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با مصرف آب الغر شویدبروکراسى موجب سرمایه گریزى از اصفهان مى شود«دایره مینا» چگونه رفع توقیف شدانهدام باند 31 هزار نفره قماربازى کل کل بر سر فرهاد و فرشاد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دالیلى براى خوردن ماهى

کودك آزاران اصفهان چه کسانى هستند؟
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سانسورهاى شگفت انگیز 
در تلویزیون! 

«مومیایى2» ساخته مى شود؟

پاسخ به شائبه ها در 
مورد رنگ آمیزى 

جنگنده ایرانى  5

2

به همه افراد توصیه مى شود حداقل دو بار در هفته ماهى و دیگر 
خوراکى هاى دریایى بخورند زیرا مقادیر باالى امگا 3 موجود در آن، 

موجب تقویت قلب و کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى 
مى شود. 

اسیدهاى چرب امگا 3 براى بدن ضرورى هستند و اگرچه در بدن 
ساخته نمى شوند، اما براى عملکرد مطلوب اندام ها الزم هستند.

 اول شــهریور ماه بود که  فریــدون اللهیارى، 
مدیــرکل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان از افزایش شدید 
حضور گردشگران عراقى در اصفهان خبر داد و 
اظهار کرد: «نوع گردشگران شهر اصفهان تغییر 

کرده و به دلیل نوسانات نرخ ارز و کاهش...
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معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى پاسخ مى دهد

اصغر فرهادى 
به اسکار 
نزدیک تر شد

کاوه دست بردار تیم ملى نیست
گرانقیمت ترین نقل و انتقال تاریخ ژوپیرلیگ در اولین نمایش خود با پیراهــن قهرمان بلژیک نه تنها رکوردهاى 

استاندارد را ثبت کرد بلکه زمینه بردى سرنوشت ساز را براى بروژ فراهم ساخت.
 تنها چهار روز بعد از تبدیل شدن به گران ترین ستاره تاریخ ژوپیرلیگ کاوه رضایى با پیراهن شماره 10 بروژ در فینال 
زودرس این رقابت ها دوباره مقابل اندرلخت به میدان رفت تا در پایان برد شیرین 2-1 و بازپس گیرى صدر جدول 

از پرافتخارترین باشگاه بلژیکى را جشن بگیرد.
ستاره ایرانى که یک فصل درخشان را با شارلروا در بلژیک سپرى کرده بود در حالى...
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ااصغر فرهادى ف غ ىاصغرفرهادىا ر ر
ربه اسکار اسکارب کابه اسکارا به
شنزدیکترشدنزدیک تر شد رک ی شز کت ن

هشدارهاى جدى درباره موضوعى که 
جدى گرفته نشده است

رنجبران برنجرنجبران برنج
کاشت برنج در اصفهان ممنوع نیست اما به شدت کاهش پیدا کرده استکاشت برنج در اصفهان ممنوع نیست اما به شدت کاهش پیدا کرده است
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 اول شــهر
م مدیــرکل
گردشــگرى
حضور گردش
» اظهار کرد:
به دلی کرده و

هشدار

حمله عراقى ها 
بهبه شهرهاى ایران 

با رمـز 
«ما گردشگریم»!  اسیر احساسات نشو! اسیر احساسات نشو! 

آینده نگر باشآینده نگر باش

 رکوردهاى 

وژ در فینال 
صدر جدول 

5
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رئیس پلیس فتا ناجا از کشــف و شناسایى یک کانال 
قماربازى با 31 هزار عضو خبر داد.

ســردار ســیدکمال هادیان فر در گفتگو با «فارس»  
اظهــار کــرد: متأســفانه قماربــازى و شــرط بندى 
به مثابه یک چیز ســاده و مباح شده و این نگران کننده 

است.
 رئیس پلیس فتا ناجا به یک پرونده قماربازى که اخیراً 
در مازندران شناسایى و کشف شده، اشاره و تصریح کرد: 
در این پرونده 50 میلیارد تومان در حساب فردى بود که 
مسدود شد اما مهمتر اینکه وقتى از دوستان خواستم که 
افرادى را که قمار مى کردند احضار کنند، اعالم شد که 

تعداد اعضاى این کانال، 31 هــزار نفر بوده اند؛ آن هم 
آدم هاى مختلفى از خانواده و گرایش هاى مختلف.

سردار هادیان  فر گفت: این مسائل است که ما را نگران 
مى کند؛ البته ما نیز بیکار ننشســتیم و در ایام عید 143 
درگاه بانکى را با همکارى شــاپرك و دستگاه قضائى 

مسدود کردیم. 
وى اظهار کرد: در خصوص دســتگیرى چنــد نفر از 
سرشبکه ها که در ترکیه هستند نیز پیگیرى هاى الزم 
را از طریق پلیس اینترپل انجام داده ایم تا تحت تعقیب 
قضائى قرار گیرند و بعد از دستگیرى به کشور استرداد 

شوند.

وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح در واکنش به 
شــائبه هاى مطرح شــده در مورد جنگنده بومى کوثر 
گفت: نوع برخورد با این موضوع ســیر تجربه شده اى 
است که در مورد هر کدام از دستاوردهاى نظامى ما قبًال 

شاهد بوده ایم.
امیر حاتمى در گفتگو با «جماران» در مورد رنگ هواپیما 
اظهار کرد: آن رنگ، رنگ ســازمانى نیــروى هوایى 
ارتش جمهورى اســالمى ایران اســت. البته در دوره 
تســت ها رنگ هواپیما متفاوت بــود ولى هنگامى که 
به تســت هاى نهایى رسید با رنگ ســازمانى نیروى 
هوایى ارتــش آماده شــد. وى در مــورد نقطه محل 

بحث هواپیمــا در عکس هاى منتشــر شــده گفت: 
این عکس متعلــق به نقطه تالقى فلــز و فایبرگالس 

است.
وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح در پاســخ به 
سئوالى در مورد این ادعا که هواپیماى کوثر ارتقا یافته 
F5 است، با تأکید بر تمامًا ایرانى بودن هواپیماى کوثر 
گفت: تمام هواپیماهاى جنگى دنیا شــباهت هایى به 
همدیگر دارند قطعًا در این پروژه هم ما به هواپیماهاى 
موجود نگاه و از آنها اســتفاده کرده ایم ولى آنچه وجود 
دارد تمامًا ســاخت داخــل و جزو فنــاورى هاى روز 

دنیا ست.

انهدام باند 31 هزار نفره 
قماربازى

پاسخ به شائبه ها در مورد 
رنگ آمیزى جنگنده ایرانى 

روحانى8 صبح به مجلس 
مى رود

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى   مهر|
گفت: رئیس جمهور ساعت 8 صبح سه شنبه(امروز) براى 
پاسخ به ســئواالت نمایندگان در صحن علنى مجلس 
حضور خواهد یافت. اکبر رنجبــرزاده  ادامه داد: مدت 
جلسه سئوال از رئیس جمهور یک ساعت و نیم است که 
یک ساعت رئیس جمهور و نیم ساعت نمایندگان سئوال 

کننده براى سخنرانى فرصت دارند. 

به مردم بگویید...
  روزنامه جمهورى اسالمى | اکنون 
که مشخص شده رئیس جمهور فردا (امروز) براى اثبات 
قانونمدارى خود به مجلس خواهد رفت تا به سئوال هاى 
نمایندگان پاسخ بدهد الزم اســت این سخنان صریح 
و شفاف و بدون مالحظه باشد. رئیس جمهور! بایستى 
با اســتفاده از فرصتى که مجلس برایتان فراهم کرده 
به مردم بگویید چگونه در این کشور عده اى با استفاده 
از چه امکانات و اهرم هایــى مى توانند تصمیم مهم و 
استراتژیک نظام را نقض کنند و در عین حال شعارهاى 

فریبنده انقالبى بدهند.

ایران کشتى هاى چین را 
اجاره کرده 

بروجــردى،  عالءالدیــن    عصر ایران | 
عضو کمیســیون امنیت ملــى و سیاســت خارجى 
مجلس شــوراى اســالمى در مورد وجود کشتى هاى 
صیادى چینــى در دریاى عمان گفت: تــا آنجایى که 
من اطالع دارم گویا ایرانیان این کشــتى هــا را اجاره 
کرده اند. وى اظهار کرد: چینى هــا دریا کم ندارند که 
بخواهنــد در آب هاى ما اقدام به صیــد کنند و اگر هم 
کشــتى چینى در آب هاى متعلق به ما در دریاى عمان 
باشــد باید با رعایت ضوابط زیست محیطى و در اختیار 
طرف ایرانى یــا تعاونى هاى صیادى ایرانى باشــند و  
سود آن عاید ایران شــود، اگر اینگونه باشد حضور این 

کشتى ها منطقى است.

از کجا به شما دستور رسیده؟! 
  پانا| مشاور رئیس جمهورى در واکنش به ادعاى 
برخى نمایندگان مجلس درباره دو تابعیتى بودن حسن 
روحانى، با اشاره به خدمات و سوابق وى از آنها انتقاد کرد. 
حسام الدین آشنا نوشــت: از کجا به شما دستور رسیده 
به کسى که عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است، 20 ســال نماینده همان مجلس 
بوده، 16 سال دبیر شوراى عالى امنیت ملى بوده است، دو 
بار شوراى نگهبان صالحیت او را احراز کرده، دو بار ملت 
ایران او را به ریاست جمهورى برگزیده است و دو بار مورد 
تنفیذ مقام معظم رهبرى قرار گرفته، چنین ناجوانمردانه 
تهمت بزنید و او را داراى تابعیتى غیر از وطن عزیزتر از 

جانش معرفى کنید؟
 

از سر لجبازى 
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس    تسنیم|
مى گوید: اگر عده اى به روحانى رأى دادند به دلیل این 
نبود که مى دانستند روحانى خواسته هاى آنها را برطرف 
مى کند، بلکه براى این بود که عده دیگرى رأى نیاورند، 
این خیلى بد است ما به جاى اینکه به برنامه رأى دهیم با 

لج و لجبازى رأى مى گیریم و رأى مى دهیم.

روحانى در جلسه خبرگان 
غایب است

عضو هیئت رئیســه مجلس خبرگان    فارس|
رهبرى با بیان اینکه از رؤساى سه قوه دعوت کرده ایم 
تا در اجالسیه آتى حضور پیدا کنند، گفت: رئیس جمهور 
اعالم کرد از حضور در این اجالســیه معذور اســت اما 
رؤساى دو قوه دیگر، قول حضور در اجالسیه را داده اند. 
آیت ا... ســید احمد خاتمى با بیان اینکه نمى دانیم عذر 
رئیس جمهور براى عدم دعوت خبرگان چیست، اظهار 
کرد: به نظر ما این یک فرصت براى ایشان است. وى، از 
برگزارى پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبرى در 

روزهاى 13 و 14 شهریور سال جارى خبر داد.

خبرخوان
کک مک تتو مى کنند!

  روزنامه خراسان | یکى از بازیگران زن 
ســینما و تلویزیون با انتشــار یک استورى نوشت: 
«امروز یکجایى شــنیدم، مد شــده کــه دختران 
ایرانى به تقلید از ســادگى صورت "مگان مارکل"، 
همسر شــاهزاده انگلیس که ساده پوشى و صورت 
بى آرایــش اش گویا در همه دنیا مــورد توجه قرار 
گرفته، مى رونــد روى صورتشــان کک مک تتو 
مى کنند که مثًال ما ســادگى دوســت داریم! آن 
مادر مــرده صورت خودش لــک و کک مک دارد! 
نمى پوشاندش! مى شود این شــکل ما سادگى را 
هم تتو کنیم؟! تقلیدمان هم خوش است... سادگى 
دروغى!» در این بین یک سئوال مهم پیش مى آید 
که واقعاً چرا؟ تا کجا مى خواهیم پیش برویم که حتى 

سادگى را هم تقلید مى کنیم؟

آلبوم جنجالى منتشر نشد
  ایران آرت | آلبــوم «ابراهیم» محســن 
چاوشــى که قرار بود دیروز 5 شــهریور ماه منتشر 
شود، با یک هفته تأخیر در تاریخ 11 شهریور به بازار 
مى آید. از شنبه شب زمزمه هایى مبنى بر تأخیر در 
انتشار آلبوم جدید چاوشى شنیده مى شد که باألخره 
عصر روز یک شنبه این خبر توسط تهیه کننده آلبوم و 
مدیر رسانه اى چاوشى تأیید شد. ابوالفضل افشارى 
با انتشار پستى علت تأخیر انتشار این آلبوم را فقدان 

مواد اولیه تولید، چاپ و بسته بندى عنوان کرد. 

امکان صفر
  تسنیم| محمد دامادى، عضو کمیسیون 
عمران مجلس گفــت: امروز شــاهد افزایش نرخ 
اجاره بها و قیمت خانه هستیم اما قدرت خرید مردم 
تغییرى نکرده است، اگر درآمد ماهانه یک زوج سه 
میلیون تومان باشد امکان خانه دار شدن آنها صفر 
خواهد بود و علت این فاجعه عدم کنترل و نداشتن 

سیاست هاى درست است.

تعطیالت بدون توجیه
مهدى نوید ادهم، دبیرکل شوراى    فارس|
عالى آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه تعطیالت 
تابســتانى هیچ توجیه علمى ندارد، گفت: با اجراى 
تعطیالت زمستانى در صورت شروع سال تحصیلى 

در شهریور ماه موافقیم.

سن جوانى قد مى کشد
  فارس| معاون ســاماندهى امور جوانان از 
افزایش سقف و کف ســن جوانى تا پایان شهریور 
ماه خبــر داد و گفت: افزایش ســقف جوانى به 35 
سال باعث رشد بیشــتر امید در کشــور مى شود. 
محمدمهدى تندگویان افزود: درخواســت افزایش 
سن جوانى تا 35 سال با کف 18 سال را به شوراى 
عالى جوانان داده ایم. فعًال سن جوانى در کشور در 
محدوده سنى 15 تا 29 ســال در نظر گرفته شده 

است.

پوشک هم اوج گرفت!
  پایگاه 598| در شــرایطى کــه قیمت 
پوشک بچه، سه ماه قبل، اندکى افزایش یافته بود، 
این افزایش قیمت در روزهاى اخیر به طور سرسام 
آورى نمود یافته است. به طور مثال، قیمت یک برند 
مشهور پوشک سه ماه قبل از 25 به 30 هزار تومان 
رســیده بود اما در حال حاضر، همین برند، 55 هزار 

تومان فروخته مى شود.

قصه همیشگى 
جان ها و جاده ها 

 آنا | رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در 
پنج ماه نخست امسال شــاهد افزایش 9 درصدى 
سفرها در کشور بوده ایم،  تأکید کرد: در تیرماه امسال، 
اگرچه تلفات در ســوانح ترافیکى درون شــهرى 
5درصد کاهش داشته است، اما شاهد افزایش تعداد 

 جانباختگان در حوادث برون شهرى هستیم.

بنر تبلیغاتى نمایش کمدى «دپوتات» که این روز ها 
در مشهد در حال اجراست، در حالى در نقاط مختلف 
شهر مشهد نصب شده که تصویر بازیگران زن این اثر 
سانسور شده اســت. این نمایش براساس نمایشنامه 
«به دنبال دروغگو»  اســت که نوشــته «دیمیترى 
پساتهاس» است. بازیگران این نمایش که این روز ها 
در هتل ثامن مشهد روى صحنه است، حامد وکیلى، 
مرتضى ملتجى، کیوان صباغ، مونا بارانى، حســن 
نامجو، سما دهقان سفیدســنگى، یوسف سلطانى، 

امیرمهدى ژوله با اشــاره به 11 ســالى کــه در حوزه نسرین مقانلو و امیر کربالیى زاده هستند.
فیلمنامه نویسى در تلویزیون مشــغول به کار بوده، به 
مرور خاطراتى که از سانسور هاى تلویزیون داشته است، 

پرداخت. در بخشى از پست اینستاگرامى ژوله آمده:
«این یک اصل پذیرفته شدســت که خانم هاى بازیگر 
باید حتمًا شلوار ضخیم بپوشــن (توى سرما و گرما)... 
سر سریال "برره" یکى از اشکال پخش هایى که براى 
ما اومد این بود که چرا حجم گوش شقایق دهقان از زیر 
روسرى معلومه؟! (توجه کنید گوش نه، حجم گوش)...

یا مثًال قیافه مات و مبهوت سحر جعفرى جوزانى یادم 
نمیره وقتى توى سریال "باغ مظفر" بهش گفتن اشکال 
اومده که چرا غبغــب خانوم جوزانى معلومه... ســحر 
جوزانى داشــت دق مى کرد که من با چهل کیلو وزن، 
غبغبم کجا بود. جدا از اینکه خانم هــا نمى  تونن توى 
سریال ها ســوت بزنن و جیغ بکشــن و بلند بخندن و 
خیلى از شــوخى ها رو بکنن، توى یکى از سریال هاى 
اخیر اشــکال پخش اومد که خانم ها خیار نخورن توى 

صحنه!»

سردار سرتیپ دوم پاســدار محمد مسعود زاهدیان، 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجــا در گفتگو با 
«ایلنا» اظهار کــرد: گران ترین مــاده مخدر که در 
ایران مصرف مى شــود، کوکایین است که از منطقه 
آمریکاى جنوبى وارد کشــور مى شود، البته این مواد 
به شیوه هاى مختلفى از طریق مرز هوایى، زمینى و 
دریایى وارد کشور مى شــوند که اکثر آنها نیز کشف 
مى شوند. قیمت مواد در نقاط مختلف کشور متفاوت 
است و به واسطه مسیرهایى که مواد طى مى کنند، این 

قیمت ها تغییر مى کند. همچنین میزان ناخالصى مواد 
نیز در قیمت مواد مؤثر اســت، به طور مثال یک گرم 
هروئین را با انواع قرص هاى مختلف مخلوط کرده و 
حجم آن را افزایش مى دهند، در حالى که کیفیت آن 
کاهش پیدا مى کند و به قیمت ارزان  ترى به فروش 
مى رسد. در شمال و جنوب شــهر نیز براساس نوع 
مشتریان قیمت هاى توزیع ماده مخدر متفاوت است، 
اما همچنان تریاك باالتریــن آمار مصرف را در بین 

مصرف کنندگان مواد مخدر دارد.

پایگاه خبرى «ســاوث چاینا مورنینگ پســت» با اشاره به 
دردســرهاى افتتاح حســاب بانکى بــراى ایرانــى ها در 
هنگ کنگ داستان فردى را روایت کرد که به دلیل مشکالت 
در این زمینه ناچار شد عطاى کار و زندگى در هنگ کنگ را به 
لقایش ببخشد و به ایران برگردد. خالصه اى  از گزارش این 

پایگاه خبرى را بخوانید:
 وقتى «على» کار خود را در یک شرکت طراحى نرم افزارهاى 
صنعت برق در هانگژوى چین رها کــرد تا به هنگ کنگ 
مهاجرت کند، فکر مى کرد این تصمیم زندگى اش را آسان تر 
خواهد کرد. این مهندس 45 ساله ایرانى، سه سال و نیم بود 
در هانگژوى چین زندگى مى کرد. وى در هنگ کنگ در یک 
شرکت نرم افزارى کار پیدا کرد اما 18 ماه تمام به دنبال افتتاح 
یک حســاب بانکى بود.على مى گوید: «تقریباً به 11 بانک 
مختلف سر زدم... آنها به من گفتند، به دلیل ملیتى که دارى 
نمى توانیم برایت حساب بانکى باز کنیم.»  مدیر وى که یکى 

از مشتریان خوش حساب بانک اچ اس بى سى بود، با او به یکى 
از شعب این بانک انگلیسى رفت تا او را تأیید کند. اما هر بار که 
درخواست مى داد، بانک از على مدارك بیشترى مى خواست. 
این فرآیند تا چهار ماه ادامه داشت. على افزود: «من متوجه 
شدم که این یک بازى است، زیرا دیگر همکاران من از جمله دو 
برنامه نویس تازه کار که در تیم من کار مى کردند خیلى راحت 
توانستند حساب بانکى باز کنند.»على مجبور بود پس اندازش 
را در جاهاى مختلف پنهان کند. وى همچنین ناگزیر بود براى 
پرداخت هزینه هایش از جمله هزینــه خرید بلیت  هواپیما، 

همیشه 20 هزار دالر هنگ کنگ پول نقد با خود حمل کند.
پس از 9 ماه، باالخره على موفق شد در یک بانک کوچک یک 
حساب پس انداز ساده باز کند، اما نه کارت اعتبارى به وى داده 
شد و نه امکان استفاده از بانکدارى اینترنتى براى او فراهم بود. 
على باالخره مجبور شد عطاى کار و زندگى در هنگ کنگ را 

به لقایش ببخشد و به کشورش برگردد.

