن کامــکار، نوازنده معروف 
دف معتقد است در شــرایطى که مردم گرفتار 
هســتند و آمریکا ناجوانمردانه به ایران هجمه 
وارد مى کند باید مقاومت کنیم و به خواسته آنها 
تن ندهیم؛ یکى از راه هاى مقاومت این است 

که موسیقى گوش بدهیم و شاد باشیم.

پراید 
همچنان رکورد مى زند

  خبرگزارى دانشجو| گزارش جدید  
قیمت خودرو حکایت از افزایش ســه تا هفت 
میلیون تومانى قیمت انواع خودروهاى داخلى 
دارد.  از جمله پراید 111 روز شــنبه با رشد دو 
میلیون تومانــى با قیمــت 38 میلیون تومان 

فروخته مى شود.

بتمن و فردوسى
  فارس| داریوش نصیرى، داور سومین 
دوره جشــنواره نقاالن علوى عنوان کرد: به 
جاى بتمن و ســوپرمن، بچه ها را با قهرمانان 
شاهنامه و نقل و نقالى  مذهبى آشنا کنیم تا در 

زندگى شان هم اثرگذار باشد.

زلزله باران!
  ایسنا| دکتر مهدى زارع، عضو هیئت 
علمى پژوهشگاه بین المللى زلزله و مهندسى 
زلزله با اشــاره به زلزله شنبه شــب در استان 
کرمانشــاه توضیح داد: از زلزله 21 آبان سال 
گذشته تاکنون، 15 هزار زلزله با بزرگاى بیش 

از 2 در این منطقه به ثبت رسیده است.

تابستان سوزان جهانى
تابستان 2018 چهارمین تابستان    مهر |
گرم تاریخ است. در تابســتان جارى گرمایش 
در سراســر نقاط جهان دیده شد. دماى هواى 
دهکده اى در عمان به مدت 51 ساعت متوالى 
باالتر از 42 درجه ســانتیگراد بود. در مردادماه 
دماى 41 درجه سانتیگراد در ژاپن نیز رکورد زد. 
این درحالى است که 70 نفر در کانادا به دلیل 
موج گرما فوت کرده انــد. در ژاپن بیش از 57 
هزار نفر فوت کرده اند. همچنین موج گرما در 

کراچى نیز 65 قربانى گرفته است. 

اجاره خوابگاه به 
مسافران! 

پس از مــدارس، خوابگاه هاى    چمدان|
دانشــجویى نیــز به عنــوان محل اســکان 
گردشگران در شهرهاى مختلف مورد استفاده 
قرار مى گیرنــد. هتلــداران و اقامتگاهداران 
سال هاست نســبت به اســکان گردشگران 
در اقامتگاه  هاى غیررســمى ماننــد مدارس، 
خوابگاه ها و مراکز اسکانى دستگاه هاى مختلف 
دولتى معترض هستند. صندوق رفاه دانشجویى 
نیز حاال خوابگاه هــاى تحت اختیار خود که در 
تابستان ها تخلیه مى شــوند را به گردشگران 
اجاره مى دهد. خوابگاه هایى که محل زندگى 
دانشجویان در طول سال اســت و اکثراً نیز به 
بهانه نبود منابع مالى با کمبــود امکانات روبه 

رو هستند.

نرخ پروازها تا پایان مهرماه تعیین شد و هیچ شرکتى اجازه 
ندارد باالتر از این نرخ ها بلیت بفروشد. این تصمیم پس از 
جلسه مدیران عامل شرکت هاى هواپیمایى در محل انجمن 
شرکت هاى هواپیمایى اتخاذ و مقرر شد سقفى براى بلیت 
پروازهاى داخلى تعیین شود و تا پایان مهر ماه این رقم تغییر 
نکند. دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى تأکید دارد که با 
نرخ هاى مصوب 50 درصد از قیمت بلیت پروازهاى داخلى 

کاسته مى شود.
افزایش عجیب قیمت بلیت پروازهاى داخلى در چند روز 
اخیر، فرودگاه ها را خالى از مسافر و صندلى هاى هواپیماها 
را بى مسافر کرد. در این شرایط گردشگرى کشور به شدت 

دچار تزلزل شده بود تا جایى که على اصغر مونسان، رئیس 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى از 
معاون اول رئیس جمهور درخواســت کرد که کمیته اى 
به منظور واقعى ســازى قیمت پروازها و سفر ایجاد شود. 
عباس آخوندى، وزیر راه و شهرسازى نیز همزمان با این 
درخواست ها تأکید کرد که در شرایط فعلى حفظ صنعت 

هوانوردى مهمتر از قیمت بلیت است.
در همین زمینه، مقصود اســعدى ســامانى، دبیر انجمن 
شرکت هاى هواپیمایى با اشاره به برگزارى جلسه اى در 
صبح روز شنبه سوم شــهریور ماه اعالم کرد: در جریان 
این جلسه، شرکت هاى هواپیمایى ایرانى داوطلبانه اعالم 

آمادگى کردند که با وجود آزادسازى نرخ ها به منظور کمک 
به شرایط اقتصادى کشور و سیاست هاى صنعت هواپیمایى 
نرخ هاى مشــخصى براى انجام پروازهاى داخلى شــان 
نهایى کنند و تا پایان مهر ماه امسال تغییرى در آنها ایجاد

 نکنند. 
سامانى ادامه  داد: این نرخ ها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها 
به شــمار مى رود و در صورت عدم کشش بازار و تصمیم 
گیرى شرکت هاى هواپیمایى امکان پایین آمدن آن نیز 
وجود دارد، اما قطعًا هیچ شرکتى اجازه نخواهد داشت که 

بیشتر از این قیمت بلیت فروشى کند.
در جدول اعالم شــده، فهرســت کامل نرخ پروازهاى 

داخلى «درجه اکونومى» از اصفهان به مقصد شــهرهاى 
دیگر و برعکس نیز اعالم شــده است. کالس اکونومى، 
آخرین کالس پروازى اســت که در ایــران رواج دارد و 
مشتریان آن مسافران عادى هســتند. کالس اکونومى 
در یک پرواز بیشــترین صندلى ها را بــه خود اختصاص 
مى دهد؛ قیمت بلیت آن پایین تریــن نرخ بلیت هواپیما 
را دارد و صندلى هاى کالس اقتصــادى در ردیف هاى 
کنار هم قرار دارند. امکاناتى که براى مســافران این نوع 
پرواز در نظر گرفته مى شــود، معموًال از تعداد محدودى 
روزنامه، مجله تبلیغاتــى و کارت راهنماى پــرواز فراتر

 نمى رود.

نرخ بلیت پرواز درجه اکونومى
با مبدأ و مقصد اصفهان

ماجراى کشت مارى جوانا 
با تسهیالت کمیته امداد چیست؟

شرمسارى بزرگ 

حوزویان موافق روحانى نیستند

نوت 9 وارد ایران شد به قیمت 15 میلیون تومان!پخش ترانه لیال فروهر از صدا و سیما!

بنیانگــذار یــک آژانــس گردشــگرى در انگلیــس، 
تعلیق پروازهــاى لندن-تهــران شــرکت هواپیمایى 
«بریتیش ایرویز» را «شرمسارى بزرگ» خواند. شرکت 
هواپیمایى بریتیش ایرویز هفته گذشته اعالم کرد به دلیل 
فقدان توجیه اقتصادى پروازهاى لندن-تهران این پروازها 
را از 22 سپتامبر تا اطالع ثانوى به حالت تعلیق در مى آورد.

 Wild در همین راســتا، آژانس گردشــگرى انگلیســى
Frontiers که تورهــاى متنوعى را بــراى مقصدهاى 

مختلف گردشگرى ایران برنامه ریزى مى کند مجبور شده 
است براى گردشگران انگلیسى که عالقه مند به بازدید از 

ایران هستند پروازهاى جایگزین در نظر بگیرد.
«جانى بیلباى»، بنیانگذار Wild Frontiers در گفتگو با 
روزنامه انگلیسى «ایندیپندنت» این تعلیق را «شرمسارى 
بزرگ» خواند و افزود: «ما درمدت ده ســال اخیر بیش از 
1500 نفر را بدون بروز هیچ حادثه اى به ایران فرستاده ایم.» 
بیلباى گفت: «بزرگ ترین مســئله درباره ســفر، در هم 
شکستن مرزها و ســبقت گرفتن از منازعات ژئوپولتیک 
است. هربار مشــتریان ما از ایران باز مى گردند مى گویند 
ایرانى ها دوستانه ترین مردمى هستند که تاکنون دیده اند 

و مهمان نوازى ایرانیان افسانه اى است.»

تجمع اخیر برخى طالب و روحانیون در مدرســه فیضیه 
قم، محــور گفتگوى «خبرآنالین» با حجت االســالم و 
المسلمین محمدحسن نبوى، معاون تبلیغ و آموزش هاى 
کاربردى حوزه هاى علمیه اســت؛ شخصى که به واسطه 
حضور 17ساله اش در بدنه اصلى مدیریت حوزه هاى علمیه 
سراسر کشور، به لقب شیخ المعاونین حوزه معروف شده 
است. بخشى از اظهار نظرات او را در این گفتگوى مفصل

 بخوانید:
■ اینکه یک بنده خدا و یک نفر، یک پالکارد دســتش 
گرفته (پالکاردى که روى آن نوشته شده بود، «اى آنکه 
مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت»)، این خیلى کار 
اشتباهى است و نباید بهانه به دست دیگران مى داد؛ ولى 
واقعاً سؤال این است که از این شعار، واقعاً این فهمیده مى 
شود که ما رئیس جمهور را مى کشیم؟! من همچین چیزى 
از این حرف نمى فهمم، بلکه مثًال گفتند، اگر افرادى دنبال 

مذاکره باشند، ممکن است دچار آفت هایى و آسیب هایى 
شوند؛ البته حرف بدى زدند، یعنى اصًال شعار، شعار ناجورى 

است و اشتباه هم است.
■ اکثریت حوزه، با مشى اقتصادى دولت موافق نیست. با 
مشى دولت در زمینه مذاکره هم موافق نیست؛ آنکه من در 
حوزه هستم و مى بینم، اکثریت حوزه موافق دولت آقاى 

روحانى نیست.
■ وقتى خود آقاى ظریف قبول دارد که اشتباه کرده و شما 
هنوز حمایت مى کنید، این خیلى فیلم است. همین اخیراً 
آقاى ظریف گفته، ما فکر مى کردیم اینها (آمریکایى ها) 
به عهدشان وفا مى کنند، اما اشتباه کردیم. او دارد مى گوید 
و شما مى گویید مراجع تقلید حمایت کردند؟ مراجع تقلید 
از مذاکره کنندگان حمایت نکردنــد. کلیت حوزه و بدنه 
حوزه که من با آنها مرتبط هســتم، غالباً از این مذاکرات، 

ناراضى بودند.

جدیدترین فبلت سامسونگ به طور غیررسمى وارد ایران 
شده و به قیمت باورنکردنى 15 میلیون تومان به فروش 
مى رسد. قیمت پیشنهادى نسخه 128 گیگى این گوشى 
قلمدار مجهز به دو سیمکارت 15 میلیون و 500 هزار تومان 
تعیین شده و به فروش مى رسد. این در حالى است که بازار 
موبایل به دالیل متعدد در اغما فرورفته و مردم همچنان 
منتظرند تا قیمت ها پایین آمده تا بتوانند خرید کنند، اما واقعًا 

این انتظار بیهوده است؟

این روزها قدرت خرید مردم پایین آمــده و قادر به خرید 
نیستند. قاچاقچیان دیروز موبایل هم که امروز با کت وشلوار 
و ارز دولتى موبایل وارد کرده اند، پس از فروش چند برابر 
قیمت، با طمع بیشتر موجودى احتکار کرده خود را در حالى 
مى فروشــند که خریدارى وجود ندارد و معلوم نیست این 

وضع تا کى و کجا ادامه پیدا کند؟
به زودى آیفون هاى جدید نیز وارد بازار خواهند شد و باید 

منتظر رقم 15 و 20 میلیونى نیز براى آنها باشیم!



استاناستان 03033302 سال  پانزدهمدوشنبه  5  شهریورماه   1397

هواى اصفهان 
امروز گرم تر مى شود

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
دماى هواى اصفهان امروز روند افزایشى به خود مى گیرد. 
حجت ا... على عسگریان با اشـاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز  آینده اظهارداشت: 
در این بازه زمانى، جو نسـبتاً پایدار بر روى استان حاکم 
است و آسمان صاف تا کمى ابرى و گاهى وزش باد شدید 
پیش بینى مى شـود. وى افـزود: در خصـوص وضعیت 
دمایى استان، تا آخر هفته جارى وضعیت پایدارتر شده و 
آسمان صاف و آفتابى پیش بینى مى شود.على عسگریان 
تاکیـد کرد: امـروز رونـد افزایش یـک درجـه اى دما را 
خواهیم داشت و  در روزهاى آخر هفته دما روند کاهشى 

به خود مى گیرد.

دوبله همزمان آثار رقابتى 
جشنواره کودك و نوجوان

آثار بخش هاى رقابتى جشـنواره بیـن المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان همزمان دوبله مى شود. چهار گروه 
از صداپیشـگان سـینما و تلویزیون از تهران و اصفهان 
همزمان آثار بخش هاى رقابتى شـامل 20فیلم بخش 
مسابقه سینماى ایران و 30فیلم کوتاه را دوبله مى کنند. 
گروه اول به سرپرسـتى «پرویز ربیعى» شـامل «مریم 
رادپور» و «نسـیم رضاخانى»، گروه دوم به سرپرسـتى 
«افشـین زى نورى» متشـکل از «فریبا رمضـان پور» 
و «شـیال آژیر»، گروه سوم متشـکل از «رضا آفتابى»، 
«مهوش افشـارى» و «نازنین یارى» صداپیشگى آثار 
ایـن دوره جشـنواره  را برعهـده دارند.همچنیـن گروه 
چهارم از میان صداپیشگان اصفهان به سرپرستى «على 
اعتمادى» متشـکل از «نسـیم سـلیمى نبى» و «نگار 
معین» دوبله برخى از فیلم هاى کوتاه حاضر در جشنواره 

را برعهده دارند. 

جذب دانشجوى«آموزش 
ابتدایى»در دانشگاه آزاد فریدن

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى فریدن از جذب دانشجوى 
بـدون آزمـون رشـته«آموزش ابتدایـى» در ایـن واحد 
دانشـگاهى بـراى نیمسـال 97-98 جهـت معرفـى و 
تامین نیروى انسـانى مدارس آمـوزش و پرورش غرب 
اسـتان اصفهان خبر داد. محمدرضا نادرى درباغشاهى 
اظهارداشـت:کمبود معلم یکى از مشـکالت اساسى در 
آموزش و پرورش اسـت و دانشـگاه آزاد اسالمى جهت 
رفع کمبود معلم و چالش تامین نیروى انسانى به کمک 
آموزش و پرورش باید بیاید. وى اضافه کرد: رشته آموزش 
ابتدایى به دلیل کمبود معلم و اهمیت تدریس در مقطع 
ابتدایى، یکى از رشته هاى پرطرفدار در زمان کنونى براى 

داوطلبان شغل معلمى است.

از امروز ؛ «مبادله کتاب» 
طـرح مبادله کتـاب بـا شـعار «بیایید بـا هـم بخوانیم» 
امروز در کتابخانـه میرداماد و تخصصى حقوق سـازمان 
فرهنگـى اجتماعى ورزشـى اجرا مى شـود. شـهروندان 
اصفهانى با شـرکت در ایـن طرح، کتاب هایـى که مطالعه 
کرده اند را به کتابخانه میرداماد تحویل داده و به جاى آن 
کتاب هاى مورد نیازشان را به انتخاب خود دریافت کنند. 
این طرح با برگزارى یک نشست، امروز از ساعت 10صبح 
در کتابخانه میرداماد واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى، 
ابتداى نیکبخت غربى اجرا مى شود. شهروندان عالقه مند 
براى شرکت در این طرح روزهاى زوج از ساعت 14تا20 به 

کتابخانه میرداماد و تخصصى حقوق مراجعه کنند.

19 روستاى گلپایگان به زودى 
آبرسانى مى شود

فرماندار گلپایگان گفت: از محل تصفیه خانه، آبرسـانى به 
19 روستاى گلپایگان صورت مى گیرد که مهمترین پروژه 
در شهرستان خواهد بود. حسین یارمحمدیان با بیان اینکه 
آبرسانى از محل تصفیه خانه به سه شهر گلپایگان، گوگد و 
گلشهر در طول دولت تدبیر و امید با اجراى پروژه تصفیه خانه 
آب صورت گرفته اسـت، افزود: 41 پروژه دیگر شهرسـتان 
در هفته دولت مربوط به سـایر بخش هاى دولتى است که 

از سوى بخش خصوصى و منابع دولتى انجام شده است.

خبر

رئیس دانشــگاه اصفهان گفت: به دلیل نوســان ارز، 
دانشگاه اصفهان با کمبود 36 میلیارد تومان بودجه مواجه 
است و در صورتى که این مابه التفاوت بین ارز دولتى و آزاد 
به دانشگاه پرداخت نشود، به مشکل جدى بر مى خوریم.

هوشنگ طالبى با بیان این که در سالى که گذشت چهار 
هزار دانش آموخته در سه مقطع کارشناسى، کارشناسى 
ارشد و دکترا از دانشــگاه اصفهان فارغ التحصیل شدند،  
افزود: امسال گرامیداشــت هفتادمین سالگرد تأسیس 

دانشگاه اصفهان را خواهیم داشت.
وى ادامه داد: مجوز تأســیس بنیاد حامیان دانشــگاه 
اصفهان از وزارت علوم گرفته شده که با هدف ساماندهى 

کمک هاى مردمى و خیرین فعال مى شود.
طالبى با اشاره به فعالیت هاى جانبى براى ارتقاى وضعیت 
آموزشى دانشــگاه،  اضافه کرد: همچنین مرکز توسعه 
عملکرد آموزشى که متولى دوره هاى ضمن خدمت به 
اعضاى هیئت علمى براى باال بردن مهارت هاى تدریس 

است، ایجاد شد.
وى خاطرنشان کرد: ارزیابى درونى از گروه هاى آموزشى،  
نوشتن سرفصل هایى که ایجاد خالقیت کند و کاربردى تر 
شــود و جذب اعضاى هیئت علمى با توجــه به برنامه 
راهبردى پنج ســاله، از دیگر اقدامات صورت گرفته در 

یک سال اخیر است.

