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بى حالى خود را برطرف کنیدافزایش 25 درصدى نرخ حمل کاال در استان 8 طالق عاطفى سینماى ایران گزارش سئوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال نمى شود بى غیرتى نیست؛ زورتان نمى رسید! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تأثیر مصرف توت فرنگى بر التهاب روده

رکود شدید انبوه سازى در اصفهان
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اختالسگر شرکت 
اکتشاف نفت کجاست؟

مردم ،  سرمایه هالل احمر هستند

3  فیلم  توقیفى 
از گنجه ارشـاد 
بیرون مى آیند رشد 50 درصدى 5

بارورى 
در اصفـهان
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مطالعات جدید نشان مى دهد توت فرنگى به شکل میوه یا عصاره 
مى تواند براى سالمت روده ها مفید باشد.

افراد مبتال به بیمارى التهاب روده نمى توانند هر خوراکى اى را مصرف 
کنند. مصرف برخى انواع غذاها و خوراکى ها موجب تحریک مخاط 
درونى روده شده که نتیجه آن، احساس ناراحتى به شکل اسپاسم، درد

 یا حتى اسهال است.
از این رو، این گروه از افراد در مصرف غذاها ...

با تکیه بر روش هــاى جدید مرکز بــارورى و 
نابارورى اصفهان، امکان بــارورى تا 50درصد 

افزایش یافته است.
مســئول آزمایشــگاه مرکز بارورى و نابارورى 
اصفهان بابیــان اینکه 20درصــد از زوج هاى 
کشــور، یعنى بیش از ســه میلیون زوج ایرانى 
نابارور هســتند، گفت: باالرفتن ســن ازدواج، 
اســترس، آلودگى هاى آب و هوا، دخانیات، 

تغذیه نامناسب، ناتوانى...
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گالبگیرى در بلغارستان با گل هاى کاشان!گالبگیرى در بلغارستان با گل هاى کاشان!
رد پاى استان اصفهان در اروپاى شرقى هم دیده مى شودرد پاى استان اصفهان در اروپاى شرقى هم دیده مى شود
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رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان: بسته تشویقى شهردارى اصفهان در جهت ساخت و ساز بیشتر مى تواند مؤثر باشد

«کودك شو» 
به روزهاى پایانى 
پخش رسید

ترامپ علیه 
نویمایر! 

از این تیم تبریزى به آن تیم تبریزى
هافبک تیم تراکتورسازى با هواداران این تیم خداحافظى کرد.

یوسف سیدى که چند هفته اى است جایى در ترکیب تراکتورسازى ندارد و گفته مى شد از این موضوع 
ناراحت است، با انتشار پستى در اینستاگرامش از این تیم خداحافظى کرد.

ســیدى در دو بازى ابتدایى تراکتورســازى به صورت ثابت به میدان رفت اما با اضافه شدن بازیکنان 
خارجى و مسعود شجاعى و اشــکان دژآگه دیگر جایى براى بازى کردن نداشــت تا اینکه در نهایت 

تصمیم به ...
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شهردارى سفیدشهر در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 541 مورخ 97/05/11 شوراى اسالمى شهر، بهره بردارى 
از پایه هاى تبلیغاتى سطح شــهر را به صورت اجاره ماهانه به بخش خصوصى به مدت یکســال واگذار نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز به شــهردارى سفیدشــهر مراجعه و یا با شماره 

تلفن 54833940- 031 تماس حاصل نمایند.
1- قیمت پایه بابت اجاره ماهیانه هر پایه 800/000 ریال مى باشد.

 2- تعداد پایه هاى موجود جهت واگذارى 12 عدد مى باشد.
 3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى 
اقدام نمایند. 

5- در صورتى که برندگان اول، دوم، سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط 
خواهد شد. 

6- هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
7- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت کنندگان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه 97/06/15 در پاکت الك و مهر شده برگه 
پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مزایده پایه هاى تبلیغاتى سطح شهر سفیدشهر

مهندس مهدى قنایى مقدم- شهردار سفیدشهر

چاپ دوم

مدیریت درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان به منظور تأمین کادر پزشــکى در 
رشــته هاى تخصصى اطفال، اورولوژى، رادیولوژى، طب اورژانــس و زنان و زایمان و 
همچنین دکترى عمومى و دندانپزشکى جهت اشتغال در مراکز تابعه به صورت قراردادى 
حق الزحمه کار اضافى به صورت تمام وقت بدون رابطه استخدامى دعوت به همکارى 

مى نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سایت مدیریت درمان 

www.disfahan.tamin.ir مراجعه نمایند.

آگهى فراخوان جذب پزشک

اداره روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان

نوبت اول

 سالروز والدت هفتمین اختر آسمان والیت و امامت حضرت امام موسى کاظم(ع) را تبریک مى گوییم
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بعد از گذشت حدود 9 ماه از کشف یک فساد مالى گسترده 
در مدیریت اکتشــاف شــرکت ملى نفت ایران و متوارى 
شدن متخلف، سرانجام کشورى که متخلف به آن متوارى 
شده بود مشخص شد. دى ماه سال گذشته یک فساد مالى 
گسترده در مدیریت اکتشاف شــرکت ملى نفت ایران با 
هماهنگى مدیران وزارتخانه و ورود سازمان بازرسى کل 
کشور کشف شد. در این راستا اعالم شد یکى از معتمدین 
مالى مدیریت اکتشاف شرکت ملى نفت پس از اختالس 
کالن میلیاردها تومان از بیت المال از کشور گریخته است.

در آن زمان گفته شد، فرد اختالس کننده گرین کارت کانادا 
داشته و از طریق ترکیه راهى این کشور شده است.

فرد متخلف که خزانه دار شرکت بوده، از سال ها قبل و در 
دوران دولت احمدى نژاد در این ســمت حضور داشته و از 
همان زمان این تخلفات را آغاز کرده بود. این فرد داراى 30 
سال سابقه خدمت ب وده و آنگونه که به نظر مى رسد ظاهراً 
تخلفات خود را از ســال 1388 آغاز کرده و پس از کشف 
این تخلف توسط مسئوالن شرکت نفت با احساس خطر 

دستگیرى از کشور متوارى شده است.
اکنون با گذشت حدود 9 ماه، بیژن زنگنه، وزیر نفت به خانه 
ملت خبر از مشخص شدن کشورى که فرد متخلف به آن 
متوارى شده، داده است. به گفته وى، این فرد هنوز دستگیر 

نشده است.

در جلسه علنى روز چهارشــنبه مجلس شوراى اسالمى، 
حسینعلى حاجى دلیگانى در تذکرى اظهار کرد: تخلفاتى 
در اداره کشور رخ داده است که نتیجه آن، رأى 200 نماینده 
در مورد استنکاف رئیس جمهور از اجراى قوانین بود. نماینده 
مردم شاهین شهر در مجلس شوراى اســالمى ادامه داد: 
رئیس جمهور از قوانین مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، برنامه 
پنجم توســعه، قانون اجراى سیاست هاى اصل 44 قانون 
اساسى، قانون اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون حمایت از تولید ملى 
استنکاف کرده اســت. عضو فراکسیون نمایندگان والیى 
افزود: پیش از این نیز کمیســیون هاى مجلس گزارشات 

متعددى در مورد تخلف رئیس جمهور از قوانین ارائه کردند؛ 
دیوان محاســبات و مرکز پژوهش ها نیــز گزارش هاى 
جداگانه اى داده اند.  وى خطاب به الریجانى تصریح کرد: 
آقاى رئیس! مهلتى را تعیین کنید تا این گزارش ها، تلفیق و 
استنکاف رئیس جمهور از قانون تهیه شود تا به قوه قضائیه 
ارائه شود. در ادامه على الریجانى، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى گفت: اگر در عناوین سئوال و گزارش ها، استنکاف 
از قانون نوشته مى شد، حرف شما درست بود، اما این بحث 
نبوده اســت. وى اظهار کرد: اگر ســئوال از رئیس جمهور 
تحت عنوان استنکاف از قانون و نقض قانون بود، ارسال به 

قوه قضائیه انجام مى شد؛ وگرنه امکانپذیر نیست.

اختالسگر شرکت اکتشاف نفت 
کجاست؟

گزارش سئوال از رئیس جمهور 
به قوه قضائیه ارسال نمى شود

خبر مهم وزیر اطالعات
وزیر اطالعات با اعالم یک خبر مهم    تسنیم|
گفت چندى پیش شـنیدید که از یکى از سرویس هاى 
اطالعاتى قَدر و از یکى از کشورهاى متخاصم یک فرد 
عضو کابینه را در اختیار گرفته بودیم. حدود دو ماه پیش 
رسانه هاى رژیم صهیونیستى به نقل از سرویس امنیت 
داخلى رژیم صهیونسیتى (شاباك) از بازداشت «گونن 
ِسِگو» وزیر پیشـین انرژى این رژیم به اتهام جاسوسى 
براى ایـران خبر داده و نوشـته بودند کـه او مدتها منبع 

اطالعاتى ایران بوده است.

حاال استیضاح روحانى؟
یک عضو فراکسیون والیى     اعتماد آنالین |
مجلس گفت: به دلیـل اعالم وصول سـئوال از رئیس 
جمهور براى طرح اسـتیضاح آقاى روحانى دسـت نگه 
داشـتیم. حسـینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شـاهین 
شهر گفت: ما استیضاح رئیس جمهور را قبًال آماده کرده 
بودیم و 20 امضا دارد اما به دلیل اعالم وصول سئوال از 
رئیس جمهور دست نگه داشتیم و در حال حاضر مجدداً 
مورد بررسـى قرار مى گیرد که چـه اقدامى مى خواهیم 

انجام دهیم.

حکم عجیب 
ضـا  ر محمد   باشگاه خبرنگاران جوان |
فراهانى،  معاون فرهنگى و دانشجویى وزارت بهداشت درباره 
آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتى، گفت: محکومیت دو 
نفر از حدود 14 دانشجوى بازداشتى صادر شده است، یک 
نفر در سمنان محکوم شده که باید یک هفته در میان در نماز 

جمعه آن شهر شرکت کند.  

کشف انبار میلیاردى 
حجم بسـیار زیادى از لـوازم یدکى    تسنیم|
و قطعات خـودرو که در یک انبـار در زاهدان دپو شـده 
بود توسط پاسـداران گمنام امام زمان(عج) کشف شد. 
بـر اسـاس اظهـارات کارشناسـان اداره کل تعزیرات و 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت؛ موجودى انبار داراى 
ارزش ریالى بیش از 30میلیارد ریال اسـت و از آنجا که 
بیش از هزار قلم جنس در انبار موجـود بود طبیعتًا روند 

تعیین قیمت دقیق کاالها زمانبر خواهد بود.

عاقبت پرونده ریخته گران ها
پرونده موسوم    خبرگزارى صدا و سیما |
به گروه ریخته گران که یکى از پرونده هاى سنگین مرتبط 
با مفاسد اقتصادى است، براى فرجام خواهى به دیوان عالى 
کشور رفت. 27 تیرماه سال جارى سخنگوى قوه قضائیه در 
نشست خبرى با اشاره به این پرونده اظهار کرد: علت طوالنى 
شدن رسیدگى به این پرونده، متهمین زیاد آن بود و همین 
االن نیز در رابطه با این پرونده 41 نفر محکوم شده اند و این 

پرونده متهمین دیگرى نیز دارد.

پایان افشانى؟  
  انتخاب | رئیـس مجلـس در جریـان بررسـى 
پیشـنهاد اصـالح قانـون ممنوعیـت بـه کارگیـرى 
بازنشسـتگان در پاسـخ به این ابهام که آیا شـهردارى 
شامل ماده 5 قانون خدمات کشورى که در ماده واحده 
این مصوبه به آن اشاره شده مى شـود یا خیر پاسخ داد. 
على الریجانى گفت: شهردارى شـامل این ماده است 
و قابل مستثنى شدن نیست. با تصمیم مجلس شوراى 
اسالمى، افشانى یک قدم دیگر براى رفتن از شهردارى 

تهران نزدیک تر شد.

وقتى حالل حرام مى شود
آیـت ا... العظمـى جعفـر سـبحانى از    مهر |
مراجع تقلید در مراسم آغاز سـال تحصیلى حوزه هاى 
علمیه اسـتان گفت: طالب بعـد از گذراندن یکسـرى

 آموزش ها باید به لباس روحانیت ملبس شوند، کسانى 
که به لباس ملبس نمى شوند، هنوز هدف را نشناختند، 
عمامه گذاشتن، یک مشـت حالل ها را حرام مى کند، 
زمانى که معمم مى شـویم، باید بسـیار مراقبت کنیم، 
عمل ما مى تواند مُبلّغ باشد، لذا آقایان باید مسئ له عمامه 

گذارى را جدى بگیرند.

خبرخوان
گاو گلپایگانى منقرض شد!

  ایسنا| معاون پژوهشى مؤسسه تحقیقات 
علوم دامى کشور گفت: متأســفانه به دلیل تغییر 
اقلیم و عدم اســتقبال دامداران براى پرورش گاو 
گلپایگانى، این نوع گاو در کشــور منقرض شده 
است. محمد حســین بنابازى اظهار کرد: هر چند 
از نمونه هاى بومى این گاو به اندازه کافى اســپرم 
ذخیره شده داریم ولى از نظر فیزیکى این گاو را از 

دست داده ایم.

واکنش مقانلو 
به حذف تصویرش 

  ایران آرت | نســرین مقانلو، بازیگر تئاتر 
«دپوتات» به حذف تصویرش از روى بیلبوردهاى 
تبلیغاتى این نمایش در شهر مشهد واکنش نشان 
داد. او با انتشــار تصویر بیلبوردهاى تبلیغاتى این 
نمایش در طرقبه و مشــهد، اینچنین به مقایسه 
آنها پرداخت: «هنوز بعد از 33 ســال ســابقه کار 
هنرى نفهمیدم ما کجاییم، در یک قسمت از شهر 
(طرقبه) بیلبوردها با تصاویر ما زن ها اجازه نصب 
دارند و در مشــهد باید بدون تصویر زن ها بیلبورد 
باال بره... امیدوارم کــه روزى از این فقر فرهنگى 
بیرون بیاییم و به هنر و هنرمندان کشورمان بیشتر 

احترام بگذاریم.»

عذرخواهى عجیب کامکار 
سرپرست گروه کامکارها     خبر آنالین |
بخاطر اینکه در نشســتى کلمه «آقا» را پیش از 
نام محمدرضا شجریان نیاورد، عذرخواهى کرد! 
هوشنگ کامکار در نشســت  در مورد برگزارى 
کنسرت خیابانى گفته بود: «وقتى پسر شجریان 
اعالم کرد که مى خواهد در خیابان کنسرت بدهد، 
اگرچه همه خوشحال شدند و گفتند اتفاق خوبى 
است اما من معتقد بودم کنسرت دردهاى مردم را 

خاموش نمى کند.»

مجسمه خطرناك یک زن!
   خبر آنالین | روزنامه «خراســان» در 
ســتون حرف مردم خود نوشــت: «مدتى است 
خانم هاى دوچرخه سوار در برخى خیابان هاى شهر 
(مشهد) به چشم مى خورند. امروز صبح در میدان 
جمهورى اسالمى سه دختر با پوشش نامناسب در 
حالى سوار بر دوچرخه بودند که دو پسر موتورسوار با 
آنها مشغول خوش و بش بودند. البته نصب مجسمه 
(المان) زن دوچرخه ســوار در حاشــیه چهارراه 
احمد آباد در شــیوع این رفتارها بى تأثیر نیست. 
خطرات معنوى (مزاحمــت) و مادى (تصادف) در 
انتظار خانم هایى است که در محیط باز به چنین 

حرکاتى اقدام مى کنند.»

این برنامه هاى زرد جفنگ!
رسانه ملى که قرار بود     روزنامه جوان |
با تولید برنامه هاى فاخر، جذاب و صد البته سرگرم 
کننده، مخاطب ایرانى را پاى تلویزیون نگه دارد... 
حاال دیگر به انتهاى رســالت ناتمام خود رسیده 
و هیچ انگیزه و ایده اى بــراى ادامه کار خود ندارد 
و باید گفت که ایــن روز ها تنها هنر باقیمانده اش 
تولید برنامه هاى زرد، بــى محتوا و تاحدود زیادى 
جفنگ اســت. نکته غم انگیز ماجرا آنجاست که 
سازندگان این برنامه ها که از جنگ هاى شادى هم 
کم ارزش تر و بى محتواتر هستند، ادعایشان این 
است که ما مى خواهیم مخاطب را از پاى ماهواره 
بلند کنیم و پاى برنامه هاى صداو سیماى جمهورى 

اسالمى بنشانیم! 

گران ترین و ارزان ترین شهر
  ایسنا| مرکز آمار نرخ تورم را به تفکیک 
هر استان منتشر کرده که در آن بیشترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 9/5 
درصد افزایش و کمترین آن هم مربوط به استان 

مازندران با 4 درصد افزایش است.