جسد یک زن یاســوجى حدود 250 کیلومتر دورتر از 
محل فوتش سر درآورد! 

غالمحســین عبــدى پــور، مدیرعامل ســازمان 
آرامستان هاى شهردارى یاســوج ضمن تأیید جابه 
جایى جسدها توضیح داد: این قضیه طى اشتباهى در 
روز یک شنبه، چهارم شهریور صورت گرفت و جسد 
دو زن که یکى اهل یاســوج و دیگرى اهل روستاى 
«قلعه بنى» دهستان جاورده بخش چاروسا از توابع 
شهرستان کهگیلویه بود، جابه جا شد، اما اینکه گفته 
شده جسد یک زن با یک مرد جابه جا شده کذب است 
و صحت ندارد. وى افزود: مجموعه آرامســتان پس 
از اشتباه پیش آمده، طى تماس با خانواده متوفى به 
آنها موضوع را اطالع دادند و جسد که هنوز به مرحله 
خواندن نماز میت نرســیده بود، برگشــت داده شد. 

اصالح این جابه جایى حدود یک ساعت طول کشید. 
مسئله با حضور شهردار، برخى از اعضاى شوراى شهر 
و مجموعه نیروى انتظامى بررســى شد و در نهایت 

جسدها رد و بدل شدند و موضوع پایان یافت.
روز یک شــنبه در فضاى مجازى گفته شــد که در 
روز تشییع، جنازه یک زن از روستاى «قلعه بنى» با 
جسد مردى از یاســوج با اشتباه مسئوالن غسالخانه 
شهردارى یاسوج جابه جا شــد. بعد از تأ خیر و انتظار 
مردم براى شروع مراســم این زن، هنگام اقامه نماز 
میت بود که بســتگان میت با تماســى از مسئوالن 
غسالخانه یاسوج متوجه شدند که جسد درون تابوت 
متعلق به آنها نیست، لذا مراسم تشییع ناتمام ماند تا 
جنازه به یاسوج انتقال داده شده و مردم روستاى قلعه 

بنى جسد بانوى خود را تشییع کردند.

نصف جهــان اول شهریور ماه بود که  فریدون اللهیارى، 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان از افزایش شدید حضور گردشگران عراقى 
در اصفهان خبر داد و اظهار کرد: «نوع گردشگران شهر 
اصفهان تغییر کرده و به دلیل نوسانات نرخ ارز و کاهش 
ارزش ریال، حضور گردشــگران عراقى در اصفهان به 

شدت افزایش یافته است.»
این موضوع البته مختص اصفهان نیســت و شهرهاى 
دیگر به خصوص در اســتان هاى مرزى را هم شــامل 
مى شود. در همین راستا مدتى است رسانه ها از ورود انبوه 
عراقى ها به شهرهاى ایران خبر داده و نسبت به تبعات 
آن گزارش هایى منتشر مى کنند. این در حالى است که 
به نظر مى رسد مسئوالن حوزه گردشگرى چندان هم با 

نفس این نوع گردشگرى مخالفتى نداشته باشند. 
 بعد از اعمال تحریم هــاى تازه آمریــکا علیه ایران و 
توقف پرواز شــرکت هاى هوایى اروپایى به کشورمان، 
بیشترین ســرمایه گذارى روى ورود اتباع کشورهاى 
عربى و افغانســتان به ایران شده است. در واقع سیاست 
رسمى حوزه گردشگرى به ســمتى چرخیده که در آنجا 
خبر چندانى از گردشــگران اروپایى  و آمریکایى نیست 
غافل از اینکه این نگاه عربى– افغانى هم خالى از اشکال 
نخواهد بود. همین باعث شده که رسانه ها و به خصوص

 روزنامه ها در این باره هشــدارهاى جدى اى را مطرح 
کنند. 

روزنامه «شــهروند» در این باره نوشته که «رفت و آمد 
بعضى مردان مجرد عراقى به خانه مســافرهاى مشهد 
بیشتر شده و آنها که با زنان ایرانى همراهشان راه ورود 
به هتل ها را بسته مى بینند راهى بیش از شش هزار خانه 
مسافر غیرمجاز این شهر زیارتى مى شوند». این روزنامه 
همچنین نوشــته «بعضى از زائران عراقى در مشــهد، 
محل اسکانشــان را به شــرط حضور زنى براى ازدواج 
موقت انتخاب مى کنند. این مسئله اگرچه درصد کمى 
از گردشــگران را دربرمى گیرد اما در آبادان و خرمشهر 
هم خبرساز شده است». به نوشته «شهروند»، «بعضى 
 معتقدند برداشــتن ویزا براى مردان عراقى راه را براى 
حضور آنها در مناطق آزاد اروند راحت کرده و حضور آنها 

در شــهرهاى جنوبى باعث ایجاد مزاحمت براى زنان و 
دختران ایرانى شده است».

اما دیروز روزنامه «جوان» هم گزارشى در این باره منتشر 
کرد و زاویه هاى دیگر هجوم عراقى ها به ایران را مورد 

توجه قرار داد.
این روزنامه نوشــت به دلیل هجوم گردشگران عراقى، 
قیمت اجاره و خرید مسکن و زمین در شمال به شدت باال 
رفته است. «جوان» همچنین با یک فعال صنایع غذایى 
هم گفتگو کرده که او مشــکالت به وجود آمده ناشى از 

این نوع گردشگرى را تشریح کرده است:  
 با کاهش ارزش پول ملى در مقابل دینار عراق، ورود 
عراقیان به شهر هاى پیرانشــهر، سردشت، کرمانشاه، 

ایالم و... افزایش یافته است. این مسافران عراقى به هیچ 
عنوان توریست نیســتند، زیرا صبح به شهر هاى مرزى 
ایران وارد مى شــوند و در کمتر از چند ساعت گوشت، 
مرغ، برنج، روغــن و انواع مواد  خوراکــى را خریدارى 
مــى کننــد و از مــرز خــارج مى شــوند. ایــن 
اغلــب  نفــره  ســه  گروه هــاى  در  مســافران 
از مــرز خســروى وارد مــى شــوند و بــا خریــد 
گاو و ذبح آن، گوشــت ها را بســته بندى کرده و مرغ و 
ماهى و حتى تخم مرغ و سایر مواد خوراکى را از مرزخارج 

مى کنند. 
 عراقى ها بازار لوازم الکترونیکى در شــهر هاى مرزى 
را تخلیه کرده اند و عالوه بر این در شــرایطى که بازار 

داخل نیازمند مواد پلى اتیلن اســت، این مــواد به اندازه 
ده برابر نیاز کشور عراق به این کشــور صادر مى شود. 
در حالى که کارخانجات تولید ســبد میوه که به این مواد  
اولیه نیاز دارند به سختى و با قیمت گران پلى اتیلن تهیه 
مى کنند و کشاورزان نیز در تهیه این سبد هاى میوه دچار 

مشکل شده اند. 
در این میان اما از یک چیز نباید گذشت؛ اینکه هتلداران، 
صاحبان منازل اجاره اى و کاســبان جــزء در بازارها از 
جمله راضى تریــن ایرانى ها در قبــال حمله عراقى ها 
به کشورمان هستند. به هر حال در این رکود اقتصادى 
شــدید، یک ریال درآمد هم یک ریال است؛ حاال به چه 

قیمتى؟ ظاهراً خیلى مهم نیست.

هشدارهاى جدى درباره موضوعى که جدى گرفته نشده است

حمله عراقى ها به شهرهاى ایران با رمز «ما گردشگریم»! 

ماجراى عجیب جابه جایى 2 جسد!

گران ترین مخدر مصرفى در ایران

سانسورهاى شگفت انگیز در تلویزیون!  بازیگران زن دوباره سانسور شدند!

مصائب یک ایرانى در هنگ کنگ
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افتتاح 12 پروژه برق رسانى 
در گلپایگان

مدیر امور برق گلپایگان گفت: همزمان با هفته دولت 12 
پروژه برق رسانى در گلپایگان به بهره بردارى مى رسد.

شاپور حدادى پور اظهار کرد: در هفته دولت 12 پروژه برق 
رسانى با صرف اعتبارى بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان افتتاح مى شـود و به بهـره بردارى مى رسـد. وى 
افزود: در سال جارى تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار در 
محدوده شهر گلپایگان به طول 38 کیلومتر با اعتبار یک 
میلیارد و 140 میلیون تومان و احداث شـبکه رینگ بلوار 

مادر با اعتبارى بالغ بر 89 میلیون تومان انجام شده است.

راه اندازى 5 رشته مشترك 
با دانشگاه هاى خارجى

هوشنگ طالبى،  رئیس دانشگاه اصفهان گفت: پنج رشته 
مشترك با دانشگاه هاى خارجى راه اندازى شد که برخى 
مانند رشـته «بازى هاى رایانه اى» براى نخستین بار در 
کشور و به شکل مشترك با دانشگاه کره تأسیس مى شود.

پرداخت50 میلیون تومان 
کمک هزینه مسکن به ایتام 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
وام 15 تا 50 میلیون تومانى مسکن به ایتام استان اصفهان 
با توجه به هم افزایى کمیته امداد و انجمن مددکارى امام 
زمان (عج) اصفهان پرداخت مى شـود. محمدرضا متین 
پور کمک هزینه خرید و احداث مسـکن ایتـام را از 15 تا 
50 میلیون تومـان اعالم کرد و گفت:سـهم کمیته امداد 
اصفهان در تأمین این مبالغ از ده تا 20 میلیون تومان است.

 تعاونى هاى برتر استان 
اصفهان تجلیل مى شوند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
به منظور شناسایى و معرفى الگوهاى برتر بخش تعاون، 
با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى از 

تعاونى هاى برتر استان تجلیل خواهد شد. 
محسن نیرومند اظهار کرد: این مراسم در قالب سیزدهمین 
جشنواره ملى تعاونى  هاى برتر، 12 شهریور امسال برگزار 
مى شود. وى افزود: این برنامه همزمان با افتتاح 67 طرح 
تعاونى در دومین روز از هفته تعاون در خمینى شهر برگزار 

خواهد شد.

بهره بردارى از 12 طرح
 گازرسانى در استان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از تکمیل 12 طرح 
گاز رسانى تا پایان سال جارى خبر داد.

مصطفى علوى گفت: جمعیت 50 هــزار نفرى در نقاط 
مختلف اســتان اصفهان با تکمیل این طرح ها از نعمت 
گاز طبیعى برخوردار خواهند شد. وى افزود: براى اجراى 
این 12 طرح، در مجمــوع 400 میلیــارد ریال از محل 
اعتبارهاى شــرکت گاز هزینه شده است.علوى در ادامه 
با اشــاره به بهره بردارى از 15 طرح گازرسانى همزمان 
با هفته دولت در این اســتان، گفت: بــراى اجراى این

 طرح ها افزون بر 410 میلیــارد ریال از محل اعتبارهاى 
شرکت گاز صرف شد. 

مدیر کل فنى و حرفه اى استان 
تغییر کرد

مدیر کل جدید فنـى و حرفه اى اسـتان اصفهان معرفى 
شد.در مراسمى آرش اخوان به عنوان مدیر کل جدید این 

مجموعه معرفى شد.

غبارروبى 
گلزار شهداى فالورجان 

مراسم غبارروبى و عطر افشانى گلزار شهداى شهرستان 
فالورجان، به مناسبت هفته دولت با حضور کارمندان و 
جمعى از مدیران فرماندارى و شهردارى و دیگر ادارات این 

شهرستان برگزارشد.

خبر

مدیر گروه اعزام ُمبلّغــان اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: 214 ُمبلّغ اعزامــى و بومى در 
جوار 229 امامزاده عظیم الشــأن و بقعه متبرکه استان 
اصفهــان در برپایــى کاروان هاى شــادى غدیرخم،
 اجراى برنامه هاى شاد و متنوع در قالب طرح «والیت 
علوى اکمال دین نبوى» همکارى و مشــارکت فعال 

دارند.
حجت االسالم و المســلمین على مهرابى اظهار کرد:  
باتوجه به جایــگاه و منزلت عیــد غدیرخم و همچنین 
براساس ابالغ سازمان اوقاف و امور خیریه، در دهه والیت 
طرح «والیت علوى اکمال دین نبوى» با هدف ترویج 

سبک زندگى اســالمى و تببین جایگاه والیت، همراه 
با برنامه هــاى مختلف در جوار حــرم مطهر امامزگان 
عظیم الشــأن و بقاع متبرکه اجرا مى شود که در همین 
راستا امسال این طرح به صورت ویژه در جوار حرم مطهر 
229 امامزاده جلیل القدر و بقعه متبرکه استان اصفهان 

در حال اجراست.
وى ادامه داد: بــراى برگزارى هرچه باشــکوه تر این 
برنامه ها امســال از 180 مبلغ بومى و 34 مبلغ اعزامى 
از شــهر مقدس قم که در اجــراى برنامه هاى مختلف 
فرهنگى و مذهبى تبحر دارند در جوار این اماکن متبرکه 

استفاده مى شود.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با بیان اینکه بیشترین کودك آزارى اعالم شده در استان 
اصفهان مربوط به بدرفتارى هاى سرپرست خانواده بوده 
است، گفت: به همین دلیل بسیارى از کودك آزارى ها 

رسانه اى نمى شود.
مجتبى ناجى با بیان اینکه در ســال گذشته 7294 نفر 
با اورژانس اجتماعى اســتان اصفهان تماس گرفته اند، 
اظهارکرد: 24 درصد تماس ها در خصوص کودك آزارى 
و مسائل تربیتى کودکان بوده است.وى با بیان اینکه در 
مداخالت صورت گرفته اورژانــس اجتماعى در حوزه 
کودکان، 263 کودك به بهزیستى ارجاع داده شده است، 

افزود: این کودکان به دلیل آزار و اذیت از سوى خانواده و 
سرپرستان و همچنین بهره کشى از آنها در قالب کودکان 

کار به بهزیستى ارجاع داده شده اند. 
ناجى گفت: از تعداد کودکان ارجاع داده شده به بهزیستى، 
در ســه ماهه اول ســال جارى 30 نفر دختر زیر 12 سال

 بوده اند. وى با بیان اینکه طیف کودك آزارى وسیع است 
و تنها به اذیت و آزار جســمى ختم نمى شود، افزود: حتى 
کمبود ویتامین الزم و کالرى در تغذیه، نداشتن تفریح، عدم 
نگهدارى والدین از کودك، عدم تحصیل یا عدم بهداشت 
نیز جزو حقوق شهروندى براى کوکان محسوب مى شود و 

عدم تأمین این موارد نیز نوعى کودك آزارى است.

کودك آزاران اصفهان
 چه کسانى هستند؟

مشارکت 200  مبلغ روحانى 
در برپایى جشن هاى غدیرخم

پرونده بیست و یکمین جشنواره شــهید رجایى استان 
اصفهان با معرفى و تجلیل از دســتگاه هاى برتر استان 
در عرصه خدمت به مردم در گروه هاى مختلف و معرفى 
کارمندان نمونه بسته شد. این در حالى است که شرکت 
توزیع برق استان اصفهان با کســب 1999/5 امتیاز از 
2000 امتیاز در بخش عمومى و اختصاصى در بین کلیه 
دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان، رتبه برتر جشنواره 
بیست و یکم شهید رجایى استان را به خود اختصاص داد.

در این مراســم که جمع کثیرى از مدیران دستگاه هاى 
اجرایى اســتان، شهردار، معاونین اســتاندار، کارمندان 
دستگاه هاى اجرایى و... حضور داشتند استاندار اصفهان با 
قدردانى از دبیر و اعضاى ارزیابى عملکرد دبیرخانه بیست 
و یکمین جشنواره شــهید رجایى استان اصفهان گفت: 
دولت شــهید رجایى به لحاظ اخالص و ایمان مى تواند 
براى دولت ها الگو باشد و پذیرش مسئولیت در شرایطى 
که انقالب پیروز شده بود در دولت شهید رجایى چیزى 
جز عشق نبود و در آن دوران، فعالیت هاى اثربخش بسیار 
زیادى صورت پذیرفت و انجام فعالیت ها فقط براساس 
وظیفه نبود بلکه به دلیل عشق خدمتگزارى به مردم بود.

محسن مهرعلیزاده با طرح این سئوال که با همه دقت 
و ظرافتى که کارها امروز انجام مى شود مدیران و مردم 
از اینکه بروکراسى بیداد مى کند صحبت مى کنند، اظهار 
کرد: انسان و مدیران از نظر تشخیص از جایگاه باالیى 
برخوردارند و مدیــران در چارچوب قانون و براســاس 
تشخیص خود مى توانند عمل کنند و کارها را پیش برند.

وى ادامه داد: بروکراســى موجب ســرمایه گریزى از 

استان مى شود در حالى که مدیران دستگاه هاى اجرایى 
مى توانند با شجاعت در برخورد و ریسک پذیرى بخشى 
از این مسائل را با توجه به ضوابط و قانون، حل کنند و در 
حقیقت استاندار هم در بروکراسى و سنگین شدن کارها 

نقش دارد که این مشکل باید برطرف شود.
استاندار اصفهان ابراز کرد: دستگاه هایى که در بیست و 
یکمین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان برتر نیستند 
به معناى عدم تالش آنها نیست و قطعاً ارزش کارهایشان 

بسیار باالست.
اســتاندار اصفهان گفت: امروز افتخــار مى کنیم نظام 
مســتحکم و 40 ساله جمهورى اســالمى قوى بوده و 
در منطقه اثرگذار اســت و جوانان ما نیز امروز بالغ تر و 
عاقل تــر از دوران جنگ تحمیلى هســتند و باید بدانید 
جنگ اقتصادى بر ما تحمیل شده است و امیران، افسران 
و سربازان این جنگ اقتصادى بخش خصوصى، تجار، 
تعاونى ها و... هســتند و ما نیز پشــتیبان مالى، ادارى، 
قانونى، تســهیل کننده امور آنها براى موفقیت در این 

جنگ اقتصادى هستیم.
مهرعلیزاده اظهار امیدوارى کرد مدیران دســتگاه هاى 
اجرایى استان اصفهان با روشنگرى، کار دقیق و مضاعف 
این جنگ اقتصادى را دفع کرده و پایه هاى مســتقل از 
درآمدهاى نفتى را با توانایى دستان و بازوان و فکر بلند 

ملت ایران پایه ریزى کنند.
***

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
و دبیر بیســت و یکمین جشنواره شــهید رجایى استان 
اصفهان هم گفت: امسال براساس قولى که سال گذشته 

دادیم این جشنواره را در هفته دولت و روز کارمند برگزار 
کردیم و علیرغم اینکه در این جشــنواره رسم نبود اما با 
هماهنگى مسئوالن کشور و استان، امسال ما در هفت 

شهرستان هم ارزیابى عملکرد را انجام دادیم.
نعمت ا... اکبــرى با بیان اینکه عالوه بر شــاخص هاى 
عمومى و تخصصــى، از ارباب رجوع هم نظرســنجى 
صورت مى گیرد اظهار امیدوارى کرد این جشــنواره به 

اهداف خود دست یابد.
***

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان هم در این جشنواره به 
نمایندگى از دستگاه هاى برتر استان اصفهان گزارشى از 

فعالیت هاى بهزیستى ارائه کرد.
مرضیه فرشاد گفت: بهزیستى که در ابتداى فعالیت خود 
20 ریزفعالیت را به عهده داشت امروز 160 ریزفعالیت در 

بخش هاى مختلف را انجام مى دهد.
***

معاون توسعه و سرمایه انســانى مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان هم گزارشى از نحوه انتخاب دستگاه ها در 
بیست و یکمین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان در 

سال 96 را ارائه داد. 
ســیروس نیک اقبال اظهار کرد: بررسى و اندازه گیرى 
میزان پیشرفت دستگاه هاى اجرایى و ارزیابى عملکرد در 
سه حوزه کارمند، مدیریت و سازمان از اهداف بوده است.