رئیس  نظام پزشکى اصفهان گفت: چنانچه شرایط فعلى 
ادامه یابد و در زمینه افزایش دستمزد پزشکان برنامه ریزى 
الزم صورت نگیرد، جلوگیرى از چند نرخى شــدن تعرفه 
خدمات سالمت بسیار مشکل خواهد بود. عباسعلى جوادى 
اظهار داشت: در حال حاضر 12 هزار نفر عضو نظام پزشکى 
اصفهان هستند که از این تعداد، درحدود هفت هزار و 500 
نفر پزشک و بقیه را داروسازان، دندان پزشکان، فیزیوتراپ ها، 
ماماها، کارشناسان تغذیه، شنوایى سنجى و مشاغل دیگر 
تشکیل مى دهند. وى در ادامه به کنترل شدید دریافت هاى 
غیر متعارف در ســال هاى اخیر اشاره کرد و افزایش قیمت 
برخى تجهیزات پزشکى را ناشى از تغییر قیمت دالر دانست 

و تصریح کرد: بســیارى از مواد مورد نیاز باید با ارز دولتى 
تهیه شوند، در غیر اینصورت  شاهد افزایش قیمت برخى از 
تجهیزات پزشکى خواهیم بود، اما این روند افزایش قیمت ها 
ربطى به دستمزد پزشکان ندارد و در زمینه خدمات رسانى 
به مردم مشــکلى ایجاد نمى کند. همچنین غالمحسین 
صادقیان، عضو هیئت مدیره نظام پزشــکى اصفهان نیز با 
تأکید بر ضرورت پرداخت مطالبات داروخانه ها از ســوى 
سازمان تأمین اجتماعى گفت: با توجه به مطالبات هفت ماهه 
داروخانه هاى طرف قرارداد از این سازمان، اگر 750 داروخانه 
اصفهان با مشکلى روبه رو شوند، چهار میلیون و 800 هزار 

نفر در تأمین داروى خود با مشکل مواجه خواهند شد.

احتمال چند نرخى شدن 
خدمات سالمت

مواجهه دانشگاه اصفهان
 با کمبود بودجه

آغاز برداشت گالبى از 
900هکتار از باغات استان 

عملیات برداشت گالبى از ســطح بیش از 900 
هکتار از باغات باروراســتان آغاز شــد وتا پایان 

شهریور ماه ادامه دارد.
مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: پیش بینى مى شــود درحدود چهار هزار و 
900 تن گالبى زودرس و دیررس از سطح بیش 
از 900 هکتار باغات استان برداشت شود که این 
میزان نسبت به سال گذشته درحدود 50 درصد 
کمتر است. رئیس زاده از مهمترین دالیل کاهش 
برداشت گالبى را خشکسالى و سرمازدگى هاى 
بهاره عنوان کرد و گفت: خشکســالى همچنین 

باعث کاهش کیفیت بخشى از تولید شده است.
مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان تصریح کرد: ارقام عمده گالبى تولید شده 
در استان عبارتند از: شاه میوه، نطنزى، سیبرى، دو 
فصله، کوشیا و اسپادانا و بیشترین سطح باغات 
گالبى نیز در شهرستان هاى خمینى شهر، نجف 
آباد، نطنز، اصفهان، سمیرم، گلپایگان، فالورجان 

و شاهین شهر واقع شده است.

افتتاح 19 پروژه راه سازى 
همزمان با هفته دولت

مدیرکل راه وشهرسازى استان اصفهان از افتتاح 
173 کیلومتر راه، 296 واحد مسکن مهر و انجام 
هشــت پروژه عمران و بهســازى در بافت هاى 

ناکارآمد شهرى در استان اصفهان خبر داد.
حجت ا... غالمى گفت: احــداث باند دوم دامنه 
- خوانســار- گلپایگان - خمین، احداث بزرگراه 
کاشان – مشــهد اردهال – برزك، احداث باند 
دوم نایین - انارك، احــداث کمربندى خمینى 
شهر – نجف آباد، احداث کمربندى آران وبیدگل 
و اتصال به جاده قم – گرمسار، بهسازى راه اصلى 
سفید دشت – زرین شــهر، بهسازى محور قلعه 
شور – سه راهى رحیم آباد، احداث راه زیار- اژیه 
– ورزنه – حسن آباد و هرند – کوهپایه و احداث 
باند دوم زواره – اردستان در مجموع به طول 133 
کیلومتــر از جمله پروژه هاى بزرگراهى اســتان 
محسوب مى شود که با اعتبار هزارو 362 میلیارد 

ریال در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

تولید 4 میلیون مگاوات برق 
در اصفهان

در پنج ماه نخســت امســال، در نیروگاه شهید 
منتظرى اصفهان چهار میلیون مگاوات برق تولید 
شده اســت. مدیر نیروگاه شهید محمد منتظرى 
گفت: از ابتداي امســال تاکنون با دســتیابى به 
این میزان برق، تولید آن یک و نیم درصد بیشتر 
از مدت مشــابه پارسال شده اســت.  عبدالغفور 
ضیایى، نیروگاه شــهید منتظــرى را مجهز به  
برج هاى خنک کننده خشــک دانست و  افزود: 
این موفقیت در افزایش تولید برق این نیروگاه در 
شرایط  بحران کم آبى محقق شده و مصرف آب 
به هیچ عنوان اضافه نشده است. وى فعالیت  این 
نیروگاه را از طریق بخش خصوصى عنوان کرد و 
گفت: آب مورد نیاز نیروگاه از پساب شاهین شهر 
تامین و پســاب با حجم  100 متــر مربع برثانیه 

تصفیه مى شود.

بهره بردارى از60 پروژه 
راهدارى در هفته دولت 

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان از افتتاح 60 پروژه راهدارى در هفته دولت 
در اصفهان خبر داد. مهدى خضرى اظهار داشت: 
بر اســاس اولویت هاى تعریف شده، کلنگ زنى 
مجتمع هاى خدماتــى، رفاهى و راه اندازى مرکز 
معاینه فنى مکانیزه خودروهاى ســنگین و نیمه 
سنگین براى حفاظت از محیط زیست و تقویت 

ایمنى خودروها در دستور کار قرار گرفت. 
وى بیان داشت: به مناسبت هفته دولت 60 پروژه 
با اعتبارى بالغ بــر هزار میلیارد ریــال در حوزه 
راهــدارى، حمل و نقل، مجتمع هــاى خدماتى 
رفاهى و ســامانه هاى حمل و نقل هوشمند به

 بهره بردارى مى رسد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: در حال 
حاضر موج خرید و فروش مسکن، تحت تاثیر نوسانات 
بازار ارز شــکل گرفته، به گونه اى که افراد به دنبال این 
هستند که سرمایه و دارایى هاى خود را از شکل پول، به 

دارایى با ارزش مسکن تبدیل کنند.
رسول جهانگیرى با اشــاره به رونق نسبى بازار مسکن 
در خرید و فروش اظهارداشت: در حال حاضر مراجعات 
براى خریــد و فروش مســکن در اصفهان نســبت به 
چند سال گذشته بیشتر شــده، اما این مراجعات باید به
 زیرساخت هاى بازار مسکن گسترش یابد تا مفید باشد.

وى افزود: در صورت مراجعه مردم به شهردارى ها براى 
گرفتن پروانه ساخت و ساز مى توان ادعا کرد که به طور 

واقعى بازار مسکن دچار رونق شده است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان با بیان اینکه 
متاســفانه مراجعات خرید و فروش در بازار مسکن هنوز 
به سمت شهردارى نرفته است، تاکید کرد: افزایش قیمت 
مصالح ساختمانى با توجه به نوسانات نرخ ارز، هزینه هاى 
باالى گرفتن پروانه ساخت و ساز و .... باعث شده تا رونق 

بازار مسکن تنها در حد مراجعه و خرید و فروش باشد.
وى با تاکید بر اینکــه دولت باید با اخذ سیاســت هاى 
کالن اقتصادى، موجب افزایش قدرت خرید مردم شود، 
تصریح کرد: در این شرایط، رونق مى تواند به زیرساخت 

بازار مسکن انتقال یابد.
وى با بیان اینکه رونق مراجعات بــراى خرید و فروش 
مسکن در اصفهان در حدود 30 درصد است، گفت: این 
مراجعات، بر افزایش قیمت مسکن به همین نسبت اثر 

گذاشته، اما این معامالت ریشه اى نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با اشاره به ایراد 
بزرگ رونق نســبى مراجعات و خرید و فروش مسکن، 
تاکید کرد: طى چند سال گذشــته به دلیل رکود خرید و 
فروش، بازار آرامى در رهن و اجاره داشــتیم، اما با ایجاد 
رونق در معامالت مسکن، متاسفانه افرادى که از خواب 
سرمایه هاى خود مى ترســیدند و امالك خود را به بازار 
رهن و اجاره آورده بودند، آنها نیز به بازار خرید و فروش 
وارد شده و موجب برهم خوردن تناسب بازار رهن و اجاره 
نسبت به سال گذشته شــده اند و هزینه ها درحدود 15 

درصد افزایش داشته است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور گفت: به جاى اینکه منتظر باشــیم تا شرکت هایى 
همچون فوالد مبارکه آالینده اعالم شوند و بتوانیم از آنها 
عوارض آالیندگى اخذ کنیم، بهتر اســت این صنایع سبز را 
تشــویق کنیم تا آنها با جدیت هرچه بیشتر در زمینۀ بهبود 
فعالیت هاى زیست محیطى خود گام هاى مؤثرترى بردارند.

کالنترى تصریح کرد: نباید شــرایط به گونه اى باشــد که 

برخى سازمان ها و ادارات کشور، به دلیل جذب منابع مالى 
و جبران کمبود درآمد خود، برخى کارخانه ها ازجمله شرکت 
فوالد مبارکه را به آالینده بودن متهم کنند. وى با تأکید بر 
اینکه شرکت فوالد مبارکه درزمینۀ ارتقاى شرایــط زیست 
محیطــى خود سرمایه گذارى هاى قابل توجهى انجام داده 
است، اظهار داشت: با توجه به دستاوردهاى زیست محیطى 
فوالد مبارکه باید اذعان داشت، این شرکت صنعت سبز است.

ســارقى که با تهدید آتش زدن بانک، امــوال مردم را 
سرقت کرد، دستگیر شد. معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان گفت: ســارقى که با تهدید 
آتش زدن بانک با بنزین، مبلغ  135میلیون ریال سرقت 

کرده بود، با تالش کارآگاهان پلیس آگاهى استان در 
مخفیگاهش دستگیر شد. جهانگیر کریمى با بیان اینکه 
این سارق غیربومى و سابقه دار با استفاده از یک دستگاه 
موتورسیکلت ســرقتى و فاقد پالك، در یکى از شعب 

بانک شهر اصفهان با تهدید به آتش زدن بانک با بنزین 
توانسته بود اموال مردم و بانک را سرقت کند، موضوع 
در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت. وى گفت: 

متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائى تحویل شد.

دستگیرى سارق بانک
 در اصفهان

فوالد مبارکه صنعت سبز است رونق مراجعات خرید و فروش مسکن در اصفهان

رئیس ستاد مردمى اطعام غدیر گفت: بدنبال احیاى رسم 
غدیر، از هشــت ســال پیش تالش کردیم با توزیع غذا 
بتوانیم طعام غدیر را در اذهان مردم تثبیت کنیم که امسال 

75 هزار پرس غذا در سه استان توزیع مى شود.
روح ا... اعتصامــى با بیان اینکه ســال اول اجراى طرح 
احیاى اطعام غدیر، بین شش هزار و 500 نفر توزیع شد و 
این در حالى است که امسال میزان توزیع غذا به 75 هزار 
نفر رسیده است، تصریح کرد: توزیع غذا از سال 90 آغاز 
شد که به ترتیب بین شش هزار و 500، 10 هزار و 500 در 
سال 91، 16 هزار و 800 در سال 92، در سال 93 بین 23 
هزار نفر، سال 94 بین 32 هزار نفر، سال 95 بین 30 هزار 

نفر و سال 96 بین 50 هزار نفر توزیع شد.
رئیس ســتاد مردمى اطعام غدیر تصریح کرد: هر ساله 
بخشــى از این غذاها بین خیریه ها، مساجد، کانون هاى 

فرهنگى و جشن هاى سطح شهر توزیع مى شود.

وى با بیان اینکه امســال 75 هزار پرس غذا با مبلغ 400 
میلیون تومان تهیه شــده اســت، افزود: این میزان غذا 
بــا 511 خادم بین مــردم توزیع مى شــود. اعتصامى با 
بیان اینکه براى اولیــن بار غذاها عالوه بــر توزیع بین 
مردم اصفهــان بین مــردم یــزد و گیالن نیــز توزیع 
مى شود، گفت: در این طرح کشورهاى دیگر هم مشارکت 

مالى دارند و از آن جمله مى توان به کویت اشاره کرد.

توزیع 75 هزار پرس غذا در 3 استان

«امسال در هفته دولت 1300 پروژه با اعتبار 1884 میلیارد 
تومان در استان اصفهان به بهره بردارى مى رسد.» 

اســتاندار اصفهان که به بهانه هفته دولت، خبرنگاران را در 
سالن اجتماعات استاندارى پذیرا شده بود با بیان این مطلب 
گفت: پروژه هاى هفته دولت در اســتان اصفهان شــامل 
155 پروژه ملى-اســتانى، 185 پروژه استانى، 111 پروژه 
شهردارى ها و 849 پروژه و طرح تعاونى ها، بخش خصوصى 
و... است. این در حالى است که حدود 70 درصد این طرح ها 
و پروژه ها با ســرمایه بخش خصوصى و بقیه دولتى انجام 

شده است.
محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: چادگان با 16 پروژه و اعتبار 
چهار میلیارد تومان کمترین تعداد پروژه ها و اصفهان با 360 
پروژه و اعتبار 223 میلیارد تومان و کاشــان با 104 پروژه 

بیشترین پروژه ها را در استان به خود اختصاص داده اند.
وى ادامه داد: از هفته دولت ســال گذشــته تا هفته دولت 
امسال، طرح هاى زیادى در استان به اجرا درآمد که هر کدام 

اشتغالزایى بسیار خوبى را به ارمغان داشته است. 
استاندار گفت: با اجراى این طرح ها در استان اصفهان، نرخ 
بیکارى استان خوشبختانه در بهار سال 97 نسبت به بهار سال 

گذشته، 2/8 درصد کاهش یافته است.
مهرعلیزاده از کاهش بروکراسى ادارى براى سرمایه گذاران 
در بخش هاى مختلف اســتان اصفهان خبــرداد و گفت: 
درگذشــته ســرمایه گذار براى دریافت مجوز باید از حدود 
20 ســازمان و ارگان اســتعالم مى گرفت تا بتواند مجوز 
فعالیت بگیرد که بســیار زمانبر بود ولى ما در استان پرتال 
ســرمایه گذارى را تهیه کردیم و 101 طرح با ریز اطالعات 
در صنوف مختلف براى سرمایه گذاران در سایت به آدرس 
www.isfahaninvest.com مشــخص شده که 
همه مجوزهــاى الزم را خودمان از دســتگاه ها دریافت و 
طرح ها آماده واگذارى به سرمایه گذاران است که به محض 
شناسایى اهلیت سرمایه گذار مى تواند واگذار شده و مجوز به 
نام ســرمایه گذار صادر گردد. این در حالى است که در زمان 
رونمایى از این پرتال با حضور معاون اول رئیس جمهور براى 
پنج طرح سرمایه گذار پیدا شد و این بهترین راه براى از بین 
بردن غول بروکراسى در ادارات بود که از سوى رئیس جمهور 

نیز به عنوان الگو به دیگر استان ها ابالغ شد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه هفته دولت امســال با سال هاى 
گذشته متفاوت است گفت: در آستانه چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمى، قطعاً باید کارنامه عملکردى به مردم در هفته دولت 
ارائه شــود که بتواند نمره قبولى را به دست آورد، البته طى 
40 سال گذشته فراز و نشــیب هاى فراوانى بود و حکومتى 

داشتیم که تبعیت و سرسپردگى به هیچ قدرتى نداشته و ندارد 
و در این مسیر خواستیم مستقل باشیم که البته این استقالل 
هزینه هایى هم دارد ولى به رغم تحریم، جنگ و... توانستیم 

به اندازه 400 سال تجربه اندوزى کنیم.
استاندار اصفهان در خصوص توسعه فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان گفت: امروز همه طرح هاى توسعه پارکینگ 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان و منابع مالى آن تأمین شده، 
که با سرمایه بخش خصوصى اجرا خواهد شد و سعى داریم 
تا به شهرهاى سن پترزبورگ، مالزى، چین، الجزایر، فرانسه 
یا ایتالیا و... از اصفهان پرواز مستقیم برقرار کنیم و فرودگاه 
شهید بهشــتى اصفهان قادر خواهد بود هر شب 10 تا 15 

هواپیما را براى نگهدارى در خود جاى دهد.
مهرعلیزاده مى گوید: امسال بحرانى ترین سال آبى طى 47 
سال گذشته در اســتان اصفهان بود و در مقایسه با بدترین 
وضعیت ماه هاى 47 سال گذشته، ما بدترین وضعیت آبى را 
داشتیم.  وى گفت: براى عدم خشک شدن باغات هم تصمیم 
به آبرسانى با تانکر به کشاورزان گرفتیم که به علت گرانى 
حمل و نقل که موجب گله مندى ما هم بود با اجازه مقامات 
ارشد کشــور، 30 میلیون مترمکعب آب از سد گرفته شد تا 
باغات سیراب شوند. ولى باید دانست که آب به شرق اصفهان 
نمى رسد اما امید است بتوانیم در پاییز سال جارى آب را براى 

کشاورزان شرق اصفهان تأمین کنیم.
مهرعلیزاده در عین حال گفــت: در هفته دولت، ما هدیه اى 
براى کشاورزان آسیب دیده که حقابه دار بودند از منابع استان 
براى کمک به معیشت آنان در نظر گرفتیم که از 15 شهریور 
ماه ســال جارى پرداخت این هدیه به 26 هزار خانوار آغاز 

خواهد شد. استاندار اصفهان در پاسخ به سئوالى در خصوص 
راه اندازى کمپین «فرزندت کجاســت» هم اینگونه پاسخ 
داد که: ابتدا اینکه طرح اینگونه مســائل در جامعه بیش از 
حد بزرگ شــده و در فضاى مجازى عده اى سعى بر افتراق 
بین دولت و مردم دارند. اینگونه کمپین ها نیز مسائل را حل 
نمى کند و اصوًال هدف کمپین، شفاف سازى نیست. اما با این 
همه، من دو پسر و یک دختر دارم که تحصیالت دانشگاهى 
دارند بدون اینکه پدرشان عضو هیئت علمى باشد یا از مزایاى 
جانبازى استفاده کنند و فارغ التحصیل شده و زندگى عادى 
دارند و مایل به کار ادارى هم نیستند، آقازاده هم نبوده و خارج 
کشور هم نیستند. استاندار اصفهان در مورد عدم به کارگیرى 
بازنشســتگان هم گفت: در این زمینه دو نظریه، یکى نظر 
کارشناسى و دیگرى نظر مدیریتى را باید بیان کنم. در نظریه 
مدیریتى، براساس تصویب مجلس شوراى اسالمى باید ُمّر 
قانون اجرا شود، ولى براســاس نظر کارشناسى معتقدم هر 
قانون باید زمان شــروع و پایان براى هر کارى داشته باشد 
و تصویب عدم به کارگیرى بازنشستگان به این ترتیب که 