نصف جهان  باورتان بشود یا نه، در بلغارستان هم صنعت 
گالبگیرى رونق دارد آن هم با گل هایى که مى گویند 
اصل و ریشه اش از کاشان به آن کشور برده شده است. 
البتــه گالب بلغارى با گالب ایرانى تفــاوت هایى دارد 
و در واقع در بلغارســتان روغن گل ســرخ، اصلى ترین 
محصول است و گالب محصول فرعى به شمار مى رود 
براى همین هم اگر به گالب بلغارى، اســانس بگوییم 
شاید منطقى تر باشد. اما به هر حال فستیوال گل سرخ 
بلغارستان از بسیارى جهات شــبیه مراسم گالبگیرى 
کاشان است که در بهار برگزار مى شود. کشت گل هاى 
رز در بلغارستان در صنعت آرایشى بهداشتى نقش مهمى 
ایفا مى کند و افتخارى ملى براى این کشــور به حساب 

مى آید.
در این کشور دره گل رزى به وســعت 140 کیلومتر در 
تنگه اى میان کوه هاى بالکان وجود دارد که هر ســال 
بین ماه هاى ِمى و ژوئن (اردیبهشــت و خرداد) سراسر 
صورتى مى شــود. مردمان این منطقه با استفاده از این 
گل ها محصولى تولید مى کنند که بــه روغن گل رز یا 
اسانس گل رز و«طالى مایع» هم معروف است. تهیه 
اسانس گل رز بســیار دشوار اســت به طورى که براى 
به دســت آوردن کمتر از 500 گرم از این روغن دستکم 
به حدود 1500کیلوگرم گل رز نیاز است. این 500 گرم 
اسانس بین 3500 تا 6000 دالر قیمت دارد. این اسانس 
براى تولید فرآورده هاى آرایشى، پودر دندان، انواع پمادها 

و خوشبوکننده ها کاربرد دارد.
امروزه، ارزش گل هاى دره گل رز به حدى باال رفته که 
از آن به نماد و افتخار ملى یاد مى شود. اما همانند شرایط 
حاکم بر صنعت گالب گیرى ایران، سایه شوم فشارهاى 
اقتصادى و تغییــرات اقلیمى، آینــده گالب گیرى در 

بلغارستان را هم نامعلوم کرده است.
معروف ترین گل رزى که در این دره کاشــته مى شود و 
براى اسانس گیرى بســیار مناسب است گل رز دمشقى 
است. منشأ این گل رز هنوز مشــخص نیست. عده اى 

معتقدند که این گل از پایتخت ســوریه رســیده است 
درحالى که بسیارى دیگر این گل را همان گل محمدى 
مى دانند که از ایران به بلغارستان وارد شده است. گفته 
مى شود در قرن هفدهم بازرگانى ترك این گل را از ایران 
به بلغارستان برده اســت. بعضى مورخان هم مى گویند 
قلمه گل محمدى را سربازان اسکندر مقدونى در بازگشت 
به میهن خود از نواحى شهر کاشان به دره بالکان آوردند.

امروزه، در بزرگداشــت زمین هایى که ایــن گل در آن 

کشــت مى شــود در دره گل رز با نام «رز کازانلینکا» 
شناخته مى شود.

شهر کازانالك در قلب دره گل رز قرار دارد و همه سال 
در هفته اول ماه ژوئن میزبان جشنواره گالب گیرى است 
و گردشــگران داخلى و خارجى را به این منطقه جذب 
مى کنــد. بازدیدکنندگان مى توانند از نزدیک با ســنت 
جمع آورى گل ها، فرایند گالب گیرى و اســانس گیرى، 
حرکات موزون آیینى این جشــنواره و  نحوه استفاده از 

گل رز در کیک ها، صابون ها و شربت گالب را از نزدیک 
تماشا کنند. 

اگر احیانًا گذارتان به کشور بلغارســتان افتاد، فراموش 
نکنید روغن گل سرخ یکى از بهترین و خوش عطرترین 
سوغاتى هایى است که مى توانید از بلغارستان به یادگار 
بیاورید. روغن غلیظ گل سرخ مشهورترین سوغاتى این 
کشور است که نباید از آن غافل شوید حتى اگر بسیار هم 

گران باشد!

پرویز اســماعیلى، معــاون ارتباطات و اطالع رســانى 
دفتر رئیس جمهور نســبت به عکسى از جلسه سئوال از 
رئیس جمهورى که از سوى یک رسانه منتشر شده  بود 
واکنش نشــان داد. این عکس نشــان مى داد که براى 

روحانى جلوى تریبون مجلس پنکه اى قرار داده اند.
اسماعیلى در حســاب توییترى خود نوشت: «عالوه بر 
پخش زنــده، صدها دوربین ســخنان رئیس جمهور در 
مجلس را از همه زوایا پوشش دادند. اما فقط یک رسانه 
پنکه اى را دیده که نه مردم، نه عکاسان و تصویربرداران 

شریف و نه هیچکدام از حاضران در مجلس ندیده اند. ...»
اسماعیلى در توییت دیگرى جواب حمید رسایى، نماینده 
سابق مجلس را نیز داد. رسایى مدعى شده بود که پنکه 
را الى پوشــه قرار دادند و زیر پــاى رئیس جمهورى 
گذاشته اند و بعد از ســخنرانى یادشــان رفته که آن را 

خارج کنند.
اسماعیلى در جواب رسایى نوشت: «ان شاءا... در آینده 
کولرهایى ســاخته شــود که بتوان الى پوشه پنهان و 

حملشان کرد. ...»

مسعود کشمیرى از جمله نفوذى هاى منافقین و عامل اصلى انفجار در 
دفتر نخست وزیرى در شــهریور ماه 60، مضمون مستندى شده با نام 
«نفوذى»، که جواد موگویى آن را ساخته است؛ مستندى که به تازگى در 
محفل «سینماروایت» به نمایش درآمد به دلیل کمبود منابع تحقیقاتى با 

نقد مواجه شد.
به گزارش «سینما روزان»، جواد موگویى، کارگردان این مستند کمبود 
منابع را مرتبط دانست با بى عالقگى برخى از شخصیت ها درباره صحبت 
پیرامون کشمیرى و بیان کرد: من به سراغ چهره هایى چون بهزاد نبوى، 
موسوى خوئینى ها و خسرو تهرانى که اغلب از آگاهان پرونده کشمیرى 
هستند، رفتم ولى نمى دانم چرا هیچکدام حاضر نیستند در ارتباط با این 
موضوع صحبت کنند و این دیگر ایراد من به عنوان مستندساز نیست بلکه 
ایراد از وجود روحیه اى در بعضى از مســئولین کشور ماست که هیچگاه 

حاضر به پاسخگویى نیستند.

موگویى در ادامه با بیان اینکه اساســاً این پرونده به واسطه تناقض هاى 
بسیارى که داشته، هیچ وقت به نتیجه نرسیده است، اظهار کرد: باور کنید 
به قدرى روایت هاى متفاوت در ارتباط با کشمیرى وجود دارد که خود من 
هم نمى دانم مثًال کشمیرى نماینده رکن دوم ارتش در شوراى عالى امنیت 
ملى بود یا نماینده نخســت وزیرى؟! یعنى مى خواهم بگویم پرداختن به 
چنین سوژه اى بعد از 40 ســال محدودیت هاى بسیارى دارد و نمى توان 

به راحتى به همه اطالعات مربوط به چنین سوژه هایى دست پیدا کرد.
موگویى با اشاره به اینکه در مورد سوژه این مستند یعنى مسعود کشمیرى 
اطالعات آرشیوى بسیار کمى وجود دارد گفت: از او فقط دو عکس 3 در 4 
در آرشیوها وجود دارد که یکى مربوط به قبل از انقالب و یکى هم مربوط 
به بعد از انقالب اســت و حتى از او یک کپى شناسنامه هم در میان اسناد 
موجود وجود ندارد و طبیعتاً ما نمى توانستیم صرفاً  با همین دو عکس درباره 

او یک مستند بسازیم.

گالبگیرى در بلغارستان با گل هاى کاشان!

ناصرحجازى بدهکار مالیاتى شد!ماجراى پنکه حاشیه ساز در مجلس چه بود؟

سردار از گفته پرحاشیه خود عقب ننشست

همسر ناصر حجازى معتقد است که اداره مالیات بعد از 
هفت سال از درگذشت وى از خانواده این مربى مالیات 

حضور او در استقالل را مى خواهد. 
 بهناز شــعیفى گفت: چند روز پیش از اداره مالیات با من 
تماس گرفتند و مدعى شــدند که ناصر حجازى به اداره 
مالیات بدهکار است. وقتى این موضوع را شنیدم تعجب 
کردم و گفتم بعد از این همه سال تازه یادتان افتاده ناصر 

به اداره مالیات بدهکار است؟ وقتى این حرف را شنیدم به 
آنها گفتم ناصر از زمان حضورش در استقالل 20 میلیون 
تومان طلبکار است و بروید از باشگاه بدهى مالیاتى اش 
را بگیرید. جالب اســت من را تهدید کردند که حسابم را 
مسدود مى کنند و ممنوع الخروج مى شوم. وى در پایان 
گفت: این آقایان بهتر است کسانى که اختالس مى کنند 

را ممنوع الخروج کنند نه من را.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل درباره اظهارات چندى 
پیش خود درباره تغییرات اقلیمى و ابر دزدى از آســمان 
ایران که مورد انتقاد کارشناســان هم قرار گرفت، گفت: 

جنگ اقلیمى تخیل نیست.
سردار غالمرضا جاللى یک بار دیگر به همین ماجراى 
ابر دزدى اشــاره کرد و افزود: شــرکت   هایى در امارات، 
اردن و عمان آمدند و منطقه را بررسى کردند و به نوعى 
به آنتن  هاى خاصى مسلح کردند که آنجا سامانه بارشى 
را جذب مى کند. این مورد با مکانیزم  هاى خاصى انجام 
مى شود و یک دانش شناخته شده است. در کشور خودمان 
از خیلى از این شرکت  هاى خارجى دعوت کردیم و با آنها 
جلسه داشتیم. جمله اى که من گفتم صرفًا این بود که به 

تغییرات آب و هوایى کشــورمان مشکوکیم. مشکوکیم 
یعنى اینکه باید بررسى شود و مورد تحلیل قرار گیرد. یعنى 
همین ابتدا نگوییم موضوعى طبیعى است، ممکن است 
غیرطبیعى باشد. خب! اگر بخواهیم بفهمیم طبیعى است 
یا غیرطبیعى، صرفًا با یکسرى دستگاه  هاى تشخیصى 
خاص محقق مى شود. سئ وال بنده از دوستان هواشناسى 
این است که شما این دستگاه  هاى خاص را دارید و مطمئن 
مى گویید نیست؟ گفتند نه! گفتم پس چطور اینقدر قاطع 
این فرضیه را رد کرده اید، باید بررسى شود. برخوردهایى 
که با این صحبتم شد در نوع خود خیلى جالب بود. سایت 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستى نزدیک 40 کاریکاتور 

براى این صحبت من طراحى و منتشر کرد.

وقتى منابع تحقیقاتى براى ساخت یک مستند وجود ندارد

کسى درباره «کشمیرى» حرف نمى زند
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افتتاح 16 طرح گردشگرى 
در استان 

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع دســتى 
وگردشــگرى16 طــرح گردشــگرى را از طریــق 

ویدئوکنفرانس در استان اصفهان افتتاح کرد.
هزینه اجراى این طرح ها با سرمایه گذارى 300 میلیارد 

ریالى بخش خصوصى بوده است.

ایستگاه هاى مترو 
پایگاه هاى فرهنگى مى شود

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان گفت: اجراى برنامه هــاى فرهنگى در 

ایستگاه هاى مترو را در دستور کار داریم.
فریده روشن با اشــاره به ضرورت تبدیل ایستگاه هاى 
متروى اصفهان بــه پایگاه هاى فرهنگى گفت: تالش 
ما باید بر این باشــد که اقدامــات فرهنگى و هنرى در 
ایستگاه هاى متروى اصفهان به صورت عملیاتى رقم 

بخورد و این موضوع عملیاتى شود.

برپایى 
نمایشگاه «جارى خاموش» 

نمایشــگاه«جارى خاموش» از ویژه برنامه هاى هفته 
فرهنگى آب برپا شد.

این نمایشگاه با محوریت روزنامه نگارى، خوشنویسى 
و نقاشى با موضوع آب، به همت خانه نوجوان وابسته به 
سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى در نگارخانه کوثر 

در خیابان مسجد على برگزار شد.

انجام اولین عمل جراحى 
مغز و اعصاب در خمینى شهر

نخستین عمل جراحى مغز و اعصاب در بیمارستان 9 دى 
منظریه خمینى شهر با موفقیت انجام شد.

پژمان منزه، رئیس بیمارستان 9 دى منظریه خمینى شهر 
در این رابطه گفت: آقاى 64 ساله اى که به دلیل تصادف 
و ضربه مغزى به این بیمارستان مراجعه کرده بود، پس از 
سه ساعت تالش متخصص مغز و اعصاب بیمارستان، 

با موفقیت عمل شد.
وى افزود: پس از شــروع به کار اتاق عمل بیمارستان
 9 دى خمینى شهر، تاکنون بیش از 200 عمل جراحى با 
موفقیت انجام شده که بیماران پس از بهبودى کامل از 

این بیمارستان مرخص شدند. 

برگزارى مسابقات ورزشى 
بانوان سازمان فنى و حرفه اى

 مدیرکل آمــوزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان از 
برگزارى مسابقات ورزشــى منطقه اى بانوان سازمان 

فنى و حرفه اى در اصفهان خبر داد.
آرش اخوان گفت: هدف از برگزارى مسابقات ورزشى 
منطقه اى بانوان سازمان فنى و حرفه اى، ایجاد فضاى 
فرهنگى و ورزشــى بین کارکنان و ترویج صمیمیت، 
همگرایى و همدلى واحدها و ایجاد روحیه نشاط و شادابى 
در کارکنان است. وى افزود: مسابقات ورزشى منطقه اى 
بانوان سازمان فنى و حرفه اى در اصفهان در سه رشته 
والیبال، دارت، تنیس روى میز و با شعار «ورزش، نشاط،  

مهارت و تعالى سازمانى»  برگزار مى شود.

بهره بردارى از پل دوربرگردان 
اشکاوند تا چند روز آینده

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان از بهره بردارى 
پل دوربرگردان اشــکاوند در روزهاى آینــده خبر داد 
و گفت: پل دوربرگردان اشــکاوند به طول260 متر و 
عرض 12 متــر و به ارتفاع 7 متر از ســطح زمین آماده 
بهره بردارى است. ایرج مظفر با بیان اینکه براى احداث 
پل دوربرگردان اشــکاوند بالغ بر چهار میلیارد و 700 
میلیون تومان هزینه شــده اســت، تصریح کرد: این 
دوربرگردان براى دسترســى بهتر مهمانانى که قصد 
دارند از مرکز همایش هاى بین المللى به سمت فرودگاه 
حرکت کنند و براى دسترسى عموم مردم به سمت شرق 

اصفهان پیش بینى شده است.

خبر

سرپرست اداره کل پست استان اصفهان با اشاره به فعالیت 
افزون بر هزار و 20 واحد پســتى دولتى و بخش خصوصى 
در این اســتان گفت: اجراى طرح هاى ملى این مجموعه، 
در کنار افزایش بهــره ورى، منجر بــه کاهش تخلف ها 

خواهد شد.
حمید باقــرى اظهار کــرد: دو طرح ملى در پــى منویات 
مقام معظم رهبرى از ســال 1395با عنوان «جى نف» و 
«سیماك» به شرکت پست محول شد.وى افزود: با اجراى 
این طرح ها، در کنار باال رفتن بهره ورى، از امضاهاى خالف 
و زمین خوارى نیز جلوگیرى مى شود. باقرى در ادامه بیان 
کرد: جلب رضایت مردم و خدمات دهى مناسب سرلوحه کار 

کارکنان پست اســت و اداره ها و دفترهاى خدمات پستى 
در این راستا در نقاط شهرى و روســتایى استان اصفهان 
فعال شدند. وى با اشاره به ورود ماهانه نزدیک به 35 هزار 
محموله پستى و خروج 29 هزار محموله از استان اصفهان 
اضافه کرد: پست در 23 شهر حضور دارد و در زمینه مختلف 
مانند خدمات خودرویى همچون تحویل کارت ســوخت، 
کارت خودرو، برگ سبز یا سند خودرو، با ثبت اسناد و امالك 
همکارى دارد. باقرى همچنین با اشاره به فعالیت 80 ایستگاه 
ثابت و 20 ایستگاه ســیار براى دریافت درخواست کارت 
هوشــمند ملى گفت: ماهانه 25 تا 30 هزار فقره سند تک 

برگى نیز در خانه ها به مردم تحویل مى شود.

صــادرات کاال از گمــرك اصفهان به خارج از کشــور 
50درصد افزایش یافت.

مدیرکل گمــرك اصفهان گفت: در پنج ماهه امســال 
883قلــم کاال بــه وزن دو میلیون و 198هــزار ُتن به 
ارزش بیش از 925میلیون و 341هزار دالر کاال از استان 

اصفهان به مقصد 93کشور جهان صادر شده است.
اســدا... احمدي ونهــري، وزن کاالهاى صادر شــده 
ازاین اســتان به خارج را 24 و ارزش آن را هم 50درصد 
بیشتر ازمدت مشابه پارســال عنوان کرد و افزود: عمده 
کاالهاي صادراتی از استان اصفهان، آهن آالت و فوالد، 

محصوالت پتروشیمى و  فرش است.

وى مهمترین کشــورهاي مقصد کاالهــاي صادراتی 
این اســتان را عراق، افغانســتان، امارات متحده عربی 
و پاکســتان اعالم کرد و گفت: همچنیــن درپنج ماهه 
امســال 25هزار و 361تن کاال به ارزش 120میلیون و 
611هزار دالر به گمرك اصفهان وارد شده که وزن آن
 35درصد و ارزش کاالهاى وارد شــده 33درصد کمتر 

شده است.
مدیرکل گمرك اصفهــان افزود:گمــرك اصفهان با 
استفاده از ســامانه هاي امور گمرکی و  پنجره تجارت 
فرامرزى، در این مدت بیش از 796میلیارد و 103میلیون 

ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده  است.