***
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان که در 
بیست و یکمین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان در 
بین دستگاه هاى اجرایى استان، رتبه برتر را کسب کرده 

بود هم به نصف جهان گفت: شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى 
رتبه برتر در بین دســتگاه هاى اجرایى استان را کسب 

کرده، که این وظیفه ما را سنگین تر مى کند.
حمید عالقمندان خاطرنشان کرد: در حوزه اختصاصى، 
بیشــترین تالش معطوف به اصالح شــبکه و کاهش 
خاموشــى ها و تلفات در شبکه برق اســتان بوده است. 
همچنین در حوزه عمومى نیز بیشــترین تالشمان ارائه 
خدمات الکترونیکى و غیرحضــورى بود به گونه اى که 
بیشترین درصد خدمات در شــرکت توزیع برق استان 
انجام شد و این امر براى کسب امتیاز بیشتر به ما کمک 

کرد.
وى با بیان اینکه مدیریت، نقش پشتیبانى و ترغیب کننده 
دارد، گفت: اطمینان دارم همه همکاران در شرکت توزیع 
برق استان اصفهان با توجه به تعهد بسیار باال که نسبت 
به ارتقاى خدمات خود دارند در عملکردشان بیش از پیش 

براى افزایش سطح عملکرد فعالیت خواهند کرد.
عالقمندان اظهار امیدوارى کرد شرایط به گونه اى رقم 
بخورد که شرکت توزیع برق استان اصفهان در بیست و 
دومین ایستگاه جشنواره شهید رجایى هم بتواند رتبه برتر 

خود را حفظ کند.
شایان ذکر اســت در بیســت و یکمین جشنواره شهید 
رجایى اســتان اصفهان، عــالوه بر تجلیــل از حمید 
عالقمنــدان،  مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهــان، از علیرضا عرب بیگى و هــادى اختریان دو 
کارمند نمونه شرکت توزیع برق استان اصفهان با اهداى 

لوح و هدیه قدردانى شد.

استاندار در مراسم تجلیل از دستگاه هاى برتر استان:

بروکراسى موجب سرمایه گریزى از اصفهان مى شود
ساسان اکبرزاده

 چهاردهمین بازار روز کوثر با هزینه 56 میلیارد ریال افتتاح شد. بازار روز 
کوثر 14 در فضایى با عرصه 2770 مترمربع و مساحت 4700 مترمربع  
اجرایى شــده، همچنین در طبقه زیرین این بازار پارکینگى به مساحت 
2700 مترمربع ، فروشگاه، انبار و محل بازى براى کودکان احداث شده 

است.
شــهردار اصفهان با تأکید بر اینکه سیاست شــهردارى در راه اندازى 
فروشــگاه هاى کوثر، تأمین رفاه بیشتر براى شهروندان است، گفت: با 
توسعه الگوى مشارکت مردمى، تالش داریم فروشگاه کوثر به کسب و 

کار فروشگاه هاى سنتى و مغازه داران آسیب وارد نکند.
قدرت ا... نوروزى با اشاره به اینکه شهردارى در گذشته تصمیم گرفته بود 

فروشگاه هاى کوثر را بر اساس امکان سنجى و نیازسنجى در شهر ایجاد 
کند، اظهار کرد: در حال حاضر نیز کوثرها بر حسب تقاضاها در مناطق 
مختلف شهر افزایش مى یابد.وى با بیان اینکه شهردارى تالش مى کند 
مردم بدون دغدغه در فروشگاه هاى کوثر خرید خود را انجام دهند، افزود: 
مهمترین هدف ما در ایجاد بازارهاى کوثر حفظ حقوق شهروندى است.

شهردار اصفهان گفت: در فروشگاه هاى کوثر اکثر کاالها داخلى هستند، 
چرا که اعتقاد داریم اگر بخواهیم وضعیت موجود کشور را بهبود دهیم، 
چاره اى نداریم جز اینکه کیفیت کاالهاى داخلى را بیشتر کنیم و مردم 

نیز از کاالهاى داخلى حمایت و خرید کنند.
وى با بیان اینکه حمایت از کاالى ایرانى افزایش تولید و اشــتغال را به 

همراه دارد، گفت: باید از کاالهاى داخلى که قابل رقابت با کاالهاى مشابه 
خارجى است، حمایت کنیم. 

***
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى 
شهردارى اصفهان گفت: تکریم مشترى و توجه به نیاز آنان مؤلفه اى 

است که در فروشگاه هاى زنجیره اى باید مورد توجه قرار گیرد.
محمد مجیرى اظهار کرد: مشترى مدارى و فضاى رقابتى بازار، از جمله 
مواردى است که براى توسعه کیفى و کّمى فروشگاه ها باید مورد توجه 

قرار گیرد.
 وى با اشــاره بــه گســترش کّمى فروشــگاه هــاى زنجیــره اى 

در ســطح شــهر گفــت: تکریــم مشــترى و توجه بــه نیــاز آنها 
مؤلفه اى اســت که در فروشــگاه هــاى زنجیره اى خارج از کشــور 
نیز بسیار اهمیت دارد و موجب رشد کیفى خدمات این فروشگاه ها شده 

است که از این تجربیات باید در داخل استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى 
شهردارى اصفهان با اشاره به سیاستگذارى هاى وزارت صمت در توسعه 
فروشــگاه هاى زنجیره اى، اظهار کرد: این سیاست ها در جهت رونق 
فروشگاه هاى بزرگ و ساماندهى فروشگاه هاى ُخرد ایجاد مى شود که 
در این بین، توجه به نیاز شهروندان و توسعه کیفى فروشگاه ها باید مورد 

توجه قرار بگیرد.

نهمین نمایشــگاه تخصصى مبلمان شهرى 
اصفهان از هفتم تا دهم شهریورماه برپا مى شود 
تا عالقه مندان به مباحث شهرى، با جدیدترین 
ایده هــاى خالقانه و وســایل کاربردى حوزه 

مبلمان شهرى بیشتر آشنا شوند.
این نمایشــگاه با رویکرد ارائه ایده هاى نوین 
و آخرین دســتاوردهاى حوزه مبلمان شهرى 
در محل برگزارى نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد.24 
شرکت از استان هاى تهران، اصفهان، شهرکرد 
و ســمنان دســتاوردهاى خود در زمینه هاى 
مبلمان شهرى و پارکى، روشنایى هاى پارکى 
و شــهرى، الیت باکس تبلیغاتــى، مبلمان و 
المان هاى شهرى، نمایشگرها و سیستم هاى 
روشنایى، کفپوش و چمن مصنوعى را در بیش 
از 2500 مترمربع فضاى نمایشگاهى به نمایش 

مى گذارند. 

برگزارى نمایشگاه تخصصى 
مبلمان شهرى 

فروشگاه هاى کوثر بر حسب تقاضاى شهروندان افزایش مى یابد

کاشــتنش از دو ســال قبل براى اصفهانى ها ممنوع 
شــده اســت، اما از غرب تا شــرق هنوز براى تبدیل 
زمین هاى خود به شــالیزار همه تالش خود را به کار 
مى بندند تا بعد از همه تالش هایشان براى تأمین آب 
و برداشت محصول، هنوز هم نام شالیکار را روى عنوان 
کشاورزى خود داشته باشند و پایان برداشت محصول 
جیب هایشان خالى و چشم هایشــان شرمنده خانواده 

نباشد.
کشت برنج، این دانه ســفید رنگ که در این وضعیت 
ســخت کشــاورزى، دانه اى طالیى براى کشاورز به 
حساب مى آید، هرچند از منظر قانون هنوز با ممنوعیت 
مواجه نشــده اســت اما به گفته کارشناسان و مقامات 
اســتانى، منابع پایدار آب در اســتان را با خطر روبه رو 
مى کند و باید در وضعیتى که شــرب اولویت اصفهان 
قرار گرفته اســت کشاورز دســت از کشت پرمصرف 

بردارد.
به گزارش مهر، این وضعیت به حدى رسیده که کشت 
برنج در شرق اصفهان با پساب و در منطقه 2 شهرستان 
اصفهان که فاصله چندانى با شهر اصفهان نیز ندارد، به 
هر روشى در حال انجام است و تنها از وسعت 23 هزار 
هکتارى کشت برنج در استان کم شده، به گونه اى که 
اصفهانى ها سال قبل 3000 هکتار از زمین هاى خود و 

امسال 200 هکتار را زیر کشت برنج بردند.
***

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان اصفهان کشت برنج 
را یک کشــت با صرفــه اقتصادى براى کشــاورز نام 
برد و گفت: اگرچه کشــت برنج نســبت به یکسرى از 
محصوالت دیگر آب بیشترى مى خواهد، چون در طول 

سال مدام به بار مى آید، کشت مى شود.
احمدرضا صادقى در پاسخ به پیشنهاد کشت زعفران و 
گیاهان دارویى به کشاورزان به جاى برنج، اضافه کرد: 
کشاورزان به دنبال کشت زعفران نمى روند، چون کشت 
زعفران در سال دو بار امکانپذیر است و کشاورزان بقیه 

سال مثل فصل پاییز بیکار مى مانند.
وى بیان کرد: از ســوى دیگر پیاز زعفران گران است و 

نیاز به سرمایه گذارى باال دارد که کشاورزان این توان 
مالى را ندارند.

صادقى در پاسخ به این سئوال که چرا کشاورزان اقدام به 
جایگزینى گیاهان دارویى به جاى کشت برنج نمى کنند، 
اظهار کرد: کشــت گیاهان دارویى یک کشت مناسب 

است اما در حوزه کشت گیاهان دارویى مافیا وجود دارد. 
وى با بیان اینکه دســتگاه هاى مختلف در این زمینه 
دخیل هستند و به رغم جلســات متعدد هنوز نتوانستند 
هماهنگى بین تولید کننده و بازار فروش گیاهان دارویى 
ایجاد کنند، افزود: در حوزه گیاهان دارویى بازارى ایجاد 

شده که تنها به دست عده اى خاص است و نمى گذارند 
سود آن در جیب افراد دیگرى برود.

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان اصفهان با اشاره به 
کشت برنج با پساب گفت: با توجه به اینکه کم آبى امروز 
باعث شــده که کشاورزان به سمت اســتفاده از پساب 

براى آبیارى بروند، بنابراین پیشــنهاد دادیم که پساب 
را به صورت اســتاندارد درآورده و مصرف شود وگرنه

نمى توان در این فضاى تنگناى معیشتى به کشاورزان 
گفت از پساب استفاده نکنند.

صادقى بیان کرد: در حال حاضر تنها 200 هکتار زمین 
در سطح شهرســتان اصفهان تحت کشت برنج است، 
با وجودى که تبلیغات زیادى کردیم که کشــت برنج 
انجام ندهند و کشــت هاى دیگرى را جایگزین کنند، 
اما به دلیل اینکه توجیه اقتصادى ندارد بنابراین تاکنون 

کشاورزان به این سمت نرفته اند.

آب برى چغندرقند و یونجه از کشت برنج 
بیشتر است

رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان هم 
در این زمینه گفت: با وجودى که با کاهش چشــمگیر 
کشت برنج در سطح استان اصفهان مواجه هستیم، هنوز 
توجهات و حساسیت ها به کاشــت برنج زیاد است، در 
صورتى که مصرف آب در محصوالتى مثل چغندرقند، 

یونجه و محصوالت باغى به مراتب بیشتر است.
وى با اشاره به اینکه یک هکتار نیشکر چهار برابر برنج 
نیاز به آب دارد و این در حالى است که مصرف آب در هر 
هکتار برنج کمى بیشتر از الگوى کشت رایج در استان 
است، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر با محدودیت 
کشــت برنج مواجه هســتیم امــا تفــاوت معنادارى 
در مصــرف آب وجــود نــدارد، ولــى جاى ســئوال 
دارد که چرا همچنان حساســیت نسبت به کاشت برنج  

وجود دارد.
حمیدرضا قلمکارى اظهار کرد: توسعه باغات در اراضى 
شیب دار حوضه زاینده رود بیشترین میزان آب را مصرف
 مى کند، اما چرا در این مورد جاى تأمل و سئوال براى 

کسى ایجاد نمى شود.
وى اســتفاده از پســاب بــراى کشــت برنــج و  
هر محصول غذایى دیگر را یک عمل ناپســند خواند 
و افزود: استفاده از پســاب براى خوراك انسان داراى 

ایراداتى است.

رنجبران بـرنج
کاشت برنج در اصفهان ممنوع نیست اما به شدت کاهش پیدا کرده است
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فیلم «همه مى دانند» ســاخته اصغر فرهادى به همراه دو فیلم دیگر 
به عنوان نامزدهاى نهایى براى معرفى به عنوان نماینده سینماى 

اسپانیا در جوایز اسکار 2019 انتخاب شد.
فیلم «همه مى دانند» که اولین نمایش جهانى خود را در افتتاحیه 
هفتادویکمین جشنواره فیلم کن تجربه کرده است، شانس باالیى 

براى نمایندگى سینماى اسپانیا در جوایز اسکار 2019 دارد. 
عالوه بر «پنه لوپه کروز» و «خاویر بــاردم» بازیگران مطرح 
اسپانیایى، «ریکاردو دارین» بازیگر آرژانتینى هم از دیگر بازیگران 

اصلى هشتمین فیلم بلند فرهادى است.
این فیلم که با بودجــه ده میلیون یورویى ســاخته 
شــده محصول مشترك شــرکت هاى 
Memento Films از فرانســه، 
Morena Film  از اســپانیا و 
Luky Red از ایتالیاســت. 
«همــه مى داننــد» از تاریخ 14 
سپتامبر 2018 (23 شهریور) در 
سینماهاى اسپانیا اکران عمومى 

مى شود. 
مراســم اعطاى جوایز نود و 
یکمین دوره  اسکار روز 24 
فوریه (5 اســفند) در لس 

آنجلس برگزار مى شود.

اصغر فرهادى به اسکار نزدیک تر شد
فیلم «همه مى دانند» ســاخته اصغر فر
به عنوان نامزدهاى نهایى براى معرف
2019 انتخاب جوایز اسکار 9اسپانیا در
فیلم «همه مى دانند» که اولین نمای
هفتادویکمین جشنواره فیلم کن تج
براى نمایندگى سینماى اسپانیا در
عالوه بر «پنه لوپه کروز» و «خاو
اسپانیایى، «ریکاردو دارین» بازیگرآ
اصلى هشتمین فیلم بلند فرهادىا
فیلم که با بودجــه این
شــده محص
Films
Film
Red
«هم
سپ
سی
م

3 بازیگر جدید به اصغر فرهادى به اسکار نزدی
سریال جیرانى پیوستند

مجید مظفرى، پریوش نظریه و آزاده صمدى به 
جمع بازیگران سریال «نهنگ آبى» پیوستند. پیش 
از این، حضور لیال حاتمى، ساعد سهیلى، حسین 
یارى، ویشکا آسایش و ماهور الوند در این سریال 
قطعى شده بود. همچنین سعید ملکان، شرکت هنر 
اول و سرویس وى او دى فیلیمو، سرمایه گذارى 
این پروژه را برعهده دارند تا براى پخش در شبکه 
نمایش خانگى آماده شــود. فیلمبردارى «نهنگ 
آبى» که  فضاى تازه اى دارد و داستان متفاوتى را 
روایت مى کند به کارگردانی فریدون جیرانى، تهیه 
کنندگى سعید ملکان و نویسندگى بهرام توکلى به 

زودى آغاز مى شود.

تندیس  رضا یزدانى هم 
به بازار آمد

در شب «کنســرت نوســتالژى رضا یزدانى»، 
تندیس هاى امضا شــده  این خواننــده در اختیار 
هواداران قرار گرفــت. این خواننــده، نوازنده و 
آهنگساز موســیقى پاپ- راك از تندیس هایى 
رونمایى کرده اســت با بارکدى در زیر آن، که از 
طریقش مى توان به محتوایى خاص دسترسى پیدا 
کرد. رضا یزدانى در مورد این تندیس ها گفت: این 
تندیس توسط اپلیکیشــن «تپ سانگ» طراحى 
شده و چیزى متفاوت و خاص است و براى اولین 
بار است که ارائه مى شود. بارکدى زیر این تندیس 
هست و یک کد شش رقمى که هوادارانى که این 
تندیس را بخرند مى توانند از طریق آن محتوایى 
خاص را دریافــت کنند؛ مثــًال 20 دقیقه از فیلم 
کنسرت ســى ام مرداد را یا خیلى چیزهاى دیگر 
مثل آکوردها و نت هاى یکى از آلبوم ها را. هواداران 
مى توانند روى موبایلشــان از طریــق بارکد زیر 
تندیس، این محتوا را دریافــت کنند. جنس این 
تندیس ها از پلى اســتر توپر و قیمت آنها 85 هزار 
تومان اســت. تندیس هایى که امکان خریدشان 
 shop.jeegroup.ir هم اکنون در ســایت
فراهم اســت. بســته تندیس رضا یزدانى شامل 
موارد زیر اســت:  «تندیس امضا شده توسط رضا 
یزدانى، 20 آهنگ اصلى اجرا شده در شب کنسرت 
نوســتالژى، محتواى اختصاصــى و یگانه مانند 
بخشى از کنســرت ها، تمرین ها، پشت صحنه 
ها، اتودهــا و پیام هاى صوتــى و تصویرى رضا 
یزدانى و به صورت دوره اى بارگذارى مى شــود 
و از طریق بارکد تعریف شــده در انتهاى تندیس 
قابل دریافت است.» لیست آهنگ هاى موجود در 
بسته تندیس عبارت است از «شهر دل»، «حس 
تاریخ»، «یکى در میــون»، «الله زار»، «کوچه 
ملى»، «کافه نــادرى»، «تهران تهران»، «مش 
رمضون»، «عشق 15 ســالگى»، «بالتکلیف»، 
«فصل»، «آوانگارد»، «حرف هاى بى مخاطب»، 
«کى فکرشو مى کرد»، «شمال»، «نوار»، «کافه 
بهشت»، «قوى سیاه»، «دیوونه»، «پیانیست»، 

«برزخ» و «خلیج فارس».

ســعید کنگرانى پس از 14 ســال دورى از بازیگرى، در مجموعه شبکه 
نمایش خانگى «رقص روى شیشه» مقابل دوربین مى رود.

سعید کنگرانى که آخرین بار با فیلم «ازدواج به سبک ایرانى» حسن فتحى در 
سینما حضور یافته بود، به جمع بازیگران مجموعه شبکه نمایش 

خانگى «رقص روى شیشه» پیوسته است.
«رقص روى شیشــه» براســاس طرحى از ابوالفضل 
کاهانى و به قلم طال معتضدى در 26 قسمت به نگارش 

درآمده است.