اعالم شود کار منطقى نبوده و ممکن است لطمه وارد کند.
وى افزود: در اســتاندارى اصفهان در پایان سال گذشته 
140 نفر بر مبناى قانون بازنشستگى از مجموعه استاندارى 
خارج شدند. مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: به عنوان استاندار 
اصفهــان از اینکه وعده جارى شــدن آب در زاینده رود را 
به مردم داده و اعتقاد دارم این کار شــدنى اســت و اینکه 
مى توانم کارهاى مفیدى را در اســتان به سرانجام برسانم 
خوشــحالم اما اگر قانون باید اجرا شود تالش براى ماندن 
نخواهم کــرد و همه چیــز را به خداوند مى ســپارم، ولى 

هرجا باشــم فعال خواهم بود. وى از جوانگرایى هم در بین 
مسئوالن سخن به میان آورد و گفت: تاکنون سه فرماندار 
کمتر از 35 سال، دو نفر بین 36 تا 40 سال، دو نفر 40 تا 45 
سال و دو نفر 45 تا 50 ســال را برگزیدم و اگر دستم باز بود 
بسیارى از جوانان را الیق مسئولیت فرماندارى و بخشدارى 

دانسته و منصوب مى کردم.
استاندار اصفهان درخصوص تفویض اختیار از سوى وزارت 
کشور به مدیریت اســتان هم گفت: اگر این تفویض اختیار 
صورت گیرد اولویت و اولین کار، تنظیم امور اقتصادى استان 
خواهد بود.  معاون امور اقتصادى و توســعه منابع انســانى 
استاندار هم در این نشست خبرى گفت: در استان اصفهان 
با درایت اســتاندارى و دیگر سازمان ها، درخصوص احتکار 
کاالها بسیار خوب عمل شده و کاالها هم سریع به بازار وارد 

شد که خروجى آن کاهش نرخ کاال در استان بود.
محمدعلى شجاعى افزود: اســتان اصفهان در کشف موارد 
احتکار شده بسیار فعال بوده به گونه اى که حتى بسیارى از 
انبارها، خوداظهارى درخصوص کاال داشــتند و کاال را وارد 
چرخه توزیع کردند. معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان 
هم اظهار کرد: 23 درصد پروژه هاى هفته دولت در اســتان 
اصفهان ملى استانى، 3 درصد استانى، 3 درصد شهردارى ها، 

69 درصد صنایع، بخش خصوصى و تعاونى ها و... هستند.
على مقدس زاده طوالنى شــدن پروژه ها را باعث افزایش 
هزینه ها و از عارضه هاى پروژه هاى عمرانى برشمرد و گفت: 
قرارداد سد سوم کوهرنگ در ســال 89 بسته شد و قرار بود 
سال 93 به بهره بردارى برسد که به طور واقعى تا سال 92، ده 
درصد پیشرفت داشته و دو سال بعد هم هر سال یک درصد 
پیشرفت داشته است. این در حالى است که برآورد هزینه در 
سال 89 براى اجراى آن 83 میلیارد تومان بود که 12 درصد 
پیشرفت داشت و امروز براساس شرایط هزینه بقیه اجراى 
پروژه، 450 میلیارد تومان است که این هزینه ها را بیت المال 
باید بپردازد. معاون امور عمرانى استاندار اصفهان از تأمین 
نقدینگى براى اجراى پروژه سد ســوم کوهرنگ خبر داد و 
گفت: با دریافت بودجه از تهران و تأمین نقدینگى 500 میلیارد 
تومان براساس قرارداد داخلى، این پروژه در دو سال آینده به 
بهره بردارى خواهد رسید و 250 میلیون مترمکعب آب براى 

استان، ارمغان خواهد داشت.
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ما 518 
پروژه نیمه تمام در اســتان داریم، گفت: از 518 پروژه نیمه 
تمام استان، 355 پروژه با 500 میلیارد تومان قابلیت واگذارى 
به بخش خصوصى را دارد و تا دو ماه آینده تکلیف این پروژه ها 
از منابع مالى بخش خصوصى مشخص خواهد شد و قراردادها 

به گونه اى است که با تغییر مدیریت ها متوقف نشود.

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

با اجازه مقامات 30 میلیون مترمکعب آب به باغات رسید
ساسان اکبرزاده
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این بار آتیال پســیانى، مهمــان برنامه «من و 
شــما» بود. آرش ظلى پور در اولین قسمت از 
فصل ســوم برنامه «من و شــما» کار سختى 
داشــت؛ چرا که پســیانى معموًال اهل گفتگو 
و مصاحبه نیســت و این اولین بــار بود که در 
یک گفتگوى چالشــى دربــاره تمام وجوهات

زندگى اش شرکت مى کرد.
پســیانى در ابتدا دربــاره مــادرش مرحومه 
جمیله شــیخى گفت: خانم شــیخى در قالب
نقش هایــش شــاید ســختگیر و بــا جذبه 
یا بد اخــالق دیــده مى شــد، امــا در واقع 
اصــًال اینطور نبــود و بســیار مهربــان بود. 
وى گفــت: مــادرم دوســت داشــت مــن 
حقــوق سیاســى بخوانــم کــه احتمــاًال 

من سفیر ایران در کشورى دیگر مى شدم. 
پسیانى در پاسخ به این سئوال که چرا هیچ وقت 
درباره پدرش صحبت نکرده، عنوان کرد: مردم 
شاید دلشان بخواهد خیلى چیز ها بدانند؛ اما من 
اصًال دوست ندارم که درباره حریم شخصى ام 

صحبت کنم.

وى بــا رد هرگونه اختالف یــا جدایى کارى 
از ابراهیم حاتمــى کیا، بــراى اولین بار 

اطالعات جدیدى در این زمینه ارائه داد 
و گفت: جدایى وجود ندارد. بخشــى از 
انتخاب بازیگر «موج مرده» را من انجام 
دادم، حتى براى «به رنــگ ارغوان» 
بازى در نقشــى که حمیــد فرخ نژاد آن 

را بازى کرد به من پیشــنهاد شــد. براى 
«برج مینو» هم پیشــنهاد بازى شــده بود، 

اما براى این قبول نکــردم که کل فیلم باالى 
برج دیــده بانى بود. او همچنیــن عنوان کرد: 
حاتمى کیا براى بــازى در ســریالش هم به

 من پیشــنهاد بازى داد که من ســر یک کار 
دیگر بودم و عالوه بر آن فکر کنم دســتمزدى 
که مطرح کرده بــودم، به مــذاق تهیه کننده 

خوش نیامد.
پســیانى درباره ویدئوى جنجالى که با عنوان 
«دعواى ســحر قریشــى با آتیال پسیانى» در 
فضاى مجازى منتشر شد، گفت: خیلى دوست 
ندارم وارد این فضا ها بشوم. نمى دانم چرا سحر 

قریشى در آن ویدئو آن حرف را زد. به هرصورت 
شوخى او باعث دامن زدن به فضاى زردى است 
که من همیشه از آن فرارى ام. این کارگردان 
تئاتر درباره سریال «ممنوعه» که در چند روز 
آینده وارد شبکه نمایش خانگى مى شود، گفت: 
بازى من در این کار تمام شــده بود. قرارداد را 
تمدید نکردند و من هم از پــروژه بیرون آمدم 
و فکر کنم براى نقش مــن از پالن هاى مهم 

استفاده مى کنند.

فیلم سینمایى «رؤیاى سهراب» به کارگردانى و تهیه کنندگى على قوى تن از 
اوایل مرداد ماه جلوى دوربین رفت. فیلمبردارى این اثر سینمایى تا اواسط مهرماه 
ادامه دارد و بهاره کیان افشار به تازگى جلوى دوربین ساعد نیک ذات رفته است. 
«رؤیاى سهراب» درباره زندگى شــاعر و نقاش نامدار معاصر ایران سهراب 
سپهرى است که على قوى تن از سال ها پیش در پى ساخت آن بوده است. 
على قوى تن فیلم هایى مانند «پرواز بادبادك»، «آسمان آبى مادرم» و 
«پل سفید» را در کارنامه خود دارد. بازیگران این فیلم عبارتند از بهاره 
کیان افشار، مهدى سلطانى، الله اسکندرى، ترالن پروانه، 
ابوالفضل میرى، مینا جعفرزاده، محمد برســوزیان، 
فروغ امجدى، حســین محمدیان، غزاله اکرمى، 
داود خلیلى، شــادى عزیزى، مرتضى مرتضایى 

و مهرداد داورى.

مهناز افشار که این روزها فیلم اجتماعى «دارکوب»را 
روى پرده دارد در مورد بــازى در این فیلم گفت: من 

اصًال قصد بازى در این کار را نداشتم، براى اینکه در 
آن زمان اصًال آمادگى بازى در این کار را نداشتم 
و از طرفى هم تعهدات دیگرى هم داشتم و براى 
همین تصمیم نداشتم سر این کار بروم. به همین 
دلیل کار را رد کردم، در نهایت آقاى رضوى یک 

بار دیگر به من پیشنهاد دادند و من قبول کردم.
وى گفت: این کار را پذیرفتم براى اینکه بتوانم 
به بخشــى از مادرها کمک کنم که سرپرستى 
بچــه اى را پذیرفتند ولى کســى آنها را جدى 
نمى گیرد،ما همیشه ظاهر بحران را مى بینیم. 
بعضى اوقات یــک اتفاق تصویــرش بحرانى 
نیســت ولى  داخلش خیلى غم انگیز است. دلم 
مى خواست در این ماجرا نقشى داشته باشم و براى 

همین قبول کردم.

رامبد جوان، مجرى و کارگردان و ســید على احمدى تهیه کننده برنامه 
پربیننده «خندوانه»، دیروز طى نشســتى خبرى با حضور اهالى رسانه به 
تشریح دســتاوردهاى «خندوانه» و حواشــى به وجود آمده پیرامون آن 

پرداختند. بخش هایى از اظهارات رامبد جوان در این نشست را بخوانید:
 همه ما مى دانیم که باید آستانه تحمل خود را باال ببریم.کمدین هاى ما 
همیشه با خانواده خود شــوخى مى کردند و نمى توانستند به دیگران گیر 

بدهند؛ چون خطوط قرمز زیاد بود.
 اینکه سپاه بخواهد به «خندوانه» پول بدهد، دلیلى ندارد. یکسرى بحث ها 
آنقدر مسخره اســت که اندازه ندارد. مثل آنکه به من گفتند عموى من در 
تولید «خندوانه» دست دارد، در حالى که من اصًال عمو ندارم! یا اینکه گفتند 
چرا در برابر این حرف ها هیچکس از تبریز معترض نشده است! ما برنامه ساز 
هستیم، گانگستر نیستیم. ما اصوًال همه مکانیزم درآمدزایى خود را در حرفه 
خودمان خرج مى کنیم و با آن فیلم مى سازیم. امسال توانستیم بودجه هایى 
را تأمین کنیم تا سه فیلم سینمایى هم بسازیم. چرا باید سپاه به ما پول بدهد، 
تعهد ما به سپاه چیست؟ ما هر شب داریم از اسپانسر خود مى گوییم و دلیلى 
ندارد که بخواهیم تعهدى به سپاه داشته باشیم. ما خیلى راحت مى توانستیم 
پول خودمان را براى ساخت سریال هاى شبکه خانگى بگذاریم. با انرژى که 
سر ساخت و تولید «خندوانه» صرف مى شود، مى توانیم در لحظه سه فیلم 

سینمایى را بسازیم اما «خندوانه» را براى مردم ساختیم.
 برنامه «خندوانه» تا عید نوروز 98 روى آنتن است. در ادامه برنامه بعد از 
«خنداننده شو»، اجراى مسابقه «ادابازى» را خواهیم داشت و امیدواریم 
یک جشنواره تئاتر  کمدى را بتوانیم با همکارى دوستان تئاترى خود داشته 
باشیم. با برخى از کارگردان ها صحبت کردیم و این جشنواره مثل استندآپ 
کمدى برگزار مى شود؛ اما این بار داور دارد و در روند کارى خود شاید بتواند 

استعدادهاى جوان  را هم پیدا کند.
 بعد از نسل «ساعت خوش» ما زایشى درباره ظهور نسل کمدى نداشتیم 
تا به «خنداننده شو» رسیدیم. ما در نظر داریم بعد از پایان ماه محرم و صفر  
توسط همین بچه ها برنامه شادى شکل گیرد. «خندوانه» برنامه محترمى 

است  و این را بگویم که ما هیچ برداشت مالى از این جوانان نداشتیم.
 ما سعى کردیم با توجه به اینکه سه شب در هفته اجرا داریم حداقل یک 

شب «جناب خان» را داشته باشــیم اما در «خنداننده شو» نمى توانستیم 
امکان حضور «جناب خان»  را قائل شویم. در برخى برنامه ها هم موضوعى 
وجود ندارد که بخواهیم از «جناب خان» اســتفاده کنیم. سعى مى کنیم 

حضور او را نخ نما نکنیم.
 یکى از ایده هاى جدید ما برنامه «قاچ» بــود که در زمان بازى هاى جام 
جهانى آن را پخش کردیم. فکر مى کنم در سرى بعدى «خندوانه» بتوانیم 

این آیتم را هر شب با اجراى یک استندآپ کمدى داشته باشیم.
 تا جایى که مردم بخواهند «خندوانه» هست؛ اینکه من هم در برنامه باشم 
یا نه باز بستگى به مردم دارد. «خندوانه» و رامبد جوان به نوعى بهم گره 
خورده اند. مخاطبان به سبک اجراى من در این برنامه عادت کردند با این 
حال امسال در بخش استندآپ کمدى سعى کردیم تجربه جدیدى داشته 

باشیم و از احسان کرمى استفاده کردیم.
 استندآپ کمدى در تلویزیون جدید است و همه باید حوصله کنیم تا به 
شکل تازه و پخته  خود برسد. همه کسانى که وارد مسابقه استندآپ شدند، 
جوان هستند و باید در کنار آنها باشیم. روش کار در این مسابقه به این شکل 
بوده که بچه ها ایده هاى خودشان را با گروه نویسندگى درمیان مى گذاشتند 
و ما مربیان به کمک آنها مى آمدیم. اصوًال ما نویسندگان کمدى نویس 
کم داریم اما به هر شکل توانســتیم از همه نویسندگان کمدى در برنامه 

«خندوانه» کمک بگیریم.
 شوخى و توهین در کنار هم وجود ندارد. در «خندوانه» بیشترین شوخى ها 
با من شده است. شما بیایید در کنار ما بایستید تا فرق بین شوخى و توهین را 
براى مردم جا بیاندازیم. بگذارید باهم شوخى و به رشد کمدى کمک کنیم، 
اینکه مى گویند «خندوانه» باعث مى شود مردم مشکالتشان را از یاد ببرند، 
حرف غلطى اســت. مگر «خندوانه» چقدر توان دارد؟ اما ما تمام تالش 

خودمان را کرده ایم تا مردم حالشان خوب باشد.
 من دیشب(شنبه شب) در جلســه اى بودم و اول متوجه هک صفحه ام 
نشــدم؛ اما باالخره صفحه من را هک و البته خیلــى مهربانانه هم با من 
برخورد کرده بودند و صفحه را به من برگردانند. من نمى دانم اگر این اتفاق 
هک نبوده چیست. من عاشق مسابقه ام و همیشه گفته ام و همیشه دوست 

دارم این هیجان به برنامه منتقل شود.

 برخى مى گویند من فقط تئاتر همسرم یا اشکان خطیبى را تبلیغ مى کنم؛ 
این حرف پرتى است. ما تئاتر هاى خوب را تبلیغ مى کنیم و مى گوییم 

تئاتر خوب را ببینید. حتى گاهى از سوى بازرگانى سازمان به 
ما خرده گرفته مى شود که تبلیغ نکنید اما ما همچنان از 

تئاتر خوب نام مى بریم.
 من در تمام طول زندگى خودم کار تبلیغاتى 

مى کنم و اصًال ربطى به برنامه «خندوانه» 
ندارد و به خوبى راه هــاى تبلیغات را بلد 

هستم. ما در تلویزیون داریم برنامه اى 
با حضور گســترده مخاطبان تولید 

مى کنیم. 
 این چه عادت بدى اســت که 
همه مى خواهند بدانند من چقدر 
پول در مــى آورم. من یک آدم 
عادى هستم. مثًال گفتند من از 
فالن نرم افزار پول گرفتم مگر 
اصًال آن نرم افزار در «خندوانه» 
بوده اســت. مــن بلــدم پول 
پروژه هاى خودم را در بیاورم اما 

این نیســت که هرپولى که من در 
مى آورم از «خندوانه» باشد. ما براى 

تلویزیون برنامــه پرمخاطبى داریم و 
قطعًا هر اسپانسرى دوســت دارد با این 

برنامه کار کند. دســتمزد من در فصل یک 
«خندوانه» بــه عنوان مجــرى و کارگردان و 

ایده پــرداز و طراح «خندوانه» ســه میلیون تومان 
بود که از نظر خودم باید ده میلیون تومان باشد. در فصل 

بعدى آن دستمزدم  پنج میلیون شد و بعد از آن فقط کمى به آن 
اضافه شد. ما از جیبمان در «خندوانه» خرج کردیم و منتظر تلویزیون

 نبودیم.