افزایش 50درصدى صادرات 
کاال از گمرك اصفهان

ورود ماهانه 35هزار 
محموله پستى به استان

مدیرکل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان با اشاره به خواسته رانندگان براى محاسبه 
نرخ کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر گفت: امیدوار 
هستیم تا پایان شهریورماه مبناى محاسبه بر اساس 

تن کیلومتر عملیاتى و اجرا شود.
مهدى خضرى با تأکید بر نامناســب بودن شرایط 
اقتصادى کنونى و تأثیر مســتقیم تورم ارز در بخش 
حمل و نقــل اعتراضاتــى از ســوى کامیونداران 
به وجود آمد، اظهار کرد: از ابتداى امســال رانندگان 
خواســتار افزایش نرخ حمل بودند و نرخ پیشنهادى 
آنها، بــا توجه به افزایــش قیمــت دالر و افزایش

قیمت الستیک و قطعات بود و با برنامه ریزى هایى 

کــه در این خصوص صــورت گرفت، نــرخ حمل 
کاال در اســتان اصفهان 20 تــا 25 درصد افزایش 

یافت.

امســال حدود 200میلیــارد ریال تســهیالت 
وام قــرض الحســنه بــه مددجویــان کمیته 
امداد امــام خمینــى(ره) اصفهان اعطا شــده

است.
مدیر امور شــعب صندوق قرض الحســنه امداد 
والیت اصفهان گفت: از ابتداى امســال تاکنون 
این میــزان وام صنــدوق قرض الحســنه امداد 
والیت اصفهــان به ســه هــزار و 674 خانوار 
نیازمند حمایت شــده این نهــاد دولتى پرداخت 

شده است.
مجتبــى حجازى ارائــه این میزان تســهیالت 
وام را در زمینه مســکن، اشــتغال و کارگشایى 
به مددجویان حمایت شــده کمیته امــداد امام 
خمینى(ره) اصفهان اعالم کرد و افزود: بیشترین 
تعــداد وام پرداخت شــده ایــن صنــدوق بــه 
مددجویان اصفهانى درزمینه کارگشایى گزارش

شده است.
وى این صنــدوق را بــازوى توانمنــدى براى 
خدمت رســانى به نیازمنــدان معرفــى کرد و 
گفت: خیران و نیکــوکاران اصفهانى مى توانند 
با افتتاح حســاب در ایــن صندوق، عــالوه بر
 بهره مندى از همه خدمات مالى سیستم بانکى، 
در کمک به محرومان و نیازمندان جامعه سهیم 

شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
گفت: روند انبوه سازى در شهر اصفهان، متأثر از وضعیت 
اقتصاد کشور مدتى است که در یک وضعیت بحرانى و 

رکود شدید قرار دارد.
مهدى جعفرپیشه اظهار کرد: روند انبوه سازى در شهر 
اصفهان متأثر از وضعیت اقتصاد کشور مدتى است که در 

یک وضعیت بحرانى و رکود شدید قرار دارد.
وى افزود: شــهردارى اصفهان در مقاطع مختلف و در 
این زمان سعى کرده با ایجاد بسته هاى تشویقى، کمکى 

به وضعیت موجود کند و راهگشاى انبوه سازان باشد.
جعفر پیشه تصریح کرد: خوشبختانه در بسته تشویقى 
ساخت و ساز اخیر که توسط شــهردارى پیشنهاد و به 
تصویب شــوراى اسالمى شهر رســید، برخى ضرایب 
در خصوص بلند مرتبه ســازى ها اصــالح و همچنین 
در خصوص نحوه و زمان پرداخت ها مســاعدتى براى 

سازندگان لحاظ شد که مى تواند راه برون رفت از رکود 
ساخت و ساز باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
زمان پرداخت عوارض ساخت و ساز را یکى از مهمترین 
مزایاى بسته تشــویقى جدید ساخت و ســاز خواند و 
گفت: شــهردارى اصفهان بســته هاى قبلى تشویقى 
را در ماه هــاى انتهاى ســال ارائه مى کــرد و قاعدتًا 
براى سازندگان و شــهروندان زمان مناسبى نبود، چرا 
که فعاالن صنعت ســاختمان فرصــت الزم را براى 
طى کردن مراحل صدور پروانه نداشتند، اما بسته جدید 
بیشتر در جهت رفع دغدغه هاى سازندگان انبوه مسکن 

است.
جعفرپیشه تأکید کرد: بسته تشویقى ساخت و ساز عمًال 
با بســته هاى قبلى تفاوت دارد و در جهت ساخت و ساز 

بیشتر و بهتر مى تواند مؤثر باشد.

رئیس مؤسسه نهج البالغه از افتتاح نخستین مدرسه 
تخصصى نهج البالغــه در اصفهان خبر داد و گفت: 
این مدرسه در محل مدرسه «مریم بیگم» اصفهان، 
همزمان با آغاز ســال جدید تحصیلــى حوزه  هاى 
علمیــه جهت آموزش بــه طالب ســطح 2 افتتاح 

مى شود.
حجت االسالم و المسلمین محمدتقى رهبر افزود: 
مدرســه تخصصى نهج البالغه اصفهان با مشورت 
آیت ا... حسین مظاهرى، زعیم حوزه علمیه اصفهان، 
آیت ا...طباطبایى نژاد امام جمعه اصفهان و مجوز از 

حوزه علمیه قم افتتاح مى شود.
وى تأکید کرد: روش هایى نظیر شناخت ابعاد مختلف 
امامت و والیت، تربیت نیروى متخصص در سطوح 
علمى و تبلیغى، تبیین دکترین حکومت اســالمى 
براســاس مکتب علوى، آسیب شناســى انســجام 

اســالمى از رهگذر مطالعه ســیره معصومین(ع) 
و رهنمودهــاى اندیشــمندان و بــزرگان جامعه 
درباره جایــگاه مرجعیت اعتقــادى، فکرى، علمى 
و سیاســى مکتــب علــوى و بازخوانــى متــون 
اســالمى و تببین جایگاه غدیر، براى رســیدن به 

اهداف مؤسسه نهج البالغه در حال اجراست.
حجت االســالم و المســلمین رهبــر بــا بیــان 
اینکه رویکــرد مســاجد در اصفهــان و در تهران 
تمرکز بــر طرح هــاى نهج البالغه اســت، گفت: 
جمعــى از جوانــان حرکت هایــى را در فضــاى 
مجازى متناســب به حال مخاطــب در خصوص 
نهج البالغــه انجام داده اند و مؤسســه نهج البالغه 
از نظر پشــتوانه مالى هیچ ارتباطى با دولت نداشته 
و فقــط از طرف مردم و خیرین بــه صورت محدود 

پشتیبانى مى شود.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با تأکید بر اینکه 
کمبود گوشت در اصفهان شــایعه است، گفت: دام 
سنگین گاو و گوساله را از اصفهان بیرون مى برند که 

این موجب کمبود گوشت مى شود.
رضا انصــارى در خصوص علت کمبود گوشــت در 
اصفهان و گالیه برخى رستورانداران در این خصوص 

اظهار کرد: جواب این مشــکل را باید از مســئوالن 
پرسید. وى افزود: علت این است که هرکیلو گوشت 
منجمد برزیلى را با قیمــت 45 هزار تومان به فروش 
مى رســانند، در حالى که نرخ قبلى آن بین 28 تا 30 

هزار تومان بود.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه 
دام سنگین گاو و گوساله را از اصفهان بیرون مى برند 
که این موجب کمبود گوشت مى شود، تأکید کرد: البته 
مشکل کمبود گوشــت مربوط به کشور است و تنها 

مربوط به استان اصفهان نیست.
 انصارى با تأکید بر اینکه با وجود کمبود، اوضاع را در 
اصفهان مدیریت کرده ایم ولى شنیده ها حاکى از آن 
است که در حال حاضر هرکیلو فیله گوساله را در تهران 
صد هزار تومان مى فروشــند، اما در اصفهان اوضاع 
را مدیریت کرده ایم. وى ادامه داد:  قیمت گوشــت 
در اصفهان نسبت به شهرهاى دیگر پایین تر بوده و 

راحت تر به دست مصرف کننده مى رسد. 

با تکیه بر روش هاى جدید مرکز بــارورى و نابارورى 
اصفهان، امکان بارورى تا 50درصد افزایش یافته است.
مسئول آزمایشــگاه مرکز بارورى و نابارورى اصفهان 
بابیان اینکــه 20درصــد از زوج هاى کشــور، یعنى 
بیش از ســه میلیون زوج ایرانى نابارور هستند، گفت: 
باالرفتن سن ازدواج، استرس، آلودگى هاى آب و هوا، 
دخانیات، تغذیه نامناســب، ناتوانى دستگاه ایمنى بدن 
و نابــارورى ژنتیکــى از مهمترین عوامــل نابارورى 

هستند.
محمدحسین نصر اصفهانى با اشــاره به اینکه با روش 
میکرواینجکشن و با انتخاب اســپرم سالم و تزریق در 
تخمک مى توان شانس بارورى را تا 40درصد افزایش 
داد، افزود: با بهره گیرى از دســتگاه تایم لپس، بدون 
آســیب زدن به جنین مى توان فرایند رشد جنین را تا 

50درصد افزایش داد.
***

رئیس مرکز بارورى و نابارورى اصفهان هم با بیان اینکه 
بیشتر آزمایش ها و داروهاى بارورى تحت پوشش بیمه 
نیستند و باعث افزایش هزینه هاى بارورى شده است، 
گفت: داروهاى جدید بارورى تولید داخل از نظر کیفیت 

با داروهاى خارجى در یک سطح و حتى باالتر است.
مهدى احمدى افزود: اگر فرهنگ استفاده از داروهاى 
ایرانى در دســتور کار قرار گیرد، هزینــه هاى درمان 

نابارورى به یک سوم کاهش مى یابد.

 پرداخت 
3670وام قرض الحسنه
رشد 50درصدى بارورى در اصفهان به نیازمندان اصفهانى

افتتاح نخستین مدرسه تخصصى نهج البالغه در اصفهان

افزایش 25 درصدى نرخ حمل کاال در استان 

رکود شدید انبوه  سازى در اصفهان

رئ یس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

کمبود گوشت در اصفهان شایعه است

«مرجعیــت نه تنها محــل رجوع مــردم در حوزه هاى 
شناخت و معرفت دینى است بلکه مرجع و پناهگاه مردم 
در عرصه هاى مختلف است که هالل احمر نیز یکى از 

این عرصه  هاست.»
نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر کشور که براى 
شــرکت در گردهمایى کانون هاى طالب هالل احمر 
سراسر کشور که به میزبانى جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان در حال برگزارى اســت به اصفهان سفر کرده 
بود در جمع خبرنگاران حاضر شــد و با بیان این مطلب 
گفت: اساســًا جمعیت هالل احمر در قالب هاى خیرین 
داوطلب، خیرین علمى، سازمان جوانان داوطلب محور 
بوده که در قالب کانون هاى دانش آموزى، دانشجویى، 
عشــایرى و از جمله طالب با دارا بودن آیین نامه هاى 
مرتبط فعالیت مى کنند کــه تعلیم دیده و مهارت آموزى 
مى کنند تا در صورت بروز حوادث به صورت داوطلبانه به 
جامعه و مردم کمک کنند و بتوانند صلح و دوستى را در 

جامعه ترویج دهند. 
حجت االسالم و المســلمین عبدالحسین معزى افزود: 
کانون طــالب جمعیت هــالل احمر هــم از افرادى 
تشکیل شده که در حوزه هاى علمیه در سراسر کشور با 
فراگیرى علوم اسالمى، در حوزه هاى معرفتى، اصولى 
و... تخصص پیــدا مى کنند تا بتواننــد در صورت لزوم 

خدمتگزار جامعه و مردم باشند.
وى با بیان اینکه پس از پیروزى انقالب اسالمى شاهد 
زلزله هاى طبس، گلباف، رودبار، بــم، ورزقان ... بودیم 
گفت: در سال 96 نیز زلزله خراسان هاى رضوى و شمالى، 
سیل آذربایجان، زلزله گسترده کرمانشاه، سقوط هواپیما 
و... اتفاق افتاد، که باید خشکسالى را هم به آنها افزود که 

جمعیت هالل احمر در آنها نقش خود را ایفا کرده است.

نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر کشــور اظهار 
کرد: البته مبارزه با خشکســالى وظیفه جمعیت هالل 
احمر نیست اما هالل احمر با تشکیل کمپین «نذر آب» 
به کمک مردم آمد و طلبه ها هــم به نوعى مى توانند در 

این حوادث یاریگر بوده و مؤثر باشند.
وى با اشــاره به برپایى دومین گردهمایى کانون هاى 
طالب جمعیــت هالل احمر در اصفهــان در دو بخش 
خواهران و برادران طى شش روز گفت: در مراسم آغاز به 
کار گردهمایى کانون هاى طالب سراسر کشور بیش از 
300 نفر از مسئوالن حوزه ولى فقیه در 31 استان کشور، 
معاونت طالب، معاون ســازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر و منتخبین و دبیران کانون هاى طالب از سراســر 

کشور حضور داشتند.
حجت االســالم و المســلمین معزى از تهیه آیین نامه 
مقدماتى تشکیل کانون هاى طالب جمعیت هالل احمر 
خبر داد و افزود: در این همایش بحث و گفتگو در زمینه 
فعالسازى کانون هاى طالب جمعیت هالل احمر مدنظر 
بوده و اهدافى چون رسیدگى به بیماران، ایجاد آرامش 
روحى، کمک به جذب خیرین براى کمک به نیازمندان، 
آشنایى بیشــتر با اهداف جمعیت هالل احمر و... دنبال 

مى شود.
وى ادامــه داد: در حال حاضر ما در کشــور 257 کانون 
طالب داریم که 101 کانون طلبه خواهران و 156 کانون 
طالب برادران هستند ولى در مجموع امروز 187 کانون 
در کشور فعال است. البته بیشترین فعالیت کانون هاى 
طالب جمعیت هالل احمر در سطح کشور عالوه بر توجه 

به مسائل دینى، فرهنگى است.
حجت االســالم و المســلمین معزى با بیان اینکه 33 
سازمان در زلزله کرمانشاه در قالب بحران کمک کردند 
که یکى از آنها جمعیت هالل احمر بود، خاطرنشان کرد: 

ملت شریف ایران اســالمى در جریان زلزله کرمانشاه، 
60 میلیارد تومان از طریــق جمعیت هالل احمر کمک 
کردند که این میزان بین 30 هزار نفر تقسیم شد. این در 
حالى بود که کمک هاى غیرنقدى جمعیت هالل احمر 
در قالب توزیع اجناس و... 280 میلیارد تومان بود که بین 
زلزله زدگان کرمانشاه توزیع شد ولى به هر حال عده اى در 
فضاى مجازى علیه این جامعه خدمتگزار تبلیغات کردند 
تا این فعالیت ها را کمرنگ نشان دهند و به کمک هاى 

ارزنده ولى اندك خیرین، ورزشکاران و... اشاره داشتند.
نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر کشور تصریح 
کرد: فلسفه وجودى نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل 
احمر باال بردن ضریب اعتماد و اطمینان مردم اســت، 
چرا که معتقدیم مردم از ســرمایه هاى جمعیت هالل 

احمر هستند.
حجت االســالم و المســلمین معزى گفت: در مواقعى 
که حادثه اى رخ مى دهد، حادثه دیــدگان و بازماندگان 
آنها به بازســازى روحیه نیاز دارند کــه طالب جمعیت 
هالل احمر مى توانند این روحیه از دست رفته را به آنان

 بازگردانند.
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان هم در 
این نشست با قدردانى از همکارى همه جانبه رسانه هاى 
اســتان در انعکاس اخبار جمعیت هــالل احمر گفت: 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان در جریان زلزله 
کرمانشاه بعد از تهران، بیشترین کمک ها را داشته است 

که به صورت نقدى و غیرنقدى بود.
دکتر محســن مؤمنى با بیــان اینکه همــه ارگان ها، 
ســازمان ها و افراد در زلزله کرمانشــاه قصد کمک به 
زلزله زدگان را داشتند یادآور شــد: جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان هم در زلزله کرمانشاه به صورت شفاف 

پاسخگو بود. 

نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر کشور:

مردم، سرمایه هالل احمر هستند
ساسان اکبرزاده
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سرى دوم برنامه «کودك شو» روزهاى پایانى ضبط خود را پشت سر مى گذارد و پخش این برنامه 
نیز تا دوشنبه ادامه خواهد داشت.

سرى دوم «کودك شو» به کارگردانى رضا مهرانفر و تهیه کنندگى رضا نصیرى شهرضایى و ابوذر 
پورمحمدى از زمستان 96 در 22 هفته با حضور خانواده هاى مختلف و کودکانشان روى آنتن شبکه 
نسیم سیما رفت. در پایان هر هفته از پخش این برنامه یک خانواده با رأى مردم براى شرکت در فینال 

مسابقه انتخاب شدند و از 6 مرداد بخش فینال مسابقه آغاز شده است.
در پایان سرى دوم برنامه، خانواده برگزیده یک دســتگاه آپارتمان را به عنوان جایزه خود دریافت 

برگزیده سند خواهد خورد.خواهند کــرد؛ آپارتمانى که به نــام فرزند خانواده 
«کودك شو» روى آنتن دوشــنبه 12 شــهریور ماه قســمت پایانى 

مى رود.
رأى و نظر مردم است، به دلیل اینکه انتخــاب نهایى برنده ها با 
مردمى، دو قسمت دیگر پس از پخش این قســمت و دریافت آراء  
نهایى و اهداى آپارتمان باقى مى ماند که مربوط به معرفى برگزیده 
آینــده ضبط و ســپس به او اســت که با حضور مهمانى ویژه در 

پخش خواهد شد.