بازگشت یک بازیگر
 پس از 14 سال

ى از بازیگرى، در مجموعه شبکه 
قابل دوربین مى رود.

دواج به سبک ایرانى» حسن فتحى در 
ن مجموعه شبکه نمایش 

ست.
از ابوالفضل  رحى
سمت به نگارش

ک بازیگر
14 سال

تاکنون حدود 60 درصد از تصویربردارى «ستایش 3» به کارگردانى سعید سلطانى انجام شده است. 
سریال «ستایش 3» به کارگردانى سعید ســلطانى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب این روزها در لوکیشنى که 
منزل ستایش در آن واقع شده در منطقه عباس آباد در حال تصویربردارى است و تاکنون 60 درصد از این مجموعه 

جلوى دوربین رفته است.
در این لوکیشــن بازیگرانى از جمله نرگس محمدى، داریوش ارجمند، مهدى سلوکى، مهتاج نجومى، شهرام 

پوراسد، مریم خدارحمى جلوى دوربین هستند.
عوامل سریال تا زمانى که در این لوکیشن حضور دارند به صورت شب کار هستند و فعًال در همین لوکیشن باقى 

مى مانند.
فصل یک و 2 «ستایش» در سال هاى 90 و 92 از شبکه 3 سیما پخش شد. نرگس محمدى، داریوش ارجمند، 
مهدى سلوکى، زهرا سعیدى، ســیما تیرانداز، محمود عزیزى، مهدى پاکدل، حدیث میرامینى و... از بازیگران 

فصل هاى پیشین این سریال بودند.

عوامل «ستایش 3»  شب کار شدند

 ایلنا| داریوش مهرجویى یک شنبه شب بعد از نمایش 
فیلم «دایره مینا» در جشنواره فیلم سالمت گفت: یکى 
از دوســتانم به نام دکتر کیومرث فرد در شیراز روزى به 
من تلفن کرد و از من دعوت کرد نــزد او بروم تا مراکز 
انتقال خون را مشاهده کنم. این مراکز از معتادان خون 
مى گرفتند و وضعیت فجیعى داشتند. این پیشنهاد باعث 
شد به شــیراز بروم و یکى دو مرکز را ببینم و تحت تأثیر 

قرار بگیرم.
او افزود: هدف این بود که یک فیلم مستند بسازیم منتها 
آنقدر این قضیه پیچیده بود که فیلم مستند براى آن کافى 
نمى نمود. در آن زمان من با رئیس شیر و خورشید سرخ 
وارد مکالمه شدم. او به من گفت معتادان اماکنى را دارند 
که صبح هاى زود به آنجا مى روند و خون مى فروشند. این 
مکان هاى مخوف بعداً در فیلم من استفاده شد. براساس 
این قضایا شــروع کردیم به فکر براى ساخت یک فیلم 
داســتانى. در آن زمان غالمحسین ساعدى به من گفت 
داستانى در مورد بیمارستان نوشــته و مى توان آن را در 
فیلم من گنجاند. مهرجویى ادامه داد: این داستان منتهى 
ربطى به قضیه خون و خون فروشى نداشت. با این حال 

فیلمنامه نوشته شــد و به وزارت فرهنگ و هنر آن زمان 
رفت. آنها ابتدا مخالفت کردند و اجــازه ندادند که فیلم 
ساخته شود. من از طریق بهمن فرمان آرا و سایر دوستانم 
اجازه ساخت فیلم را از مراکز خاصى گرفتم و این کوشش 
به ثمر رسید. البته فیلم ساخته شده سه سال توقیف بود. 
دکتر اعال، بنیانگذار سازمان انتقال خون ایران، تنها کسى 
بود که در جلسات از من دفاع کرده و به ضرورت ساخت 
چنین فیلمى تأکید مى کرد. کارگردان «دایره مینا» ادامه 
داد: تأیید فیلمنامه حدود هشت ماه طول کشید ولى بعد از 
ساخت مجدداً توقیف شد. دکتر اعال در این زمان با رئیس 
نظام پزشکى یعنى دکتر اقبال وارد مذاکره شد و حتى من 
روزى به دفتر دکتر اقبال رفتم و تنها با ایشان جلسه اى 
برگزار کردم. دکتر اقبال انگار قرص آرام بخش خورده بود 
و به من گفت: این چه فیلمى است که ساخته اى. این فیلم 
مثل این است که انگار شما یک هتل درجه یک و مجلل 
دارى و به جــاى اینکه هتل و مجلل بودن آن را نشــان 
دهى، یک ضرب به آشــپزخانه رفتى و فقط کثیفى ها را 
نشان مى دهى. چرا این کار را کردى؟ گفتم: مى خواستم 
نسبت به کمبود خون در ایران آگاهى رسانى کنم و مردم 

را تشویق به اهداى خون کنیم.
مهرجویى ادامــه داد: آن موقع مــردم از اهداى خون 
هراس داشتند و از مزایاى بهداشتى آن با خبر نبودند. 
دکتر اقبال گفت: تو باید نشــان مى دادى یک فردى 
افتاده و حالش بد اســت. بعد به او شیشه خون تزریق 
مى کنند و او کم کم حالش خوب مى شود. من گفتم این 
فیلم و سناریو یک یا دو دقیقه بیشتر طول نمى کشد و 
به هیچ دردى نمى خورد. دکتر اقبال در نهایت موافقت 
نکرد. یک روز به طور خصوصى شــاه با همسرش در 
قصر این فیلم را دید و گفت: باید کسى که این قصه را 
نوشته اگر دروغ گفته، محاکمه شود و اگر راست گفته 
باید ببینیم این دیگر چه وضعى است؟ به این ترتیب بود 
که بعد از سه ســال توقیف، در جشن هنر شیراز، آقاى 
قطبى، رئیس وقت تلویزیون، این فیلم را پخش کرد و 
مورد اســتقبال مردم قرار گرفت. در واقع طلسم نشان 

دادن فیلم شکست.
این کارگردان ادامــه داد: فیلم «دایره مینا» به شــکل 
غیرمستقیم باعث شد که ســازمان انتقال خون تأسیس 

شود و این خیلى مهم است. 

 « تام کروز» هنرپیشه و تهیه کننده فیلم سرشناس آمریکایى 
این روزها مشغول مجاب کردن کمپانى «یونیورسال» براى 
تولید «مومیایى 2» است.  مومیایى ها در کنار خون آشام ها و 
گرگینه ها، پاى ثابت ژانر وحشت هستند. «مومیایى» عنوانى 
است که در تاریخ ســینما بارها و بارها ساخته شده اما شاید 
براى مخاطبین عصر حاضر، بیشــتر نسخه سال 1999 با 
بازى «برندن فریزر» و «ریچل وایز» مشهور باشد که بعدها 

تبدیل به یک سه گانه شد.  
اولین فیلم «مومیایى» در سال 1932 بر روى پرده  نقره اى 
رفت و در زمان خود توانست به  خوبى نظر بینندگان و منتقدان 
را جلب کند. البته، بیشتر ما فیلم هاى مومیایى را با بازسازى 
آن به کارگردانى «استیفن سامرز» مى شناسیم. سه گانه اى 
که اولین قسمت آن در سال 1999 اکران شد. سه گانه  یاد 
شده ژانر فیلم را تغییر داد و دیگر با یک فیلم ترسناك روبه 
رو نبودیم؛ بلکه بیشتر با یک اکشن-کمدى خانوادگى طرف 
بودیم که تقریباً هر بیننده اى از دیدن آن لذت مى برد. هرچند 
موفقیت قسمت اول این فیلم در قسمت هاى بعدى تکرار 
نشد.  حاال پس از سال ها قصه جدیدى از «مومیایى» اکران 
شد که از بابت پرداخت سوژه شباهت هایى به نسخه سال 
1999 دارد با این تفاوت که عناصر مطرح شــده در فیلم با 

مباحث روز همخوانى یافته اند.
سال گذشته شــاهد عرضه  نســخه اى جدید از فیلم هاى 
مومیایى بودیم؛ نسخه اى که شاید به دلیل کم فروغ شدن 
استقبال مردم از سرى یاد شده، اقدام به شروع داستانى جدید 
براى مومیایى محسوب مى شد. قســمت جدید مومیایى 
با بازى «تام کروز» (در نقش «نیــک مورتون»)، «آنابل 
والیس» (در نقش «جنى هالسى») و به کارگردانى «الکس 

کرتزمن» که در کارنامــه خود نویســندگى آثارى چون 
«جزیره»، «افسانه  زورو» و «مأموریت غیرممکن 3» را دارد 
با بودجه  باالى200 میلیون دالرى توانست حدوداً 80 میلیون 
دالر در آمریکا فروش داشته  باشد که این امر نشان دهنده  
استقبال کم مردم از این اثر جدید بود. هرچند منتقدان روى 
خوشى به دومین تجربه  کرتزمن در کسوت کارگردان نشان 
ندادند، اما الزم به ذکر است که مومیایى ها در طول تاریخ غیر 
از قسمت اول در سال 1932 هیچ وقت مورد توجه و عالقه  

منتقدان قرار نگرفتند.
از قرار معلوم، کروز با الکس کرتزمن کارگردان فیلم تماس 
گرفته و از او خواسته دومین قسمت فیلم را بسازند. به همین 
منظور، از «دیوید کوپ» دعوت شده تا کار نوشتن فیلمنامه 
را انجام دهد. کوپ، نویسنده فیلمنامه قسمت اول هم بود. 
کروز این روزها مشغول مجاب کردن کمپانى یونیورسال 

براى تولید مومیایى 2 است. ظاهراً این کمپانى عالقه اى به 
تکرار اشتباه گذشته خود ندارد. یونیورسال قسمت اول را با 
هزینه غیرقابل باور باالى 200 میلیون دالرى تهیه کرد. اما 
فروش 410 میلیون دالرى براى فیلم، حکم یک کار موفق و 
پرفروش را نداشت. نزدیکان به کمپانى یونیورسال مى گویند، 
فروش کلى جهانى فیلم فقط خرج تولید آن را پوشش داد و 

سودى براى سازندگانش به همراه نداشت.
کروز براى جلب رضایت مدیران یونیورســال، پیشنهاد 
ساخت فیلمى کم خرج تر را داده است. اهل فن پیش بینى 
مى کنند موفقیت باالى مالى قســمت تــازه «مأموریت 
غیرممکن»، به جلب نظر مدیران کمپانى یونیورسال کمک 
کند. حاال باید منتظر ماند دید تام کروز  مى تواند کمپانى 
را مجاب کند و اینکه مومیایى جدید با استقبال مردم روبه 

رو خواهد شد؟

رمزگشایى داریوش مهرجویى از نمایش یکى از مهمترین فیلم هاى سینماى ایران

«دایره مینا» چگونه رفع توقیف شد

«مومیایى2» ساخته مى شود؟
محیا حمزه
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نصف جهان با وجود چند مصدومى که رقیب امروز پرسپولیس دارد، اما الدحیل 
تیمى است که ذخیره هایش یک تنه هر تیمى را مى گرداند. برخالف پرسپولیس 
که نیمکت ذخیره اش بغض هوادار را مى ترکاند، قطرى ها از نوك پا تا فرق سر 
مسلح هستند. براى آشــنایى با نیمکت سرخ ها شاید حتى سرچ در گوگل هم 
کفاف ندهد. آخر مى دانید چرا؛ چون مدیران آنها برخالف ما سوتى نمى دهند، 
آنها برخالف ما جعل نمى کنند، آنها برخالف ما سر کیسه شان شل است. به قول 
یکى از ورزشى نویسان سایت «آى اسپورت»، بچه هاى ناف قطر چند بازى آخر 
خود را با یک شادى گل خاص گذرانده اند. یک جور ژست کذایى براى رقیب  
ایرانى شان که بار و بندیلتان را از آسیا جمع کنید. با زبان بى زبانى براى یک سره 
کردن کار پرسپولیس در آسیا خط و نشان مى کشیدند. خب حق هم دارند، چه 
خوراکى بهتر از یک تیم محروم که از قضا چند بازى آخرش ناکام بوده؟ خودمان 
را گول نزنیم؛ همین حاال یک ترسى در قلب ایران رخنه کرده است که نکند 
فاجعه الهالل دوباره پیش بیاید، نکند دوباره به کاهدان بزنیم و نکند دوباره سر 
خم کنیم. اگر چنین ادعایى دارید بهتر است کلید شیفت و دلیت تان را به کار 

بیاندازید و این جمله ها را بالك بفرمایید.
فصل گذشته لیگ قهرمانان، همه غول عربســتانى را جدى  ترین مدعى و 
دهشتناك ترین تیم مى دانستند. الهالل سال قبل خوش تکنیک و ناب ترین 
فوتبال آسیایى را به نمایش مى گذاشت، به طرز اعجاب برانگیزى هم نتیجه 
مى گرفت و حســابى رقیبان را در کف و خون قاطى کرد. وقتى که در مرحله 

گروهى به پست پرسپولیس خوردند، شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» با ارائه 
یک بازى پایاپاى شاید سخت ترین رقابت فصل را به خورد شاگردان «دیاز» 
دادند. راســت و دروغش با راوى اما گفتند در رختکن ستاره هاى عربستانى 
لب به تحســین گشــودند، اینکه تا حاال تیمى به این اندازه آنها را به تکاپو 
نیانداخته است. گرچه آنها انتقام این ســختى را به بى رحمانه ترین شکل در 

نیمه نهایى گرفتند.
برخالف فاجعه فصل قبل، بــراى رقابت با یاران معلول، این بار ســیدجالل 
هســت، این یعنى دیگر مثل آب خوردن شوت پشت محوطه نخواهیم خورد. 
این بار کمال هم آمده، گرچه به کامیابى گذشــته نیســت اما وجودش مثل 
همیشه نعمتى  است براى برانکو. این بار دیگر خیریتى در کار نخواهد بود. اینها 
کورسوى امیدمان هستند. مى شود اگر خواست. اگر شوت هاى علیپور بگیرد و 
بوسه به تور دروازه را بر تیرك و اوت ترجیح دهد. این بازى یک دومینو مى طلبد؛ 

یعنى همه خوب باشند، که اگر فقط یک نفر نباشد کلکشان کنده خواهد شد.
یقیناً الدحیل هم با غرور و اطمینان به جدال با پرسپولیس نمى رود. سرخ ها شاید 
از جدال اخیر خود با جنوبى ها سربلند بیرون نیامده باشند، شاید محروم باشند و 
خسته، اما فراموش نکنیم که برانکو برخالف فرم ترکیب تیمش گاهى غافلگیر 
مى کند. مثل آن روزى که لخویاى شکست ناپذیر را در همان قطر ناك اوت 
کرد. مثل آن روزى که السد مدعى را در آزادى به خانه فرستاد. مثل آن روزى 

که در اوج ناامیدى االهلى را حالل کرد. مى شود اگر خواست.

 پرسپولیس در فصل گذشته لیگ قهرمانان آســیا هم در مرحله یک هشتم 
نهایى به مصاف تیم الدحیل (لخویاى سابق) رفت و با توجه به تساوى بدون 
گل دو تیم در دیدار رفت در تهران، بازى برگشــت با حساسیت هاى زیادى 

برگزار شد.
این در حالى بود که میزبانى قطرى ها از سرخپوشــان چندان مطلوب نبود و 
حتى در روز و ساعت بازى و زمانى که لخویا با یک گل از پرسپولیس عقب بود 
کولرهاى ورزشگاه جاسم بن حمد براى دقایق طوالنى خاموش شد. با توجه 
به برگزارى این دیدار در خرداد ماه، گرماى قطر باعث شد تا در حین برگزارى 
مسابقه بازیکنان پرسپولیس به لحاظ بدنى در شرایط دشوارى قرار بگیرند اما 
در نهایت قطرى ها به هدف خود نرسیدند و پرسپولیس این تیم را شکست داد. 
حاال اگرچه اخبار و تصاویر منتشر شــده از ورزشگاه میزبان بازى رفت نشان 
مى دهد که همه چیز آماده برگزارى بازى است اما اصًال بعید نیست که قطرى ها 
حربه قبلى خود را این بار هم تکرار کنند و براى رســیدن به نتیجه مورد نظر 
خود، شرایط را براى بازیکنان پرسپولیس سخت کنند. راستى یادمان نمى رود 
چند سال پیش که سپاهان-السد در دیدارى مهم رو در روى هم قرار گرفتند 
و سپاهان دو گل پیش بود ناگهان کولرهاى ورزشگاه خاموش شد و به تبع آن 
موتور گلزنى سپاهانى ها هم خاموش شد. موتورى که یک گل تا خلق معجزه 
فاصله داشت. پس بیراهه نیســت براى دیدار امشب پرسپولیس-الدحیل به 

قطرى ها بگوییم اگر مردید کولرها را خاموش نکنید!

بالى سپاهان در انتظار پرسپولیس؟!

اگر َمردید خاموش نکنید!

نصف جهان  سرخابى ها بر سر تعداد گل هاى زده مجیدى و پیوس در آسیا با یکدیگر کل کل مى کنند.
هواداران پرسپولیس و استقالل این روزها و در روزهایى که تیم هایشان درگیر دیدار با نمایندگان قطر 

بود، بر سر تعداد گل هاى زده بازیکنان تیمشان در لیگ قهرمانان کل کل مى کنند.
استقاللى ها مدعى هستند فرهاد مجیدى با 23 گل در لیگ آسیا بهترین گلزن ایرانى در آسیاست. 
در این بین فرشاد پیوس هم با 11 گل بهترین گلزن پرسپولیسى ها در آسیاست که هشت گل خود را 

در جام در جام زده است. ناگفته نماند که 9 گل مجیدى هم در جام در جام بود.

کل کل بر سر فرهاد و فرشاد!

نصف جهــان کانــال تلگرامــى تیراختور کــه یکى از 
کانال هاى اصلى و پرتعداد هوادارى باشگاه تراکتورسازى 

تبریز محسوب مى شود در متنى از احسان حاج صفى 
دعوت کرده تا به تبریز بیاید. 

در این متن آمده  است:
باشگاه تیراختور پیشــنهاد خوبى به حاج 
صفى داده و از طرفى سپاهان هم به دنبال 

جذب اوست! پیشنهاد تیراختور کامل و بسیار 
بهتر از سپاهان است و به همین دلیل اصفهانى ها 

براى جذب او سعى در احساسى کردنش دارند.
قلعه نوعى در مصاحبــه اى گفته حاج صفى در 
ســپاهان بازى کرده پس باید بــراى این تیم 
حتى مجانى بازى کند! طرفداران سپاهان نیز در 
فضاى مجازى تالش مى کنند او را جذب کنند. 

حاج صفى هم در سپاهان و هم در تیراختور سابقه 

بازى دارد. اما به چند دلیل انتخــاب تیراختور براى حاج 
صفى بهتر از ســپاهان خواهد بود: اوًال تیراختور تیمى با 
40 میلیون طرفدار است و پرطرفدار بودن اصلى 
ترین مالك است. ثانیاً زنوزى براى تیراختور
 برنامه هاى بزرگ دارد. ســوم اینکه مربى 
بزرگ و بازیکنان خارجى بزرگ و کاپیتان 
هاى تیم ملى، تیراختور را پرمهره ترین تیم 
لیگ کرده است. پیشنهاد تیراختور 
بلندمدت و با مبلغى 
خیلــى بهتــر از 
ســپاهان است. 
امیدواریــم حاج 
صفى بــا آینده 
نگرى تیراختور 

را انتخاب کند!