از سیر تا پیاز «خندوانه» در نشست خبرى رامبد جوان

ما برنامه سازیم، گانگستر نیستیم!
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علت بازى مهناز افشار
 در «دارکوب»

صحنه گران (مرور آثار) این شــبکه قرار پرونده کارى بازیگــران، در جدول پخش حال پخش است. این فیلم ها در بخش مرور 9 شهریور ســاعت 21 از شبکه نمایش در فیلم هایى با بازى رضا عطــاران تا جمعه 
آقاى «هفت رنگ» با بازى این بازیگر پخش باران»، «نیش زنبور»، «هر چى خدا بخواد» و ترتیب «خروس جنگــى»، «کالهى براى کن» پخش شــده و از امروز تا آخر هفته به تاکنون فیلم هاى «هــوو» و «اخالقتو خوب گرفته است.
پولسازترین بازیگر سینماى بازیگــر مــرد شــد وى ســال 93 لقب حساس» برنده ســیمرغ بلورین بهترین جشــنواره فیلم فجر براى فیلــم «طبقه رضا عطاران ســال 92 در ســى و دومین و «بزنگاه» را براى تلویزیون بسازد.سال هاى بعد نیز دو سریال «متهم گریخت» مخاطب  باعث شد تا عطاران در ماه رمضان موفقیت ســریال «خانه به دوش» در جذب و «بزنــگاه» را کارگردانى کند.  در این میان دوش»، «متهم گریخت»، «ترش و شیرین» بود را بسازد و در ادامه مجموعه هاى «خانه به منوچهر نوذرى نیز در آن ایفاى نقش کرده سریال خود با نام «کوچه اقاقیا» که زنده یاد در مجموعه هاى مختلف توانســت اولین مدیرى حضور یافت و پــس از آن با حضور 73 نیز در مجموعه «ساعت خوش» مهران جاهد جلوى دوربین رفت. بعد از آن، ســال 57» به کارگردانى مهران مدیرى و شیرین اولین بار در سال 1372 در مجموعه «پرواز رضا عطــاران، بازیگر و کارگــردان، براى مى شوند.

ایران را گرفت.

رضا عطاران در تلویزیونتا آخر هفته با فیلم هاى 

فیلم سینمایى «رؤیاى سهراب» به کارگردانى
اوایل مرداد ماه جلوى دوربینرفت. فیلمبردارىای
ادامه دارد و بهاره کیان افشار به تازگى جلوى دور
«رؤیاى سهراب» درباره زندگى شــاعر و نقا

سپهرى است که على قوى تن از سال ها پیش
على قوى تن فیلم هایى مانند «پرواز بادب
«پل سفید» را در کارنامه خود دارد. بازی
کیان افشار، مهدى سلطانى
ابوالفضل میرى، مینا
فروغ امجدى، حس
داود خلیلى، شــاد
و مهرداد داورى.

ل پولسازترین بازیگر سینماى بازیگــر مــرد شــد وى
ایران را گرفت.

با حاتمى کیا اختالفى ندارم
 آتیال پسیانى:

بهاره کیان افشار در کنار سهراب سپهرى! 

با پایان یافتن فصل دوم مجموعه تلویزیونى «محله گل و 
بلبل» در اردیبهشت ماه سال پیش، صحبتى از ساخت فصل 
ســوم این مجموعه به میان نیامده بود و داریوش فرضیایى 
یا همان «عمو پورنگ» شاد و دوســت داشتنى بچه ها در 
همین رابطه عکسى از خداحافظى با «محله گل و بلبل» را 
در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. طبق شنیده ها، قرار شد 
سرى سوم این برنامه از بهمن ماه سال گذشته کار خود را آغاز 
کند و در فرصتى مناسب به روى آنتن برود اما باالخره فصل 
سوم از مجموعه «محله گل و بلبل» همزمان با عید سعید 
قربان سال جارى روانه آنتن شد. «محله گل و بلبل 3» مانند 

فصول قبلى این مجموعه ساختارى نمایشى دارد و همه 
ماجراهاى آن در یک محله خیالى متشکل از خانه ها، 
خیابان ها، کوچه ها، مغازه ها و شهروندانى که هرکدام 

دغدغه هاى متفاوتى دارند، پیگیرى مى شود.
 کارگردان «محلــه گل و بلبل» درباره 

وقفه اى که بیــن تولید فصل هاى 
مختلف این مجموعــه رخ داد، 

مى گوید: نبود پشتوانه مالى و 
دیگر مباحــث باعث طوالنى 
شــدن مقدمات کار شد و این 

وقفه بیشتر به دلیل شرایط مالى 
رخ داد. احمد درویشعلى پور ادامه مى دهد: 
این سرى از مجموعه «محله گل و بلبل» 
100 قسمت است و ما براى تولید و پخش 

آن تا آخر سال کار را ضبط مى کنیم و به صورت فشرده هم به 
پخش شبکه مى رسانیم.

اما «عموهاى فیتیله اى» هم بعد از مدتها بر مى گردند. «دو 
قلوها» عنوان یکى از جدیدترین تولیــدات گروه کودك و 
نوجوان شبکه 2 سیماست که توســط عموهاى فیتیله اى  
آخرین روزهاى پیش تولید را پشت سر مى گذارد. «فیتیله » 
مجموعه اى بود که چندین و چند سال است در حوزه کودك 
تولید مى شد و مخاطبان بســیارى را از کودك تا بزرگسال 
جذب خود کرده بود. هرچند گاهى این مجموعه با مشکالتى 

نیز همراه شد ، اما همچنان گروه سازنده آن 
با قاطعیت براى کــودکان این مرزوبوم 

مشغول فعالیت هستند.
على فروتن، محمد مسلمى و حمید گلى که حدود دو دهه 
اســت در تلویزیون با عنوان عموهاى فیتیله اى شــناخته 
مى شــوند، قرار اســت در مجموعه «دو قلوها» حضورى 
متفاوت تر از قبل داشته باشند و این بار برخالف گذشته در 
قالب یک مجموعه نمایشى با قصه و شخصیت هایى جدید 
به شبکه 2 مى آیند. در کنار آنها تعدادى از بازیگران سینما و 
تلویزیون نیز در این مجموعه ایفاى نقش مى کنند.مرداد ماه 
بود که محمد مسلمى، کارگردان برنامه تلویزیونى «فیتیله»، 
از آغاز فصل جدید ایــن برنامه براى تلویزیــون به همراه 
تغییرات در محتوا و شــکل ظاهرى خبر داده بود و در عین 
حال از نبود افراد متخصص در حــوزه کودك انتقاد و اظهار 
کرده که با نبود نگاه جدى بــه این حوزه، مرگ کار کودك 

نزدیک تر مى شود. 
این مجموعه تا 15 شهریور تصویربردارى مى شود 
و بعد از یک وقفه دو ماهه براى استراحت عوامل، 
مجدداً تصویربردارى از آذر ماه شروع خواهد شد و 
به احتمال زیاد تا اسفند امسال ادامه خواهد داشت 
و رویکــرد برنامه «دوقلوها» موضوع ســالمت، 
بهداشــت شــخصى، اجتماعى و روحى است. 
«دوقلوها» مجموعه اى نمایشــى کمدى و با 
قصه و شخصیت هایى جدید که قرار است در 
100 قسمت 30 دقیقه اى با موضوع سالمت 
بعد از ایام محرم و صفر از شبکه 2 به نمایش 

درآید.

«دوقلوها» به زودى، «محله گل و بلبل» روى آنتن
محیا حمزه

ى آنتن برود اما باالخره فصل 
با عید سعید   و بلبل» همزمان
3شد. «محله گل و بلبل3» مانند 

تارى نمایشى دارد و همه 
لى متشکل از خانه ها، 
شهروندانى که هرکدام 

گیرى مى شود.
ل» درباره 

ل هاى 
اد، 

و 

ن 
مالى 

مه مى دهد: 
گل و بلبل» 
ید و پخش 

جذب خود کرده بود. هرچند گاهى این مجموعه با مشکالتى 
نیز همراه شد ، اما همچنان گروه سازنده آن
با قاطعیت براى کــودکان این مرزوبوم

بود که محمد مسلمى، کارگرد
از آغاز فصل جدید ایــنبرنا
تغییرات در محتوا و شــکل
حال از نبود افراد متخصص د
کرده که با نبود نگاه جدى بـ
نزدیک تر مى شود.
5این مجموعه تا 5
و بعد از یک وقفه
مجدداً تصویربرد
به احتمال زیاد تا
و رویکــرد برنامه
بهداشــت شــخ
«دوقلوها» مج
قصه و شخص
100 قسمت
بعد از ایام مح

درآید.
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نصف جهان  آبى هاى تهران در حالى به مصاف یاران «گابى»  
و الســد قطر مى روند که این تیم چهارشنبه هفته پیش 
به مصاف فوالد رفته اما حریف قطري 
یک هفته تمام براي این بازي زمان 
داشته است. سرمربی استقالل 
هــم از اینکــه تیمش با 
استراحت کمتر نسبت به 
السد پاي به دیدار مرحله 
یک چهــارم نهایی لیگ 
قهرمانان گذاشته است راضی

نیست.  
«وینفرد شفر» دیروز در نشست خبري قبل از بازي با السد 
گفت: «ما نتیجه خوبی الزم داریم ولی براي بازي با الســد 
تاریخ بازي ما دو روز قبل از یک بازي ملی و چهار روز بعد از 
یک بازي لیگ برتر است، این فاصله زمانی کوتاه است و ما 
نمی توانیم آن را قبول کنیم. السد حریف ما یک هفته براي 

بازي با استقالل بازي نداشت و استراحت کرد.» 
با این شرایط باید دید شــفر چطور تیمش را آماده بازي 
حساس برابر الســد می کند و آیا امشب، شب استقالل 

خواهد بود یا نه.
تیم هاي فوتبال استقالل ایران و الســد قطر از ساعت 
20و30 دقیقه  امشب (دوشنبه) در دیدار رفت مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادي به 
مصاف هم می روند. در همین خصوص، سایت رسمی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در گزارشــی، به بررسی این مسابقه و 
مقایسه بازیکنان اصلی دو تیم پرداخت که در زیر آمده است: 

 استقالل نماینده ایران دوشنبه (امشب) در دیدار رفت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا به مصاف الســد قطر می رود و امیدوار است 
براي دومین بار در تاریخ خود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه یابد. 
السد و استقالل در مرحله پلی آف فصل گذشته به مصاف هم رفتند و این 
استقالل بود که با حذف السد در ضربات پنالتی، به مرحله گروهی مسابقات 

رسید.
هر دو باشگاه تاکنون جام قهرمانی مســابقات قهرمانی آسیا را باالي سر 
برده اند. السد در سال 1989 و اســتقالل دو سال بعد، به قهرمانی بازي ها 
رسیدند. پس از تغییر فرمت بازي ها به لیگ قهرمانان آسیا، بهترین عملکرد 
استقالل، صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت ها در سال 2013 بود. در حالی 
که السد با قهرمانی در رقابت هاي سال 2011، آخرین قهرمان غرب آسیا 
بوده است.  استقالل در مرحله گروهی در شش دیدار خود، بدون شکست 
در صدر جدول گروه D مسابقات و باالتر از الریان قطر، الهالل عربستان 
و العین امارات قرار گرفت. یک گل دیر هنــگام مقابل الریان قطر، باعث 
شد شاگردان شفر آغاز خوبی در یک دیدار خانگی داشته باشند، اما نقطه 
برجســته عملکرد اســتقالل در دور گروهی، پیروزي در دو دیدار رفت و 

برگشت مقابل الهالل، نایب قهرمان سال 2017 مسابقات بود.
در مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها، استقالل در یک جدال تمام ایرانی 
با ذوب آهن روبه رو شد. فینالیست سال 2010 (ذوب آهن) در دیدار رفت با 
یک پنالتی در دقایق اضافه توسط «گورگی ولیسیانی»، استقالل را شکست 
داد. یک هفته بعد در ورزشگاه آزادي، «مامه بابا تیام» هت  تریک کرد تا 
استقالل با پیروزي 3 بر یک، در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات لیگ 

قهرمانان آسیا به مصاف السد برود. پس از جدایی تیام و «سرور جپاروف»، 
استقالل مرتضی تبریزي و «طارق همام» را جایگزین این دو بازیکن کرد، 
اما هافبک خالق این تیم یعنی فرشید اسماعیلی بازیکنی است که نقش 
اصلی را در حمالت استقالل ایفا می کند. در چهارمین فصل حضور در این 
تیم، اسماعیلی هر سال نقش مهمتري در استقالل پیدا می کند و مهمتر 
می شود. چهار پاس گل و 9 موقعیتی که در این فصل لیگ قهرمانان ساخته، 

اهمیت اسماعیلی را نشان می دهد.
السد قطر هم با رقیب استقالل، یعنی پرســپولیس همگروه بود. با وجود 
به ثمر رســاندن 11 گل و داشــتن بهترین خط حمله در گــروه، پس از 
شکســت مقابل پرســپولیس در تهران، در رتبه دوم جدول جاي گرفت. 
دبل هاي «بغــداد بونجاح» در دو دیــدار ابتدایی مرحلــه گروهی که به 
پیروزي السد مقابل نســف قارشی ازبکستان و پرســپولیس انجامید، از 
نکات درخشان مرحله گروهی بود. ســومین دبل بونجاح در برتري 2 بر 
یک الســد مقابل الوصل امارات بود. حتی در ســن 38 سالگی، «ژاوي» 
هافبک برجسته السد همچنان بر تســلطش بر میانه زمین براي تیمش 
ادامه می دهد. تنها دو بازیکن در مســابقات یعنی «ریکاردو گوالرت» و 
«اسکار»، تاکنون فرصت هاي بیشتري نســبت به ژاوي ایجاد کرده اند. 
هافبک الســد تاکنون 22 فرصت گلزنی به وجود آورده است. پاس هاي 
در عمق ژاوي تاکنون سه گل براي السد به ارمغان آورده است. نگهداري 
توپ این بازیکن به همان اندازه تأثیرگذار بوده اســت. تنها دو هافبک با 
صد پاس یا بیشتر، درصد پاس سالم بیشــتري نسبت به 90 درصد پاس 
صحیح ژاوي دارند. ضمن اینکه الســدى ها، گابى کاپیتان سابق آتلتیکو 
مادرید را هم در اختیار دارد و این بازیکن مى تواند اســتقالل را به دردسر

 بیاندازد.

آبى، خسته در مقابل «گابى»!

نصف جهان  سامان قدوس لیگ فرانسه را خیره کننده آغاز کرد.
همانطور که در خبرهــا خواندید، تیــم فوتبال آمیان در هفته ســوم 
رقابت هاى لوشامپیونه برابر حریف خود به برترى 4 بر یک رسید تا اولین 

پیروزى خود را در این رقابت ها دشت کند.
به گزارش «ورزش سه»، انتقال ســامان قدوس با توجه به درخشش 
خیره کننده اى که در تیم اوسترشوند از خود نشان داده بود، به یکى از 
موضوعات چالش برانگیز فصل نقل و انتقاالت تبدیل شده بود ولى در 
نهایت ملى پوش ایرانى با مسئوالن باشگاه آمیان فرانسه به توافق رسید 

تا به یک باره از اللیگا به لوشامپیونه منتقل شود.
آمیان در دو هفته ابتدایى لیگ فرانسه با دو شکست زمین مسابقه را ترك 
کرده بود و همین موضوع سبب شد تا «کریستیف پلیسیر»، سرمربى این 

تیم فرانسوى علیرغم اینکه قدوس به تازگى به این تیم ملحق شده بود 
در مورد او ریسک کند و از ابتدا این بازیکن را راهى میدان کند.

 البته تصمیم ســرمربى آمیان خیلى زود جواب داد و ســامان قدوس 
خرید جدید این تیم موفق شــد اولین گل خود در فرانســه و گل دوم 
تیمش برابر رمیس را در دقیقه 59 با یک ضربه سر فنى و تماشایى ثبت 

کند.
آمیان که در این دیدار میزبان رمیس بود در دقایق 22 توسط «ادى» و 
در دقایق 67 و 73 توسط «موسى کوناته» به گل رسیده بود تا تک گل 
تیم مهمان خللى در پیروزى پر گل این تیم ایجاد نکند و آنها در سومین 

دیدار فصل به اولین پیروزى خود دست یابند.
این پیروزى از آن جهت براى آمیان ارزشــمندتر بود که آنها موفق به 

شکست تیمى شدند که دو هفته ابتدایى را با پیروزى پشت سر گذاشته 
بود و با این 3 امتیاز خود را از انتهاى جدول جدا کردند و در رتبه 13 جدول 

20 تیمى مسابقات قرار گرفتند.
بى شــک گلزنى قدوس در اولین دیدار که با اولین پیروزى آمیان هم 
همراه شد، مى تواند شــروع بســیار خوبى در رقابت هاى لوشامپیونه 
باشد که به دقت توسط اســتعدادیاب هاى تیم هاى مطرح دنیا دنبال 
مى شود؛ بازیکنى که حاال با ادامه درخشــش خود مى تواند برخالف 
جام جهانى به یکى از 11 بازیکن اصلى تیم ملى در جام ملت هاى آسیا 
هم بدل شود. قطعاً  از حاال آمیان فرانسه یکى از تیم هایى خواهد بود که 
ایرانیان به آن عالقه خواهند داشت و آرزوى برد آن در لیگ فرانسه را 

دارند.

امیــر قلعه  نویــى در گفتگویــى 
حرف هاى جالبى زده است. او درباره 

انتقاد بعضــى از مربیــان از تاکتیک هاى 
او، احتمال بازگشــت حاج صفى به ســپاهان و مسائل 

دیگر صحبت کرده و البته ادعاهاى جالبى هم داشــته است. بخش هایى از 
صحبت هاى قلعه نویى را بخوانید:

■ بازى ما با تراکتورسازى آنقدر تاکتیکى و تماشاگرپسند بود که خیلى ها به من تلفن زدند. آنقدر 
تلفنم زنگ خورد که یک لحظه فکر کردم قهرمان شــده ایم. مردم از ما جلوتر هستند و خوب 
متوجه مى شوند که کدام تیم با برنامه و تاکتیکى است. خوشحالم که سپاهان یک پاى بازى هاى 
جذاب لیگ است. البته نمى خواهم اشکاالت خودمان را نادیده بگیرم اما این فلسفه مربیگرى 
من است که فوتبال را تهاجمى دنبال کنم. بارها گفتم و باز هم مى گویم که حاضرم بروم و چهار 
گل بخورم اما کارهایى که برخى انجام مى دهند را انجام ندهم. شما بازى سال ها قبل تیم من 
(برق تهران) با پرسپولیس در جام حذفى را به یاد دارید؛ همان بازى که تا دقیقه 88 یک بر صفر 

جلو بودیم و بماند بعدش چه اتفاقاتى افتاد.
■ من منکر برخى اشکاالت خودمان نمى شوم و معتقدم آن اشکاالت بیشتر نگرشى است تا 
فنى و باید ذهنیت بازیکنان خود را عوض کنیم اما درباره این صحبت آقاى توشاك باید بگویم 
آقاى توشاك عزیز، پس چگونه بود که ما 12 کرنر روى دروازه شــما زدیم؟ آیا در فاز دفاعى 
بودیم و کرنر زدیم؟ منظورم فقط آقاى توشاك نیست اما خوشحالم که این حرف ها زده مى شود. 
عده اى یا مسائل فنى را بلد نیستند و یا از روى غرض صحبت 
مى کنند. در همین بازى ساسان انصارى سه بار در 
عمق زده و در یک صحنه هم به زعم من 

داور باید پنالتى مى گرفت.
■  من یک توصیه به احسان دارم. 
آقاى حاج صفى، سپاهان دو سال 
شــرایط خوبى نداشته و امسال 
به وجود تو نیــاز دارد. دینى بر 
گردن شماست چون از این تیم 
رشد کردید. حتى اگر قرار است 
امسال براى سپاهان مجانى هم 
بازى کنى این کار را انجام بده. خود 
من ســه نوبت بخاطر استقالل قید 

پیشنهاداتم را زدم.