جامعه شناسان حوزه 
خانواده بــه تازگى 
انگیزى  غــم  آمار 
ارائه کــرده اند که 
آن  جریــان  در 
گفتــه اند درصد 
وجــود طــالق 

در  بسیار عاطفى  کشورمان 
باال رفته و این یک هشدار بسیار جدى براى 
سالمت خانواده به شمار مى آید. این شیوه 
تلخ از زندگى چیزى نیســت که از چشم 
کارگردانان سینماى ایران دور مانده باشد. 
آنچه در ادامه مى آید مرورى گذراست بر 
فیلم هایى که در دهــه 90 به این موضوع

 پرداخته اند.

8. برف روى کاج ها/ پیمان معادى
قصه چه بــود؟ زن پیانیســتى مى فهمد 
همسرش با یکى از هنرجویانش در رابطه 
است و اکنون هم با هم در یک سفر خارجى 
به ســر مى برند! این فیلم به رغم اینکه 
نویســنده و کارگرداِن مرد داشت، طبق 
اذعان صاحب نظران بــه خوبى توصیف 
مى کرد که یک زن وقتى در شرایط طالق 
عاطفى با همســرش قرار گیرد، مى تواند 
چقدر معصومانه و ناخواســته متفاوت از 

دیروز خود شود.

7. چهارشنبه سورى/ اصغر فرهادى
بهترین تصویر از طالق عاطفى در این فیلم 
در لوکیشن حمام خانه رقم مى خورد؛ آن 
زمان که زن خیانت دیــده و خواهرش در 
حمام (به عنوان یک پناهگاه کوچک براى 
گریه کردن) با هم صحبــت مى کنند و او 

مى گوید: «شوهر منه. من مى شناسمش». 
واقعیت این است که در سینماى ما خیانت 
مرد را بارها نشان داده ایم و کمتر پیش آمده 
کارگردانى جســارت کند و حالت عکس 

ماجرا را در پالن فیلمنامه خود بگنجاند.

6. شب یلدا/ کیومرث پوراحمد
مرد عاشقى دست آخر راضى مى شود زنى 
را که بسیار دوست دارد، به همراه دخترى 
که دلبند اوست به خارج از کشور بفرستد. 
بهانه این مهاجرت، بهــره مندى زیادتر 
خانِم این زندگــى از آزادى هاى اجتماعى 
است اما واقعیت این است که او به شخص 
دیگرى عالقه پیدا کرده اســت. داستان، 
مردانه است و با توجه به اینکه گفته مى شود 
برگرفته از زندگى کارگردان هم هســت، 
شاید نگاهى یکسویه به این طالق عاطفى 
انداخته باشد اما به هر حال، از این منظر به 
موضوع نظر انداخته که حضور یک نفر سوم 
در یک رابطه تا چه حد مى تواند روند منجر 
شــدن طالق عاطفى به طالق محضرى را 

سریع تر کند.

5. خشم و هیاهو/ هومن سیدى
دور و بــر زندگى آدم هــاى چهره جامعه 
همیشه حاشــیه وجود دارد و این فیلم به 
چگونگى ورود این حواشى به متن زندگى 
آنان مى پردازد. قصه، قصــه خواننده اى 
است که با یکى از هواداران خود وارد رابطه 
مى شود و این رابطه تا حدى جلو مى رود که 
به کشته شدن زن اول مى انجامد. داستان، 
تلویحاً به این موضوع مى پردازد که چگونه 
تبعات شــهرت و معروفیــت اجتماعى 
مى تواند منفى باشــد و یک فرد محبوب 

اجتماعى را در خانه و متعاقبــاً در جامعه 
منفور کند.

4. زیر سقف دودى/ پوران درخشنده
زن میانســالى از نبود توجه همسرش به 
خود رنج مى برد. هیچ تغییر مثبتى در او به 
چشــم مردش نمى آید و در مقابل، بخاطر 
کوچک ترین اتفاق منفــى، داد و قال به پا 
مى شود. در این قصه اما پاى فرزندان هم 
به میان کشیده شده و کارگردان خواسته 
اثرات زیان بــار طالق عاطفــى را روى 
ثمره هاى یک زندگى هم به نمایش بگذارد. 
در حقیقت اساســاً ایــن فیلمنامه با نیت 
تشریح همین موضوع نگارش شده و انصافاً 
به واسطه همین توجه به وضعیت فرزندان 
در خانه هاى دچار به طالق عاطفى مى توان 
گفت فارغ از ارزش هاى هنرى، به نسبت، 
نگاهى کارشناســانه تر به موضوع داشته

 است.

3. سعادت آباد/ مازیار میرى
زن داستان قرار اســت براى همسر خود 
جشــن تولد بگیرد و مخاطب در سراسر 
فیلم، درگیر قصه هر یک از آدم هاى دعوت 
شده به این مهمانى مى شــود و آخر کار 
مى فهمد این آقاى متولد که اینقدر هم از 
جانب همسرش دوست داشــته شده، با 
پرستاِر پسرشان ماجراهایى دارد. هنگام 
دنبال کردن فیلم اما از واکنش هاى عصبى 
آقا، پى به مشکوك بودن همه چیز مى بریم. 
در حقیقت، فیلم از این جنبه به ماجرا نظر 
مى کند که گاهى تعفن یک طالق عاطفى 
را با لباسى مثل جشــن تولد هم نمى توان 

پوشاند.

2. عصر یخبندان/ مصطفى کیایى
این فیلم از این منظر اهمیت دارد که شاید 
براى نخستین بار در سینماى بعد از انقالب، 
خیانت یــک زن شــوهردار را به تصویر 
کشیده است. در واقع زن داستان در حالى 
که هنوز از همسر خود طالق رسمى نگرفته 
با مردى ارتباط دارد، ضمن اینکه آلوده به 
اعتیاد هم هست و شاید همین ویژگى سبب 

شده اثر مجوز بگیرد!

1. ناهید/ آیدا پناهنده
گاهى طالق عاطفى به دلیلى مثل اعتیاد، به 
وجود مى آید که بسیار هم موجه است. این 
فیلم ماجراى زندگى زنى است که خانه اش 
را از همسر معتاد خود جدا کرده و با توجه به 
این که این مرد براى دیدن فرزندشان به آن 
خانه سر مى زند موجبات ایجاد مشکالتى 
را فراهم کرده است، به خصوص وقتى زن 
داستان درصدد آشــنایى با یک شخص 
دیگر اســت. وقتى طالق عاطفى به طالق 
رسمى و قانونى منجر نشود، گویى زن یا 
مرد باید قلب خود را از دوباره عاشق شدن 
باز بدارند و این نگاه ظریف و لطیفى است 
که کارگــردان زن این فیلــم، به موضوع

 داشت.

ر

جامعه شناسان حوزه 
خانواده بــه تازگى 
انگیزى  غــم  آمار 
ارائه کــرده اند که 
آن  جریــان  در 
گفتــه اند درصد

وجــود طــالق 
در  بسیار عاطفى  کشورمان 

باال رفته واینیک هشدار بسیار جدى براى
سالمت خانواده به شمار مى آید. این شیوه 
چش از تکه زىن چ زندگ از تلخ

مىگوید: «شوهر منه. من مى شناسمش». 
واقعیت این است که در سینماى ما خیانت 
مرد را بارها نشان داده ایم و کمتر پیش آمده 
کارگردانى جســارت کند و حالت عکس 

ماجرا را در پالن فیلمنامه خود بگنجاند.

6. شب یلدا/ کیومرث پوراحمد
مرد عاشقى دست آخر راضى مى شود زنى 
را که بسیار دوست دارد، به همراه دخترى

که دلبند اوست به خارج از کشور بفرستد. 
زیادت مندى ه به ت اینمهاج بهانه

اجتماعى را در خانه و متعاقبــاً در جامعه
منفور کند.

4. زیر سقف دودى/ پوران درخشنده
زن میانســالى از نبود توجه همسرش به
خود رنج مى برد. هیچ تغییر مثبتى در او به
چشــم مردش نمى آید و در مقابل، بخاطر
کوچک ترین اتفاقمنفــى، داد و قال به پا
مى شود. در این قصه اما پاى فرزندان هم
به میان کشیده شده و کارگردان خواسته
ى ا عاطف طالق ا ب اتزیان اث

2. عصر یخبندان/ مصطفى کیایى
شا ک ا ا ظ ا ا ل ف ا

تازه ترین تصویر از امیر جعفرى و جواد عزتى در فیلم سینمایى «چهار انگشت» به کارگردانى حامد 
محمدى و تهیه کنندگى حمید پنداشته در کشور کامبوج منتشر شد.

فیلم سینمایى «چهار انگشت» به کارگردانى حامد محمدى و تهیه کنندگى حمید پنداشته که در کشور 
کامبوج مقابل دوربین رفته است، با طى کردن مراحل فنى آماده نمایش شد. هم اکنون این فیلم در 

انتظار پروانه نمایش است تا پس از آن در نوبت اکران قرار بگیرد.
جواد عزتى و امیر جعفرى،  بازیگران اصلى «چهار انگشت» هستند. فیلم، قصه دو دوست است که براى 

اتمام یک کار ناتمام به کامبوج سفر مى کنند اما درگیر اتفاقاتى مى شوند...
این فیلم اولین محصول مشترك ایران و کامبوج است و پاز استودیو از کمپانى کانتانا در تولید آن مشارکت 

داشته است. صحنه هایى از این فیلم نیز در تایلند و ایران مقابل دوربین رفته است.

 

 

ى 

رکت 

امیر جعفرى و جواد عزتى در کامبوج

محیا حمزه

طى سال هاى اخیر چند اثر سینمایى بنا به دالیلى اکران نشدند و به نوعى توقیفى به حساب مى آیند. 
تعداد فیلم هاى توقیفى سینماى ایران در حال حاضر کم نیست اما هنوز براى امکان نمایش خیلى 

از آنها مى شود امیدوار بود. 
سال گذشته پس از اولتیماتوم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى براى تعیین تکلیف فیلم هاى توقیفى 
سرانجام خبرهاى امیدوارکننده اى به صورت رسمى در این باره منتشر و قرار شد «آشغال هاى دوست 
داشتنى»، «عصبانى نیستم!»، «خانه دختر» و «خانه پدرى» و «پارادایس» با اعمال اصالحاتى تا 
پایان سال 96 اکران  شوند. خبرى که آن روز به نقل از معاون ارزشیابى و نظارت سازمان سینمایى 

بازتاب زیادى در رسانه هاى خبرى داشت و دیگر اخبار فرهنگى را تحت الشعاع خود قرار داد.
اما از میان آن پنج فیلم فقط اکران فیلم هاى «عصبانى نیستم!» و «خانه دختر»  تأیید شد و اکران 
«عصبانى نیستم!» در تیرماه امســال در حالى پایان  یافت که انتظار مى رفت دستکم یکى دو فیلم 
توقیفى دیگر هم در این مدت به نمایش عمومى درآیند. طبق اعالم قبلى قرار بود عالوه بر «خانه 
دختر» و «عصبانى نیستم!»، فیلم هاى دیگرى مثل «خانه پدرى» کیانوش عیارى و «آشغال هاى 
دوست داشتنى» محسن امیریوسفى هم  با گرفتن مجوز اکران خیلى زودتر نمایش داده شوند، ولى از 
آنجا که عیارى زیر بار نرفت تا «خانه پدرى» را با حذف یک سکانس مهم از ابتداى فیلم نمایش دهد، 
مجوز اکران محدود آن صادر شد که از نظر عیارى این کار به نوعى از سر باز کردن بود و به همین 

دلیل تاکنون حاضر نشده «خانه پدرى »اش را در هیچ سینمایى نمایش دهد.
معاون نظارت و ارزشیابى سازمان ســینمایى درباره «آشغال هاى دوست داشتنى» اظهار کرده بود: 
«نباید فراموش کرد بخشى از فیلم به فتنه سال 88 مربوط است که به هر حال آن مسئله خط قرمز 
نظام است، یعنى مسئله فتنه از آن جنبه اى که محسن امیریوســفى به آن نگاه کرده مردود و جزو 
خطوط قرمز است که طبیعتًا شوراى پروانه نمایش هیچ دوره اى به آن مجوز نخواهد داد، ولى آقاى 
امیریوسفى آن  بخش ها را اصالح کرده و مواردى که جزو فتنه بوده همه برطرف شده است و االن 
فیلم تبدیل شده به اثرى که فضاى گفتمانى ایجاد مى کند و فرزندان یک خانواده مثل فرزندان یک 

نظام هرکدام با طرز تفکرى متفاوت با یکدیگر گفتگو مى کنند.»
البته در این بین معلوم نیســت تکلیف دیگر فیلم هاى توقیفى چه مى شــود و آیا قرار است پس از 
«عصبانى نیستم!» فیلم هاى مشکل دار دیگرى هم نمایش داده شــوند یا خیر؟ مخصوصًا اینکه 
از فیلم هایى مثل «گزارش یک جشــن» حاتمى کیا، «خرس» خســرو معصومى، «صد سال به 
این ســال ها» ســامان مقدم و «خیابان هاى آرام» کمال تبریزى هیچ خبرى مبنى بر پیگیر بودن 

تهیه کنندگانشان نیست.
در این بین داروغه زاده خبر از اکران ســه فیلم توقیفى داده و مى گوید: «به تدریج مشــکالت این 
فیلم ها حل خواهدشد. تعدادى از فیلم ها سال گذشته مشکالتشــان حل شد و اکران شدند. فکر 
مى کنم امسال «پارادایس»، «آشغال هاى دوست داشتنى» و «خانه پدرى» اکران شوند و اتفاقات 

مثبتى در انتظار آنهاست.» 
باید منتظر ماند تا ببینیم این زمان کى فرا مى رسد!

3  فیلم  توقیفى 
از گنجه ارشاد بیرون مى آیند

«کودك شو» 
پــس از افشــاگرى هاى امیرمهــدى ژوله، نویســنده به روزهاى پایانى پخش رسید

سریال هاى طنز درباره سانســورهایى که در تلویزیون 
روى مى دهد و دعوتش از دیگر نویسندگان براى اقدامى 
مشابه، مهراب قاســم خانى و بهاره رهنما به این دعوت 

پاسخ مثبت دادند.
در همین زمینه، قاســم خانى، نویسنده ســریال «دزد و 
پلیس» که مهر ماه 91 به کارگردانى ســعید آقاخانى از 
شبکه 3 سیما پخش مى شد، درباره سانسور در این سریال 
نوشــت: «توى طرح اولیه اى که نوشتم، تمام محله اى 
که خانواده شقایق و هومن زندگى می کردن دزد بودن و 
فقط با دزدها وصلت می کردن. زن ها و مرداى خانواده 
بهنام هم به صورت موروثى پلیس بودن و اونا هم فقط با 
پلیس ها ازدواج می کردن. قصه هم از یه جایى "رومئو 

ژولیت"  می شد. عشــق یه پلیس و یه و 
دزد.

همون اول گفتــن یه خانواده 
پلیــس اصًال نمی شــه و اجازه 
ندارى با پلیس شــوخى کنى. ما 
هم گفتیم چشــم و فقط بهنام پلیس 
شد. بازنویسى شــد. گفتن یه محله دزد 
نمی شه و توهین به محل محسوب می شه. 
گفتیم ما که اســم محل رو نیاوردیم. گفتن به هر 
حال می شه محدوده اش رو تشخیص داد. گفتیم چشم. 
بازنویسى کردیم و تبدیل شد به یه خونه با چندین خانواده 
که همه شون دزدن. گفتن نمی شه و این مفهوم رو القا 

می کنه که همه مردم دزدن. یه نفرشون دزد نباشه. گفتیم 
چشم. یه شخصیت غیر دزد بین همسایه ها اضافه کردیم. 
گفتن نمی شه. اگه این دزد نیست چرا لو نمی ده بقیه رو؟ 
گفتیم یه کارى می کنیم ندونه. گفتن اون وقت معنیش 
این می شه که تنها کسى که دزد نیست احمقه. بازنویسى 
شد. فقط چند تا همسایه دزد شدن. گفتن مادر خانواده دزد 
نباشه. توهین به مقام مادره. بازنویسى شد و مادر رو ک ًال 
حذف کردیم. گفتیم مرده. گفتن حاال توهین به مقام پدره. 
بازنویسى شد. پدر رو هم تبدیل کردیم به دزد توبه کرده... 
تهش هم به هیچ قیمت راضى نشدن شقایق و بهنام به 

هم برسن. حتى گفتیم شــقایق دزدى رو کنار می ذاره و 
توبه می کنه... نشد...»

اما بهاره رهنما، بازیگر ســینما و تلویزیــون هم با بیان 
اینکه در طول 25 سال فعالیتش در تلویزیون، مدام براى 
خندیدن تذکر مى گرفت تا دندان هایش معلوم نباشــد. 

تأکید کرد که فقط مى تواند واقعى بخندد.

رهنما با انتشار پستى در اینستاگرام درباره سانسورهایى 
که در موردش در تلویزیون صورت گرفته است، نوشت: 
«در تمام این 25 سال مرتب نماى خندیدن من سانسور 
شد و تذکر دادند طورى بخند که دندان هایت معلوم نباشند 
ولى من فقط بلدم واقعى بخندم. البد دلیل توقیف شدن 
قسمت «عبدى شو» من و همسرم هم خنده هاى خانمان 

برانداز من بوده.»

افشاگرى هاى جدید درباره سانسور در تلویزیون

در پایان سرى دوم برنامه، خانواده برگزیده یک دســتگاه آپارتمان را به عنوان جایزه خود دریافت 
برگزیده سند خواهد خورد.خواهند کــرد؛ آپارتمانى که به نــام فرزند خانواده 

«کودك شو» روى آنتن 2دوشــنبه 12 شــهریور ماه قســمت پایانى 
مى رود.