اسیر احساسات نشو! آینده نگر باش

خداحافظى میثاقى با 90
 محمدحسین میثاقى با شــیرین فراز کرمانشاه در 
فوتبال ایران شناخته شــد. او گزارشگر بازى هاى 
شیرین فراز بود و همان ســال وارد برنامه 90 شد. 
او شروع به ســاختن آیتم براى برنامه 90 کرد و کم 
کم به عصاى دســت عادل تبدیل شــد. میثاقى در 
90 پله هاى ترقــى را یکى یکى و با ســرعت طى 
کرد و به یکى از گزارشگرهاى محبوب صدا و سیما 
تبدیل شد. او حاال دیگر در برنامه 90 حضور ندارد و با 
شروع لیگ هجدهم برنامه «فوتبال برتر» را اجرا مى 
کند و سعى مى کند مستقل باشد. او البته همچنان 
برنامه «فوتبال 120» را اجرا مى کند و در آن برنامه با 
فردوسى پور همکارى دارد. بى شک میثاقى پس از 
فردوسى پور محبوب ترین گزارشگر ورزشى شبکه 
3 و صدا و سیماست. پیش 
از این مزدك میرزایى و 
بهزاد کاویانى که از 90 
جدا شدند دیگر آن توفیق 
سابق را نداشتند و حال 
باید دید میثاقى مى تواند 
از پــس چالش 
جدیــدش بر 

بیاید یا خیر.

نصف جهان  همانطور که دیروز در خبرها خواندید، حضور 
چند زن در ورزشگاه انقالب کرج و تماشاى بازى اکسین 
و بادران در لیگ یک توسط آنها توجه اهالى فوتبال را به 

خود جلب کرد.
از سرى رقابت هاى هفته سوم لیگ دسته اول تیم هاى 
اکســین البرز و بادران تهران در ورزشگاه انقالب کرج 
به مصاف یکدیگر رفتند که این مســابقه با برترى یک 
بر صفر میزبان به پایان رسید و شــاگردان فراز کمالوند 

9 امتیازى شدند.
حاشیه جالب این مســابقه اما روى سکوهاى ورزشگاه 
انقالب رقم خورد؛ جایى که چنــد نفر از زنان عالقه مند 
به فوتبال به ورزشــگاه رفتند و بدون مشکل به تماشاى 
مســابقه اکســین و بادران پرداختند. اتفاقى جالب که 
توجه حاضران را به خود جلب کــرد و مهمتر اینکه آنها 
بدون هیچ مشکلى به تماشاى مسابقه نشستند و سپس 

ورزشگاه را ترك کردند. در روزهایى که مسئوالن ورزش 
کشور از خانوادگى شدن ورزشگاه ها صحبت مى کنند و

 تالش ها بر این است که این مسئله ابتدا در ورزشگاه هاى 
بزرگ مثل آزادى تهران، نقش جهان اصفهان و... اجرا 
شود، کرجى ها به صورت خودجوش ورزشگاه شهرشان 
را خانوادگى کردند و براى چند بانوى عالقه مند به حضور 
در ورزشگاه منعى ایجاد نکردند. اتفاق جالبى که مى تواند 
شروع ورود زنان به ورزشگاه ها باشد و شاید در آینده این 

اتفاق الگوى بسیارى از ورزشگاه هاى دیگر باشد.
این چند نفر بدون اینکه حاشــیه اى وجود داشته باشد و 
مشکلى برایشان پیش بیاید و البته  بى آنکه کسى منقلب 
شود(!) 90 دقیقه بازى را تماشا کردند و در نهایت به راحتى 
پیروزى تیم شهرشان را جشن گرفتند. آنها صحنه هاى 
زیبایى را از تماشــاى خانوادگى یک مسابقه فوتبال به 

تصویر کشیدند و این مسئله را باید ارج گذاشت.

در کرج کسى منقلب نشد!

3 و صدا و سیم
از این مزدك
بهزاد کاویا
جدا شدند دی
سابق را ند
باید دید میث
از پـ
ج
ب

بازیکنى مدنظر نداریم
تیم ذوب آهن با اینکه در لیست خود دو جاى خالى 

دارد بازیکنى را براى جذب انتخاب نکرده است!
 مجید حاج رســولیها، سرپرســت تیم در این باره

 مى گوید: در لیست دو جاى خالى داریم اما بازیکنى 
را براى خرید مد نظر نداریم، با این حال آماده ایم اگر 
نمازى بازیکنى بخواهــد، در روزهاى پایانى نقل و 
انتقاالت آنها را جذب کنیم. مجید حاج رســولیها در 
مورد وضعیت ذوب آهن پیش از بازى پدیده گفت: 
میالد فخرالدینى و محسن مسلمان، در بازى قبلى 
ما مصدوم بودند که هر دو به تمرینات بازگشــتند و 
به بازى برابر پدیده مشهد مى رسند. به غیر از این دو، 
بازیکنان دیگر ما در دسترس هستند و مصدومیت یا 
محرومیت جدیدى براى بازى بعدى نداریم. پدیده 
روز چهارشنبه به اصفهان مى آید. پس از بازى پدیده، 
حدود پنج روز تمرینات تیم ما تعطیل خواهد شد و از 
چهارشنبه هفته بعد تمرینات ما دوباره آغاز مى شود و 
رضا حبیب زاده نیز در این فاصله به ما ملحق مى شود.

سرپرست تیم ذوب آهن اضافه کرد: مسعود ابراهیم 
زاده نیز آماده بازى است اما نمازى، ترجیح دادند که 
فعًال وى بازى نکند تا مصدومیت او تشدید نشود. اما 
مسعود حسن زاده هنوز از ناحیه زانو مصدوم است و 

زمان بازگشت وى، هنوز دقیقاً مشخص نیست.

طلسم شدگان!

پرسپولیسى ها در هفته  پنجم رقابت هاى لیگ برتر در 
حالى مقابل صنعت نفت آبادان با تساوى یک بر یک 
متوقف شــدند که دروازه بان نفتى ها، شهاب گردان 
دروازه بان اسبق سرخپوشان پایتخت بود. گلى که على 
علیپور، آقاى گل فصل گذشــته  لیگ برتر به شهاب 
گردان زد، بیست و هشتمین گلى بود که این دروازه بان 
در لیگ برتر از پرسپولیس مى خورد، رکورد بیشترین 
تعداد بازى اى که یک دروازه بان مقابل یک تیم در لیگ 
برتر قرار گرفته و نتوانسته کلین شیت کند هم در اختیار 
شهاب گردان است. او در 15بازى مقابل پرسپولیس 
در لیگ برتر گل خورده اســت. بعد از گردان، عباس 
محمدى، میالد فراهانى، سامان صفا و مجتبى روشنگر 
قرار دارند که در 9 بازى مقابل یک تیم نتوانســته اند 
کلین شیت کنند. عباس محمدى در مقابل سپاهان در 9 
بازى نتوانسته کلین شیت کند. میالد فراهانى در مقابل 
اســتقالل تهران در 9 بازى در کلین شیت ناکام بوده 
است. سامان صفا در 9 بازى مقابل سایپا در کلین شیت 
ناکام بود و مجتبى روشــنگر هــم در 9 بازى مقابل 

پرسپولیس تهران نتوانسته کلین شیت کند.

سامان روى ابرها !
ستاره ایرانى در شب طلسم شکنى در الشامپیونه 
شــروعى رؤیایى و فراتر از حد تصور داشت تا از 
همان اولین بازى به ســتاره محبوب طرفداران 

آمیان تبدیل شود.
 تنها چند روز بعد از انتقال پرسرو صدا از باشگاه 
سوئدى به الشامپیونه سامان قدوس در ترکیب 
اصلى آمیان مقابل ریمس بــه میدان رفت و با 
زدن گل دوم این تیم نقش پررنگى در برد 4 بر 
یک تیمش داشت، شــروعى رؤیایى که حتى 
طرفداران باشگاه فرانســوى را نیز تحت تأثیر 

قرار داد.
  در لیگ فرانسه سامان ستاره دو ملیتى تیم ملى 
در حالى طلســم حضور ایرانى در الشامپیونه را 
شکست که در دقیقه 56، او مســى وار دروازه 
ریمس را باز کــرد. گل ســامان خیلى ها را یاد 
گلى انداخت که مسى در فینال اروپا به منچستر 
یونایتد زد. در آن مســابقه، او روى یک ســانتر 
با وجود قد و قامت کوتاهش بــه هوا پرید و در 
شرایط بسیار عجیبى دروازه منچستر را باز کرد. 
گل سامان قدوس به ریمس نیز شباهت عجیبى 
به آن گل داشت. ســامان لبخندى مى زند و در 
این باره مى گوید: «خب من عاشق این گلى که 

زدم، هستم.»
انگار همه چیز براى قدوس به بهترین شکل کنار 
هم قرار گرفته بود. هواداران در هنگام تعویض 
تاکتیکى او چند دقیقه بعد از گلزنى کلى ســتاره 
ایرانى را تشویق کردند همینطور آخر بازى هم 
دوباره تشویق شد و به سبک جالبى با بازیکنان 
و هواداران خوشــحالى کرد. سامان بعد از بازى 
خیلى خوشحال بود. او به دوربین باشگاه گفت:  
«بله، لحظات خیلى خوبى بود. خوشــحالم به 
این باشگاه آمده ام. هواداران اینجا مثل خانواده 
ما هستند. از دقیقه یک مســابقه تا آخر بازى ما 
را تشــویق کردند. به جرأت مى گویم آنها من را 

شگفت زده کردند.»
ســتاره ایرانى در ادامه صحبت هاى خود افزود: 
«بهتر از این نمى شــد. اولین بازى، اولین گل و 
اولین برد؛ برایم یک شروع رؤیایى بود. این بازى 
براى من همه چیزهاى خوب را داشت. راستش 
گلى که زدم را خیلى دوست دارم ولى بیشتر از آن 
برد تیم را دوست دارم. خیلى بازى خوبى انجام 
دادیم و توانستیم با چهار گل حریف خود را ببریم. 

امیدوارم این بردها براى ما تکرار شود.» 
اینکه چرا بهترین مهاجم ســال گذشته سوئد از 
میان پیشنهاداتى که داشــت حضور در فرانسه 
و آمیان را انتخاب کرد هم سئوال جالبى بود که 
قدوس در پاســخ به آن تصریح کرد: «من براى 
برنده شدن به اینجا آمده ام نه شکست. مى دانم 
توقعات از من خیلى باالست. تصور مى کنم جایى 
آمده ام که مى توانم توانایى ام را نشان دهم. باید 
از مجموعه آمیان هم تشکر کنم. آنها از لحظه 
ورودم به تیم حمایت کردند، مخصوصاً همبازیانم 
که زود حضور من را پذیرفتند. من زبان فرانسوى 
بلد نیستم ولى تالش مى کنم تا بتوانم این زبان 
را یاد بگیرم. البته اکثــر بازیکنان تیم به خوبى 

انگلیسى حرف مى زنند.»
بعد از اولین چالــش هیجان انگیــز که پایانى 
خوش براى سامان در ورزشگاه عجیب و مملو از 
جمعیت آمیان داشت حاال این ملى پوش ایرانى 
خود را براى سفر به ســنت آتین و رویارویى با 
سبزپوشان این شهر در هفته پنجم الشامپیونه 
آماده مى کند، جدالى کــه انتظار مى رود او 90 
دقیقه کامل یکى از کلیــدى ترین مهره هاى 

آمیان باشد.

گرانقیمت ترین نقل و انتقال تاریخ ژوپیرلیــگ در اولین نمایش خود با 
پیراهن قهرمان بلژیک نه تنها رکوردهاى استاندارد را ثبت کرد بلکه زمینه 

بردى سرنوشت ساز را براى بروژ فراهم ساخت.
 تنها چهار روز بعد از تبدیل شدن به گران ترین ستاره تاریخ ژوپیرلیگ کاوه 
رضایى با پیراهن شماره 10 بروژ در فینال زودرس این رقابت ها دوباره 
مقابل اندرلخت به میدان رفت تا در پایان برد شیرین 2-1 و بازپس گیرى 

صدر جدول از پرافتخارترین باشگاه بلژیکى را جشن بگیرد.
ستاره ایرانى که یک فصل درخشان را با شارلروا در بلژیک سپرى کرده 
بود در حالى هفته قبل با قراردادى پنج میلیون یورویى به جمع بروژى ها 
پیوست که «ایوان لکو»، سرمربى کروات این تیم  عصر روز یک شنبه در 

بازى سرنوشت ساز برابر اندرلخت بار دیگر از این گلزن ایرانى در ترکیب 
اصلى بهره برد تــا کاوه در کمتر از یک هفته دوبار بــا این تیم پرافتخار 

بلژیکى روبه رو شود.
ستاره شماره 10 و جدید بروژ در حالى 90 دقیقه براى این تیم در ورزشگاه 
خانگى به میدان رفت که در لحظه تعویض در وقت هاى تلف شده به شدت 
از سوى طرفداران حاضر در ورزشگاه تشویق شد تا آمارى که از او روى 
گیرنده ها نقش مى بندد نشان دهد او عملکردى فراتر از حد استانداردهاى 
جهانى از خود برجا گذاشته است. بیش از 11 کیلومتر و 700 متر دوندگى در 
کنار تأثیرگذارى در هشت یورش روى دروازه اندرلخت و 9 بار توپ گیرى 
از حریف، آمارى خیره کننده از ستاره ایرانى بود که تنها چند جلسه با هم 
تیمى هاى جدید خود تمرین کرده بود. ایوان لکو، سرمربى بروژ بعد از بازى 
در مصاحبه با خبرنگاران و دوربین هاى تلویزیونى بار دیگر به تمجید از 
خرید کاوه پرداخت و گفت:  «رضایى همان مهاجمى بود که بروژ به آن نیاز 
داشت، بازیکنى انرژیک و جنگنده که مى داند در طول 90 دقیقه بازى چه 

اهدافى را در زمین باید دنبال کند. باز هم تأکید مى کنم او به فلسفه تیمى 
را نیــز بروژ مى خورد و قطعاً از بازى هاى بعدى بهتر از این عملکرد 

ارائه خواهد داد.»
اما اینکه نظر خود کاوه بعد از اولین تجربه با 
پیراهن بروژ چه بود باعث شد تا خبرنگاران 
بلزیکى به ســراغ گران ترین بازیکن حال 

حاضر ژوپیرلیگ بروند. ستاره ایرانى با دفاع 
از تصمیم خود براى ترك شارلروا گفت:  «این 
بهترین تصمیمى بود که مى توانستم بگیرم 

چون براى رسیدن به اهداف بزرگى که در سر 
داشــتم باید برخالف میل باطنى از دوستان و 

طرفداران حاضر در شــارلروا خداحافظى 
مى کردم. به هر حال وقتش رسیده بود 
تا براى چالشى بزرگ تر گام بردارم که 

بروژ مى توانست این چالش را براى من مهیا کند و حاال خوشحالم که 
در این تیم هستم.» رضایى بعد از بازى معتقد بود که از بازیکنى که تازه 
به تیم جدیدى ملحق شــده نمى توان انتظار داشت که از همان بازى 
اول بدرخشد چرا که به تیم و سیستم جدید عادت نکرده. او گفت:« با 
این حال اینها براى من اهمیتى ندارد. اگر تیم ما با یک مهاجم یا دو 
مهاجم بازى کند، یک فوتبالیست همیشه باید خود را با شرایط وفق 

بدهد و خوب بازى کند.»
رضایى گفت:« بازى سختى بود ولى ما استحقاق 
3 امتیاز را داشتیم. من از اینکه از ابتدا به میدان 
نرفتم غافلگیر نشــدم ولى کامًال آماده  بازى 
کردن بودم. من تا کنون در سه جلسه تمرینى 
شرکت کرده ام و بنابراین هنوز نمى شود گفت 
که 100درصد در تیم جا افتاده ام ولى شک ندارم 

که شرایط در هفته هاى آینده بهتر خواهد شد.»  

کاوه درباره  حضور در کلوب بروژ گفت: «سال گذشته مى توانستم باشگاه 
را ترك کنم ولى دلم نمى خواست شانس خودم براى بازى در جام جهانى 
را به خطر بیاندازم. در نهایت هم نتوانستم در جام جهانى بازى کنم. حاال 
مى خواهم تالش خودم را بیشتر کنم و مى دانم اگر اینجا خوب بازى کنم، 

شانسم براى بازى در تیم ملى ایران بیشتر خواهد شد.» 
با روندى که کاوه رضایى در یکسال گذشــته بعد از جدایى از استقالل 
طى کرده مى توان گفت پیشرفت او فوق العاده بوده است و جزو معدود 
ستاره هاى ایرانى شاغل در اروپاست که حاال حق دارد یکى از مهره هاى 
فیکس تیم ملى در جام ملت هاى آسیا 2019 باشد. به خصوص حاال که 
خداحافظى سردار جدى تر از هر زمان دیگرى است کاوه رضایى مسلماً مى 
تواند بهترین آلترناتیو براى مهاجم فیکس سال هاى گذشته ایران باشد. 
مهاجمى که با بروژ تا یکى دو هفته دیگر وارد لیگ قهرمانان اروپا مى شود 
و در ژوپیرلیگ نیز در کورس قهرمانى مهره اى کلیدى و ارزشمند براى 