نصف جهان   نفت مسجد سلیمان در پایان هفته پنجم هنوز موفق 
به گلزنى نشده است.

 نفت مسجد سلیمان پنج هفته از رقابت هاى لیگ برتر را سپرى 
کرده ولى همچنان در ثبت گل ناکام بوده است.

مسجد سلیمانى ها فصل گذشته با محمود فکرى کار خود را در 
رقابت هاى لیگ یک آغاز کردند و در پایان آمار خوبى نیز  از لحاظ 
تعداد گل ثبت کردند و به عنوان تیم اول به رقابت هاى لیگ برتر 

صعود کردند.
پس از صعود به رقابت هاى لیــگ برتر محمود فکرى از هدایت 
این تیم کنار گذاشته شد و عبدا... ویسى، سرمربى فصل گذشته 
استقالل خوزستان که در نهایت موفق به حفظ این تیم در لیگ 
برتر شد، جاى بازیکن سابق تیم فوتبال استقالل را روى نیمکت 

این تیم گرفت.

ویسى در لیگ پانزدهم با استقالل خوزستان با ثبت آمار خوب 14 
گل خورده قهرمان لیگ برتر شد ولى این چهره از آن زمان تاکنون 
نتوانسته با تیم هاى خود به نتایج قابل قبولى برسد و حاال هم با تیم 
نفت مسجد سلیمان شرایط دشوارى را سپرى مى کند و با 3 امتیاز 

تنها سپیدرود بحران زده را پایین تر از خود مى بیند.

نصف جهــان   تیم قشــقایى در هفته ســوم رقابت هاى فوتبال 
قهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشور ارائه گر بازى خوبى برابر 
پرسپولیس پاکدشت بود و در نهایت مزد برترى خود را با نتیجه 

2 بر یک گرفت.
این بازى در اســتادیوم تازه تأســیس شــیراز اگر چه با هجوم 
ملخ ها همراه بود اما با ســوت داور همه چیز تحت الشعاع بازى 
خوب مردان قشقایى قرار گرفت و در پایان همانطور که اشاره شد 

میزبان مزد بازى خوب خود را گرفت.
بازى خوب قشقایى حتى مورد اشاره تیم حریف هم بود. این تیم 
که با خرید امتیاز برق شیراز وارد جدول بازى هاى لیگ یک شده 

با وجود محدودیت هاى مالى مى خواهد نگاه ها را نســبت به 
خود جلب کند و حتى برنامه هایــى هم براى صعود به لیگ 

برتر دارد.
قشقایى بعد از کنار گذاشــتن تیم پرسپولیس از جام حذفى 
براى دومین بار بود که پرسپولیس را مى برد.  البته این بار 

پرسپولیس پاکدشت را!
این تیم با توجه با پتانســیل تماشــاگر مى تواند حرف هاى 

زیادى براى گفتن داشته باشد. در عین حال نمى توان منکر شد 
کمک هاى مالى به تیم مى تواند نقش مؤثرى در ادامه روزهاى 

خوب قشقایى در لیگ یک داشته باشد. 

نصف جهان   طبق خبرى که دیروز منتشر شد، «کارلوس 
کى روش» 7 شهریور وارد تهران مى شود تا با مهدى 

تاج نشستى را برگزار کند.
مهدى تاج در این باره مى گوید: ما با کارلوس کى روش 
به توافق نهایى رسیده ایم و او قطعاً سرمربى تیم ملى در 
جام ملت ها خواهد بود و براى قهرمانى تالش خواهد کرد.

گفتنى است کارلوس کى روش در این نشست دو بحث مهم 
را مطرح خواهد کرد که یکى از آنها روشن شدن تکلیف بدهى هاى 

معوقه است و دیگرى حمایت از برنامه هاى آماده سازى تیم ملى.
فدراسیون فوتبال البته مطالبات معوقه کارلوس کى روش را آماده 
کرده و حتى در این باره با فیفا هم نامه نگارى کرده اســت. تنها 
مشــکل حاضر در این بین بحث انتقال پول است که به دلیل 
تحریم ها مشکالتى را براى فدراسیون فوتبال ایجاد کرده است.

قرار است فدراسیون فوتبال در این نشست با پیشنهاد کى روش 
به راهکارى مناسب دست پیدا کند. نکته دیگر اینکه فدرا سیون 
فوتبال به کارلوس کى روش اطمینان خاطر داده که به طور 
قطع از همه برنامه هاى آماده سازى تیم ملى دفاع خواهد 

کرد.
نکته امیدوار کننده در این بین آماده شدن زمین چمن 

کمپ تیم هاى ملى براى جام ملت هاى آسیاست.
حضور کارلوس کى روش در تهران مى تواند خط 
بطالنى بر همه شایعات ماه هاى اخیر باشد. 
آخرین نمونه اش حضور سرمربى سابق 
تیم ملى کلمبیا در رأس کادر فنى 
تیم ملى به جاى کــى روش بوده 

است.

سامان در فرانسه گل کاشت

حاال همه آمیانى هستیم!

نصف جهان  آبىهاى تهران در حالى به مصاف یاران «گابى»
و الســد قطر مى روند که این تیم چهارشنبه هفته پیش
به مصاف فوالد رفته اما حریف قطري
یک هفته تمام براي این بازي زمان
داشته است. سرمربی استقالل
هــم از اینکــه تیمش با
استراحت کمتر نسبت به
دیدار مرحله السد پاي به
یک چهــارم نهایی لیگ
قهرمانان گذاشته است راضی

نیست. 
«وینفرد شفر» دیروز در نشست خبري قبل از بازي با السد
گفت: «ما نتیجه خوبی الزم داریم ولی براي بازي با الســد
تاریخ بازي ما دو روز قبل از یک بازي ملی و چهار روز بعد از
یک بازي لیگ برتر است، این فاصله زمانی کوتاه است و ما
نمی توانیم آنرا قبولکنیم. السد حریفما یک هفته براي

بازي با استقالل بازي نداشت و استراحت کرد.» 
با این شرایط باید دید شــفر چطور تیمش را آماده بازي
حساس برابر الســد می کند و آیا امشب، شب استقالل

خواهد بود یا نه.
تیم هاي فوتبال استقالل ایران و الســد قطر از ساعت
20و30 دقیقه  امشب (دوشنبه) در دیدار رفت مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادي به
مصاف هم می روند. در همینخصوص، سایت رسمی

بودو همین موضوع سبب شد تا «کریستیفپلیسیر»، سرمربىاین موفق بهکرده که آنها بود ارزشــمندتر پیروزى از آن جهت براى آمیان دارند.این

بیا و 
مجانى 

بازى کن 
بزرگوار!

نصف جهــان  استقالل امشــب میزبان الســد قطر خواهد بود، 
مسابقه اى در چارچوب مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا که از اهمیت فوق العاده اى براى هر دو تیم برخوردار است. 
البته حکایت این بازى براى اســتقالل کامًال متفاوت با حریف 
قطرى تلقى مى شود. السدى ها روى گنج نشسته اند. آنها «ژاوى» 
را دارند و در تابستان «گابى» را هم خریده اند. پول لیگ قهرمانان 
براى السد اهمیت دارد، اما نیازمند آن نیستند بنابراین هدفشان 
براى صعود از این مرحله فقط جنبه کسب اعتبار دارد و بس، اما 
در نقطه مقابل، استقالل جدا از بحث اعتبارى و رسیدن به مرحله 
نیمه نهایى، دوئل با السد را به چشم یک قلک ارزشمند مى بیند 
که با شکســتن آن مى تواند پول خوبى دربیاورد و قسمت قابل 
مالحظه اى از مشکالت مالى خود را با احتساب قیمت روز دالر 

مرتفع کند.

بر اساس قانون لیگ قهرمانان، تیم هاى حاضر در این مسابقات 
پس از آغاز مرحله گروهى، بابت هر پیروزى مبلغ 50 هزار دالر 
پاداش مى گیرنــد و به ازاى هر تســاوى نیز 20 هــزار دالر به 
حسابشان واریز خواهد شد بنابراین استقالل مى تواند در صورت 
بردن الســد در تهران و دوحه، صد هزار دالر کاسب شود، کارى 
که بسیار سخت است، اما غیرممکن نیست. حداقل اینکه از نظر 
ریاضى ممکن بوده و به لحاظ فوتبالى هم محال نیست. اگرچه 
السدى ها ژاوى و گابى را دارند، اما مى توان آنها را با همین ستاره ها 
هم شکست داد و عالوه بر صعود مقتدرانه به مرحله نیمه نهایى، 

صد هزار دالر هم کاسب شد.
حذف السد با هر نتیجه اى که باشد، یک پاداش کالن دیگر را هم 
براى اســتقالل به ارمغان مى آورد. طبق قانون لیگ قهرمانان، 
هر تیمى که به مرحله نیمه نهایى برســد، 200 هزار دالر پاداش 

خواهد گرفت و استقالل با عبور از سد الســد، به این مهم نائل 
مى آید. البته این فقط مختص اســتقالل نبوده و پرسپولیس نیز 
دقیقًا در شرایطى مشابه است و سرخپوشان هم با صعود به نیمه 
نهایى از موهبت جایزه 200 هزار دالرى بهره مند مى شوند. به این 
ترتیب استقالل در صورت پیروزى دوگانه مقابل السد و رسیدن 
به نیمه نهایى، حداکثر 300 هزار دالر عایدى خواهد داشت که با 
احتساب قیمت این روز هاى دالر، چیزى بالغ بر سه میلیارد تومان 
خواهد شد، پولى که در این روز ها مى تواند بسیار کمک حال هر تیم 
ایرانى باشد. البته این نکته را فراموش نکنید که پاداش هاى فوق 
اواخر پاییز امسال به حساب تیم ها واریز مى شود، ولى حتى اگر با 
چند ماه تأخیر برسد، باز هم مى تواند قسمت قابل مالحظه اى از 
مشکالت مالى آبى پوشان پایتخت را مرتفع کرده و موجب تسویه 

حساب قسمتى از  بدهى هاى معوقه این باشگاه شود.

بـبر 
و پولدار شو!

حسرت گلزنى براى یاران ویسى!هفتم منتظرت هستیم!

ادامه ماجراهاى قشقایى و پرسپولیس!

نصف جهان   طبقخبرى که د
7کى روش» 7 شهریور وارد

تاج نشستى را برگزار کند.
مهدى تاج در این باره مى گو
به توافق نهایى رسیده ایم و او
جام ملت ها خواهد بود و براى قه
گفتنى است کارلوس کى روش د
را مطرح خواهد کرد که یکى از آنها روش
معوقه است و دیگرى حمایت از برنامه ها
فدراسیون فوتبال البته مطالبات معوقه
نامه این باره با فیفا هم کرده و حتى در
مشــکل حاضر در این بین بحث انت
تحریم ها مشکالتى را براى فدراسیو
قرار است فدراسیون فوتبال در این نش

به راهکارى مناسب دست پیدا کند.
فوتبال به کارلوس کى روش اطم
س قطع از همه برنامه هاى آماده

کرد.
نکته امیدوار کننده در این
کمپ تیم هاى ملى براى
حضور کارلوس کى رو
بطالنى بر همه ش
آخرین نمونه
تیم ملى
تیم ملى

است.

هفتم منتظرته
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ابالغ قرار تامین خواسته
شماره دادنامه: 9709973760000514 شماره پرونده: 9709983760000303 شماره بایگانى شعبه: 
970312 تاریخ تنظیم: 1397/05/22 پرونده کالسه 9709983760000303 شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر تصمیم نهایى شماره 9709973760000514 خواهان ها: 1- آقاى 
حسن شاه رجبیان فرزند محمد به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین 
شهر، خ فردوسى، فرعى 6 شرقى، پ 84، 2- آقاى حسین شاه رجبیان فرزند محمد به نشانى استان 
اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شهر شاهین شــهر خ فردوسى فرعى 11 غربى پ 2 خوانده: 
آقاى شایان شنبهء فرزند ایرج به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شاهین شهر، 
خیابان فردوسى بین 11 و 12 غربى مغازه فرش فروشى خواسته ها: 1- تخلیه 2- مطالبه اجور معوقه 
قرار تامین خواسته: در خصوص تقاضاى حسن و حسین  شاه رجبیان به طرفیت شایان شنبه فرزند ایرج 
مبنى بر صدور قرار تامین خواسته معادل 70/000/000 ریال بابت مطالبه با بررسى اجمالى مستندات 
دادخواست با توجه به اینکه خواهان به موجب فیش شماره 61350 به مبلغ 7000000 ریال خسارت 
احتمالى طرف را تودیع نموده است مستندا به شق 1 ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین 
خواسته 70/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى گردد. قرار همزمان با ابالغ 
قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه مى باشد. استان اصفهان شهرستان 
شاهین شهر میدان امام حسین(ع) خیابان شــهید منتظرى خیابان شهید توالیى دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 228012 هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /5/752
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793800738 شماره پرونده: 9709986793800109 شماره بایگانى شعبه: 
970109 خواهان: محمد نجیمى فرزند قاسم به نشــانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان عبدالرزاق بازار بزرگ روبرو مســجد ذولفقار فروشــگاه محمد نجیمى کدپستى: 
8147866369 شماره همراه: 09133147458 شماره ثابت: 03132218496 کدملى: 5110564221 
خوانده: آقاى مرتضى حقیقى پوده به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى محمد نجیمى 
فرزند قاســم به طرفیت مرتضى حقیقى پوده فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال 
وجه 2 فقره چک به شماره هاى 1) 1605/675285/43 مورخ 96/11/30، 2) 1605/675286/29 
مورخ 96/12/29 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرســى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى (آدرس بانکى) وقت و انتظار 
کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت دارد. على هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 392/500 ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررســید چک ها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ به خوانده 
قابل واخواهى در این شعبه و ظرف بیست روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 230574 شعبه هشتم حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/811
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970352400898 شماره پرونده: 9609980352400341 شماره بایگانى شعبه: 
960381 خواهان: عبدالحســین اعرابى کوپائى فرزند على آقا با وکالت سید سعید طالئى طباء فرزند 
مهدى به نشانى اصفهان- اصفهان- خ مدرس سرچشــمه کوى مهراباد بن بست کیخسرو پ 245 
خوانده: شرکت فراورده هاى پروتئینى بهشــیدان با وکالت منصور متانت فر فرزند مرتضى به نشانى 
اصفهان چهارباغ خواجو مکینه خواجو پالك 109 و حسین همت کار دستجردى فرزند اصغر به نشانى 
زعفرانیه- خ الف- میدان الف- ساختمان الف- طبقه دوم- واحد 8 خواسته: صدور حکم ورشکستگى 
رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى سید سعید طالئى طباء با وکالت از آقاى عبدالحسین اعرابى 
کوپائى به طرفیت شرکت فراورده هاى پروتئینى بهشیدان با وکالت اقایان حسین همت کار و منصور 
متانت فر به خواســته صدور حکم ورشکســتگى شــرکت فراورده هاى پروتئینى بهشیدان، نظر به 
مالحظه چک شــماره 2467/729571 بانک تجارت چهارباغ باال، صادره از طرف شرکت و اجراییه 
ثبتى صادره به نفع خواهان، که حکایت از مدیون بودن شــرکت خوانده نسبت به خواهان مى باشد؛ 
لذا نفع خواهان در طرح دعوى ورشکســتگى خوانده محرز است.؛ دادگاه در راستاى بررسى وضعیت 
مالى شرکت و ارزیابى دیون و دارایى شرکت و فعالیت اقتصادى با توجه به ترازهاى واقعى ثبت شده 
در دفاتر و اسناد مالى شرکت، قرار ارجاع امر به کارشناس رســمى در رشته حسابدارى را صادر نمود 
که از توجه به مفهوم توقف در قانون و صرفنظر از تفســیر تحت اللفظى (صرف توقف از پرداخت دین 
و بدون ارزیابى عجز واقعى و ناتوانى تاجــر) و پرداختن به توقف واقعى به معناى ناتوانى تاجر از وفاى 
به دین در سررســید به ســبب بى نظمى و اضطراب در فعالیتهاى تجارى و فروپاشى موقعیت مالى، 
کارشناس در نظریه خود پس از بررسى فعالیت و ترازهاى مالى شــرکت اعالم داشته که 1- میزان 
دارائیهاى شرکت 290/373/544/710 ریال و میزان بدهى هاى شرکت 609/500/589/020 ریال 
مى باشد 2- به عللى از جمله الف- شرکت خوانده دیون شــرکتهاى دیگرى را تضمین نموده که ان 
شرکتها خود ورشکسته و یا در شرف ورشکســتگى هستند ب- بحران هاى اقتصادى سال 1391 در 
کشور ج- گشایش دو فقره اعتبار اسنادى در بانک مسکن که منجر به تحصیل کاال نشده است، زیان 
هنگفتى به شرکت وارد نموده است. که این امور سبب زیان انباشته شرکت شده است. لهذا دادگاه با 
توجه به شرایط گفته شده شرکت را ورشکســته تلقى مى نماید. مستنداً به مواد 412 و 415 و 416 و 
417 و 433 و 536 و 537 قانون تجارت و ماده 1 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگى حکم به اعالن 
ورشکستگى شرکت خواهان با تاریخ توقف پایان ســال 1391 صادر و اعالم مى گردد. ضمن صدور 
حکم قرار مهر و موم اموال خواهان را صادر و اعالم مى نماید تا توسط اداره تصفیه نسبت به اجراى مهر 
و موم و تصفیه اموال ایشان و پرداخت دیون وصول مطالبات تا ختم تصفیه اقدام گردد. راى صادره به 
طور موقت قابل اجراست و حسب مواد 536 و 537 قانون تجارت از طرف تاجر ظرف ده روز از تاریخ 
اعالن و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ظرف یک ماه و از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج از ایران 
ظرف دو ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض در این دادگاه و پس از ان و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. ضمنًا نوع ورشکستگى از نوع ورشکستگى به 
تقصیر است. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 230471 على رئیسى- رئیس شعبه 24 دادگاه  عمومى حقوقى 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /6/100
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960876 شــماره دادنامه: 9609976793601999- 9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فریبا غالمى با وکالت رحمان جنت دســتجردى نشانى: 
اصفهان- هشت بهشت غربى- حدفاصل بزرگمهر و گلزار ســاختان وکال- طبقه دوم خوانده: مریم 
لکزائیان صفرى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسى 
و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خانم فریبا 
غالمى با وکالت رحمان جنت دســتجردى به طرفیت خانم مریم ل کزائیان صفرى به خواسته مطالبه 
مبلغ 39000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره ى 149/494153- 94/11/25 به عهده ى 
بانک صادرات به انضام مطلق خســارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
نیافته 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 رســد که مســتنداً به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 39000/000 ریال بابت اصل خواســته و 577/500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120000 
ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (94/11/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 230571 شعبه ششم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/101
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960858 شــماره دادنامه: 9609976793602010- 9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فریبا غالمى با وکالت رحمان جنت دســتجردى نشانى: 
اصفهان- هشت بهشت غربى- حدفاصل بزرگمهر و گلزار ساختان وکال- طبقه دوم خوانده: محمد 
لکزائیان صفرى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک و مطلق خسارات دادرسى 
و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خانم فریبا 
غالمى با وکالت رحمان جنت دستجردى به طرفیت آقاى محمد لکزائیان صفرى به خواسته مطالبه 
مبلغ 36000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره ى زیر به عهده ى بانک ملت به انضم ام مطلق 
خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد. و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافتــه 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 مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 36000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 600/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 120000 ریال هزینه نشر آگهى و 
حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. چک به شــماره 1471/034531/62- 94/11/12- 10/000/000 ریال 
و 1471/034523/17- 94/10/2- 26000/000 ریال. م الف: 230568 شــعبه ششم شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/102
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796200252 شماره پرونده: 9609986796200952 شماره بایگانى شعبه: 
960957 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796200269 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796203091 محکوم علیه امیر لطفى فرزند احمدرضا نشانى: اصفهان- مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 251/250 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از تقدیم دادخواســت 96/07/30 لغایت وصول در حق محکوم 
له على گرگین فرزند محمد نشانى: اصف هان- اصفهان خ امام خمینى خ نبرد کوچه مجلسى بن بست 
محمد صادر مى گردد با احتساب نیم عشر دولتى. 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 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 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 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بــود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394). اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 
الف: 230563 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/103