رأى و نظر مردم است، به دلیل اینکه انتخــاب نهایى برنده ها با 
مردمى، دو قسمت دیگر پس از پخش این قســمت و دریافت آراء  
نهایى و اهداى آپارتمان باقى مى ماند که مربوط به معرفىبرگزیده 
آینــده ضبط و ســپس به او اســت که با حضور مهمانى ویژه در 

پخش خواهد شد.

تازه ترین تصویر از امیر ج
محمدى و تهیه کنندگىح
فیلم سینمایى «چهار انگش
کامبوج مقابل دوربین رفت
انتظار پروانه نمایش است
جواد عزتى و امیر جعفرى
اتمام یک کار ناتمام به کا
این فیلم اولین محصول م
داشته است. صحنه هایى

امیر جعفر

نوشــت: «توى طرح اولیه اى
که خانواده شقایق و هومن زندگ
فقط با دزدها وصلت می کردن
بهنام هم به صورت موروثى پلی
پلیس ها ازدواج می کردن. قص

ژولیت" می شو 
دزد

همون
پلیــس
ندارىب
هم گفتیم چ
بازنویسى شد.
نمی شه و توهین به
گفتیم ما که اســم محل
حال می شه محدوده اش رو تش
بازنویسى کردیم و تبدیل شد به
که همه شون دزدن. گفتن نمی

8 طالق عاطفى سینماى ایران 
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 در فوتبال ایران تا تیم ها مى بازند تماشــاگران شــعار
مى دهند بازیکن بى غیرت نمى خواهیم. اتفاقى که در 

بازى هفته گذشته استقالل – السد هم رخ داد.
«وینفرد شــفر» کــه روى نیمکــت بــود و از مهدى 
رحمتــى کــه در درون دروازه بازى کرد تــا «الحاجى 
گرو» کــه در نوك خط حمله قرار گرفــت، همه و همه 
به دنبــال برد بودند چراکــه این برد بــراى همه فایده 
داشــت. اســتقالل به صعود بــه مرحله بعــد به جام 
نزدیک تر مى شــد. این صعود یک افتخار بزرگ براى 
تک تک بازیکنان استقالل رقم مى زد. بازیکنان پاداش

مى گرفتند. قیمتشان بیشتر مى شد و... پس هیچ دلیل 
قانع کننده اى وجود نداشــت که استقاللى ها در میدان

کم فروشى کنند تا بى غیرت خطاب شوند!
اصًال بى غیرت در فوتبال چه معنایى دارد؟ واقعیت این 

است که السد، هم فردى وهم تیمى بهتر از استقالل بود 
و بهتر بازى کرد و مزد زحمات خود را با سه گل گرفت. 
حقیقت را مهــدى رحمتى در بخشــى از مصاحبه اش 
گفت: «زورمان به تیم السد نرسید! آنها بهتر از ما بودند.»
استقالل پیش از این شــش گل از تیم العین خورده بود. 
پرسپولیس هم چهارتا از الهالل! اینها به دلیل بى غیرتى 
بازیکنان نیست. اگر استقاللى ها بى غیرت بودند که تا 
این مرحله از بازى ها صعود نمى کردند. هر چند اکنون 
هم کار براى اســتقالل تمام نشده اســت و 90 دقیقه 

فرصت دارد تا نتیجه بازى رفت را جبران کند.
این فاصله، فاصله فوتبال باشگاهى ما با دیگر کشورهاى 
آسیایى است. اگر این را نپذیریم این فاصله همچنان باقى 
مى ماند. آخرین بارى که یک تیم ایرانى در آسیا قهرمان 
شده را به یاد دارید؟ تیم پاس با مربیگرى فیروز کریمى. 

بازیکنان این تیم امروز بیشترشان پدر بزرگ هستند.
نتیجه 3 بر یک اســتقالل در برابر الســد یک واقعیت 
ملموس و قابل درك است. نتوانستیم از نظر فوتبالى با 
حریف مقابله کنیم و این دلیل بر بى غیرتى نیســت. در 
جام جهانى خیلى از تیم ها با وجود تالش فراوان بازى را 

باختند. آیا بازیکنان آنها بى غیرت بودند؟
تعصب و غیرت دو واژه بیگانه در فوتبال حرفه اى هستند. 
اگر روزى خوب بازى کردیم و بردیم به معنى بى غیرت 
بودن تیم حریف نیســت. بدین معنى اســت که تیم در 
اجراى تاکتیک موفق بوده و تالش کرده است. این یک 
رفتار خطرناك است. اگر برد السد را به بى غیرتى استقالل 
ربط دهیم همانطور که اشاره شــد فاصله فنى دو تیم را 
نخواهیم دید! دراین صورت چنین مســابقه اى و چنین 

نتیجه اى براى استقالل تکرار خواهد شد.

اســتقالل باید بهتــر تمرین مــى کرد تا بهتــر بازى
 مــى کــرد. اســتقالل بایــد «مامــه تیــام» را نگه 
 . همچنین «ســرور جپــاروف» را مــى داشــت.
اســتقالل باید در یارگیرى ابتداى فصــل بهتر عمل 
مى کرد. اســتقالل باید به جاى «نوى مایر»، «طارق 
همــام» و الحاجــى بازیکنــان بهترى را بــه خدمت
 مى گرفت. اســتقالل باید تاکتیک بهتــرى براى این 
بازى انتخاب مى کرد. اســتقالل باید تمرینات شروع 
فصل خود را زودتر آغاز مى کرد و شــفر باید قید تحلیل 
جام جهانــى براى یکى از شــبکه هــاى تلویزیونى را
مى زد و زودتر به تهران مى آمد. اســتقالل باید به جاى 
بازیکنان مصدوم نفراتى را در اختیار مى گرفت که اکنون 
عصاى دســت تیم بودند نه اینکه ماه ها بعد براى بازى 

آماده شوند.

بى غیرتى نیست؛ زورتان نمى رسید!

نصف جهان پارس جنوبى جم بر خالف شــرایط 
خوب فنى از نظر مالى شرایط خوبى ندارد.

هنوز بــا بازیکنانى که فصل گذشــته از این تیم 
جدا شده اند تسویه حساب نشده است. دستیاران 
مهدى تارتار و بخشى دیگر از اعضاى کادر اجرایى 
50 درصد از مطالبات فصل گذشته خود را نگرفته اند 
و هنوز پرداختى در فصل جدید به بازیکنان انجام 
نشده است. همه اینها در حالى است که تیم زیر نظر 

وزارت نفت اداره مى شود. 
بهرام رضاییان، مدیر عامل باشگاه پارس جنوبى 
جم  در واکنش به مشکالت مالى تیمش در رادیو 
بوشهر گفت: «مجلس قانونى را مصوب کرده که به 
ضرر فوتبال است. فوتبال حال و روز خوشى ندارد. 
فوتبال نه درآمد دارد و نه چیز دیگرى. اسپانســر 
نیست، حق پخش نیست، تبلیغات محیطى وجود 
ندارد و فوتبال رها شده است. االن شما استقالل 
و پرســپولیس را ببینیــد؛ بازیکنان ایــن تیم ها 
طلب هایشان را مى بخشند تا در بازى هاى آسیایى 
مشــکل  بــه 

نخورند.» 

 سایت «ورزش ســه» هم در مطلبى با انعکاس 
صحبت هاى مدیرعامل پارس جنوبى جم نوشت: 
«مصوبه مجلسى که بهرام رضاییان به آن اشاره 
کرده این اســت که وزارت نفت حق هزینه براى 
ورزش قهرمانى را ندارد و ورزش قهرمانى به تیم 
فوتبال در لیگ برتر خالصه مى شود. به واقع این 
تیم اگر امروز در دسته اول بود مشکلى براى تأمین 
هزینه ها نداشــت. این قانون به صنعت نفت هم 
آسیب زده. هر چند بر اساس تالش آبادانى ها هم 
اکنون هزینه هاى اصلى این تیم را منطقه آزاد اروند 
پرداخت مى کند. دیگر تیم نفتى هم نفت مسجد 
ســلیمان اســت که از این قانون ضربه شدیدى 
خورده اســت و هنوز راهکارى براى کمک به این 

تیم اندیشیده نشده است.»
حرف تلخ مدیر عامل لیگ برترى جایى است که
مى گوید فوتبال به حال خود رها شــده اســت. 
متأســفانه تیم هــاى مــا از منابع اصلــى نظیر 
تبلیغات محیطى و حق پخــش درآمدى ندارند! 
در حالى که در فوتبال حرفه اى این دو آیتم بیش 

از نیمى از هزینه هاى جارى تیم را تأمین مى کند.

نصف جهان بخش آنالیز تیم فوتبال ســپاهان در 
گزارشى که براى رسانه هاى مختلف ارسال و در 
منابع رسمى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم درج 
کردند، با ارائه اطالعاتى از دیدار برابر تراکتورسازى 
به انتقاداتى که در مورد افت عملکرد تیم در نیمه 

دوم وجود دارد، پاسخ دادند.
ســپاهان در دیدار برابر تراکتورسازى نیمه اول را 
با پیروزى به رختکن رفت ولى در نیمه دوم موفق 
به حفظ برترى خود نشد و با تساوى 2 بر 2 زمین 
مسابقه را ترك کرد. این نمایش و همینطور افت 
عملکرد سپاهان در دیدار برابر پیکان که در نیمه 
دوم اتفاق افتاد، ســبب  شد تا شــائباتى در مورد 
آمادگى بدنى سپاهانى ها به خصوص در نیمه دوم 
پیش بیاید که بخش آنالیز باشگاه سپاهان با انتشار 
داده هاى دیدار برابر تراکتورسازى به این موضوع 

واکنش نشان داده است.
«نگاه ســطحى به دقایق پایانى دیدار سپاهان و 
تراکتورسازى شــاید این ذهنیت را ایجاد کند که 
ســپاهان تا حدودى از لحاظ بدنى دچار افت شده 
اما براى آگاهى ذهنیــت هواداران صاحبان اصلى 
باشــگاه به طور دقیق و آمارى توضیحاتى را الزم 

مى دانیم. 
جدول میانگین فردى کّمیــت و کیفیت دوندگى 
تیم ســپاهان در دیدار با تراکتور ســازى نشــان 
مى دهد که کاهش محسوســى در شاخصه هاى 
آمادگى جســمانى تیم در نیمه دوم وجود ندارد و 
حتى شاخص مســافت اســتارت ها در نیمه دوم 
نسبت به نیمه اول افزایش هم داشته است. این در 
حالى است که تحقیق دانشگاهى در مورد کیفیت 
و کّمیت دوندگى در پنج لیگ معتبر دنیا در ســال 
2016 نشان مى دهد که به طور میانگین 8 درصد 
افت در مسافت دوندگى نیمه دوم نسبت به نیمه 

اول اتفاق مى افتد. 
این آمار بیانگر شرایط مناسب تیم از لحاظ جسمانى 
است و آنچه موجب اتفاقات مشابه نیمه دوم برابر 
تراکتور سازى مى شود فارغ از اشتباهات داورى و از 
دست دادن موقعیت هاى گلزنى براى اضافه کردن 
فاصله، دوران گذار تیم از شرایط دو فصل گذشته 
است، پروسه شخصیت سازى تیم در قالب برنامه 
"بازگشت به افتخارات گذشته" در حال اجراست و 
مســلمًا نیازمند زمان و حمایت براى تبدیل شدن 

سپاهان به مدعى اصلى قهرمانى است.»

نصف جهان  ظاهراً چک اول باشگاه استقالل که در ازاى خرید مرتضى تبریزى در 
اختیار باشگاه ذوب آهن قرار گرفته بود پاس نشده است.

این در حالى است که بیش از ده روز نیز از موعد چک گذشته است. طبیعتًا باشگاه 
ذوب آهن از این اتفاق ناراحت اســت به خصوص که براى پرداخت بخشــى از 

دستمزدهاى بازیکنان روى این پول حساب باز کرده بود.

با این وجود بحث بازگرداندن مرتضى تبریزى به تیم ذوب آهن مطرح نیســت. 
بندى در قرارداد دو باشگاه گنجانده شده که اگر چک ها به موقع پاس نشود باشگاه 

استقالل باید نیمى از مبلغ قرارداد را به عنوان غرامت پرداخت کند.
باشگاه استقالل با ابراز تأســف از این رخداد قول داده که به زودى چک باشگاه

 ذوب آهن را پاس خواهد کرد.

نصف جهان   آخر هفته گذشــته خبرى منتشــر شد که
فروغ مورى، مهاجم باارزش تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
که دو فصل پیش بهترین بازیکن لیگ برتر هم شده بود 

به ملوان انزلى پیوست.
مورى ســال گذشــته در نیم فصل نخســت یکى از 
مهره هاى مهم تیم تحت هدایت ســمیه شهبازى بود 
اما به دلیل پارگى رباط صلیبى نیم فصل دوم را تقریبًا از 

دست داد و سپاهان از نبود بهترین گلزنش متضرر شد.
در شرایطى که به نظر مى رســید سپاهان در این فصل 
تیمش را براى قهرمانى ببندد و الزمه این هدف، حفظ 

مهره هاى کلیدى مثل فروغ مورى بــود، این بازیکن 
در نهایت در تصمیمى ناگهانى با ملــوان انزلى قرارداد 

بست.
ملوان پس از چنــد فصل دورى از ســطح اول فوتبال 
بانوان ایران امســال دوباره به لیگ بازگشــته و با عزم 
جدى در حال تقویت تیم خود اســت. مریم ایراندوست، 
مربى – بازیکن ملوان پیــش از این عنوان کرده بود که 
ملوان با حمایت باشگاه تیمى قدرتمند را روانه لیگ برتر 
فوتبال بانوان مى کند و جذب چنــد بازیکن مؤثر را در 

دستور کار خود دارد. 

تحریم تیم هایى که بوى نفت مى دهند!

ما کم نمى آوریم!

ترامپ علیه نویمایر! 

«مارکوس نویمایر» به آلمان و ســپس به 

سوئیس بر مى گردد تا چالش بزرگى که 

براى زندگى اش رخ داده را حل کند.

مشکالتى که براى «کارلوس کى روش» 

رخ داده بــود این بار گریبــان مارکوس 

انى را در استقالل گرفته است.  
نویمایر آلم

او قبل از بازى با الســد با خبر شوك آورى 

روبه رو شده اســت. مارکوس همسرى 

سوئیســى و تابعیت دوگانــه آلمانى - 

سوئیسى دارد. او که حساب هاى مالى اش 

ز کرده بوده، با عقد قرارداد 
را ســوئیس با

با ایران و ارســال اولین بخــش از مبلغ 

قراردادش از حســاب ایران، با تحریم 

از ســوى بانک هاى کشورش روبه 

رو شــده و تمام حساب هاى

 مالى اش را مسدود کرده اند.

حاال این بازیکــن از تعطیلى 

گ استفاده کرده و ایران را 
لی

ترك کرده تا بتواند این مشکل 

را حل کند. مشکلى 
که شــاید 
روزهایــى 
زمان  کــه 
مى برد تا حساب هایش را از مسدودى در 

 به آلمان منتقل کند، کمى بیشتر از 
بیاورد و

تعطیلى تمرینات باشد.

او فعالً در شوك است و نمى داند چه باید 
بکند!
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ایــن تیم ها  ببینیــد؛ بازیکنان و پرســپولیس را
طلب هایشان را مى بخشند تا در بازى هاى آسیایى

مشــکل  بــه 
نخورند.» 

اصلــى نظیر متأســفانه تیمهــاى مــا از منابع
حق پخــش درآمدى ندارند!  تبلیغات محیطى و
در حالى که در فوتبال حرفه اى این دو آیتم بیش 

از نیمى از هزینه هاى جارى تیم را تأمین مى کند.

ترامپ علیه نویمایر! 

«مارکوس نویمایر» به آلمان و ســپس به 

سوئیس بر مى گردد تا چالش بزرگى که 

براى زندگى اش رخ داده را حل کند.

مشکالتى که براى «کارلوس کى روش» 

رخ داده بــود این بار گریبــان مارکوس 

انى را در استقالل گرفته است.  
نویمایر آلم

او قبل از بازى با الســد با خبر شوك آورى 

روبه رو شده اســت. مارکوس همسرى 

سوئیســى و تابعیت دوگانــه آلمانى - 

سوئیسى دارد. او که حساب هاى مالى اش 

ز کرده بوده، با عقد قرارداد 
را ســوئیس با

با ایران و ارســال اولین بخــش از مبلغ 

قراردادش از حســاب ایران، با تحریم

از ســوى بانک هاى کشورش روبه 

رو شــده و تمام حساب هاى

 مالى اش را مسدود کرده اند.

حاال این بازیکــن از تعطیلى

گ استفاده کرده و ایران را 
لی

ترك کرده تا بتواند این مشکل 

را حل کند. مشکلى 
که شــاید
روزهایــى
زمان  کــه 
مى برد تا حساب هایش را از مسدودى در 

 به آلمان منتقل کند، کمى بیشتر از 
بیاورد و

تعطیلى تمرینات باشد.

او فعالً در شوك است و نمى داند چه باید 
بکند!

زززبذوبــى ها عصبــــــــــــــانى از استقالل نن سصبعصبهه ز ى ها عصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانىىىىىىىىىىىىىىىى  اااااااااااازز استان

سرقت طالى سپاهان توسط شمالى ها!