باشگاه جدیدش خواهد بود.
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اخطاریه
آگهــى تصفیــه ورشکســتگى- شــماره دادخواســت : 9710463653600001 – شــماره پرونــده : 
9609983653300222 – شــماره بایگانى 970194 - تاریخ تنظیم : 1397/05/20 – ورشکسته سلمان 
کوهى اصفهانى فرزند اکبر محل اقامت اصفهان خ پروین کوى کوهسار مجتمع مسکونى قائم طبقه چهارم – 
تاریخ توقف: 1388/04/01 – به موجب نامه شماره 9609973653300819 مورخ 1396/12/13 صادره از 
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان حکم به ورشکستگى سلمان کوهى اصفهانى فرزند اکبر 
و مدیر این اجراى احکام به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است لذا در اجراى مواد 24 و 25 قانون اداره تصفیه 
ورشکستگى مراتب ذیل براى دو نوبت به فاصله ده روز منتشر خواهد شد که بستانکاران و بدهکاران ورشکسته 
و اشخاصى که اموال ورشکسته در دست آنها است در اجراى خواسته اخطار هاى ذیل الذکر ظرف مهلت ده ماه 
اقدام نماید و هیئت بستانکاران در جلسه مورخ 1397/09/06 ساعت 9:00 صبح حاضر گردند . 1- اخطار به 
بستانکاران و کسانى که ادعا دارند مبنى بر اینکه ادعاى خود را در ظرف دوماه به این اجرا اعالم نمایند و مدارك 
خود را ( اصل و رونوشت گواهى شده )را به این اجرا تسلیم نمایند 2- اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف 
دوماه خود را معرفى کنند و متخلفین در این اخطار به جریمه نقدى یا حبس مذکور در قانون فوق الذکر محکوم 
خواهند شد 3- اخطار به کسانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است مبنى بر اینکه اموال را در 
ظرف دوماه در اختیار این اجرا بگذارند وگرنه هر حقى نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد . مگر اینکه 
عذر موجهى داشته باشند 4- اولین جلسه هیئت بســتانکاران در تاریخ 1397/09/06 ساعت 9:00 در محل 
دادگسترى فالورجان تشکیل خواهد شد و کسانى که با متوقف ( ورشکسته) مسئولیت تضامنى دارند یا ضامن 
او هستند مى توانند در جلسه حضور به هم رسانند . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/27 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/06/06 م الف 605  مدیر تصفیه ورشکسته اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان /5/689
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023011975- 97/6/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000379 مورخ 97/05/27 آقاى حمید منصورى به شماره 
شناسنامه 8859 کدملى 1282871897 صادره از اصفهان فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 63/70 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 5958- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى از طرف اصغر مهرساب واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/06 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/06/21 م الف: 233236 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى  اصفهان /6/113
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023011993- 97/6/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000073 مورخ 97/05/24 آقاى هاشــم واعظ شهرستانى 
به شماره شناســنامه 8 کدملى 1287512372 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 17/45 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3 فرعى از 5145- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/06/06 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/06/21 م الف: 233247 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى  اصفهان /6/115
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960452 شماره دادنامه: 9609976793804650- 96/12/26 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: روح ا... امامى فر نشــانى: دروازه دولت خ باب رحمه روبروى مسجد 
مجتمع تجارى ادارى سمس واحد D 3 وکیل: معصومه نجفى نشانى: دروازه دولت میدان امام حسین خ باب 
الرحمه روبروى مسجد تجارى ادارى ســمس واحد D 3 خوانده: 1- ابوذر ابراهیمى فیشانى نشانى: قزوین 
مینودر- مالکانه- بدر شرقى- بدر 4- پالك 13، 2- علیرضا هاشمى فر نشانى: مجهول المکان گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
آقاى روح ا... امامى فر فرزند منوچهر با وکالت معصومه نجفى به طرفیت خواندگان ابوذر ابراهیمى فیشانى و 
علیرضا هاشمى فر به خواسته محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت بیست میلیون تومان به انضمام کلیه 
خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل در خصوص یک فقره چک به شماره 331693 عهده بانک ملى مورخ 
95/3/31 با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن و اینکه خوانده ردیف اول طى الیحه اى 
دفاعیات خود را مطرح نموده است که از نظر شورا بالوجه تلقى و موثر در مقام دفاع نبوده و اینکه خوانده ردیف 
دوم على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خواندگان به صورت 
تضامنى ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519  و 522 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 
(معادل بیست میلیون تومان) بابت اصل خواسته و 3/650/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/3/31) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد رأى صادره درخصوص خوانده ردیف اول رأى 
صادره حضورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد و درخصوص خوانده ردیف دوم رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــعبه و 20 روز پس از مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 230545 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/117
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426805100283 شــماره پرونده: 9609986805100476 شــماره بایگانى شعبه: 
960476 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976805100509 
محکوم علیه 1- علیرضا استکى نشانى: اصفهان- اصفهان. خ فالطورى. مجتمع پاسارگاد واحد 23 تجارى 2- 
محمدرضا میرزاعلیان نشانى: اصفهان- اصفهان. خ فالطورى مجتمع تجارى پاسارگاد. واحد 10 ادارى 3- سید 
محسن موسوى 4- احسان یزدى نشانى: اصفهان- اصفهان. خ رزمندگان خ ویال ك شادمان واحد 25 آقایان 
خواندگان محکومند به سید محسن موسوى 10/330/600 ریال و محمدرضا میرزاعلیان 25/462/301 ریال 
و احسان یزدى 53/111/000 ریال و علیرضا استکى 19/077/500 ریال بابت حق شارژ و هزینه هاى مشترك 
و همگى بالسویه به پرداخت 3/004/530 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 1- الهام احمدى 
فراز فرزند قربانعلى نشــانى: اصفهان- اصفهان- خ رباط 1 کوى مهدیه ك 1 بن بست 3 منزل 3، 2- طاهره 
صادقى چرمهینى فرزند خداداد نشــانى: اصفهان- باغ بهادران- اصفهان باغبهادران جنب اداره پست دفتر 
وکالت طبق تعرفه کانون وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/12/24 تا تاریخ وصول هر یک از خواندگان 
به میزان محکومیت و خونده سید محسن موسوى هزینه هاى نشر اگهى و نیم عشر اجراى احکام. مشخصات 
محکوم له: عباسعلى اکبرى فرزند بهمن نشانى: اصفهان- خ فالطورى مجتمع تجارى پاسارگاد. 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 نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى 
حل اختالف. م الف: 230506 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) / 6/118

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426805300247 شــماره پرونده: 9609986805301499 شــماره بایگانى شعبه: 
961499 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709976805300146 محکوم 
علیه جواد منصورى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 197/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/517/500 ریال هزینه دادرسى و نشــر اگهى به میزان 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/10/5 لغایت وصول و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: سید مهدى حسینى 
بهارانچى فرز ند سید حسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان امام خمینى- 
شهرك صنعتى امیرکبیر پشت بلوك 22 پالك 38. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون 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 نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 230505 شعبه 53 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/119
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794100211 شــماره پرونده: 9609986794100915 شــماره بایگانى شعبه: 
960916  بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794100205 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794104483 محکوم علیه علیرضا فیاضى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
22/190/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 352/380 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر اگهى طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 104284 مورخ 1393/03/25 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان مرتضى اکوچکیان فرزند حسین نشانى: استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر 
و میمه- شهر شاهین شهر- شهرك صنعتى مورچه خورت- فاز اول- آخر ابوریحان ششم- پالك 267 و نیم 
عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 

کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 230504 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/120
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795200110 شــماره پرونده: 9609986795200953 شــماره بایگانى شعبه: 
960954 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976795200318 
محکوم علیه زیبا عبدالهى محکوم است به پرداخت مبلغ 2500000 ریال بابت اصل خواسته و 171250 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/12/7 لغایت زمان اجراى حکم همچنین نیمعشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: عباس شاملو فرزند احمد نشــانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ جى- خ پروین- خ حکیم شفاه ى دوم- بن بســت ابوذر- کوچه 28- پالك 61. 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 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). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 

57. م الف: 230488 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/121
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796300259 شــماره پرونده: 9309986796300820 شــماره بایگانى شعبه: 
930828 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796300240 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796305057 محکوم علیه 1- زهرا خانى نشــانى: مجهول المکان 2- شــیرین کریمى نشانى: 
مجهول المکان 3- رســول صباغیان نشــانى: مجهول المکان 4- عباس کیقبادى نشانى: مجهول المکان 
5- فریبا وارسته نشانى: مجهول المکان محکوم است به حضور در دفتر دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى 
125 سهم مشاع از 530 سهم از یک سهم و یک چهارم سهم از پنج سهم پالك ثبتى 40/227 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 225000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل یوسفعلى رستمى 
فرزند على اکبر نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- اصفهان- خیابان شیخ صدوق ساختمان وکال 
طبقه ســوم واحد 7 طبق تعرفه قانونى در حق محکوم له مصطفى آزیدهاك فرزند على نشانى: اص خ میر به 
سمت چهارراه نظر بعد از پل هوایى شیخ صدوق روبروى بانک سپه صنایع چوب آزیدهاك و 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 براى پرداخــت 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 نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف . 

م الف: 230485 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/122
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420352400174 شــماره پرونده: 8409980352400001 شــماره بایگانى شعبه: 
840001 بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطه به شــماره 840866 و شــماره دادنامه مربوطه 
9709970352400837 محکوم علیه اصغر زارعى فرزند کریم نشانى: اصفهان- مجهول المکان محکوم است 
به 1- پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23950800 ریال بابت هزینه 
دادرسى و 50000 ریال ببت هزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک 81/06/19 لغایت اجراى حکم در 
حق محکوم له اسماعیل سانحى نجف آبادى فرزند حسین نشانى: استان اصفهان استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- بلوار کشاورز- سه راه سیمین- مجتمع دى- واحد 44 غربى و مابه التفاوت هزینه 
دادرسى خسارت تاخیر تادیه پس از اجراى حکم از خواهان اخذ و به حساب دولت واریز گردد 2- پرداخت نیم 
عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 60000000 ریال. وکیل محکوم له : نسیبه سیروس نجف آبادى فرزند 
محمود نشانى: استان اصفهان- شهرســتان نجف آباد- نجف آباد خیابان امام غربى بعد از خیابان میرداماد 
نرسیده به باغملى بن بست آیت پالك 32 کدپستى 8513656581. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون 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 فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 230472 

رئیسى- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /6/123
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970352400844 شــماره پرونده: 9609980352400305 شــماره بایگانى شعبه: 
960336 خواهان: شبکه مشتریان آینده آیریک به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى نبش کوى 35 
ساختمان اندیشه طبقه اول واحد 3- کدپســتى 8163848836 خواندگان: 1. شرکت تعاونى سداد به نشانى 
اصفهان- خ طیب- جنب معاونت برنامه ریزى شــهردارى- طبقه 2- پ 5، 2. شرکت رزپخش زنده رود با 
وکالت على اکبر اعظمى فرزند اله مراد به نشــانى اصفهان- خیابان جى شرقى- خیابان ارغوانیه 21- پالك 
52، 3. سازمان امور اقتصادى و دارائى استان اصفهان به نشانى استان اصفهان- استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- رودکى- اداره کل امور اقتصادى دارایى استان اصفهان 4. اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- آیینه خانه نبش بن 
بست ماه خواسته: صدور حکم ورشکستگى رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقایان علیرضا نورى و حبیب 
اله حسینى به وکالت از شرکت شبکه مشتریان آینده آیریک (سهامى خاص) به شماره ثبت 48945 به طرفیت 
شرکت رز پخش زنده رود با وکالت اقاى على اکبر اعظمى- اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان- سازمان 
امور اقتصادى و دارائى استان اصفهان- شرکت تعاونى سداد به خواسته صدور حکم ورشکستگى شرکت شبکه 
مشتریان آینده آیریک، 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 رسمى 
در رشته حسابدارى را صادر نمود که از توجه به مفهوم توقف در قانون و صرفنظر از تفسیر تحت اللفظى (صرف 
توقف از پرداخت دین و بدون ارزیابى عجز واقعى و ناتوانى تاجر) و پرداختن به توقف واقعى به معناى ناتوانى 
تاجر از وفاى به دین در سررسید به سبب بى نظمى و اضطراب در فعالیتهاى تجارى و فروپاشى موقعیت مالى، 
کارشناس در نظریه خود پس از بررسى فعالیت و ترازهاى مالى شرکت اعالم داشته که به دلیل عدم آشنایى 
کامل شرکت به محیط کسب و کار و عدم اشنایى استفاده کنندگان از خدمات شرکت و فسخ قراردادهاى وى 
توسط شرکتهاى بیمه اى نتوانســته به تعهدات خود عمل کند و به تبع آن توانایى بازپرداخت دیون را نداشته 
که این امر سبب زیان انباشته شرکت شده است. لهذا دادگاه با توجه به شرایط گفته شده شرکت را ورشکسته 
تلقى مى نماید. مســتنداً 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 25 آذرماه 1394 
صادر و اعالم مى گردد. ضمن صدور حکم قرار مهر و موم اموال خواهان را صادر و اعالم مى نماید تا توســط 
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 یکماه 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 بیســت روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. ضمنًا نوع ورشکستگى از نوع ورشکستگى به 
تقصیر است. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 230474 رئیسى- رئیس شعبه 24 دادگاه عمو مى حقوقى مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان /6/125
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 971387  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 971387 موضوع علیه 
جلیل کیانى وله یداله زارعى در تاریخ 1397/06/25 به منظور فروش 20/30 حبه مشــاع از  مشاع باقیمانده 
یک باب منزل مسکونى 2 طبقه داراى 280 متر عرصه و حدود 400 متر اعیانى با قدمت حدود 15 سال داراى 
یک واحد پارکینگ در اعیانى و اتاق روى آن به صورت سواره و پیاده داراى امتیاز آب و برق و گاز پس از کسر 
ثمن عرصه و اعیان ملکى آقاى جلیل کیانى واقع در فالورجان – بلوار بسیج – کوچه شهید محمدرضا دهقان 
گلشن 1 پالك 30 کدپستى 83347 – 84516  که داراى سابقه ثبتى – مى باشد وملک مذکور مشاع مى باشد و 
متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 
318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 254/806/900 ریال 
ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره  2171290288005  واریز و فیش آن 
را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 647 دادورز اجراى 

احکام شعبه اول حقوقى فالورجان/ 6/146 
ابالغ رأى

رأى شورا- در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به 
تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه  از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات 
پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى حسین اکبرى 

با وکالت فاطمه دهخدا به طرفیت داوود شیرانى به خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال بابت فاکتور خرید 
به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق فاکتور شهادت شهود تعریف 
شده از ناحیه خواهان و با توجه به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه و دلیلى 
بر پرداخت ارائه نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد قانون مدنى و مواد230 و 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به 
طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ چهارصد وچهل و پنج هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیلو خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 97/03/25 تا زمان اجراى حکم مطابق 
شاخص تورم صادر مى نماید . رأى صادره شده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ در این شورا و ظرف 
مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان است. م الف 655  . 

زهرا قاسمى - قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /6/149 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 971074  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 971074 موضوع علیه 
محمد على بابایى و بهرام على بابایى وله فرزاد ربیعــى در تاریخ 1397/07/02 به منظور فروش 20/67 حبه 
مشاع از 72 حبه یک باب منزل مسکونى داراى 200 متر عرصه طبق مبایعه نامه و 140 متر اعیانى در یک طبقه 
داراى اشتراکات آب و برق و گاز و با قدمت حدود 20سال  ملکى آقاى محمد على بابایى واقع در پیربکران محله 
فرتخون خیابان بسیج خیابان شهید حســین اکبرى کوچه شقایق کدپستى 8454143397 – 48   که داراى 
سابقه ثبتى – مى باشد وملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 387/574/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره  2171290288005  واریز و فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. م/الف : 652 دادورز اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان/ 6/150 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رســیدگى- نظر به اینکه آقاى محسن قاسمى به طرفیت سید مسعود 
میرلوحى به خواسته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 985/986/97 
ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/07/14 ســاعت 9صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده خوانده مجهول المکان 
معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه 
شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشــانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید 
و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شــود  ، م الف  650 دبیرخانه شوراى حل اختالف 

خانواده شعبه اول  فالورجان/ 6/151 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى محسن قاسمى به طرفیت اعظم میرلوحى 
به خواسته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 985/986/97 ثبت و 
براى روز شنبه مورخ 97/07/14 ساعت 9صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده خوانده مجهول المکان معرفى 
نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى 
حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شــعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید و در غیر 
اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود  ، م الف  649 دبیرخانه شوراى حل اختالف خانواده شعبه 

اول فالورجان/6/152 
حصروراثت 

رضوان معینى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 691 به شرح دادخواست به کالسه 664/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه معینى نجف آبادى بشناسنامه 
639 در تاریخ 96/08/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. محمد على معینى نجف آبادى ش ش 280 ، 2. اشرف معینى نجف آبادى ش ش 664 ، 3. فرشته معینى 
ش ش 27179 ، 4. اکرم معینى نجف آبادى ش ش 682 ، 5. اقدس معینى نجف آبادى ش ش 676 ، 6. محمد 
رضا معینى نجف آبادى ش ش 849 7. غالمعلى معینى معینى نجف آبادى ش ش 217، 8. رضوان معینى نجف 
آبادى ش ش 691 (فرزندان 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. 233006/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/153
 حصروراثت 

فردوس اصغرى حصورى داراى شناسنامه شماره 93 به شرح دادخواســت به کالسه 646/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجت اهللا اصغرى حصورى بشناسنامه 
843 در تاریخ 97/05/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. مرضیه اصغرى حصورى ش ش 514 ، 2. فردوس اصغرى حصورى ش ش 93 ، 3. طاهره اصغرى ش ش 
20 ، 4. شوکت اصغرى حصورى ش ش 138 (خواهران 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. 

232889/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/154
 اجرائیه

اجرائیه شماره: 9710423731500114 شــماره پرونده: 9609983731500606 شــماره بایگانى شعبه: 
960611 مشخصات محکوم له: مهرداد مظاهرى تهرانى فرزند عبدالحسین نشانى: استان اصفهان-شهرستان 
اصفهان-شهر اصفهان-خیابان وحید-ابتداى مارنان- ساختمان ناژین 3- واحد6 مشخصات محکوم علیه 
محمد مهدى بابایى فرزند اکبر به نشانى: اصفهان-نجف اباد- نهضت اباد-خیابان استاد شهریار-کوثر هفتم-
منزل شخصى محمد مهدى بابایى، مشــخصات نماینده قائم مقام قانونى محکوم له: احسان رفیعیان نجف 
آبادى فرزند: اکبر نشانى: اصفهان-خیابان وحید ابتداى خیابان مارنان- مجتمع ناژین 3-واحد 6  کد پستى: 
8175713471 ، وکیل: مهرداد مظاهرى تهرانى، محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم و 
دادنامه شماره 9609973731501068 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال  
بابت  اصل خواسته درحق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال  بابت هزینه دادرسى و نیز پرداخت 
تاخیر در تادیه طبق شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک( چک شماره 901/20009132 مورخ 94/03/25 به 
مبلغ 70/000/000 ریال و چک شــماره 901/20009133 مورخ 94/06/25 به مبلغ 70/000/000 ریال و 
چک شماره 901/20009134 مورخ 94/05/25 به مبلغ 70/000/000 ریال  و چک شماره 901/20009135 
مورخ 94/06/25 به مبلغ 70/000/000 ریال) و نیز حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قاونونى و پرداخت مبلغ 
14/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 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 بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید واال 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 مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با 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 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 بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 231066/م 
الف على رستمى- مدیردفتر شعبه 5 دادگاه حقوقى نجف آباد- امید برزن - رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقى 

شهرستان نجف اباد/6/155
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته الزام خواندگان مطالبه چک به طرفیت خواندگان: مهرداد کریمى 
نژاد-آدویس صنعت نوتا به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 250/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/16 ساعت 08:30 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى 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 شــد. 232840/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/157
 ابالغ رأى

پرونده کالسه : 9709983730400118 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد تصمیم نهایى 
شماره : 9709973730400604 خواهان: خانم معصومه نوروزى درکانى فرزند حسین با وکالت خانم نسیبه 
سیروس نجف آبادى  فرزند محمود به نشانى استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- نجف اباد- خیابان امام 
غربى- بعد از خیابان میرداماد نرسیده به باغملى بن بست آیت پ 32 کد پستى 8513656581  ، خواندگان: 
1.خانم مرضیه مهربانى فرزند ابوالقاسم 2. آقاى محمد رضا حسناتى نجف آبادى فرزند عباسعلى همگى به 
نشــانى مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه بابت ...  (راى دادگاه ) در باب دعوى خانم معصومه نوروزى 
درکانى با وکالت خانم سیروس به طرفیت 1- آقاى محمد رضا حسناتى 2- خانم مرضیه مهربانى به خواسته 
مطالبه 374252777ریال به انضمام  خسارات دادرسى و خســارات تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمى ، اظهارت خواهان و وکیل او در جلســه ى دادرسى ، گواهى گواه و سوگند تکمیلى خواهان در جلسه 
دادرسى و عدم حضور خواندگان جهت دفاع با وصف ابالغ قانونى، این دعوى را مدلل تشخیص و مستندا به 
مواد 522،518،515،198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ فوق به 
عنوان اصل خواسته بصورت تضامنى به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم بر مبناى نرخ شاخص بانک مرکزى صادر، اعالم مى نماید  این 
راى غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد. ایضا نســبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اظهار نامه  
تا تاریخ تقدیم دادخواست نظر به عدم احراز ابالغ مفاد اظهار نامه مســتندا به ماده 197 قانون فوق حکم بر 
بى حقى خواهان در خصوص مورد صادر اعالم مى نماید این راى حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاه تجدید نظر اصفهان است. 231203/م الف ســید امید قاضى عسگر-رییس شعبه چهارم 

دادگاه عمومى حقوقى نجف اباد /  6/158
ابالغ رأى

 راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشــکیل است. پرونده امر به کالسه 1/97 شوراى حل اختالف 
سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده آمنه شمالى شیرزاد علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى 
حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست 
تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مجتبى شریفى بطرفیت خوانده 
:آمنه شمالى به آدرس: مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 6500000  ریال بابت رسیدها که کارت به 
کارت شده به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 97/01/14؛ باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق 
رسیدها مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى 
بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد، 198-502-515-519-522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده: آمنه شــمالى به پرداخت مبلغ 650000 تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت 11500 تومان هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه  از تاریخ سررسید 
دادخواست 97/01/14 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول 
و ایصال مى گردد درحق خواهان مجتبى شــریفى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده: آمنه 
شمالى غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت 

قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 232826/م الف- قاضى شعبه 
3 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/159

 حصروراثت 
حسینعلى سجادى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 944 به شــرح دادخواست به کالسه 651/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه ناصحى نجف آبادى 
بشناسنامه 16108 در تاریخ 96/10/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. حسینعلى ســجادى نجف آبادى  ش ش 944 ، 2. مهدى سجادى نجف آبادى ش ش 
792 ، 3. طیبه سجادى نجف آبادى ش ش 287 ، 4. طاهره سجادى نجف آبادى ش ش 1142 ، 5. عصمت 
سجادى نجف آبادى ش ش 218   6. زهرا سجادى نجف آبادى  ش ش 70  (فرزندان 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 231696/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/6/160
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139604002133000244/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600354 شــماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000037 بدین وسیله به آقایان رستم اسدى آزاد فرزند بگلر مقیم: نجف اباد-یزدانشهر-
خیابان 23 غربى- چهارراه اول- کدپستى: 8519963761 ، حســین داودوند فرزند: ولى مقیم: نجف اباد-

یزدانشهر-بین خیابان 12 و 13 چهارراه دوم- پالك 14- کدپستى: 8519957856 و محسن اسدى فرزند: 
سهراب مقیم: نهضت اباد-خیابان امام حسین-کوى شهید مرتضى احمدى- کدپستى: 8539186551 که 
برابر گواهى مأمور مربوط آدرس تعیین شده ناقص و شناخته نگردیده ابالغ مى گردد که مدیریت شعب بانک 
سپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 269431165 مورخ 94/11/19 تنظیمى در بانک سپه شعبه 
نجف آباد براى وصول مبلغ پنجاه و هفت میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و بیست ریال بابت اصل 
طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 96/11/25 و از ان تاریخ به بعد روزانه مبلغ سى و چهار هزار 
و هفتاد و سه ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده 
است که اجرائیه به کالسه 9600354 در این واحد صادر و مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز 
باید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت عملیات اجرایى علیه شما جریان 
خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 232805/م الف- فاتحى مسئول واحد 

اجراى اسنادرسمى نجف آباد/6/161
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان منوچهر پدیدار دادخواستى به خواســته الزام به انتقال سند وخسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت اقاى نصرت اله تقى پور 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 674/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/10 ساعت 10:30 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 نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 232796/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/6/162
 حصروراثت 

سید على مویدى داراى شناسنامه شماره 206 به شرح دادخواست به کالسه 662/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســیدرحیم مویدى (ورپشتى) بشناسنامه 35 در 
تاریخ 97/02/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
اعظم السادات مویدى ورپشتى ش ش 34 ، 2. سید اسداهللا مویدى ورپشتى ش ش 670 ، 3. مهدى مویدى 
ورپشتى ش ش 909 ، 4. سیدحسن مویدى ش ش 2851 ، 5. سیدعلى مویدى ش ش 206 ، 6. اکرم السادات 
مویدى ورپشتى ش ش 223 (فرزندان متوفى)، 7. اشــرف کمالى نجف ابادى ش ش 503 ، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 232744/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/6/163
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 515/96 دادنامه 1379-96/11/23 مرجع رسیدگى 
شعبه 4 شوراى حل اختالف یزدانشهر-خواهان: محمد رضا رحیمى نشانى: نجف اباد-ویالشهر-خ 106- پ 
7 وکیل: 1.جعفر چرغان 2.ندا قادرى نشــانى: نجف ابــاد-خ امام- چهارراه شــهردارى- جنب بانک ملى 
مرکزى-مجتمع نخل خوانده: محسن کیماسى نشــانى: نجف اباد-یزدانشهر-نگارستان سوم- پالك 32، 
خواســته: مطالبه مبلغ 105/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 165910 –تاخیر در تادیه هزینه 
دادرسى، گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء،قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شــورا درخصوص دعواى آقاى محمد رضا رحیمى با وکالت: آقاى جعفر چرغان و خانم ندا قادرى به طرفیت 
آقاى محسن کیماسى به خواسته مطالبه مبلغ 105/000/000 میلیون ریال شورا با بررسى اوراق و محتویات 
پرونده مستندات ارائه شده از سوى خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه و با توجه به اینکه دلیلى که خالف 
ادعاى خواهان را ثابت نماید را به شــورا ارائه ننموده شورا مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال به انضمام  خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ96/04/17 لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویســت و شــصت هزار 
ریال در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد232100/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه 6/164/4
 اخطار اجرایى

شماره 985/96 به موجب راى شماره 236 تاریخ 97/03/03 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.محمد رضا موگویى 2.اشکان قاسمى به نشانى 1.مجهول المکان  
2.نجف اباد-خ امام غربى-بعد از آتش نشانى-بن بست فردوسى- کد پستى 8513636691 محکوم است به 
خواندگان به نحوتضامنى محکوم به پرداخت یکصد وپنجاه میلیون ریال معادل 150/000/000 ریال معادل 
پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2970000 ریال معادل دویست و نود و هفت هزار تومان 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیت و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید 1396/05 مرداد نودوشش لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر دولتى، محکوم 
له: محمد عزیزیان با وکالت: جعفر چرغان به نشانى: نجف اباد-خ امام-چهار راه شهردارى-جنب بانک ملى 
مرکزى-مجتمع نخل-واحد 2، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 232106/م الف-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/6/165
 فقدان سندمالکیت

خانم مهناز مدنى فرزند آقا باستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت  و امضا شهود رسما گواهى شده است 
مدعى است سند مالکیت خود به شماره هاى 279575 الف 87 و 279576 الف 87 را که به میزان   ششدانگ 
آپارتمان به شــماره پالك ثبتى 406/22156 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شــاهین شهر ) که در 
صفحات 544 و 547 دفتر 665 ذیل ثبت 152667 و 152669 به ترتیب به نامهاى مجتبى ابراهیمى  و شراره 
ایزدى ثبت  وصادر و تسلیم گردیده  و به موجب سند انتقال مع الواسط به شماره ى 193415 مورخ 90/10/3 
دفتر 26 شاهین شهر به او مهناز مدنى انتقال یافته مفقود گردیده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد 
که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد 
. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 231110 /م الف  ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر / 6/166 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 52/97 ش 10ح – شماره دادنامه : 278- 97/5/18 تاریخ رسیدگى 97/5/1 
خواهان : آقاى محمد رضا هاشمى فرزند على اکبر به نشانى شــاهین شهر  خ مخابرات فرعى 13 غربى نیم 
فرعى اول شــرقى پالك 4 واحد 1 خواندگان : 1- خلیل شــاه رجبى فرزند رحمت اله 2- فاطمه کمالى هر 
دو به نشانى مجهول المکان خواســته : تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به تنظیم  و انتقال سند 
رسمى یک دستگاه خودرو سوارى آردى به شــماره انتظامى 43- 298 د 83 با احتساب هزینه دادرسى مقوم 
به مبلغ 11/000/000 ریال گردشــکار : خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا  و ثبت به کالسه فوق  و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا 
کنندگان ذیر تشکیل است  و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور  و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم  و 
بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید . راى قاضى شــورا : در خصوص دعوى خواهان آقاى محمد رضا 
هاشمى فرزند على اکبر بطرفیت خواندگان 1- خلیل شاه رجبى فرزند رحمت اله 2- فاطمه کمالى به خواسته 
تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به تنظیم  و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى آر دى 
به شماره انتظامى 43-298 د 83 با احتساب هزینه دادرسى مقوم به مبلغ 11/000/000 ریال شورا با بررسى 
اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) که حاکى از وقوع بیع  و انتقال خودور فوق االشاره به خواهان 
است  و پاسخ استعالم اداره راهور شماره 1452/13/12/2/342 بع تاریخ 97/3/16 که مالکیت مورد معامله 
را به نام خوانده ردیف دوم اعالم نموده خواندگان در جلسه شورا حاضر نشده  و دفاعیاتى به عمل نیاورده لذا 
شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته  و به اســتناد به مواد 220 – 362 قانون مدنى خواندگان را 
محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال سند  رسمى  یکدستگاه 
خودرو سوارى آر دى به شماره انتظامى 43-298 د 83 با احتساب هزینه دادرسى بنام خواهان را صادر  و اعالم 
مى دارد راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا  و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر مى باشد . 231080 /م الف  مجتبى رضوانى – قاضى شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر /6/167 
ابالغ تجدیدنظرخواهى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103759304925 شماره پرونده : 9609983759301095 شماره 
بایگانى شعبه : 961310 تاریخ تنظیم : 23 / 5 / 97 اگهى ابالغ وقت رسیدگى  ودادخواست  و ضمائم به ، تجدید 
نظر خواه خانم منصوره حق جو دادخواست تجدید نظر خواهى به طرفیت تجدید نظر خوانده آقاى همایون پیر 
هادى نسبت به دادنامه شماره 9709973759300900 در پرونده کالسه 961310 شعبه اول دادگاه خانواده 
تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر 
خوانده مراتب 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 دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 231075 /م الف  بتول بیگى - مدیر دفتر   

دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه خانواده  شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق )  / 6/168 
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030003136 آقاى علیررضا پاشــایى به وکالت از طرف آقاى اردشیر راستى فرزند 
میرزا عباس به وکالتنامه شــماره BMWUEE 74 مورخ 1397/04/14 و شماره XVR1R7X1 مورخ 
1394/05/28 که به گواهى سفارت ایران در(برن) سوئیس رسیده اســت و باستناد 2 برگ استشهاد محلى 
شماره 87000  مورخ 1397/05/07 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 31/1 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 29 دفتر 
3 فرعى امالك و به ذیل ثبت شماره 7073/314 و بموجب سند انتقال شماره 25254 مورخ 1329/03/21 
دفترخانه 20 اصفهان مع الواسطه به آقاى اردشیر راستى انتقال یافته و سند المثنى به شماره سریال 177341 
بنامش صادر و تسلیم شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابه جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
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مى توانند باعث ایجاد شوره عوامل مختلفى 
شوره سر را مى توان ناشى از سر شوند. علت 

حساسیت به قارچ هاى طبیعى موارد زیر در نظر گرفت: 
مو، استفاده بیش از حد از ژل و اســپرى هاى مو، آلودگى هوا، عدم 

تغذیه مناسب و عدم شستشوى کافى مو.
پوسته پوسته شدن سر یا خارش سر مى تواند نشانه اى از ایجاد شوره 
سر باشد. شوره سر شامل پوسته هاى سفید یا خاکسترى است که 
اغلب بر روى مو، برس و لباس افراد دیده مى شود. اگر مى خواهید با 
علت به وجود آمدن شوره بر سر خود آشنا شوید، بهتر است در ابتدا 
بدانید که ترکیب سه عامل با هم مى توانند موجب ایجاد شوره سر 
شوند: میکروبى که به طور طبیعى در پوست سر وجود دارد، چربى 

طبیعى پوست و پوست سر حساس.

علت شوره سر چیست؟
میکروب «ماالسزیا گلوبوزا» به طور طبیعى بر روى پوست سر افراد 
وجود دارد. این میکروب از چربى هاى طبیعى پوست تغذیه مى کند. 
این چربى ها، مو و پوســت را مرطوب نگه مى دارند. زمانى که این 
چربى ها تجزیه مى شــوند، نوعى ماده به نام «اسید اولئیک» تولید 
مى شود. تخمین زده مى شــود که 50 درصد افراد به اسید اولئیک 
حساس هستند، بنابراین پوست سر آنها نسبت به این ماده واکنش 

نشان داده و تحریک و ملتهب مى شود. 
این التهاب باعث مى شود که پوست ســر، قرمز و خارش آور شود و 
در نتیجه سلول هاى پوست، ســریع تر خواهند ریخت. این ریزش 
براى از بین بردن عامل تحریک بوده و از لحاظ جسمى باعث ایجاد 
پوسته  هاى سفید بر روى مو و لباس مى شود. عالوه بر این، عوامل 
دیگرى نیز مى توانند باعث ایجاد شوره سر شوند و یا آن را بدتر کنند. 

در ادامه به معرفى این عوامل مى پردازیم.

حساسیت به قارچ هاى طبیعى مو
بر خالف باور عمومى، خشــکى پوســت یکى از علل ایجاد شوره 
ســر نیســت. در حقیقت رشــد بیش از حد نوعى مخمــر به نام 

pityrosporum orbiculare باعث بروز این حالت مى شــود. این 

مخمر از چربى پوست تغذیه مى کند. به همین دلیل است که افرادى 
با پوست سر چرب، بیشتر مستعد ابتال به شوره سر هستند. به طور 
معمول، استفاده از مواد طبیعى یا شامپو هاى ضد شوره مى توانند به 

درمان شوره خفیف کمک کنند.

 فشار روحى
ابتال به شوره سر ممکن است نشان دهنده این موضوع باشد که شما 
به آرامش و اســتراحت نیاز دارید. استرس مى تواند هرگونه بیمارى 
پوستى را وخیم تر کند. استرس باعث اختالل در سیستم ایمنى بدن 
شده که این امر مى تواند باعث ایجاد شــوره سر و خارش سر شود. 
براى رفع فشار اســترس مى توانید یوگا، پیاده روى یا تنفس عمیق 

را امتحان کنید.

عدم شستشوى کافى مو
روغن هاى موجود در سر مى توانند بستر مناسبى را براى ایجاد شوره 
فراهم کنند. بنابراین تجمع روغن یا چربى در پوست سر را مى توان 
علت شوره سر در نظر گرفت. شستشوى مو مى تواند به کاهش چربى 
پوست و کنترل عالئم شــوره کمک کند. شامپو هاى حاوى روغن 
درخت چاى، به طور قابل توجهى به بهبود شوره سر کمک مى کنند. 
همچنین به یاد داشته باشید که پس از استفاده از شامپو، مو هاى خود 

را کامًال بشویید.
هرچند شستشوى زیاد با شامپو نیز مى تواند باعث خشکى پوست و 
بروز شوره شود. بنابراین توصیه مى شود یک روز در میان از شامپو 

استفاده کنید.
عالوه بر این به یاد داشته باشید که شانه نزدن مو ها به طور منظم نیز 
مى تواند احتمال ابتال به شوره سر را افزایش دهد. زیرا در این حالت، 

سلول هاى مرده پوست بر روى سر جمع مى شوند.

عدم تغذیه مناسب
اگرچه تاکنون متخصصان علت شوره سر را ناشى از رژیم غذایى بد 

نمى داننــد، اما 
برخــى از غذا هــا 
مى توانند باعــث ایجاد 
شوره شوند. رژیم هاى غذایى 
حاوى چربى هاى اشباع شده و 
ترانس، باعــث افزایش چربى بدن 
مى شــوند که این امر شوره سر را بدتر 

خواهد کرد. 
عالوه بر این کمبود ویتامین B کمپلکس نیز ممکن اســت عالئم 
شوره سر را بدتر کند. مواد مغذى غنى از ویتامین B کمپلکس عبارتند 

از: جو، برنج، تخم مرغ و موز.

آرایش بیش از حد مو
استفاده از برخى پماد ها یا روغن ها مى توانند شوره سر را بدتر کنند. 
اگر فکر مى کنید ژل و اسپرى هاى مو، باعث ایجاد شوره سر در شما 
مى شوند، دیگر از آنها استفاده نکنید. تجمع این محصوالت بر روى 

مو و سر مى توانند باعث ایجاد چربى شوند.

پوست تحریک شده و چرب
این حالت مى تواند به علت بیمارى مانند «درماتیت ســبورئیک» 
ایجاد شــود. در این عارضه، پوست ســر قرمز و چرب مى شود و 
پوسته هاى سفید یا زردرنگ بر روى سر ایجاد مى شوند. این بیمارى 
بر روى پوست سر و دیگر مناطق بدن که داراى غدد چربى هستند، 
تأثیر مى گذارد. مانند سوراخ هاى بینى، پشت گوش ها، کشاله ران 

و زیر بغل.

آلودگى هوا
شــاید تا حاال به این موضوع فکر نکرده بودید ولى باید بدانید که 
آلودگى هوا نیز مى تواند علت شوره سر در شما باشد. علت این موضوع 
وجود مواد شیمیایى موجود در هواست که مى توانند بر روى پوست 
تأثیر بگذراند و موجب تحریک و یا واکنش آلرژیک پوست سر شوند.

جریان خون در سیستم گردش خون که از سرخرگ ها، سیاهرگ ها و 
مویرگ ها تشکیل شده است، انجام مى شود.  براى انجام بهینه، مؤثر 
و بدون مانع این کار، بدن نیازمند مواد مغذى مناسبى است که برخى 

ویتامین ها را شامل مى شود.

B3 ویتامین
ویتامین B3 یا «نیاسین» یکى از اعضاى خانواده ویتامین B است که 
از گردش خون سالم حمایت مى کند. مطالعات نشان داده اند که کمبود 
نیاسین بسیار نادر است، زیرا بیشتر افراد این ویتامین را به میزان کافى 

از رژیم غذایى خود دریافت مى کنند.
 مواد غذایى سرشــار از نیاســین شــامل چغندر، ماهى، بادام زمینى 
و دانه هــاى آفتابگردان مى شــوند. افزون بر این، بســیارى از نان ها 
و غــالت صبحانه غنى از نیاســین هســتند. نیاســین بــه کاهش 
ســطوح کلســترول بد نیز کمک مى کند. بر همین اساس، از سخت 
شــدن رگ هاى خونى یا آترواسکلروز(تصلب شــرایین) پیشگیرى 

مى کند.
 در شرایطى که برخى افراد ممکن است براى پیشگیرى از آترواسکلروز 
مکمل هاى نیاسین مصرف کنند، میزان بیش از اندازه این ماده مى تواند 
اثرات نامطلوب به همراه داشته باشد. بر همین اساس، مشورت با پزشک 

درباره دوز درست اهمیت دارد.

E ویتامین
ویتامین E گــردش خون را به واســطه باز کــردن رگ هاى خونى 
که امــکان جریان بــدون مانــع خــون را فراهم مى کنــد، بهبود 

مى بخشــد. ویتامین E در تولید 
گلبول هــاى قرمز و پیشــگیرى 

از لخته شــدن خــون نیــز نقش 
دارد.

از مواد غذایى سرشاراز ویتامین E مى توان به سبزیجات برگدار سبز، 
مغزهاى خوراکى، دانه هاى خوراکى و روغن هاى گیاهى اشاره  کرد.

عالوه بر این، بیشــتر غالت صبحانه، آبمیوه ها و مارگارین نیز به طور 
معمول با ویتامین E غنى مى شوند.

C ویتامین
ویتامین C که به نام «اســید اسکوربیک» نیز شــناخته مى شود، به 
پیشگیرى از ایجاد پالك و آترواسکلروز که مى تواند در گردش خون 

اختالل ایجاد کند، کمک مى کند.
 این ویتامین در حفظ انعطاف پذیرى رگ ها نیز نقش دارد. میوه هایى 
مانند توت فرنگى، پرتقال، هندوانه، کیوى، گریپ فروت، طالبى، انبه و 
گوجه فرنگى و سبزیجاتى مانند بروکلى و کدو مسما برخى از بهترین 

منابع غذایى براى ویتامین C هستند.