اجراییه
شــماره اجراییه: 9710426793700244 شــماره پرونده: 9609986793701255 شماره بایگانى 
شعبه: 961255 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700239 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793703678 محکوم علیه رسول چهرازى فرزند مرتضى قلى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/640/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/9/15 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق محکوم له محمد رفیعى فرزند محســن به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خ مشتاق دوم خ مهر بلوار  مهر بن بســت الهام پالك 306 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 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد 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 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 شــود. (ماده 21 قانون نحــوه 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، 
مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 230559 شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/104
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793800303 شماره پرونده: 9609986793801322 شماره بایگانى شعبه: 
961325 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793800287 و شماره دادنامه 
مربوطــه 9709976793800102 محکوم علیه طیبه فتوحى فرزند  میرزامحمد به نشــانى مجهول 
المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسم و انتقال رسمى سند رسمى یک دستگاه خودرو 
پراید به شماره انتظامى 528 ب43 ایران 45 به نام خواهان و پرداخت مبلغ هفتصد و هشتاد و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له حسین نوروزى فرزند على نقى به نشانى استان اصفهان 
شهرستان اصفهان شهر اصفهان حصه شمالى خیابان شریعتى پالك 351 و نیز پرداخت 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 اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى بــراى 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 فهرســت 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 امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، 
چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 230547 شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان /6/105
مزایده اموال منقول

شماره درخواست: 9710463726000002 شماره پرونده: 9509983723100977 شماره بایگانى 
شعبه: 970105 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970105 اجراى احکام مدنى اموال 
آقاى مهدى نورى لنجان را در قبال مطالبات خانــم نرگس جعفرى از طریق مزایده به تاریخ روز یک 
شنبه مورخ 97/7/1 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد 
قیمت پایه به صورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى 
مبارکه مى باشــند و چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب 
مذکور واریز و قبوض آن را تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا 
پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام 
مدنى دادگسترى مبارکه- ساختمان شــماره2- طبقه 1- مال مورد مزایده عبارت است از: دو سهم 
از 100 سهم شرکت حمل و نقل نوید ترابر که طبق دفتر ســهام ورقه سهم از شماره سریال 10093 
و 10092 متعلق به مهدى نورى مى باشــد. طبق اظهارنامه ثبت تعداد سهام شرکت متشکل از 100 
سهام هزار ریالى با نام عادى است. تاکنون تغییراتى در مبلغ سرمایه صورت نگرفته است. همچنین در 
اظهارنامه مالیاتى سال منتهى به 20 اســفند 96 مبلغ سرمایه 1/000/000 ریال اعالم گردیده است. 
طبق اظهارنامه مالیاتى مورخ 96/12/29 ســود دوره شرکت مبلغ 29/943/760 ریال اعالم گردیده 
است و مالیات متعلق به سود مذکور مبلغ 7/485/940 ریال ابراز گردیده است. جمع کل دارایى هاى 
شرکت معادل 1/041/606/805 ریال و جمع بدهى شرکت 1/445/113/529 ریال مى باشد. مازاد 
بدهى ها بر دارایى ها بالغ بر 403/506/724 ریال مى باشــد در واقع ارزش شرکت معادل مبلغ فوق 
منفى بوده و شرکت فاقد ارزش  مى باشد سرمایه شرکت معادل مبلغ 1/000/000 ریال و زیان انباشته 
418/677/777 میلیون ریال مى باشد. از این رو شــرکت مشمول ماده 141 اصالحیه قانون تجارت 
مى باشــد. با توجه به مراتب فوق کل ارزش شــرکت حمل و نقل نوید ترابر توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى معادل 10/576/931/428 ریال برآورد گردیده و از این رو ارزش 2 سهم از 100 سهم 
شرکت که متعلق به مهدى نورى لنجان است معادل 211/538/628 ریال تعیین و به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 231304 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى مبارکه /6/106

حصر وراثت
آقاى مجید کیانى فرزند خداداد داراى شــماره شناسنامه 339 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 97/475 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خداداد فرزند اسفندیار به شماره ملى/ شناســنامه 10 در تاریخ 1396/03/01 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- زهره 
کیانى فرزند خداداد شماره شناســنامه یا کدملى: 1022 نسبت به متوفى فرزند 2- مجید کیانى فرزند 
خداداد شماره شناسنامه یا کدملى 339 نسبت به متوفى فرزند 3- محمود کیانى فرزند خداداد شماره 
شناسنامه یا کدملى 63 نســبت به متوفى فرزند 4- رمضان کیانى فرزند خداداد شماره  شناسنامه یا 
کدملى 31 نسبت به متوفى فرزند 5- مصطفى کیانى فرزند خداداد شــماره شناسنامه یا کدملى 57 
نســبت به متوفى فرزند 6- حمزه على کیانى فرزند خداداد شماره شناســنامه یا کدملى 16 نسبت به 
متوفى فرزند 7- بهجت مالکى شــیخ آبادى فرزند عزیزاله شماره شناســنامه یا کدملى 21 نسبت به 
متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 232624 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /6/107
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710100352705602 شــماره پرونده: 9609980358100779 شماره بایگانى 
شعبه: 970485 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: وحید اسدزاده فرزند قربانعلى کدملى: 1382715226 
نشانى: مجهول المکان شــماره دادنامه: 9709970352701042 شــاکى: مهدى توکلى اله آبادى 
فرزند روح اله به نشانى استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان کاوه- خیابان 
ابوریحان- مجتمع آل محمد- رستوران خشایار متهم: وحید اسدزاده فرزند قربانعلى به نشانى مجهول 
المکان اتهام ها: 1- استفاده از اوراق مجعول 2- جعل گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و 
اعالم ختم رسیدگى، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
وحید اسدزاده فرزند قربانعلى و با مشخصات مذکور در کیفرخواست و به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول و از طریق جعل امضاى ظهر دو فقره چک به شــماره هاى 190855 و 190866 عهده بانک 
صادرات و همچنین جعل مبالغ مندرج در ان چکها (یعنى تغییر مبلغ 27 ملیون ریال به 37 ملیون ریال 
در یکى از چکها و تغییر مبلغ 135 ملیون ریال به 175 ملیون ریال در چک دیگر و سپس خرج نمودن 
ان چکها توسط متهم)، از توجه به شکایت شــاکى آقاى مهدى توکلى که اعالم نموده دو فقره چک 
مزبور را که توسط شخص شاکى صادر شده توسط متهم ظهرنویسى شده و با امضا جعلى ظهر چکها 
مبالغ ان چکها تغییر یافته است و با توجه به اظهارات شهود تعرفه شــده از سوى شاکى و با توجه به 
نظریه کارشناس که اعالم خط و امضاى و مبلغ اعالمى ظهر چکها توسط شاکى تنظیم نشده است و با 
توجه به عدم حضور متهم و فرارى بودن ایشان و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان و با عنایت 
به قرار کیفرخواست و قرار مجرمیت صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان که متضمن تقاضاى 
مجازات براى ایشان است لهذا دادگاه وقوع بزه توسط متهم را محرز دانسته مستنداً به مواد 523 و 536 
از قانون تعزیرات و ماده 134  از قانون مجازات اســالمى، متهم را بابت جعل به تحمل 2 سال حبس 
تعزیرى و بابت بزه استفاده از سند مجعول نیز به تحمل 2 سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. اجراى 
احکام تنها یکى از مجازاتهاى شدیدتر را اجرا مینماید. ضمنا چکهاى مجعوله صرفا تا مبالغ 27 ملیون 
ریال و 135 ملیون ریال در ید ذینفع قابل مطالبه بوده و امکان معــدوم نمودن انها وجود ندارد. رأى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349. م الف: 230587 

میردامادى- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /6/108
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710100352705605 شــماره پرونده: 9509980359501538 شماره بایگانى 
شــعبه: 961254 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: 1- فاطمه غریشى فرزند اســرافیل کدملى: 
1670561518، 2- مصطفى حبیب پور 3- محمد سلیمانى پرونده کالسه 9509980359501538 
شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرســتان اصفهــان (101 جزایى ســابق) تصمیم نهایى شــماره 
9709970352701044 شــاکى: محمدنوژان حیدرى اصفهانى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان- 
اصفهان خ توحید ك ارشاد ك باغ گردو پ 80 متهمین: 1- محمد ســلیمانى قزوینى فرزند على به 
نشــانى تهران خاوران خ محمدى ك محمدى پ 13، 2- مصطفى حبیب پور فرزند وهاب به نشانى 
شهر رى خ 24 مترى خ شیرازى مجتمع گلبرگ فاز 1 ب 2 پ 16، 3- فاطمه غریشى فرزند اسرافیل 
به نشانى تهران کرج فاز 3 مارلیک بلوار چناران اتهام مشــارکت در کالهبردارى گردشکار: دادگاه با 
بررســى اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام اقاى مصطفى حبیب پور فرزند وهاب و فاطمه غریشــى فرزند 
اسرافیل و محمد سلیمانى فرزند على و با مشخصات اعالمى در کیفرخواست و فعال همگى متوارى و 
بدون تامین دائر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 136608230 ریال از طریق اعالم برنده شدن 
شاکى در سفر به عتبات عالیات، نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکى اقاى محمد نوژان، استعالم از 
بانک قوامین و تجارت و احراز تعلق دو حساب مذکور به ترتیب به متهم ردیف اول و دوم و احراز واریز 
مبلغ 9001112 به حســاب متهم ردیف اول و واریز مبالغ 29911818 و 7471200 به حساب متهم 
ردیف دوم و با توجه به جواب استعالم از مخابرات و احراز خط شماره 09212961355 به اقاى محمد 
سلیمانى که با این خط به گوشى شاکى تماس و ایشان را براى پرداخت وجه فریب داده است و با توجه 
به کیفرخواست تنظیمى از سوى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان که حاوى تقاضاى مجازات براى 
متهمان است و با توجه به عدم حضور متهمان و فرارى بودن ایشــان و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از 
ناحیه ایشان؛ لهذا دادگاه وقوع بزه از ناحیه مشارالیه را محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده یک از قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبردارى، هر کدام از متهمان را به تحمل 1 سال حبس 
تعزیرى و پرداخت مبلغ 136608230 به نحو مشارکت در حق مالباخته و پرداخت هر کدام از متهمان 

مبلغ مذکور را به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349. م الف: 230594 میردامادى- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /6/109
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210012724- 97/5/25 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 شــماره 139760302210000671 مورخ 1397/05/22 هیات اول آقاى سلیمان ربیعى به 
شناسنامه شماره 42 کدملى 1199466301 صادره از شهرضا فرزند یداله بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 310/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1166 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى باقر مارانى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/6/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/6/21. م الف: 229810  میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/111
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962151جلسه مزایده اى 
در روزیکشنبه  مورخه97/6/25از ســاعت 9لغایت 10:30صبح و به منظور وصول محکوم به در حق 
محکوم له و به جهت فروش یک قطعه زمین مســکونى بدون ســاخت و اعیانى(اعیانى صرفا شامل 
دیوار احداثى د رضلع جنوبى پالك مى باشــد) تحت پالك ثبتى شماره25فرعى از 348اصلى بخش 
9 ثبتى اصفهان به مساحت 440/59متر مربع که طى اســتعالم اخذ شده از شهردار زاینده رود زمین 
مذکور در حریم شــهر(خارج از محدوده)و داخل حریم لوله گاز و فاقد کاربرى مى باشد. واقع در شهر 
زاینده رود محله کله مســلمان ،خیابان شاهد،بن بست نســیم ،روبروى گلستان شهدا،پالك13  که 
توسط کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 264/354/000ریال ارزیابى گردیده است.در محل 
اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید.طالبین خرید مى توانند به مدت 5روز قبل از موعد 
مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند،مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
. کسانى مى توانند د رجلسه مزایده شــرکت نمایند که 10درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و 
در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت نماید.م.الف 229958اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان/ 6/126 
فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه خانم سعیده صالحى ریزى فرزند محمود به استناد 2برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده،مدعى است که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ  یک باب 
آپارتمان پالك 56915فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9ثبت اصفهان به نام وى،پبت 
و سند مالکیت به شماره چاپى 476654صادر و تســلیم وى گردیده و معامله دیگرى انجام نشده و به 
علت جابجایى مفقود شده است لذا نامبرده در خواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده،طبق ماده 
120اصالحى آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى اتجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجد سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا تا 10روز پس از آن به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارك مثبت تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت،المتناى سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به مقتضاى تسلیم خواهد کرد. رو نوشــت به ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره)در 
استانهاى اصفهان قم و چهارمحال بختیارى م الف: 230099 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین 

شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى/ 6/128 
حصر وراثت

خانم شهین مختارى بشناسنامه شماره30به شرح دادخواست به کالسه 181/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا مختارى کرچگانى  به شناسنامه 
683در تاریخ83/10/25اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-شهین  مختارى ش.ش 30 (فرزند متوفى) 2-گل پرى مختارى ش.ش2 (فرزند متوفى) 
3-على مختارى ش.ش1055 (فرزند متوفى) 4-صاحب جــان  مختارى ش.ش28 (فرزند متوفى) 
5-پروین مختــارى ش.ش6 (فرزند متوفى) 6-ولى اهللا  مختــارى ش.ش62009546226(فرزند 
متوفى) 7-ابراهیم مختارى ش.ش 6(فرزند متوفى) 8-مریــم مختارى ش.ش682(فرزند متوفى) 
9-زهرامختارى ش.ش3303(فرزند متوفى) 10-زینــب  مختارى ش.ش11601333621 (فرزند 
متوفى) 11-فاطمه ولى چرمهینى ش.ش17(همســر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى در 
خواســت مزبور را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشــد ا زتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م.الف229814رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف باغبهادران/  6/129 
ابالغ اجرائیه

نظربه اینکه در پرونده کالسه 316/97اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب 
مفاد دادنامه شماره 357صادره از شعبه ســوم حقوقى محکومئ علیه حسین جواد پور سه کون فرزند 
فضل اهللا محکوم به تأمین مبلغ 80/000/000ریال در حق محکوم له على هادى گردیده است و حسب 
محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد 
تا نامبردهخ ظرف مهلت ده روز پس ار انتشار آگهى نسبت به اجرا مفاد اقدام و اال وفق مقررات اقدام 

میگردد. م. الف229757مدیر اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/6/130 
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامــه:9610103640807517 شــماره پرونــده:9509983640800848 شــماره 
بایگانى:950862 آگهى مربوط به تجدید نظر-  آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر به آقاى 
/خانم على ادیبى سده-  تجدید نظر خواه آقاى احمد باقرى دادخواست تجدید نظر خواهى به طرفیت 
تجدید نظر خوانده آقاى على ادیبى سده نسبت به دادنامه شماره 9609973460800008در پرونده 
کالسه 950862شعیه 5تقدیم که طبق موضوع ماده 73و346قانون آیى دادرسى مدنى به عت مجهول 
المکان بودن تجید نظر خوانده مراتى تبادل لوایح  یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى 
گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود،نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد 
کتبا به این دادکاه ارائه نماید . در غیر این صورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال 
پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. اســتان اصفهان-شهرستان زرین شهر –خیابان آیت 
اهللا کاشانى-ساختمان دادگسترى. م الف: 229763 عباس هادیان - مدیر دفتر شعبه 5دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/6/131 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابــالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى قباد شــیرانى دادخواســتى به 
مبلغ155/000/000ریال بطرفیت آقاى صفر موسوى شــمس که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 312/97درشعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73قانون آییین دارسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز چهارشــنبه مورخ 97/7/18ساعت 4عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م. الف232646دبیر شعبه 