على کفاشــیان تا کمتر از هفت ماه دیگر از یک درآمد 
بزرگ محروم مى شود. البته شاید این رقم را رقم درشتى 
براى او ندانید اما مثًال آقاى رئیس از کادوى جنجالى بالتر 
به رؤساى فدراسیون ها نگذشت و پس نداد یا خودروى 
اهدایى به ملى پوشــان را هم پاداش خود دانست و از 

حقش براى اشکان دژآگه نگذشت.
على کفاشــیان تنها چند مــاه دیگر زمــان دارد تا در 
کرســى نایب رئیســى AFC بماند. او که حتى اگر 
خودش هــم کاندیداى نایب رئیســى منطقه مرکزى 
آسیا مى شد هم شــانس کمى براى بردن این کرسى 
از رئیس فدراسیون ازبکستان داشت و حتى مى گویند 
بر سر این پســت از قبل توافق شــده بوده تا دوره اول 
کفاشــیان رئیس باشــد و دوره بعد ازبک هــا، حاال با 
این چالش روبه رو اســت که اصًال براى این کرســى 
از سوى فدراســیون ایران معرفى نمى شود. چون هر 
فدراســیون تنها مى تواند براى هیئت اجرایى یک نفر 
را کاندیدا کند و اگر نایب رئیســى از یک کشــور رأى 
بیاورد، دیگر عضویت هیئت اجرایى به آن کشــور داده 
نمى شود. به همین دلیل اگر کفاشیان براى نایب رئیسى 

کاندیدا شود، تاج دیگر شانسى براى بودن در هیئت 
اجرایى ندارد و اصًال دوست ندارد اشتباه سال 2011 

على سعیدلو با کفاشیان را تکرار کند!
براى همین آخرین گمانه زنى ها که حتى على کفاشیان 
هم آن را به طور ضمنى تأیید کرده این اســت که تاج 
خودش براى هر دو جایگاه کاندیدا مى شود و به طور قطع 

عضو هیئت اجرایىAFC مى شود چون از 47 کشور 
عضو مجمع 24 تاى شان عضو هیئت اجرایى 

آسیا هستند!
آنچه اما این تغییرات در این جایگاه براى 
این دو تفاوت خواهد داشت، درآمدهاى 
دالریشان است. عضویت در سمت هاى 
رسمى چون هیئت اجرایى به طور 
ســالیانه ، درآمدى حدود 35 هزار 
دالرى دارد. به این ماجرا بیافزاید 
درآمدهــاى 200 دالرى بــراى 
هر روز مأموریت بیــن المللى که 
اقًالً ســالى یک ماه خواهد بود. 

این یعنى رقمــى حدود 500 
میلیون تومان درآمد 

ســالیانه براى 
عضویت در چنین

 جایگاه هایى.

هافبک تیم تراکتورسازى با هواداران این تیم خداحافظى کرد.
یوسف سیدى که چند هفته اى است جایى در ترکیب تراکتورسازى ندارد و گفته مى شد 
از این موضوع ناراحت است، با انتشار پستى در اینستاگرامش از این تیم خداحافظى کرد.

سیدى در دو بازى ابتدایى تراکتورسازى به صورت ثابت به میدان رفت اما با اضافه شدن 
بازیکنان خارجى و مسعود شجاعى و اشکان دژآگه دیگر جایى براى بازى کردن 

نداشت تا اینکه در نهایت تصمیم به جدایى گرفت.
سیدى در اینستاگرامش نوشت: «سالم به همه هواداران گل تراکتورسازى. 
ممنون بابت همه روزهــاى خوبى که برایم ســاختید. من هیچ زمانى 

را فراموش نمى کنم. پرشورهاى عزیز، محبت هاى شما 
شــما معنى واقعى حامى تیم را نشان 
دادید. خداحافظى نمى کنم زیرا در کنار 
شــما خواهم بود و روزى به زمین با پیراهن 
خوشرنگ تراکتورســازى برمى گردم. پس تا سالمى 
دیگر با پیراهن تیم محبوبم به یادتان خواهم 

بود.» 
و تکنیکى هنوز مقصــد بعدى اش را ایــن بازیکن ســرعتى 

روابط موجود میان دو باشگاه ماشین انتخاب نکــرده اما با توجه به 
بودن مالک دو باشگاه احتمال اینکه سیدى سازى و تراکتورسازى و یکى 

به دیگر تیم تبریز بپیوندد زیاد اســت. باید منتظر ماند و دید در نهایت او 
کدام تیم را انتخاب مى کند.

شیان را تکرار کند!
گمانه زنى ها که حتى على کفاشیان 
ضمنى تأیید کرده این اســت که تاج 
 جایگاه کاندیدا مى شود و به طور قطع 

7 مى شود چون از 47 کشور  AFCى
ى شانعضوهیئت اجرایى

ت دراینجایگاه براى
 داشت، درآمدهاى
یت در سمت هاى
 اجرایى به طور 
5 حدود 35 هزار

 ماجرا بیافزاید 
دالرى بــراى 
ــن المللى که 
ه خواهد بود. 

حدود 500
درآمد مان درآمد مان

لیانه براى 
چنین عضویت در

 جایگاه هایى.

هافبک تیم تراکتورسازى با هواداران این تیم خداحافظىکرد.
یوسف سیدى که چند هفته اى است جایىدر ترکیب تراکتورسازى ندار
این موضوع ناراحت است، با انتشار پستى در اینستاگرامش از این تیمخ از
سیدى در دو بازى ابتدایى تراکتورسازى به صورت ثابت به میدان رفت ام
بازیکنان خارجى و مسعود شجاعى و اشکان دژآگه دیگر جایى بر

نداشت تا اینکه در نهایت تصمیم به جدایى گرفت.
سیدى در اینستاگرامش نوشت: «سالم به همه هواداران گل
ممنون بابت همه روزهــاى خوبى که برایم ســاختید.

را فراموش نمى کنم. پرمحبت هاى شما 
شــما معنى واقعى حام
دادید. خداحافظى نمىک
شــما خواهم بود و روزى به
خوشرنگ تراکتورســازى برمى گردم
دیگر با پیراهن تیم محبوبم به

بود.» 
و تکنیکى هنوز مقصــایــن بازیکنســرعتى

روابط موجود میان دوانتخاب نکــرده اما با توجه به 
بودن مالک دو باشگاه احتمسازى و تراکتورسازى و یکى

به دیگر تیم تبریز بپیوندد زیاد اســت. باید منتظر ماند و
کدام تیم را انتخاب مى کند.

از این تیم تبریزى به آن تیم تبریزى کرسى نیم میلیاردى در انتظار تاج 
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 ((آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت)) 
1-برابر راى شماره 139760302177000444 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم یوسفى فرزند 
عبدالعلى به شماره شناسنامه 132 نجف آباد و شــماره ملى 1092050159 درششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2182 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 116 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عبدالعلى یوسفى محرز گردیده است. 
2- برابر راى شماره 139760302177000445 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد مجنونى دهقى 
فرزند رحمت اهللا به شماره شناســنامه 155 نجف آباد و شماره ملى 1092018875 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 2182 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 252/60 مترمربع انتقالى از مالک رســمى  آقاى عبدالعلى یوسفى محرز 

گردیده است. 
3- برابر راى شماره 139760302177000443 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قدرت اله کوهستانى 
دهقى فرزند محمد به شماره شناســنامه 60 نجف آباد و شماره ملى 1092005935 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 410 فرعى و 411 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 129/35 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد حسین 

اللى و آقاى عبدالحمید عادلى محرز گردیده است. 
4- برابر راى شماره 139760302177000441 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابراهیم صداقت دهقى 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 4901 نجف آباد و شماره ملى 1090566166 درششدانگ یکباب 
مغازه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2111 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 19 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى احمد صداقت محرز گردیده است. 
5- برابر راى شماره 139760302177000442 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى احمد صداقت فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 27 نجف آباد و شــماره ملى 1091877165 درششدانگ یکباب مغازه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 2111 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

19/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى احمد صداقت محرز گردیده است. 
6- برابر راى شماره 139760302177000437 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کشور حسین هاشمى 
دهقى فرزند احمد به شماره شناسنامه 12 نجف آباد و شــماره ملى 1091969744 درسه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1641  فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 273/33 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث آقاى 

على مومنى دهقى محرز گردیده است. 
7- برابر راى شماره 139760302177000438 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهرام مومنى دهقى 
فرزند عبداهللا به شماره شناسنامه 62 نجف اباد و شماره ملى 1091951306 درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1641  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 273/33 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث آقاى على مومنى 

دهقى محرز گردیده است. 
8- برابر راى شماره 139760302177000440 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه توکلى دهقى 
فرزند فتحعلى به شماره شناسنامه 53 نجف آباد و شماره ملى 1091888426 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1196 باقیمانده  فرعى و ششدانگ پالك 1279 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 228/77 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى 

خانم فاطمه اللى وخانم جهان سلطان کالنترى دهقى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 139760302177000439 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جعفر اللى فرزند حبعلى 
به شماره شناسنامه 59 نجف آباد و شماره ملى 1092039740 در ششدانگ یکباب خانه احداثى 
بر روى قســمتى از پالك 1196 باقیمانده  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 101/12 مترمربع انتقاى از مالک رسمى آقاى حسن توکلى محرز گردیده است. 
10- برابر راى شماره 139760302177000366 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شهربانو یارى دهقى 
فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه 84 نجف آباد و شماره ملى 1091902089 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 838 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 191/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداهللا امینى دهقى 

محرز گردیده است. 
11- برابر راى شماره 139760302177000367 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباسعلى آقابابایى 
فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 4824 نجف آباد و شماره ملى 1090565399 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 838 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 191/70 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى اسداهللا امینى 

دهقى محرز گردیده است. 
12- برابر راى شماره 139760302177000369 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم آزاده مومنى دهقى 
فرزند نصراهللا به شماره شناسنامه 29 نجف آباد و شماره ملى 1092073566 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك  هاى 838 فرعى و 837 فرعى و 3252 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 161/85 مترمربع انتقالى از مالکین رســمى آقاى 
اسداهللا امینى دهقى و عباسعلى جبارى و شهربانو یارى و نعمت اله آقابابایى محرز گردیده است. 
13- برابر راى شماره 139760302177000368 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهمن مومنى دهقى 
فرزند على به شماره شناسنامه 212 نجف آباد و شماره ملى 1092069836 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3378 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 176/92 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على عادلى محرز گردیده است. 
14- برابر راى شماره 139760302177000370 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن براتى خرمنانى 
فرزند حسینعلى به شماره شناسنامه 19 تیران و شماره ملى 5499532486 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 512 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 161/50 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى اسداهللا میرزا رضى  محرز گردیده است. 
15- برابر راى شماره 139760302177000371 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى  رضا خدابخش دهقى 
فرزند على به شماره شناسنامه 4948 نجف آباد و شماره ملى 1090566638 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1192 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 306/70 مترمربع انتقالى از مالک رســمى خانم سکینه خدابخش 

محرز گردیده است. 
16- برابر راى شــماره ى 139760302177000372 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم  فرخ  مومنى 
دهقى فرزند کرمعلى به شماره شناســنامه 4590 نجف آباد و شماره ملى 1090563051 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1192 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 306/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم سکینه 
خدابخش و رضا خدابخش و رضا خدابخش محرز گردیده است. در اجراى ماده یک قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى 
که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در 
دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط بــه ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج 
شنبه 1397/05/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1397/06/10 م الف نوبت دوم: 224005 

ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد امالك مهردشت/ 5/660
مزایده 

شعبه 120 اجراى احکام مدنى در نظر دارد در جلسه مزایده اى درخصوص کالسه 961783 ج 20 
له فهمیه حاجى صباغ ملیح الزمان و الهه و شکوه همگى حاجى صباغ علیه فریده حاجى صباغ به 
ادرس اصفهان خیابان آبشار اول بن بست رضوان مجتمع آالله طبقه همکف و محمدرضا حاجى 
صباغ به ادرس اصفهان خیابان کمال اســماعیل کوچه مجمر کوچه حاتم بیک مقابل مســجد 
جواداالئمه منزل دوم طبقه ســوم درب کرم رنگ و پریچهر مجیدپور بــه ادرس اصفهان کمال 
اسماعیل خیابان مجمر کوچه حاتم بیک روبروى مسجد جواداالئمه مبنى بر فروش پالك ثبتى 
252 باقیمانده واقع در بخش 4 ثبت اصفهان و تقسیم بهاى آن بین ورثه با رعایت حقوق توقیف 
کننده ملک از سهم آقاى محمدرضا حاجى صباغ در روز پنج شنبه مورخ 1397/7/5 در ساعت 10 
صبح در محل این اجرا (اصفهان بین خیابان آتشــگاه و خیابان میرزا طاهر مجتمع قضایى شهید 
مطهرى طبقه دوم) به آدرس اصفهان خیابان منوچهرى خیابان مجمر کوچه حاتم بیک پالك 2 
کدپستى 8143744911 که اکنون خالى از سکنه میباشد و با وصف کارشناس ذیل الذکر برگزار 
نماید طالبین خرید 5 روز قبال  از جلسه مزایده به نشانى ملک قادر به بازدید ملک خواهند بود تا با 
تودیع نقدى 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى به عهده طرفین به نسبت سهام میباشد. اوصاف ملک 
براساس نظر کارشناسى: منزل مسکونى در سه ســقف با دیوار و باربر و نماى سنگى احداث شده 
اســت زیرزمین به صورت یک واحد مســکونى مجزا در کد منهاى 2 متر از سطح کوچه احداث 
شده است که داراى 5 اتاق خواب با ســرویس بهداشتى که کف ها ســرامیک و دیوارها کاشى 
شده درب و پنجره ها از جنس آلومینیوم سیســتم گرمایش موتورخانه مرکزى با رادیاتور میباشد 
و داراى اشتراکات شهرى آب برق گاز میباشــد کف پارکینگ موزاییک و دیوارها سنگ میباشد 
طبقه هم کف یک واحد مســکونى در کد به اضافه 1 از ســطح کوچه احداث شده داراى 5 اتاق 
خواب و پاسیو در وسط هال و پذیرایى که کف و بدنه از جنس کاشى میباشد طبقه اول به صورت 
یک واحد مســکونى مجزا داراى 5 اتاق خواب میباشد و هال و پذیرایى کف پارکت و کمدهاى از 
جنس چوب میباشــد دیوارهاى پیرامون از جنس کاغذ دیوارى سیستم گرمایش بخارى گازى و 
سرمایش کولر آبى سرویس بهداشتى کف سرامیک دیوارها کاشى چهارچوب ها فلزى و کابینت 
آشــپزخانه MDF داراى عرصه 664/40 مترمربع و اعیانى 1080 مترمربع اســت. با توجه به 
قدمت ساختمان و موقعیت محل و سایر عوامل موثر در قضیه ارزش 6 دانگ عرصه و عیان موجود 
66/540/000/000 ریال ارزیابى و اعالم نظر میشــود. م الف: 223777 دادورز شعبه 20 اجراى 

احکام مدنى شهرستان اصفهان /6/156
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالســه 962928 ج/1 له آقاى داوود کریمى هرمدانى و علیه آقاى جواد مؤذنى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 563316623 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایــى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
7 /1397/7 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید 
نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان، خ ولیعصر، کوى 38، شهید اکبر مؤذنى، پالك 
13 مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 

بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 1- 
فیلترهاى نانو خودرویى (اتومبیل) به تعداد 250 عدد از قرار هر کدام 205/000 ریال، 1/250/000 
ریال 2- فیلترهاى نانو داخل یخچال به تعداد 50 عدد از قرار هر کدام 185/000 ریال 9/250/000 
ریال 3- فیلترهاى نانو اتــاق کودك به تعداد 1200 عدد از قرار هر کــدام 210/000 ریال جمعًا 
به مبلغ 252/000/000 ریال جمع کل تعداد ســه ردیف متغیرهاى نانو به مبلغ سیصد و دوازده 
میلیون و پانصد هزار 312/500/000 ریال تعیین گردیده اســت. بدیهى است با توجه به دستور 
مقام محترم قضایى و با در نظر گرفتن میزان مبلغ موردنظر تعداد فیلترها را براســاس قیمت فوق 
الذکر توقیف نمود. موضوع: ارائه نظریــه تکمیلى احترامًا عطف به نامه 962928 ج1- 97/3/20 
درخصوص ارائه نظریه تکمیلى گزارش کارشناسى 97/1101- 97/2/20 و قید دقیق فیلترهاى 
نانوباك داراى جعبه و بدون جعبه و قیمت کل آن به شــرح زیر به اســتحضار مى رسد: 1- تعداد 
950 (نهصد و پنجاه) عدد فیلتر داراى جعبه، 260/000 ریال قیمت پایه هر عدد 247/000/000 
دویست و چهل و هفت میلیون ریال. 2- تعداد 50 (پنجاه) عدد فیلتر داراى جعبه، 240/000 ریال 
قیمت پایه هر عــدد 12/000/000 دوازده میلیون ریال. جمع کل قیمــت پایه ردیفهاى 1 و 2= 
259/000/000 ریال (دویست و پنجاه و نه میلیون ریال). م الف: 223739 مدیر و دادورز اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/187
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

مالکیت صادر خواهد 
1- راى شماره 139760302210000711 مورخ 1397/05/28 هیات اول آقاى غالمرضا جاویز 
به شناسنامه شماره 805 کدملى 1287697348 صادره از اصفهان فرزند حسینعلى بر ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 307/12 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1188 فرعى از 2248 اصلى 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى) تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/6/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/26 م الف: 234495 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/231
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 971337  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 971337اجرائى موضوع علیه قربان سرلک چیوا وله هاجر محمدى صادق آبادى در تاریخ 
یک شنبه 1397/07/01 به منظور فروش دودانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونى واقع در 
پیربکران – فلکه آسیاب – کوچه استقالل بن بست شهاب پ 7 موضوع محکومیت قربان سرلک 
چیوا فرزند درویش در حق هاجر محمدى صادق آبادى  که داراى ســابقه ثبتى نمى 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 49/000/000 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. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کســانى 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 : 658 