K ویتامین
ویتامین K براى لخته شدن خون حیاتى اســت. کمبود این ویتامین 
مى تواند به خونریزى بیش از حد منجر شــود که ممکن است از بینى 
یا لثه آغاز شود. مطالعات نشان مى دهند که افزایش مصرف ویتامین 
K مى تواند خطر خونریزى ناشــى از بیمارى کبدى، ســندروم هاى 
مرتبط با بد جذبى یا استفاده طوالنى مدت از آنتى بیوتیک ها را کاهش 

دهد. 
از مــواد غذایى با محتواى بــاالى ویتامین K مى توان به اســفناج، 
چاى ســبز، کاهوى برگ تیره، کلم، برگ شــلغم و مارچوبه اشــاره

کرد.

B6 ویتامین
ویتامین B6 گردش خون را به واسطه توانایى مبارزه با رادیکال هایى 
که موجب سخت شدن رگ هاى خونى مى شــوند، بهبود مى بخشد. 
از بهترین منابع براى این ویتامین مى توان به ماهى تن، گوشت سینه 

بوقلمون، گوشت سینه مرغ، سیر و برگ خردل اشاره کرد.

علل ایجاد شوره سر
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مى توانند باعث ایجاد شوره عوامل مختلفى 
شوره سر را مى توان ناشى از سر شوند. علت 

حساسیت به قارچ هاى طبیعى موارد زیر در نظر گرفت:
عدم آلودگى هوا، اســپرىهاىمو، مو، استفاده بیش از حد از ژل و

تغذیه مناسب و عدم شستشوىکافى مو.
پوسته پوسته شدن سر یاخارش سر مى تواند نشانه اى از ایجاد شوره 
باشد. شوره سر شامل پوسته هاى سفید یا خاکسترى است که  سر
ااغاغلب بر روى مو، برس و لباس افراد دیده مى شود. اگر مى خواهید با 

pityrosporum orbiculare باعث بروز این حالت مى شــود. این 

مخمر از چربى پوست تغذیه مى کند. به همین دلیل است که افرادى 
با پوست سر چرب، بیشتر مستعد ابتال به شوره سر هستند. به طور 
طبیعى یا شامپو هاى ضد شوره مى توانند به  استفاده از مواد معمول،

درمان شوره خفیف کمک کنند.

 فشار روحى
ابتال به شوره سر ممکناست نشاندهنده این موضوعباشد که شما 

نمى داننــد، اما
برخــى از غذا هــا
مى توانند باعــث ایجاد
شوره شوند. رژیم هاى غذایى
حاوى چربى هاى اشباع شده و
ترانس، باعــث افزایش چربى بدن
مى شــوند که این امر شوره سر را بدتر

خواهد کرد. 

علل ایجاد شوره سر

خواص غذایى ماهى بســیار اســت، اما برخى افراد هم هستند که تمایلى به 
خوردن آن ندارند. اگر شــما هم جزو این افراد هســتید، بهتر است با چند اثر 

بى نظیر آن آشنا شوید. 

حفظ سالمتى
ماهى مى تواند با دردهاى معمول روزمره مقابله کند، زیرا این غذاى دریایى، 
خواص ضد التهابى دارد. مطالعات اخیر نشان مى دهد که روغن ماهى قدرت 

بهبود بیمارى ها را در خود دارد.

قلبى مقاوم و سالم
به همه افراد توصیه مى شود حداقل دو بار در هفته ماهى و دیگر خوراکى هاى 
دریایى بخورند زیرا مقادیر باالى امگا 3 موجود در آن، موجب تقویت قلب و 
کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى مى شود. اسیدهاى چرب امگا 
3 براى بدن ضرورى هستند و اگرچه در بدن ساخته نمى شوند، اما براى عملکرد 

مطلوب اندام ها الزم هستند.

تضمین استحکام استخوان ها
با افزایش ســن، حجم اســتخوان ها کاهش مى یابــد و بیمارى هایى مانند 
پوکى استخوان بروز مى کند. ماهى به خصوص ماهى روغن، کپور و آزاد منبعى 

غنى از فسفر محسوب مى شوند و به استحکام استخوان ها کمک مى کنند.

کاهش قند خون
دیابتى ها باید ماهى را به عنوان یکى از غذاهــاى اصلى خود در نظر بگیرند، 
زیرا عالوه بر تأمین نیازهاى غذایى مى تواند بــه کنترل مقدار قند موجود در 

خوراکى ها کمک کند.

تسریع در شیردهى
ماهى حاوى ترکیباتى است که براى رشد مطلوب کودك عالى است. مصرف 
ماهى براى بهبود شیردهى به مادران جوان توصیه مى شود. به عالوه باید از 

مصرف غذاهایى که با ماهى خام تهیه مى شوند نیز اجتناب کرد.

تقویت ضریب هوشى
یکى از نتایج تعجب آور تحقیقات این است که مصرف منظم ماهى در نوجوانان، 
موجب افزایش ضریب هوشى مى شود. تا مدت ها پیش تصور مى شد که این 
تأثیر به  دلیل وجود فسفر ماهى است. گرچه اجزاى مغز به طور اساسى از فسفر 
تشکیل شده اند  اما عملکرد این نمک معدنى روى قشر خاکسترى همچنان 

مورد بررسى است.

ل ا ک ا اف خ ا ا ا ا ا غذا ا خ

دالیلى براى خوردن ماهى

با مصرف آب الغر شوید

یک متخصص تغذیه گفت: آب نقش بسیار زیادى در سم زدایى و از بین بردن 
مواد زائدى دارد که به بدن شما آسیب مى رســاند و سیستم بدن را پاکسازى 
مى کند؛ آب عضالت را روان کــرده و باعث افزایش انعطــاف پذیرى بدن 

مى شود.
محمد آذرفر اظهار کرد: آب با میزان سوخت و ساز بدن ارتباط مستقیم دارد و 
این یکى از اصلى ترین فواید نوشین آب است. وى افزود: آب نقش بسیار زیادى 
در سم زدایى و از بین بردن مواد زائدى دارد که به بدن شما آسیب مى رساند و 
سیستم بدن را پاکسازى مى کند. آذرفر ادامه داد: یکى از بهترین فوایدى که 
آب براى افرادى که تصمیم دارند وزن خود را کاهش دهند دارد،  این است که 
بین نوشیدن آب و گرسنگى و اشتها ارتباط معکوس برقرار است. به این معنا 
که هنگامى که کم آب مى نوشند، بدن تشنگى را گرسنگى تفسیر مى کند و 
نتیجه آن هم این است که فرد بیشــتر غذا مى خورد. بنابراین براى اینکه این 
تشخیص اشتباه بدن را ساکت کنید، بهتر است آب زیاد بنوشید و بدن خود را 
همواره هیدراته نگه دارید. به این ترتیب کمتر احساس گرسنگى خواهید کرد.
آذرفر گفت: عالوه بر این، وقتى آب بیشترى مى نوشید در هنگام غذا خوردن 
سریع تر سیر مى شود و کمتر غذا مى خورید و وقتى کمتر غذا بخورید، بدن شما 
براى تأمین انرژى سراغ ذخیره یعنى چربى ها مى رود و به این ترتیب وزن شما 

کاهش پیدا خواهد کرد.

ها و 
ؤثر 
خى 

 که 
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فى 

نى

Eمى بخشــد. ویتامین E در تولید 
گلبول هــاى قرمز و پیشــگیرى 
از لخته شــدن خــون نیــز نقش

دارد.

KویتامینK
ویتامین  Kویتامین K براىلخته شدن خون حیاتى اســت. کمبود این
مى تواند به خونریزى بیش از حد منجر شــود که ممکن است از بینى 

ویتامین هایى 
براى 

گردش خون بهتر

مطالعــات محققــان ثابت کرده اســت که 
رژیم هاى غذایى حــاوى کربوهیدرات هاى 
تخمیر شــده، حاوى دو نوع ماده به نام هاى 
«بتاگلوتــان» و «اینولین» هســتند که براى 
رســیدن به هدف کاهش وزن، شما را کمک 

خواهند کرد.
مصرف این نوع کربوهیــدرات ها باعث تولید 
بیشتر هورمون کنترل اشتها شــده و به فرد 
احســاس ســیرى طوالنى مدت مى دهد. 
همچنین مصرف این کربوهیدرات ها به سطوح 
پایین تر چربى هاى مضر و چربى احشــایى 
کمک مى کنــد؛ چربى هایى که بــا خطر ابتال 
به دیابت، بیمارى هاى قلبــى و برخى از انواع 

سرطان ها مرتبط هستند.
این نوع غذاهــا همچنین نقــش مهمى در 
مدیریت و یا پیشــگیرى از دیابت با کنترل و 
نگهدارى ســطح قندخون در حد سالم دارند. 
این کربوهیدرات ها باعث افزایش باکترى هاى 
مفید روده و بهبود فرایند هضم غذ،ا به عالوه 

افزایش ایمنى بدن خواهند شد.

مارچوبه:  برخــى غذاها در فرایند هضم 
غذاها تأثیر فراوانى دارند و مارچوبه یکى از این 
غذاهاست. این گیاه منبع اینولین (فیبر ویژه اى 
اســت که به افزایش باکترى هاى خوب روده 
کمک مى کنــد و باعث هضــم مؤثرتر غذاها

 مى شــود) اســت. مارچوبه باعث افزایش 
متابولیسم بدن شده و به عنوان یک چربى  سوز، 

به الغرى شما کمک مى کند. 

موز:  مصرف این میوه سرشار از پتاسیم و 
ویتامین B6، باعث افزایش تولید سروتونین در 
مغز مى شود؛ به طورى که مصرف آن با کاهش 
اســترس و اضطراب رابطه دارد. اگرچه موز 
میــزان کربوهیدرات یا قند باالیــى دارد، اثر 
چندانى بر سطح قندخون بدن نمى  گذارد. کم 
بودن میزان گلوکز آن باعث مى  شود قند خون 
نسبت به سایر غذاها، به میزان قابل قبولى باال 
رود. از طرفى گلوکز پایین براى کنترل گرسنگى 
بسیار مفید اســت و این از عوامل کلیدى در 

کاهش وزن است.

پیاز: مصرف پیاز یــک راه طبیعى براى 
کاهش وزن و چربى اضافى بدن اســت. پیاز 
حاوى اسانس هاى مختلف و مواد معدنى است 
که به سرعت سوخت و ساز بدن را باال مى برد 
و منجر به کاهش وزن طبیعى مى شــود. پیاز 
داراى آنتى اکسیدان ها و خواص ضد التهابى 
اســت که یکى از ســالح هاى عالى در برابر 

افزایش وزن است.

جو:  این را بدانید که تنها دو وعده روزانه 
مصرف جو، کلسترول LDL یا مضر را تا بیش 
از 5 درصــد در عرض شــش هفته کاهش
 مى دهد. بتاگلوتان موجــود در جو باعث دفع 

LDL از بدن مى شود.

کنگر فرنگى:  «آرتیشو» یا کنگر فرنگی 
داروي الغري اســت و کسانی که می  خواهند 
وزن کم کنند و الغر شــوند، می  توانند هر روز 

آرتیشو بخورند. 

قارچ:  به جنگ با چربى هاى بدن مى رود. 
مصرف قــارچ مى توانــد تولیــد و فعالیت 
سلول هاى ســفید خون را افزایش دهد. بهتر 
است این غذا به شیوه سالمى پخته شود. از این 
رو مصرف قارچ سرخ شده از سوى متخصصان 
توصیه نمى  شود. قارچ بخارپز یا کبابى شده در 

فر انتخاب مناسب  ترى است.  

غلبه بر
 اشتهاى بیش از حد
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بارخدایــا! اگر زبانم از ســئوال عاجز اســت یا ندانــم چگونه روى 
سئوال به درگاه تو آرم، مرا به آنچه صالح من در آن است، راه بنماى 
و دلم را به جایى که رســتگارى من آنجاســت، متوجه ساز که چنین 
رهنمودها از تو بعید نیست و چنین کارسازى ها از تو شگفت نباشد.

بارخدایا! با من به بخشــایش خود رفتار کن و به عدالت خود رفتار 
موال على (ع)مکن.

محمدرضا پویافرد مدیر شــعب بانک کشاورزى استان 
اصفهان در مصاحبه با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق 
گفت : با افزایش هرچه بیشــتر آگاهى مردم از خدمات 
ارائه شده،روحیه پاســخگویى و نقد منصفانه در جامعه 
ارتقا مى یابد. وى با گرامیداشــت یاد و خاطره شهداى 
دولت و شهیدان رجایى و باهنر اظهار داشت : هفته دولت 
یادآور رشادتهاى مردمى است که با خدمت صادقانه و بى 
منت خود به اقشــار محروم جامعه آرمانى بزرگ را براى 

دولتمردان انقالب اسالمى پدید آوردند . 
مدیر شعب بانک کشاورزى اســتان اصفهان در ادامه به 
خدمات بانک کشاورزى اشاره کرد و گفت : مدیریت بانک 
کشاورزى استان اصفهان با 138 شعبه در سراسر استان 
مشغول خدمتگزارى به بخش کشــاورزى و مردم عزیز 
استان بوده و توانسته است در راستاى ایجاد اشتغال در این 
بخش گامهاى موثرى بردارد . ایشان میزان تسهیالت 
پرداختى از سوى شعب بانک کشاورزى استان اصفهان 
را در سال 96 رقمى بیش از 24 هزار میلیارد ریال عنوان 
نمودو اظهار داشت این میزان پرداخت معادل 6 درصد از 
کل پرداخت بانک کشاورزى کشور در سال 96 مى باشد و 
از نظر تعداد گیرندگان تسهیالت با سهم 8 درصد و تعداد 
108 هزار فقره پرونده رتبه اول کشور را این استان به خود 

اختصاص داده است . 
محمدرضا پویافرد در این خصوص رسالت اصلى بانک 
کشاورزى را حمایت مالى از بخش کشاورزى دانست و 
گفت : از این میزان پرداختى بیش از 90 درصد در بخش 
کشــاورزى  و 10 درصد از منابع در سایر بخشها مصرف 

شده است . 

مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان همچنین به 
مشکالت کشاورزان و پدیده خشکسالى چند ساله استان 
اشــاره کرد و تصریح نمود : تا جایى که قانون به ما اجازه 
داده است تعامل و مماشات با بدهکاران بانک کشاورزى 
به ویژه کشاورزان عزیز را در دستور کار خود قرار داده و 
فقط در سال 96 و با استفاده از بند قانونى تبصره 16 قانون 
بودجه سال 96 تعداد 7525 پرونده به مبلغ 734 میلیارد و 

514 میلیون ریال تعیین تکلیف شده است.
وى همچنین اولویت هاى پرداخت ســالجارى در بانک 
کشاورزى را نیز بخش کشــاورزى عنوان نمود و اظهار 
داشت در راستاى سیاست هاى دولت تدبیر و امید مبنى بر 
اشتغالزایى و تالش در جهت کاهش فقر و ایجاد اشتغال 
پایدار به ویژه در مناطق روستایى و عشایرى با استفاده از 

منابع صندوق توســعه ملى این مدیریت نیز تمام تالش 
خود را براى جذب اعتبارات موصوف به کار بســته و تا 
پایان مرداد ماه بیش از 340 طرح با موضوع اشتغال پایدار 
روســتایى به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و رقمى حدود 
627 میلیارد ریال تسهیالت در این زمینه مصوب و براى 

پرداخت به شعب ابالغ شده است.
مدیر شعب بانک کشــاورزى اســتان اصفهان بخش 
کشاورزى را بهترین و هموارترین مسیر توسعه اشتغال 
و مســیر خودکفایى و اقتصاد مقاومتى برشمرد و گفت : 
مناســب ترین وعمل گرایانه  ترین راه براى گســترش 
فرصت هاى شــغلى در کوتاه مدت و به مثابه یک ساز و 
کار با دایره تاثیرگذارى باال ، بهره گیرى از ظرفیت هاى 
استفاده نشــده یا کمتر استفاده شــده بخش کشاورزى 

اســت چرا که از مزیت هاى این بخش در زمینه اشتغال 
مى توان به مواردى چون ســازگارى توســعه اشتغال 
کشــاورزى با پراکندگــى توزیع جمعیت روســتایى ، 
اقتصادى تر بودن ایجاد اشــتغال در این بخش نســبت 
به صنعت نیاز به نســبت کمتر شــاغالن کشاورزى به 
آموزش هاى حرفــه اى و تخصصــى و از همه مهم تر 
نگهدارى جمعیت روستایى در روستاها قابلیت تکاثرى 
کارآفرینى و اشــتغال زایى در بخش کشــاورزى اشاره 
کرد. بنابراین مى توان چنین گفت که بانک کشــاورزى 
در حوزه اى به ارائه خدمت مشــغول است که بیشترین 
تاثیر را بر توسعه اشــتغال در جامعه دارد و این به عنوان 
یکى از افتخارات پرســنل بانک کشــاورزى است که 
توانسته اند با هدایت صحیح  و نظارت موثر بر منابع گامى 

موثر درراستاى اشتغال و کمک به دولت بردارند.
ایشــان در پایان ضمن تبریــک هفته دولــت به کلیه 
دولتمردان و خادمان ملت بزرگوار ایران بانک کشاورزى 
را از جمله بانک هاى پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکى 
و خدمتگزار واقعى ارزیابى کرد و گفت : با توجه به شرایط 
کنونى باید نوع ارتباط مسئوالن با مردم وسیع تر گردد و از 
گفتمان خسته کننده و تکرارى پرهیز و بیشتر به سمت و 

سوى عملگرایى پیش برویم.
در پایان ذکر این نکته ضرورى است که مدیر شعب بانک 
کشاورزى اســتان اصفهان همه هفته روزهاى دوشنبه 
مالقات عمومى داشته و پذیراى مشتریان عزیز از سراسر 
استان با هماهنگى قبلى و با شــماره تلفن 32335874 
مى باشد. که در هفته دولت نیز این مهم به نحو مطلوب 

صورت مى پذیرد.

 هفته دولت فرصت مغتنمى براى انعکاس و اطالع رسانى عملکرد و 
خدمات دولت به مردم در حوزه هاى مختلف مى باشد 

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

حمید عشقى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3569/ش مورخ 96/12/27 
شــوراى محترم اســالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى لکه گیرى 
آسفالت معابر سطح شهر را با مبلغ برآورد اولیه 2/000/000/000 ریال از طریق 

مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شــهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 1397/06/20 به دبیرخانه حراست 
شهردارى تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها 

مختار است.

آگهى مناقصه عمومىچاپ  دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت دوم

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

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

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)

آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد بهره بردارى از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین واقع در ک مربندى 
پیربکران را از طریق مزایده و به صورت اجاره بهاء به اشــخاص حقیقى و یا 

حقوقى واجد صالحیت واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اســناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایدهنوبت اول

حسین خلیلى – شهردار دامنه 

شهردارى دامنه به استناد مجوز شماره 40 مورخ 97/02/15 شوراى اسالمى 
شهر دامنه در نظر دارد آهن آالت ضایعاتى و یک دستگاه جرثقیل ضایعاتى 
3/5 تن خود را از طریق برگزارى مزایده عمومى به خریدار واجد شرایط 
به فروش برســاند لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد جهت دریافت 
اوراق مربوط به مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 
1397/06/15 به واحد دبیرخانه شهردارى دامنه به آدرس اصفهان – فریدن 
– دامنه – شــهردارى دامنه مراجعه و یا با شماره تلفن 03157362794 

داخلى 18 تماس حاصل فرمایند.
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مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 به دنیا آرامش یافتن درحالى که ناپایدارى آن مشــاهده 
مى شــود، از نادانى اســت و کوتاهى در اعمــال نیکو با 
وجــود یقین بــه پــاداش آن، زیانــکارى اســت و قبل از 
آزمــودن اشــخاص،اطمینان پیــدا کــردن از عجــز و

موال على (ع) ناتوانى است.
www.jobnes.ir         استخدام در روزنامه نصف جهان