8 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/6/132 
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه :9709973640800436 تاریــخ تنظیــم :1397/5/15 شــماره پرونــده : 
9509983640800150 شماره بایگانى شــعبه :950151 خواهان :آقاى محمد رضا طاهرى فرزند 
اسداهللا به نشــانى زرین شهر شــریعتى فروشــگاه خاتون خواندگان: 1.آقاى ســید فرشاد موسوى 
دهکردى فرزند اسداهللا به نشــانى مجهول المکان با نشــر آگهى 2.خانم فاطمه نظرى میر آبادى با 
وکالت خانم لیال رئیسى گهروئى فرزند عبدالباقى به نشانى اصفهان –اصفهان قائمیه بعد از چهارراه 
فضیلت روبروى مسجد صاحب الزمان سر کوچه ماه 51 خواسته :مطالبه وجه سفته گردشکار: دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت بصدور راى مینماید. راى 
دادگاه در خصوص واخواهى خانم فاطمه نظرى با وکالت لیال رئیسى به طرفیت محمد رضا طاهرى 
نسبت به دادنامه شــماره640800329-95نظر به اینکه واخواه شکایتى دایر برجعل واستفاده ازسند 
مجعول نسبت به امضاءظهرســفته هاى موضوع دادنامه مذکور مطرح که در شعبه دوم باز پرسى در 
حال رسیدگى است لذا از آنجایى که نتیجه پرونده مذکور در این پرونده موثر مى باشد مستندا به ماده 
19قانون آیین دادرسى مدنى قرار توقف دادرسى صادر و اعالم مى گردد./م م: الف 232734  مجتبى 

حاتمیان –رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى لنجان/ 6/133 
ابالغ

شماره نامه:9710113640200803 شــماره پرونده:9609983640200064 شماره بایگانى شعبه: 
960065 جناب آقاى و خانم توران و بهنام و محمد على و مهنــاز و پروانه همگى رمضانى فرزندان 
خدامراد و آیدا و آتوسا هر دو دهقانى سامانى فرزندان هاشم و هاشم دهقانى سامانى فرزند غالمرضا 
بدینوسیله به شما ابالغ میگردد نظر به مجهول المکان بودن شما و با استناد ماده 73ق آ د م ظرف یک 
هفته از تاریخ چاپ آگهى جهت رویت نظریه کارشناسى در این مرجع حاضر و ازمفاد نظریه کارشناسى 
مطلع و چنانچه اعتراضى دارید کتبا اعالم نمائید و اال وفق مقررات اقدام مى گرد.م الف 232893 نبى 

فرد - دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى زرین شهر /6/134 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده 392/97  شماره دادنامه97/05/27-708/97 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى محمدى به نشانى 
نجف اباد-جوزدان-خ امام-کــوى عدل-پالك3  وکیل خواهان: مجید محمدى به نشــانى: نجف 
اباد-جوزدان-خ امام خمینى- جنب بانک تجارت-طبقه فوقانى موبایل-پالك 43- خوانده شهرام 
باللى به نشانى مجهول المکان بخواســته: مطالبه یک فقره چک، گردشــکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى 
آقاى مهدى محمدى بوکالت آقاى مجید محمدى بطرفیت آقاى شــهرام باللى به خواســته مطالبه 
مبلغ سى میلیون ریال وجه یک فقره چک عهده بانک ملى به شماره 1/039011 مورخه 96/03/02 
عهده بانک سپه با انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از مورخه 96/03/02 لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه؛ نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى 
بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 
198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صدو سیزده 
هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از مورخ 97/03/02 لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 230179/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/135
ابالغ رأى

 راى شــورا- بتاریخ 97/05/20 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف گلدشت بتصدى 
امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 372/97 تحت نظراست. شورا با بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص دادخواست 
آقاى منصور علیدوستى فرزند حسین با وکالت آقاى مجید محمدى بطرفیت آقایان امین صادقى اوغلى 
و شریفى بخواســته مطالبه مبلغ 49/000/000 ریال با انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل،  باتوجه به محتویات پرونده رونوشــت یک فقره چک به شماره 75908 مورخه 
97/03/15 مبلغ 12/000/000 ریال و گواهینامه عدم پرداخت صادره از نامبرده بانک محال علیه و 
یک فقره چک بمبلغ 23/000/000 ریال به شــماره 671007 شعبه ایران زمین که مفقود شده است 
و الباقى طلب مانده  مبلغ 9/000/000 ریال که تحویل خوانده داده اســت در نظر به اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ از طریق نشراگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر شده اند و دفاع و انکارى ننموده است 

لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و522  قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 49/000/000 
ریال بابت اصل خواسته مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 500/000ریال بابت هزینه 
نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 97/03/15 
لغایت اجراى کامل دادنامــه درحق خواهان محکوم مــى نماید. راى صــادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. 230183/م الف قاضى شوراى 

حل اختالف گلدشت/6/136
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ایمان ایمانیان دادخواســتى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده محمد صادقى دهنوى به 
شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1189/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/07 ســاعت 04:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 72 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى به مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 230689/ م الف شعبه 

7 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/137
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 653/96 دادنامه 1074-96/10/07 مرجع 
رسیدگى شعبه 11 شــوراى حل اختالف نجف اباد- خواهان: احمد مهدیه نشانى: نجف اباد-خیابان 
شــریعتى-چهارراه اهللا اکبر-لوازم قنادى نور-مقابل بانک صادرات وکیل خواهان: عاطفه ناصحى 
نشانى: نجف اباد-خیابان امام-حسینیه ارشاد- کوچه شهید موحدى-مجتمع ارشاد-طبقه دوم خوانده: 
فرشته رهبرى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 767430 جمعا 
به مبلغ 20/000/000 ریال( بیست میلیون ریال) گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى 
احمد مهدیه به طرفیت خانم فرشته رهبرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 345000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 95/01/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد230708/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 حقوقى/6/138
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ســعید فنائى به وکالت مهدى ســوادکوهى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده محمدرضا جعفرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 232/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/08 ساعت 11:30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 230727/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/139
 حصروراثت 

هایده ناصرى داراى شناسنامه شــماره 511 به شرح دادخواست به کالســه 628/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مجتبى ایزدى بشناسنامه 
21853 در تاریخ 97/05/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. محمد هادى ایزدى ش ش 10999 ، 2. محمد حامد ایزدى ش ش 5799 ، 3. لیال 
ایزدى ش ش 1080255710 (فرزندان متوفى)، 4. هایده ناصرى ش ش 511 (همســر متوفى) ، 5. 
شهناز ایزدى نجف آبادى ش ش 15406 (مادر متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 230772/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/140

 مزایده
در پرونده کالســه 97/1153 و به موجب دادنامه نیابتى 1153/97-97/1154-1098/97 از شعبه 
خمینى شــهر شــوراى حل اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى علیداد جاللدین صالحى 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 355752000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در 
حق محکوم له و مبلغ 6718000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى علیرضا ذولفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یکباب مغازه مشاعى تحت پالك ثبتى 
1581 واقع در یزدانشــهر بلوار جانبازان بلوار 30 مترى انقالب مغازه دوم از کوچه نگین بازدید بعمل 
آمد حدود مغازه شماال، جنوبا و غربا به ما بقى پالك و شرقا به بلوار انقالب منتهى مى گردد زیر بناى 
مغازه مذکور 30/66 مترمربع که قسمتى از پالك 1581 مى باشد ساختمان با سقف تیرچه بلوك نماى 
داخلى سرامیک و گچ کف سرامیک درب شرقى مى باشد با توجه به موارد فوق ارزش شش دانگ مغازه 
مذکور به مبلغ 766500000  ریال آورد گردید الزم به تذکر است طبقه اول مغازه با طبقه اول مابقى 
پالك فوق الذکر تبدیل به یکباب واحد مسکونى شده است و در صورت تفکیک از منزل قابل ارزیابى 
خواهد شد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/06/26 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. 230767/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/141

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان سعیدافشارى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آرمین 
دهقانى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
338/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/07/07 ساعت 3:15 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 231706/ م الف 

شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/142
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 97101037559503131 شماره پرونده : 9709983759500273 
شماره بایگانى شــعبه : 970285 تاریخ تنظیم : 27 / 5 / 97 اگهى ابالغ وقت رسیدگى  ودادخواست  
و ضمائم به آقاى محمد على خادم القرائى  و مهدى ســوفار خواهان بانک انصــار با نمایندگى آقاى 
ایت اله ابراهیمى دادخواســتى به طرفیت خواندگان محمد على خادم القرائــى فرزند اکبر  و مهدى 
ســوفار به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع  و به شــماره پرونده کالســه 
9709983759500273 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 97/7/7 ســاعت 9 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر 
االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع رسانى از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگى حاضر گردد. 231068 /م الف مهدى امینیان جزى - منشى  دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /  6/143 
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرســى  و ضمائم به صالح ســوینى نژاد آقاى ایمان احقاقى و افســانه صادقى 
دادخواستى به خواسته الزام به تنظیم  و انتقال سند خودرو  به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 165/97 ش 7 ح  ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 8 / 7 / 97 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج  و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست  و 
ضمائم به دفتر شــعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه  و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید  واال وفق مقررات اقدام خواهد شد . 232582 /م الف  بهاریان - مدیر 
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مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى)

1397 – شــماره پرونــده :  /05 شــماره آگهــى : 139703902120000007 – 29/
139404002120000045 – پرونده اجرایى کالســه 9400078 –تمامت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونى به پالك ثبتى 19400 فرعى مجزى شده از پالك 582 اصلى واقع در فوالدشهر 
بخش نه ثبت اصفهان به مســاحت 105/02 متر مربع به آدرس فوالدشهر محله ب 7 خیابان پلیس 
روبروى کالنترى ساختمان کسرى 3 طبقه دوم واحد 13 که ســند مالکیت آن در  صفحه 139 دفتر 
412 املالك به شماره 61723 سابقه ثبت و صدور سند دارد و حدود مشخصات آن طبق سند مالکیت 
مربوطه و حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و طبق اعالم کارشناسان رسمى 
دادگسترى مورد مزایده بصورت یکدستگاه آپارتمان مســکونى بمساحت 105/02 مترمربع واقع در 
طبقه دوم مجموعه 5 طبقه 30 واحدى بانماى خارجى سنگ و آجر و اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك 
، کف سرامیک و آشپزخانه با بدنه کاشــى کارى و کابینت ام دى اف و بدنه ساختمان و سقف داخلى 
نقاشى شــده و داراى قدمت حدود 10 سال و سیستم سرمایشى و گرمایشــى پکیج و سرمایش کولر 
آبى و داراى اشــتراکات آب و برق و گاز  ماکى آقاى منوچهر ساکى فرزند ترابعلى به شماره شناسنامه 
4982 صادره فالورجان متولد 1353 کد ملى 111004889 ســاکن فوالدشهر بازار کوثر یال جنوبى 
واحد 46 کدپســتى 8451844711 که طبق اسناد رهنى شــمار 119325 – 92/05/16 ( اصلى) و 
122519 – 93/02/18 ( متمم) تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 39 فوالدشهر در رهن بانک 
ملى شعبه فوالدشهرقرارگرفته است از ساعت 9 الى 12روز یکشنبه مورخ 1397/07/15 در اداره ثبت 
اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوســى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش 
مى رسد مزایده از مبلغ 1/267/100/000 ریال ( یک میلیارد و دویست و شصت و هفت میلیون ریال) 
شروع و به باالترین پیشنهاد نقداً فروخته مى شــود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب و برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
مى گردد .  ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 1398/02/29 بیمه مى باشد لذا این آگهى 
فقط یکبار در روزنامه نصــف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1397/06/05 درج و منتشــر مى گردد . 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد ، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان 
برگزار خواهد شد . تاریخ انتشــار 97/06/05 – تاریخ مزایده 97/07/15 م الف 644 مسئول اجراى 
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فندق سرشار از مواد مغذى و پروتئین است. چربى ها، انواع ویتامین ها و مواد معدنى مورد 
نیاز بدن نیز در این دانه به  وفور یافت مى شوند. 

از خواص فندق مى توان به وجــود مواد مغذى فراوان در آن اشــاره کرد. هر چند مواد 
مغذى موجود در آن کالرى زیادى دارند اما سرشــار از مواد مفید و چربى هاى ســالم 
هستند. فندق حاوى مقدار زیادى ویتامین B6، فوالت، فسفر، پتاسیم و زینک (روى) 

است.
از ســایر خواص فندق مى تــوان به وجــود چربى هاى تک 

اشباع نشــده و چربى هــاى چندتایــى 
غیراشــباع، اســیدهاى چــرب اُمگا 
6 و اُمگا 9 مانند اولئیک اســید اشاره 

کرد. 
ناگفتــه نماند کــه فنــدق حاوى 

فیتیک اسید نیز هست. این ماده مانع جذب مواد معدنى، نظیر آهن و روى مى شود.
تحقیقات نشان مى دهد که فندق براى سالمت قلب بسیار مفید است. وجود آنتى اکسیدان 
و اســیدهاى چرب ســالم، ظرفیت آنتى اکســیدانى فندق را افزایش مى دهد و سطح 

کلسترول خون را پایین مى آورد.
فندق مقادیر زیادى آنتى اکسیدان دارد. آنتى اکسیدان بدن را از استرس اکسیداتیو دور 
نگه مى دارد. استرس اکسیداتیو مى تواند موجب تخریب ساختار سلول، تسریع پیرى، 

سرطان و بیمارى هاى قلبى شود.
آجیل هاى مختلفــى چون گــردو و بادام 
باعث کاهش ســطح قنــد خون

 مى شوند. 
مطالعــات نیز ایــن موضوع را 

درباره فندق تأیید مى کنند.

کارشــناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى 
دانشــگاه همدان، کاهش سن ابتال به ســکته قلبى را از 

مهمترین مضرات مصرف فست فودها بیان کرد.
آزاده آذرپیرا تأکید کرد: مصرف فست فودها حتى هفته اى 
یک بار و مصرف نمک زیاد در رژیم غذایى، وجود ســکته 
قلبى را در ســنین پایین افزایش مى دهــد. وى عنوان 
کرد: فســت فودها عالوه بر اینکه کالرى مورد نیاز بدن را 
تأمین نمى کنند، موجب سوءتغذیه نیز مى شوند، مصرف 
فست فودها ســیرى کاذب افراد را به دنبال دارد و سبب 
کمبود بسیارى از ریزمغذى ها خواهد شد همچنین سبب 
بسیارى از اختالالت گوارشى از جمله مشکالتى براى کبد و 

سیستم گوارشى مى شود. 
آذرپیرا بابیان اینکه چاقى از دیگر عوارض مصرف فست فود 
است، اظهار کرد: مصرف فست فود را مى توان یکى از عوامل 
ابتال به چاقى و اضافه وزن در جوامع دانست چرا که میزان 
روغن و چربى در فست فودها بسیار باالست. کارشناس 
نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى دانشگاه همدان 
گفت: براى نمونه پنیر پیتزا، گوشت هاى چرخ کرده آماده، 
سس ساالد، سس کچاب و انواع چیپس ها حاوى روغن 
و چربى باالیى هســتند که اضافه دریافت آنها مى تواند 
به اضافه وزن و چاقى منجر شــود و فرد را مستعد ابتال به 
بیمارى هایى مانند دیابت، فشارخون و... کند. وى افزود: 

ادویه هاى استفاده شــده در این مواد غذایى ممکن است 
باعث ایجاد حساســیت شدید و مشــکالت گوارشى در 
بعضى افراد به ویژه در کودکان که فســت فودها را بسیار 

دوست دارند، شود.
آذرپیرا تصریــح کرد: نمک زیاد موجود در فســت فودها 
احتمال بروز سکته هاى قلبى و مغزى را نیز افزایش مى دهد 
همچنین معموالً در فســت فودها، روغن تهیه فست فود 
به دفعات متعدد مورد اســتفاده قرار مى گیرد و صاحبان 
محل هاى فروش فســت فودها تعویض آن را مقرون به 

صرفه نمى دانند. 

درست مثل سکته مغزى، در یک لحظه اتفاق مى افتد. درســت در یک چشم به هم زدن؛ جریان 
خون در شبکیه چشمتان مسدود مى شــود و تارى دید یا کورى چشــم، بدون هیچ هشدار قبلى 
شــما را درگیر خود مى کند. در زمان رخ دادن ســکته چشمى، شــریان هایى که خون را به بافت 
مى برند و وریدهایى که خون را از بافت برمى گردانند، مسدودشــده و توانایى انجام وظیفه خود را 

از دست مى دهند.
وقتى سلول هاى شبکیه چشمتان، اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمى کنند، زمینه براى سکته 
چشمى فراهم مى شود. در چنین شرایطى، تنها چند دقیقه زمان کافى است تا آسیبى جدى و درمان 

ناپذیر به چشم وارد شود.
معموًال انسداد در شریان ها از لخته شدن خون حاصل مى شود و وقتى لخته خون به شبکیه مى رسد، 
مى تواند از آنجا به بقیه اندام هاى بدن انتقال پیدا کند و حتى زمینه را براى سکته مغزى فراهم کند.
افرادى که دچار ســکته چشم مى شــوند معموًال عالیم هشــدار دهنده کمى را تجربه مى کنند. 
اغلب آنها بــه محض بیدار شــدن از خــواب صبحگاهى، بــدون هیچ احســاس دردى، دچار 
کاهش بینایى در یک چشم مى شــوند؛ برخى دیگر هم یک ناحیه تاریک یا ســایه اى را در نیمه 
باالیى یا پایین میــدان بینایى خود مى بینند. اگر لخته اى که روى چشــمتان اســت، بزرگ و در 
موقعیت نامناسب نباشد، احتمال اینکه بتوانید مشکل را به طور کامل برطرف کنید، زیاد است. اما 
در صورت تأخیر  در پیگیرى موضوع یا شــدید بودن آن، ممکن است براى همیشه بینایى تان را از 

دست بدهید.
اگر تا امروز به این مشکل دچار نشده اید، اما نگران ابتال به آن هستید، سعى کنید فشارخون و قند 
خونتان را کنترل کنید. متخصصان مى گویند دیابت، فشارخون و کلسترول باال، زمینه را براى ابتال 

به این مشکل فراهم مى کنند.

مرتضى صفوى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى در خصوص نحوه مصرف روغن و رژیم غذاى روزانه 
توضیح داد: حدود 30 درصد انرژى بدن از طریق منابع چربى و روغنى دریافت مى شود و توزیع این 30 
درصد روغن در بدن باید به گونه اى انجام شود که سالمت فرد به خطر نیافتد و شادابى افراد را تضمین 

کند.
این متخصص تغذیه ادامه داد: اگر این 30 درصد را تقسیم بندى کنیم 10 درصد این رقم باید به چربى 
حیوانى، 10 درصد به چربى غیراشباع مثل روغن هاى آفتابگردان، روغن کانوال و سایر روغن هاى گیاهى 
اختصاص یابد و همچنین 10 درصد دیگر باید مختص مصرف روغن زیتون باشد. صفوى افزود: اگر افراد 
چربى اشباع بیش از حد مصرف کنند ممکن است با افزایش کلسترول خون مواجه شوند و بیمارى هاى 
قلبى و عروقى گریبانگیرشان شود.  وى در خصوص خواص روغن زیتون نیز توضیح داد: مصرف روغن 
زیتون باید در وعده هاى غذایى قرار گیرد و در صورت حــذف آن از مزایاى این روغن که باعث تقویت 
سیستم ایمنى و همچنین مبارزه با سرطان اســت دور خواهیم شد. این متخصص تغذیه گفت: رعایت 

درصد هاى اعالم شده باعث تضمین کردن میــزان مصرف روغن و 
سالمتى فرد خواهد شد. 