مدیر  اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان/ 6/206 
حصر وراثت

آقاى محسن کرمى فرد بشناسنامه شماره  261  به شــرح دادخواست کالسه 97/1035  از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان على کرمى فرد  
بشناسنامه شماره 4  در تاریخ 12/ 1397/02  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند 
از :  1- محسن کرمى فرد شماره شناسنامه 23697 نســبت فرزند 2- مسعود کرمى فرد شماره 
شناسنامه 261 نســبت فرزند 3-الهام کرمى فرد شماره شناســنامه 1434 نسبت فرزند 4- مینا 
حشمت قهدریجانى شماره شناسنامه 99 نسبت همسر ،  پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد 

شد م الف 664 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/6/207 
حصر وراثت

آقاى رسول نقى زاده بشناســنامه شماره  2936  به شرح دادخواســت کالسه 97/1037  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان حمیدرضا نقى زاده 
قهدریجانى  بشناسنامه شــماره 239  در تاریخ 01/ 1397/03  درگذشــته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1- رسول نقى زاده  شماره شناسنامه 2936 نسبت فرزند 2- فرشته نقى زاده 
قهدریجانى شماره شناسنامه 745 نســبت فرزند 3- هاجر نقى زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 
1100078819 نسبت فرزند 4- زهرا نقى زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 3758 نسبت فرزند 
5-اکرم نقى زاده قهدریجانى شــماره شناسنامه 1799 نسبت همســر ، پس از تشریفات قانونى 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر 

وراثت صادر خواهد شد م الف 663 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/6/208 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139704014024000283/2- شماره بایگانى پرونده : 9700245 شماره ابالغیه 
: 139705102120000643 تاریخ صدور 1397/05/13 – بدینوسیله به آقاى مهدى محمدى 
زرد خشوئى فرزند محمد بشماره شناســنامه یک صادره شهرکرد داراى کدملى 4623270203 
بدهکار پرونده اجرائى کالسه 9700245 اجراى ثبت فالورجان و کالسه 9700334 اجراى ثبت 
شهرکرد که بنابر گزارش مامورین ابالغ در آدرس اعالمى بدلیل عدم حضور شما ابالغ واقعى میسر 
نگردیده است  ابالغ مى گردد که برابر ســند ازدواج رسمى شماره 3427-84/10/3 دفتر ازدواج 
125 سامان بین شما و خانم آذر محمدى تعداد 80 عدد سکه تمام بهار آزادى و 30 مثقال طالى 
ساخته شده و 280/000/000 ریال وجه نقد و هزینه یک سفر حج عمره بابت مهریه بدهکار مى 
باشید  که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و به کالسه هاى فوق در اداره اجراى ثبت شــهرکرد  واحد اجراى این اداره مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد  از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد .  م/ الف- 666  مسئول واحد احراى اسناد رسمى فالورجان/6/209 
احضار متهم

شــماره نامه : 1397009000802045 – شــماره پرونده : 9709983654700834 – شماره 
بایگانى شعبه 970864 – تاریخ تنظیم : 1397/06/04  نظر به اینکه در پرونده کالسه 970864 
د 1 متهم عمران نجادى به اتهام  خیانت در امانت موضوع شــکایت حســین ابراهیمى مجهول 
المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوســیله به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ انتشــار آگهى در وقت ادارى صبح جهت رســیدگى به اتهام خود در شعبه 
اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید . در صورت عدم 
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . م / الف /  665 دادیار شعبه اول دادسراى  عمومى و انقالب 

فالورجان/ 6/210 
حصر وراثت

آقاى محمود ترابى بشناســنامه شماره  1  به شرح دادخواست کالســه 97/1029  از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان عبداله ترابى باغکمه  
بشناسنامه شماره 529  در تاریخ 29/ 1397/04  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از 
:  1- اصغر ترابى باغکمه شماره شناسنامه 22 نسبت فرزند 2- اکبر ترابى باغکمه شماره شناسنامه 
1 نسبت فرزند 3- احمد ترابى باغکمه شماره شناسنامه 10 نسبت فرزند 4-محمود ترابى باغکمه 
شماره شناسنامه 1 نســبت فرزند 5- جهان ترابى باغکمه شماره شناســنامه 629 نسبت فرزند 
6- صدیقه ترابى باغکمه شماره شناسنامه 24 نســبت فرزند 7- عشرت کاظمى باغکمه شماره 
شناسنامه 553 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 662 دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/6/211 
مزایده

شماره نامه:9710113757500401  شــماره پرونده:9509983757300617  شماره بایگانى 
شعبه: 970152  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 970152  اجرایى له آقاى نوروز غالمى و خانم ها ســاجده کریمى و کبرى غالمى علیه 
شرکت ابریشــم ســپاهان دهق با قائم مقامى بانک صادرات ایران نســبت به مزایده اموال با 
مشخصات ذیل اقدام نماید که مشــخصات مال موضوع مزایده به قرار ذیل است: یک دستگاه 
کمپرســور باد صنعتى با مشخصات ساخت شــرکت تولیدى و صنعتى پارس ساخت سال 1376 
از نوع SCREW با قدرت و فشارى کارى 10 اتمســفر و مقدار هوادهى شش متر مکعب در 
دقیقه به شماره سریال 960 مدل PC و ســریال نامبر کمپرسور مذکور VMS45RD بوده 
که انتقال قدرت به صورت تسمه از یک الکترو موتور به کمپروسور اسکرو انجام مى گردد ارزش 
ریالى دســتگاه فوق با توجه به دویســت و ده میلیون ریال برآورد مى گردد؛ لذا جلسه مزایده در 
تاریخ 1397/07/03 از ساعت 09:00 الى 11:00 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش 
مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر 
اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و بالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 233321/م 

الف مدیر اجراى احکام عمومى بخش مهردشت/6/212
 حصروراثت 

نرگس کبیرزاده نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 176 به شرح دادخواست به کالسه 685/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسنعلى 
کبیرزاده نجف آبادى بشناســنامه 344 در تاریخ 95/05/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. نرگس کبیرزاده نجف آبادى ش ش 176 
، 2. مریم کبیرزاده نجف آبادى ش ش 333 ، 3. ابراهیــم کبیرزاده نجف آبادى ش ش 468 ، 4. 
حکیمه کبیرزاده نجف آبادى ش ش 240 ، 5. سمیه کبیرزاده نجف آبادى ش ش 2225 (فرزندان 
متوفى)، 6. عزت محمدى نجف آبادى ش ش 445 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 233888/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/6/214
 حصروراثت

 مریم شریف امامى داراى شناسنامه شماره 2694 به شرح دادخواست به کالسه 683/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سلطنت غالمى 
قراتپه بشناســنامه 953 در تاریخ 97/01/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمدرضا شــریف امامى ش ش 2001 ، 2. آمنه شریف 

امامى ش ش 31003 ، 3. مریم شریف امامى ش ش 2694 ، 4. نرگس شریف امامى ش ش 2199 
، 5. زهرا شریف امامى ش ش 27909 (فرزندان متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 شــد. 233993/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/6/215
 اخطار اجرایى

شماره 1461/97 به موجب راى شماره 1461/96 تاریخ 97/03/29 حوزه 5 امیراباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه الیاس جهانگیرى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ هفده میلیون و پانصد هــزار تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویســت و نود و چهار هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 93/10/25 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى 
گردد. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد-خ امام-کوى 
ارشاد-مقابل حسینه ارشاد؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 233203/م الف-شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/216
اخطار اجرایى

شــماره 45/97 به موجب راى شــماره 253 تاریخ 97/03/06 حوزه 11 شــوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امراله روح اللهى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 79/000/000 ریال معادل هفت میلیون 
و نهصد هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1095000 ریــال معادل صدو نه هزار و 
پانصد تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و ابطال تمبر از باب تسبیت و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/09/31 سى و یکم /آذرماه/ 
نودوپنج لغایت اجراى حکم درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى؛ محکوم له: مجتبى سفرى 
با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد-خ امام-کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشاد-

کوچه شــهید محمد موحدى-مجتمع ارشاد-کدپســتى: 8513645351، 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 233213/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/6/217
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 123/97 دادنامه 97/04/27-414 
مرجع رسیدگى شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: 
آزادگان-مســکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هســتى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل 
خواهان: مجتبى حقیقى نشــانى: نجف آباد-خ امام- کوى ارشــاد-مقابل حسینه ارشاد-کوچه 
موحدى- مجتمع ارشاد-پ 5-ك پ:8513654351، خوانده: على نجار نشانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه 1 فقره چک به شماره: 517709-94/12/20 و جمعا به مبلغ: یکصدو ده میلیون 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى 
حقیقى به طرفیت على نجار به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1500000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 94/12/20 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 233264/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 2 حقوقى/6/218
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 131/97 دادنامه 97/04/27-413 
مرجع رسیدگى شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: 
آزادگان-مســکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هســتى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل 
خواهان: مجتبى حقیقى نشــانى: نجف آباد-خ امام- کوى ارشــاد-مقابل حسینه ارشاد-کوچه 
موحدى- مجتمع ارشاد-پ 5-ك پ:8513654351، خوانده: روح اله جهاندیده نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه 1 فقره چک به شماره: 919498-94/11/20 و جمعا به مبلغ: 45000000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى 
حقیقى به طرفیت روح اله جهاندیده به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 45000000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 665000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 94/11/20 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 233279/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 2 حقوقى/6/219
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 129/97 دادنامه 412-97/04/27 مرجع 
رسیدگى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: آزادگان-

مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى نشانى: نجف آباد-خ امام- کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى- مجتمع 
ارشــاد-پ 5-ك پ:8513654351، خوانده: رحمت اله حسینى پور نشــانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه 1 فقره چک به شماره: 492954-96/04/30 و جمعا به مبلغ: 30000000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى 
حقیقى به طرفیت رحمت اله حسینى پور به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 430000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 96/04/30 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 233289/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 2 حقوقى/ 6/220
 اخطار اجرایى

شماره 119/96 به موجب راى شماره 402 تاریخ 96/04/31 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید اسیوند به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 35000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 595000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله ى وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید91/03/30( یک میلیون و پانصد هــزار تومان) 91/04/30 (دو 
میلیون تومان)  لغایت اجراى حکــم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکــوم به پرداخت مبلغ 
یکصدو هفتادو پنج هزارتومان به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. محکوم له: مجتبى سفرى با 
وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: صالح آباد-بلوار منتظرى جنوبى-کوى شهید سلیمان عباسى-

پالك 2؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 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. 233292/م الف-شعبه 101حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/221
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 165/97 دادنامه 385-97/04/09 مرجع 
رسیدگى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: آزادگان-
مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى نشانى: نجف آباد-خ امام- کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى- مجتمع 
ارشاد-پ 5-ك پ:8513654351، خوانده: 1. کامبیز جمالى مقدم 2.کاوه جمالى مقدم نشانى: 
هر دو مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 4 فقره چک به شماره هاى: 279291(30000000 
ریال)،93/10/05- 279292(30000000 ریــال)،93/12/15- 279293(30000000 ریال)، 
94/02/15- 279294(30000000 ریــال)، 94/05/25 و جمعا به مبلــغ: 120000000 ریال 
(یکصد و بیست میلیون ریال) گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى 
مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت  1. کامبیز جمالى مقدم 2.کاوه جمالى مقدم به 
خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 

خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان 
به نحوتضامنى به پرداخــت مبلغ 120000000 ریال (یکصد و بیســت میلیون ریال) بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1775000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 93/10/05- 
93/12/15- 94/02/15- 94/05/25 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاســبه 
و وصول مى گردد، درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صــادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 

233296/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11/ 6/222
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 128/97 دادنامه 429-97/05/01 مرجع 
رسیدگى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: آزادگان-

مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى نشانى: نجف آباد-خ امام- کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى- مجتمع 
ارشاد-پ 5-ك پ:8513654351، خوانده: ابوطالب قلعه نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
1 فقره چک به شماره: 953213-93/12/17 و جمعا به مبلغ: 70000000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت ابوطالب 
قلعه به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 70000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 970000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 93/12/17 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد. 233305/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2 حقوقى/ 6/223

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 184/97 دادنامه 97/05/14-628/97 
مرجع رسیدگى شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: آزادگان-

مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم-واحد 15، وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى نشــانى: نجف آباد-خ امام- کوى ارشاد-مقابل حسینه ارشــاد-کوچه موحدى، خوانده: 
محمد قاسمى نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن 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 شورا درخصوص دعوى 
مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت محمد قاسمى به خواسته محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویســت و نود هزار تومان بابت یک فقره چک به شماره 300738 
مورخ 96/07/15 به  انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل؛ نظر 
به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور 
علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهارمیلیون و دویست و نود هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صدوبیست و نه هزار 
تومان به عنوان هزینه هاى دادرســى و تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/07/15 لغایت اجراى 
حکم و حق الوکاله وکیل، درحــق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. 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 

باشد233311/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 6/224/5
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 381/95 مرجع رسیدگى شعبه 9 شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: زهرا صولتى نشانى: کهریزسنگ-خ امام-ك 13، خوانده: ستار 
جمشیدى 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 شــورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست خانم زهرا صولتى 
فرزند پرویز به طرفیت آقاى ســتار جمشــیدى فرزند بهرام مبنى بر مطالبه نفقه معوقه از مورخ 
94/06/12 لغایت صدور دادنامه بانضمام جبران خسارت وارده و هزینه هاى دادرسى با عنایت به 
کپى سند ازدواج که پیوست دادخواست مى باشــد علقه زوجیت دائم طرفین محرز و مسلم است. 
باتوجه به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ در روزنامه شــورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص 
و مســتندا به مواد 1111 و 1115 و 1106 و1107 قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ 
یکصدو هشتاد هزار تومان از مورخ 94/08/12 تا پایان سال 94 و ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان 
از ابتداى سال 95 تا انتهاى ســال 95 به عنوان اصل خواسته در حق خواهان محکوم مى نماید و 
غیره کلیه هزینه هاى دادرسى و خســارات وارده راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در شــورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد شعب دادگســترى نجف آباد مى باشد233908/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه 13 حوزه قضائى شهرستان نجف آباد 6/225
 مزایده

در پرونده کالسه 971085 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973730100317 صادره از شعبه اول 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت ســبک سازان ایمن نصف جهان محکوم است به 
پرداخت 158287554 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
1000000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1.دســتگاه خم کن ماشین سازى مستعمل به مبلغ 40000000 
ریال 2.دستگاه گیوتین بدون مارك مســتعمل به مبلغ 30000000 ریال 3.حدود 2 تن ضایعات 
آهن کیلویى 20500ریال به مبلغ 41000000 ریال 4.یک دســتگاه بازیافت مســتعمل به مبلغ 
30000000 ریال؛ که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/06/26 ساعت 10 صبح 
و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 234293/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/6/226
 حصروراثت 

کوکب شکرى داراى شناسنامه شماره 3349 به شرح دادخواست به کالسه 699/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على اکبر جهانگیرى 
بشناسنامه 9 در تاریخ 97/05/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. مجتبى جهانگیرى ش ش 108006141 ، 2. فاطمه جهانگیرى  ش 
ش 1080485953 ، 3. حسین جهانگیرى ش ش 1080871799 (فرزندان متوفى)، 4. کوکب 
شکرى ش ش 3349 (همسر متوفى) ، 5. ســیف اله جهانگیرى ش ش 10 (پدر متوفى)، 6. ماه 
بیگم شریف پور الطانى ش ش 3 (مادر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 شــد. 234581/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/227
 مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962784جلسه مزایده 
اى در روزشنبه  مورخه97/07/07از ســاعت 9لغایت 10:30صبح و به منظور وصول محکوم به 
در حق محکوم له و به جهت فروش یک واحد آپارتمان مسکونى تحت پالك ثبتى 5598فرعى 
از 1658اصلى داراى سند چاپى به شــملره 068991به مساحت بک متر مربع واقع در زرین شهر 
بلوار عالمه طباطبایى چهار صد دســتگاه خیابان مولوى خیابان باقر خان کوچه اســتاد شهریار 
پالك 12و توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 3/000/000/000ریال ارزیابى گردیده 
اســت.در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید.طالبین خرید مى توانند به 
مدت 5روز قبل از موعــد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صــورت تمایل در 
جلســه مزایده شــرکت نمایند،مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانى مى توانند د رجلسه مزایده شرکت نمایند 
که 10درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20روز 

پرداخت نماید.م.الف 230668اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 6/228 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 97/ 431 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ داد خواست و ضمائم خانم ستایش آذرخش 
دادخواســتى به مبلغ 100،000،000ریال بطرفیت آقاى ایمان روئینه که اعالم شــده مجهول 
المکان است تقدیم وبه کالسه 431/97در شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
وبه علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفترشــورا و بنا به تقاضاى خواهان 
وبه تجویز ماده  73قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشارنشر واز نامبرده دعوت مى شود در روز پنجشنبه مورخ 97/7/19ساعت 16در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى واتخاذتصمیم خواهد نمود. 