آلرژى هندوانه موردى کمیاب اســت. با این حال، اگر 
فرد به هندوانه واکنش نشان دهد، ممکن است مصرف 
بعضى از غذاها برایش ممنوع باشد. عالیم آلرژى هندوانه 
شبیه به سایر آلرژى هاى غذایى است و معموًال در دوران 

کودکى ایجاد مى شود.
آلرژى هندوانه عالیمى شبیه دیگر آلرژى هاى غذایى 
دارد. یک فرد مبتــال به آلرژى هندوانه ممکن اســت 
درد کمر یــا درد معــده را تجربه کند. عالیــم معموًال 
در عرض چند دقیقــه تماس با هندوانــه رخ مى دهد.

آلرژى هاى هندوانه غیر معمول هستند، اما آنها مى توانند
واکنش هاى مختلف از خفیف تا شدید ایجاد کنند.

برخى از شــایع ترین عالیم آلرژى هندوانه عبارتند از 
سرفه مداوم، گرفتگى خفیف زبان یا گلو، گرفتگى معده، 
دل درد و تهوع یا اســتفراغ. یک واکنش آلرژیک شدید 
مى توانــد باعــث ایجاد آنافیالکســى که بــه نوعى 

تهدید کننده زندگى است، شود. 
کسانى که به هندوانه آلرژى دارند باید از مصرف غذاها و 
سبزیجاتى مثل خربزه شیرین، خیار و طالبى اجتناب کنند. 
دیگر مواد آلرژى زا عبارتند از  کیوى، کرفس، هلو، موز، 

پرتقال، آووکادو، کدو سبز و گوجه فرنگى.

 آب بنوشید: تشنگى تأثیر بسیار قوى بر عملکرد مغز دارد. بر اساس مطالعات، 
حتى کم آبى جزئى بدن مى تواند باعث کاهش عملکرد شناختى و عدم بهره ورى 
شود. اگر انرژى شما رو به محو شدن مى رود، یک لیوان آب به همراه چند قطره 
لیمو بنوشید. ویتامین C موجود در لیمو احســاس طراوت و انرژى را به شما باز 

مى گرداند و عملکرد مغز را بهبود مى دهد.
 شــیرینى نخورید: در هنــگام خســتگى از مصرف کیــک، دونات و 
کربوهیدرات هاى سفید و تصفیه شــده اجتناب کنید چون به همان سرعت که 
انرژى خود را از این طریق به دست مى آورید، به همان سرعت دچار کاهش انرژى 
و افت قند خون مى شوید. در عوض مى توانید سبزیجات تازه، چربى هاى سالم 
و منابع پروتئین را به میان وعده خود اضافه کنید. مصرف قهوه را در هنگام بعد از 
ظهر فراموش کنید چون اگرچه براى مدت کوتاهى نوشیدن آن سودمند است 
اما در طوالنى مدت باعث کسالت شما مى شود. به جاى قهوه، چاى سبز بنوشید.

 تحرك داشته باشید: در هنگام خســتگى از حــرکات کششى استفاده 
کنید. این حرکات، خون را در بدن دوباره جریان مى دهد و ذهن را آماده فعالیت 
دوباره مى کند. حتى قدم زدن هاى کوتاه نیز منجر به بازیابى انرژى به طور مؤثر 

مى شود.
 یک میان وعده سالم داشته باشید: گاهى اوقات افت قند خون منجر به 
خواب آلودگى مى شود. اگر این اتفاق براى شما افتاد، آجیل و میوه و یا هویج میل 

کنید. مغز شما بیشترین انرژى را از بدنتان مى گیرد و به تغذیه صحیح نیاز دارد.
 چرت بزنید: گاهى اوقات شما فقط باید به بدنتان گوش بدهید. تمایل به 
چرت زدن در هنگام بعد از ظهر کامًال طبیعى است. اگر شما این موقعیت را حتى 

براى ده دقیقه دارید، آن را از دست ندهید.
 صورت خود را با آب سرد شستشــو دهید: با ریختن آب سرد روى 
صورت خود، استرس روزانه را از ذهنتان بشــویید! تحقیقات نشان داده  اند که 
آب سرد باعث مى  شود تمرکز شــما باال برود. هر وقت احساس کردید کرختى 
بعدازظهر به سراغتان آمده، چندین بار آب سرد به صورتتان بزنید تا ببینید که چه 
تأثیرى دارد. به عالوه، بررسى  ها نشان داده است که دوش گرفتن صبح زود با 

آب سرد نیز مى  تواند از شما استرس  زدایى و سرحالتان کند.

بدون نیاز به قهوه
 خستگى تان را کاهش دهید

مطالعات تأیید کرده اند که بدن انسان به طور طبیعى در روزهاى کارى و بین ساعات 2 تا 4 بعد از ظهر دچار کاهش انرژى مى شود.
بســیارى از افراد در این میان براى افزایش بهره ورى و بازیابى انرژى به کافئین و قهوه متوسل مى شوند. اما این تنها راه نیست. شما مى توانید قهوه نخورید و خواب 

شبانه خود را دچار مشکل نکنید و در عین حال در کل روز از انرژى کافى برخوردار باشید:

خوردن فندق  چه مزایا و خواصى دارد؟

ـوان به وجــود چربى هاى تک 
 چندتایــى 

رب اُمگا 
ید اشاره 

حاوى

نگه مى دارد. استرس اکسیداتیو مى تواند موجب تخریب
سرطان و بیمارى هاى قلبى شود.

آجیل هاى مخ
باعث
 مى ش
مط

با عالیم سرطان سینه آشنا شویدبا عالیم سرطان سینه آشنا شوید
مدیرگروه تحقیقات پستان جهاد دانشگاهى ضمن تشریح عالیم سرطان 
سینه و راه هاى تشخیص آن، گفت: بهترین زمان براى انجام ماموگرافى از 
سنین باالى 40 سال است و در جامعه ایرانى میانگین سن ابتال به سرطان 

سینه در بیشتر از 50 درصد موارد، بین 45 تا 55 سال است.
آســیه الفت بخش، جراح عمومى با بیان اینکه سرطان سینه شایع ترین 
سرطان در زنان است و از اهمیت ویژه اى برخوردار است، اظهار کرد: در 
بیشتر موارد سرطان هاى سینه توسط خود بیمار تشخیص داده مى شوند؛ 
یعنى یک عالمت در فرد بــروز کرده و موجب مراجعه فرد به پزشــک 

مى شود.
الفت بخش درباره عالیمى که با ســرطان ســینه ظهور مى کند، گفت: 
مهمترین و شایع ترین عالمت سرطان سینه، وجود توده اى در سینه فرد 
است که درد ندارد. این توده با قوام سفت در هر سایزى ممکن است وجود 
داشته باشد. در اکثر موارد این توده متحرك نیست و به بافت یا پوست سینه 
چسبیده است. این نوع شــایع ترین فرم توده سرطانى سینه است. اما در 
حدود 10 درصد موارد ممکن است این توده درد داشته باشد یا در درصدى 

از موارد متحرك است.
او با بیان اینکه ترشح از نوك ســینه از عالیم سرطان سینه است، افزود: 
ترشح از نوك سینه همانقدر که ممکن است بى  اهمیت باشد، همان اندازه 
حائز اهمیت و یکى از نشانه هاى سرطان سینه است. اگر فرد ترشح خود به 
خودى از نوك سینه  به رنگ زرد شفاف، خونى یا خونابه اى داشته باشد و 
حس کند لباس زیرش خونى و خیس شده  است و این ترشح فقط از یک 

مجرا و از یک سینه باشد، مى تواند عالمت سرطان سینه باشد.
این جراح عمومى از دیگر نشانه هاى سرطان سینه، به عالیم مربوط به 
نوك سینه اشاره کرد و گفت: اگر در سینه فرد فرو رفتگى نوك سینه که از 
ابتدا وجود نداشته و اخیراً ظاهر شده، دیده شود؛ مخصوصًا اگر در یکى از 
سینه ها باشد یا زخم نوك سینه به صورت مدت دار وجود داشته باشد که با 
اگزما تفاوت دارد و با درمان هاى موضعى بهبود نیافته است، از دیگر عالیم 
سرطان پستان هستند. همچنین توکشیدگى پوست قسمتى از سینه، زخم 
روى پوست سینه، التهاب و قرمزى و ورم پوست به صورت پوست پرتقالى 

از عالی م دیگر سرطان سینه هستند.

همچنین توکشیدگى پوست قسمتى از سینه، زخم 
بو قرمزىو ورم پوست به صورت پوستپرتقالى

سینه هستند.

شایع ترین عالیم آلرژى هندوانه

سیستم ایمنى و همچنینمبارزه با سرطان اســت دور خواهیم شد. این متخصص تغذیه گفت: رعایت بالیى به نام فست فود 
درصد هاى اعالم شده باعث تضمینکردن میــزانمصرف روغن و 

سالمتى فرد خواهد شد. 

چشمتان سکته کرده؟

چه مقدار روغن مصرف کنیم تا سالم بمانیم؟
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خدا را ســپاس ، در حالى که نه از رحمت او ناامیــدم  و نه از نعمتش 
بــى بهــره ام. نــه از آمــرزش   او مأیوســم و نــه از پرســتش او 
سر بر تافته ام. خداوندى که رحمت او همواره برجاست و نعمتش را 
زوال نباشد و دنیا سرایى است که ناپایدارى، مقدر او است. مردمش 
از آنجا رخت برخواهند بست. هم شیرین و گواراست و هم سبز و 

موال على (ع)خّرم.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

حسین ایزدى- سرپرست سازمان

چاپ اول
سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از 

طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 97/06/22 به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد

تلفن: 03152631711

آگهى موضوع مزایدهردیف
مزایده

شماره صورتجلسه 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه هر ماه (ریال)در مزایده (ریال)

اجاره بها حدود 4500 مترمربع عرصه جهت ایجاد پارك بادى و شهربازى در محوطه 1
5/97/715- نوبت اولپارك پرنیان

97/05/0339/000/00065/000/000

اجاره بها حدود 500 مترمربع عرصه جهت ایجاد کارتینگ موتور چهارچرخ ساحلى 2
5/97/907- نوبت اولدر محوطه پارك پرنیان

97/05/2210/800/00018/000/000

5/97/906- نوبت اولاجاره بها حدود 200 مترمربع عرصه جهت ایجاد بوروبانجى در محوطه پارك پرنیان3
97/05/226/000/00010/000/000

4/800/0008/000/000نوبت اولاجاره بها حدود 200 مترمربع عرصه جهت ایجاد اسکیت در محوطه پارك پرنیان4

اجاره بها حدود 300 مترمربع عرصه جهت ایجاد پارك بادى در محوطه بوستان 5
10/800/00018/000/000نوبت اولخلیج فارس (پارك ورودى شهر)

6
3/900/0006/500/000نوبت اولاجاره بها تعداد 35 عدد دستگاه پایه بنر عمودى

5/700/0009/500/000نوبت اولاجاره بها 3 عدد پایه بنر بیلبورد افقى
3/900/0006/500/000نوبت اولاجاره بها 2 عدد پایه چهاروجهى

 همزمان با هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شهداى 
واالمقام رجایى و باهنر و شــهداى دولت 10 پروژه زیربنایى 
شــرکت  برق منطقه اى اصفهان با  هزینــه اى بالغ بر150 

میلیارد تومان به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش روابط عمومى بــرق منطقه اى اصفهان مهندس 
رسول موسى رضایى مدیرعامل این شرکت از بهره بردارى 
10 پروژه زیربنایى این شرکت با هزینه اى بالغ بر150 میلیارد 
تومان به مناسبت هفته دولت خبر داد.  رسول موسى رضایى با 
اعالم این خبر گفت:  این طرح ها شامل  احداث پست 63/20 
کیلوولت سیتى سنتر واحداث پســت سیار 63/20 کیلوولت 

جالل آباد در اصفهان مى باشد.
وى همچنین به توســعه4 فیدر در پســت 63/20 کیلوولت 
گالوانیزه کاشان اشــاره و اضافه کرد: توسعه 2 فیدردر پست 

63/20 کیلوولت نجف آباد ، احداث مداراول خط کابلى 230 
کیلوولت اسالم آباد به صفه ، احداث خط ترکیبى کاشان 4 به 
کاشان 1 از دیگر طرح هاى افتتاحى این شرکت در هفته دولت 

امسال مى باشد.
وى همچنین از جابجایى دکل 75 خط 230 کیلوولت نجف 
آباد به شهید کاظمى ، خرید و نصب هادى پرظرفیت خطوط 
در سطح شبکه در حال بهره بردارى  ، عملیات کابل کشى خط 
63 کیلوولت فیض کاشــانى به ناجى آباد درکاشان و احداث 

خط 63 کیلوولت سیتى سنتر به مناسبت هفته دولت خبرداد.
 مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان در بخش دیگرى 
از سخنانش با اشاره به  برنامه هاى این شرکت در سه بخش  
تولید، انتقال و شــبکه هاى انتقال و فوق توزیع یادآور شد : 
ایجاد شبکه هاى فوق توزیع و شبکه هاى انتقال 400 و 230 

کیلوولت از اصلى ترین پروژه هاى در دست اجراست.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: 5 پست  
انتقال برق این شرکت با اعتبار بانک توسعه اسالمى در دست 
اجراست که دو پســت 400 به 63 کیلوولت هاتف در شرق و 
هسنیجه در شمال غرب اصفهان تا پایان امسال در مدار قرار 

خواهد گرفت.           
وى افزود: چهار پســت از این تعداد شــامل 2 پست 230 به 
63 کیلو ولت در شهرستان هاى لنجان و سمیرم و دو پست 
400 به 63 کیلو ولت هاتف و هســنیجه در استان اصفهان و 
همچنین پست فرادنبه نیز در استان چهار محال و بختیارى 

در دست اجراست.
وى درخصوص نحوه  در مدار قرار گرفتن پســتهاى مذکور 
گفت : ایستگاه 400 به 63 کیلوولت هاتف با دو ترانسفورماتور 
200 مگا ولت آمپرى ،18 فیدر خط63 کیلوولت ، 14 فیدر 400 
کیلوولت و یک دستگاه رآکتور 400 کیلوولت نقش موثرى در 

تغذیه ایستگاه هاى این منطقه خواهد داشت.
مهندس موســى رضایى در خصوص ایســتگاه 400 به 63 
کیلوولت هسنیجه افزود: این پســت نیز  با دو ترانسفورماتور 
200 مگا ولت آمپرى ،16 فیدر خط63 کیلوولت ، 2 فیدر 400 
کیلوولت و یک دستگاه رآکتور 400 کیلوولت مراحل پایانى 

عملیات تکمیلى خود را پشت سر مى گذارد.
 مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان گفت:  پیش بینى گردیده 
برق ایستگاه مذکور  از دو نیروگاه شــهیدمحمد منتظرى و 

سیکل ترکیبى یزد تامین گردد.
وى اذعان داشت: پست400 به 63 کیلو ولت هاتف با هدف 
ایجاد پایدارى ولتاژ در شــبکه برق منطقه شرق اصفهان  و 
بهبود کیفیت برق رسانى به مصرف کنندگان این منطقه در 
10 کیلومترى شهر کوهپایه اصفهان در زمینى به مساحت 25 

هکتارآماده بهره بردارى مى باشد .
مهندس موســى رضایــى ادامــه داد: پســت400 به 63 

کیلوولت هسنیجه نیز در شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان 
و با هدف تغذیه ایســتگاههاي 63/20 کیلوولــت ،  فوالد 
نقش جهان،مورچه خورت ، شــهرك بزرگ صنعتی ، تیران، 
هسنیجه ،علویجه و نورد کاویان در حال آماده سازى مى باشد.

وى گفت: اســتان اصفهان به عنوان منطقه مرکزى کشــور 
براى سیســتم دیســپاچینگ(کنترل پایدارى شبکه) فعالیت 
مى کند و جانشین سیستم دیسپاچینگ ملى در کشور نیز  هست.
موسى رضایى با اشاره به وضعیت مصرف برق و خاموشى ها 
در استان گفت : استان اصفهان با  تولید 5 .8 درصد برق کشور، 
10 درصد برق کشور را مصرف مى کند که این عدم توازن به 
دلیل خشکسالى و مشکالت کم آبى است که با بهره بردارى 
از پروژه هاى نیروگاهى جدید در ســال هاى آینده به نقطه 

توازن خواهیم رسید.
 مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان فعالیت هاى 
گســترده برق منطقــه اى اصفهان در خصوص توســعه 
انرژى هاى تجدید پذیر به خصوص انرژى خورشیدى را یاد 
آور شد وگفت: در حال حاضر یکى از بزرگترین نیروگاه هاى 
خورشیدى کشور با ظرفیت 10 مگاوات در منطقه جرقویه در 
حال فعالیت مى باشد و تاکنون بیش از 550 مگاوات موافقت 
نامه یا گواهى اتصال بــراى احداث نیروگاه خورشــیدى 
در منطقــه صادر گردیده اســت که شــامل 312 مگاوات 
نیروگاه هاى پراکنده با ظرفیت زیر 25 مگاوات، دو نیروگاه 
بزرگ 100 مگاواتى و تعدادى نیــروگاه باالى 30 مگاوات 
مى شــود وعمده فعالیت ها در زمینه انرژى خورشــیدى با 
سرمایه گذارى بخش خصوصى و سرمایه گذارى این بخش 

انجام مى شود.
موسى رضایى در پایان گفت: شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شامل 2 اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیارى، ایجاد و 
توسعه زیرساخت تامین انرژى برق مورد نیاز منطقه و ایجاد 

ارتباط و پایدارى شبکه برق را بر عهده دارد. 

مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان  اعالم کرد:

افتتاح 10 پروژه زیربنایى شرکت  برق منطقه اى اصفهان در هفته دولت

آگهى مناقصه مرحله دوم

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت دوم

احتراماً شــهردارى تیــران در نظر دارد با اســتناد به مصوبه شــماره 
97/100/2476 مورخ 97/03/07 شوراى اسالمى شهر تیران اجراى پروژه 
اصالح و اجراى جداول، کانیوو، زیرسازى، آسفالت و... خیابان شهید امینى 
تیران را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد صالحیت دعوت به عمل مى آید به منظور 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 

مورخ 1397/06/06 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 