م الف : 234027 دبیر شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/ 6/229 
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962218جلسه ى مزایده 
اى در روز یکشنبه مورخ 1397/07/01از ســاعت 9:00 لغایت 10:30وبه منظور وصول محکوم 
به در حق محکوم له وبه جهت فروش امتیاز یک دســتگاه آپارتمان مسکونى واقع د ر فوالدشهر 
–مســکن مهر-مقابل مســجد حضرت زینب (س) –بلوك اردیبهشــت –طبقه پنجم-واحد 
13-داراى 84/35مترمربع اعیانى بنضمام دوباب انبارى و پارکینگ داراى سیســتم سرمایش و 
کولر آبى لیکن فاقدکولر بوده و سیستم گرمایشى پکیج ورادیاتور لیکن فاقد پکیج مى باشد و فاقد 
آسانسوروداراى انشعابات آب،برق،گازتوسط کارشناس رسمى دادگسترى به  مبلغ 451/750/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین 
خرید مى توانند به مدت پنــج روزقبل از موعد مزایده از ملک مورد نظردیدن نموده و ســپس در 
صورت تمایل در جلسه ى مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده 
فردیا افرادى مى باشندکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند.کسانى مى تواننددر جلسه ى مزایده 
شــرکت نمایند که 10درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت ودر صورت برنده شدن الباقى را 
ظرف مدت 20روز پرداخت نمایند. م:الف233859 اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان 

لنجان/6/230 
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با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى مختلف شهردارى اعم از 
(خدمات شهرى، فضاى سبز و باغ تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر 
نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان 
و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و 

مدارك به شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند.
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 97/06/01
آخرین مهلت تحویل اسناد: 97/06/17

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول- نوبت دوم

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

براى رفع کســالت و بى حالى و اینکه خستگى دست از 
سرتان بردارد، باید چند توصیه طب ســنتى در رابطه با 
خوردن، خوابیدن و حتى استحمام کردن را انجام دهیم. 

خوردنى ها و آشــامیدنى هایى که طبع سرد دارند مانند 
ماســت، خیار و عدس باعث کســالت و خواب آلودگى
 مى شــود، درحالى که بِه و ســیب، از میوه هاى شادى 
بخشى هستند که توصیه مى شود به صورت میوه تازه، 

مربا، خورشت و آبمیوه از آنها استفاده شود.
زرده تخم مرغ عسلى، گوشــت گوسفندى و نخود نیز با 
داشــتن طبع گرم، باعث افزایش جریان خون لطیف در 

بدن و به دنبال آن احساس نشاط و شادابى مى شوند.
صبحانه مناســب براى رفع کســالت و 

بى حالى 
براى اینکه به خواب آلودگى و کسالت نیمروز دچار نشوید، 
اولین اقدام، صرف صبحانه اى با کیفیت باالست. مقدار 
انرژى دریافتى در صبحانه براى خانــم ها 300 تا 400 
کالرى و در آقایان حدود 500 کالرى است. براى صبحانه 

این منوها پیشنهاد مى شود:
1- غذاهایى که از غالت (گندم، جو و...) تهیه شــده و با 

شیر مصرف مى شوند که البته شیر باید کم چرب باشد.
2- کلوچه خانگى، املت، نان و پنیر کم چرب.

3- نان سبوس دار، کره بادام زمینى و موز.
4 - یک لیوان آبمیوه یا یک عدد میوه تازه هم پیشنهاد 

خوبى است.
خوردنى هایى که انرژى را افزایش مى دهند

شــما براى ادامه فعالیت در طول روز به کربوهیدرات ها 
احتیاج دارید، چون سوخت اصلى مغز و عضالت به حساب 
مى آید. اما تحقیقات نشان مى دهد افزودن پروتئین به 
کربوهیدرات، تمرکز را افزایش مى دهد و از نظر ذهنى و 

جسمى احساس بهترى پیدا مى کنید.
حاال ممکن است فکر کنید چون صبحانه کافى مصرف 
شــده، پس مى توان از خیر ناهار گذشت یا به یک ظرف 
ساالد اکتفا کرد و معموًال دلیل آن نداشتن وقت کافى یا 
کاهش وزن ذکر مى شود. این بزرگ ترین اشتباه ممکن 
است، چون ساالد حاوى پروتئین نیست و افت انرژى و 

کسالت در بعد از ظهر به سراغتان مى آید. اگر هم مایلید 
براى ناهار ســاالد میل کنید، حتمــًا در آن از تخم مرغ، 

حبوبات یا مرغ خرد شده استفاده کنید.
براى ناهار از غذاهاى پرچرب بپرهیزید؛ چون مدت زیادى 
در دستگاه گوارش مى مانند تا هضم شوند و احساس ُپرى 
به شما دست مى دهد. این غذاها اگرچه پرکالرى هستند، 
اما باز هم حس مى کنید انرژى کافى ندارید، چون آنقدر 
حس ُپرى و سنگینى آنها زیاد است که شما را کسل و بى 

حال مى کند.
خواص بى نظیر میوه هاى قرمزرنگ 

میوه هایى با رنگ قرمز در بین میوه ها از خواص ویژه اى 
برخوردارند که از جمله سالمت قلب و افزایش توانایى مغز 

برخى از این خاصیت هاى بى نظیر است. 
یکى از این میوه هاى قرمزرنگ آلو است که مى توان آن را 
معدنى از خواص و ویژگى ها دانست. آلو قرمز داراى طبع 
خنک و مقدار زیادى قند و هیدرات کربن است و خواص 
 A , B , C زیادى دارد. این میوه سرشار از ویتامین هاى
و آهن و کاروتن است. همچنین مقوى براى ورزشکاران و 

داراى فسفر، کلسیم، پتاسیم و پروتئین است.

نقش شکالت در شادى افراد
شکالت میزان سروتونین و اندروفین خون را زیاد مى کند و 
این دو هورمون باعث شادمانى مى شود. سعى کنید گاهى 

شکالت بخورید تا این احساس در شما تقویت شود. 
رفع کسالت با خواب کافى

در طب ســنتى کیفیت خواب وبیدارى افراد، متناسب با 
سن، موقعیت، مزاج و جنس افراد تعریف مى شود.

دقت داشته باشــید که با کیفیت ترین خواب مربوط به 
ساعات 9 شب تا یک بامداد است، به طورى که هر یک 
ساعت خواب در این ساعات معادل دو ساعت خواب بعد 

از نیمه شب است.
ورزش و افزایش کیفیت زندگى

فعالیت حرکتى منظم مثًال ســه روز در هفتــه یا هر بار 
20 دقیقه پیاده روى، باعث افزایــش کیفیت زندگى و 

پیشگیرى از ابتال به انواع بیمارى ها مى شود.
احساس طراوت با استحمام مناسب

حمام کنید. براى اینکه احســاس طراوت را در روزها و 
شب ها پیدا کنید، کافى است یک فنجان نمک داخل وان 

حمام بریزید و آن را با آب گرم پر کنید.

بى حالى خود را برطرف کنید

دانشمندان دریافته اند که براى حفظ سالمت قلب 
باید از  بى خوابى و زیاد خوابیدن اجتناب کرد.

مطالعات محققان نشان مى دهد افرادى که کمتر از 
شش ساعت یا بیش از هشت ساعت خواب در شب 
دارند، خود را در معــرض خطر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى و سکته مغزى قرار مى دهند.
خطر بــروز بیمارى هــاى قلبى در بزرگســاالنى 
که شــبانه شش تا هشــت ســاعت خواب دارند و 
یا به عبارتى خــواب کوتاه دارنــد، 11 درصد و در 

دارنــد، بزرگساالنى که خواب طوالنى مدت 
33 درصد افزایش مى یابد.
بــراى روشــن شــدن 
علت دقیق این مشــکل 
بیشــترى  تحقیقــات 
الزم اســت، اما خواب بر 

فرایندهاى بیولوژیکى مانند 
متابولیسم گلوکز، فشار خون و 

التهاب تأثیر مى گذارد که اینها همه 
بر بیمارى هاى قلبى عروقى تأثیر دارند.

داشتن یک شــب خوب و در ادامه یک خواب خوب 
براى سالمتى بسیار مهم اســت. البته گاهى یک 
شــب بى خوابى و یا بى خوابى هاى تعطیالت آخر 
هفته اجتناب ناپذیر هستند. با این حال، اگر به طور 
مرتب با میزان خواب خود مبارزه کنید، مشــکالت 
ســالمتى شما هشــدار دهنده مى شــوند. کمبود 

کیفیت زندگى، خواب عالوه بــر تأثیر منفى بر 
نیز براى تان مشکالت سالمتى قلبى را 

به ارمغان مى آورد.

مطالعات جدید نشان مى دهد توت فرنگى به شکل 
میوه یا عصاره مى تواند براى سالمت روده ها مفید 

باشد.
افراد مبتال به بیمارى التهــاب روده نمى توانند هر 
خوراکى اى را مصرف کنند. مصرف برخى انواع غذاها 
و خوراکى ها موجب تحریک مخاط درونى روده شده 
که نتیجه آن، احساس ناراحتى به شکل اسپاسم، درد 

یا حتى اسهال است.
از این رو، این گروه از افراد در مصرف 
غذاها و خوراکى ها محتاط هســتند. 

حال محققان دریافته اند یک 
تغییر ساده در رژیم غذایى 

مى توانــد التهاب در 
روده ها را تسکین 
دهــد و موجــب 

بهبود سالمت روده ها شود. 

محققان توصیه مى کنند مصرف روزانه کمتر از یک 
فنجان توت فرنگى مى تواند به تسکین عالئم این 
بیمارى کمک کند دانشمندان همچنین مى گویند: 
سبک زندگى بى تحرك و عادات غذایى نامناسب از 
جمله رژیم هاى غذایى پرقنــد، پرچربى و کم فیبر 
مى تواند منجر به التهاب روده شده و ریسک ابتال به 

این بیمارى را افزایش دهد.

لخته شدن و انعقاد خون معموًال طبیعى و ضرورى 
است. با آگاهى از عالیم لخته شدن خون در بدن که 
در برخى از اعضا ایجاد مى شود، هنگام بروز مشکل 
سریعًا به پزشک مراجعه کنید. در ادامه عالیم جدى 

لخته شدن خون را معرفى مى کنیم.
لخته شدن خون و درد پا

یکى از نشانه هاى لخته شــدن خون احساس درد 
پاست که اغلب به گرفتگى عضله شبیه است.

قرمزى پوست
خون مردگى یکى دیگر از انواع لخته شــدن خون 

است. اگر نوار هاى قرمزرنگ روى رگ دیدید، یک 
هشدار است و باید سریعاً با پزشک مشورت کنید.

درد سینه با کشیدن نفس عمیق
اگر تجربه درد تیزى را داخل سینه هنگامى که تنفس 
مى کنید دارید، مى تواند یکى از هشــدارهاى لخته 
شدن خون در ریه باشد. پس سریعاً به پزشک مراجعه 

کنید که این نوع لخته خون مى تواند کشنده باشند.
تنفس هاى کوتاه

در مورد لختــه خون در ریــه، درد ناحیه ســینه و 
تنفس هاى کوتاه تجربه مى شود. نشانه هاى دیگر 
ممکن است با سرگیجه، مشــکالت قلبى  و لرزش 

سینه همراه باشد.
سرفه هایى که خبر از لخته شدن خون 

مى دهند
در این مورد باید بسیار به تنفس و سینه و ضربان قلب 

توجه کنید و هرچه زودتر به پزشک مراجعه کنید.
سردردهاى شدید

یکى دیگر از نشانه هاى لخته خون در مغز است که 
با سردردهاى شدید، مشــکالتى در تکلم و بینایى 

همراه است.

عوارض و درمان
 کف پاى صاف 

مشــکل صافى کف پا عمومًا مادرزادى بوده 
و به نــام نرمى مفاصل نیز معروف اســت. 
نرمى مفصل در ناحیه کف پا ســبب مى شود 
که قوس کف پا در هنگام ایســتادن بر روى 

پا از بین برود.
معمــوًال بیمارانى که کف پــاى صاف دارند 
و درمــان الزم را انجــام نمى دهند،  کمردرد 
مى گیرند. کف پاى صاف عارضه اى اســت 
که در آن بیماران فاقد قوس هاى اســتاندارد 

درکف پا هستند.
قوس هاى موجود در کف پا، نیروهایى که از 
طرف زمین به بدن اعمال مى شود را کاهش 
مى دهد و اجازه ورود به همه نیروهاى وارده را 
به بدن نمى دهند، اما در افراد با کف پاى صاف، 
میزان زیادى این نیروها به دلیل فقدان قوس 
پا به سمت بدن اعمال شــده و در درازمدت 
مى تواند منجر به بروز عوارض زنجیره وار در 

تمام مفاصل بدن به ویژه ستون فقرات شود.
عالیم و نشانه ها

عالیم و نشــانه هاى این اختالل شــامل 
ایجاد ظاهر صاف در کف یک پا یا هر دو، 
خمیدگى کفش یا پاشــنه کفش به سمت 
داخل، درد در اندام تحتانى، درد در قسمت 
مچ پا، ایجاد تورم در قسمت داخلى مچ پا و 
درد مچ پاســت. اگر از پشت به پاى فرد در 
حالت ایســتاده نگاه کنیم، فردى که کف 
پایش صاف است پاشنه با کمى خمش به 

سمت داخل دیده مى شود.
عوارض بیمارى

صافى کف پا مى تواند منجر به بروز عوارضى 
نظیر بروز التهاب در رباط هاى کف پا، التهاب 
زردپى آشیل و زردپى ماهیچه پشتى استخوان 
درشت نى، شکســتگى هاى فشارى در اندام 
تحتانى و ایجاد بافت هاى مرده پوستى نابجا 
شود. از آنجایى که صافى کف پا بر روى نحوه 
قرارگیرى سایر اســتخوان هاى بدن نیز اثر 
مى گذارد، مى تواند منجر به بروز درد در مچ پا، 

زانوها و لگن شود.
درمان بیمارى

با انجام روش هاى توانبخشى و تمرین هاى 
توصیه شــده به افراد داراى کف پاى صاف، 
کم شدن قوس کف پا با تقویت عضالت رفع 
مى شود، ماساژ کف پا با استفاده از یک بطرى 
که روى زمین قرار گرفته قابل اجرا و بســیار 

مفید است.
همچنیــن کفى هاى طبى خــاص براى هر 
بیمار از طرف پزشــک متخصــص تعیین 
مى شود و توسط کارشناسان ارتوپدى فنى و 
تکنســین هاى مربوطه و از طریق قالبگیرى 
گچى از پاى بیمار و ســاخت قالب پا ساخته 
مى شوند و امروزه با استفاده از دستگاه فوت 
اسکن و طراحى بادیتاى آن و ساخت کفى با 
دستگاه cnc که بر اساس نقاط فشار پا ساخته 

مى شوند. 

طبق نتایج یک مطالعه جدید، ورزش و به خصوص دویدن مى تواند به پیشگیرى از سرماخوردگى کمک کند.
ورزش به حفظ تناسب اندام و زندگى عارى از استرس کمک مى کند. حال یک مطالعه جدید نشان مى دهد ورزش مى تواند 

از افراد در مقابل سرماخوردگى هم محافظت کند.
نتایج مطالعه مشترك توسط محققان دانشگاه کپنهاگ دانمارك و دانشگاه گلف کانادا نشان داد دویدن به ایجاد عضله در اندام 

بدن کمک مى کند. همین عضالت بهترین عامل دفاعى در مقابل سرماخوردگى هستند.
از این رو محققان توصیه مى کنند افرادى که در شرایطى بى نهایت سرد زندگى مى کنند باید ورزش کنند تا از خودشان در مقابل 

ضعف و خستگى در عضالتشان محافظت کنند.
سایر فواید دویدن عبارتند از ساخت استخوان هاى قوى تر، حفظ سالمت قلب، بهبود خلقیات و رفتار، کمک به کاهش استرس،  

تقویت عضالت، افزایش اعتماد به نفس و نیرومند کردن پاها.

چاى دومین نوشــیدنى پرطرفدار بعد از آب در دنیاست. 
فرایند اکسیداســیون در چاى ســیاه، کــه رنگ برگ 
قهوه اى خود را به آنها مى دهد، ممکن اســت با مزایاى 

بالقوه سالمتى چاى سیاه مرتبط باشد.
چاى حاوى آلکالوئیدها (کافئین، تئوفیلین و تئوبرومین)، 
آمینو اســید، کربوهیدرات، پروتئین، کلروفیل، فلوراید، 

آلومینیوم و مواد معدنى و عناصر کمیاب است.
چاى سیاه همچنین حاوى پلى فنل ها، ترکیبات شیمیایى 
است که گیاهان را از اشعه ماوراء بنفش یا بیمارى هاى 

مضر و بیمارى ها محافظت مى کند.

آنتى اکسیدان هایى که در چاى سبز و سیاه یافت مى شوند 
سبب مبارزه با رادیکال هاى آزاد که باعث آترواسکلروز 
مى شوند، هســتند. سه فنجان چاى ســیاه در روز خطر 
«آترواسکلروز» را 11 درصد کاهش مى دهد و در مقابل 

بیمارى هاى قلبى-عروقى محافظت کننده هستند.
پلى فنول هاى چاى باعث کاهش رشد تومور مى شوند. 
همچنین چاى مى تواند از آســیب هاى ناشــى از اشعه 

ماوراى بنفش محافظت کند.
چاى سیاه همچنین تأثیر مثبتى بر سرطان مثانه، ریه و 
پروستات دارد. همچنین مطالعات نشان مى دهند که چاى 

ســیاه خطر ابتال به سرطان 
ریه را کاهش مى دهد. همینطور چاى سیاه باعث کاهش 

فشار خون نیز مى شود.

ترب ســفید فواید جالب توجــه زیــادى دارد، از جمله 
پیشگیرى از ســرطان، تقویت سیســتم ایمنى، کاهش 
التهاب و تقویت گوارش. به عالوه، به تقویت استخوان ها، 
سم زدایى از بدن، افزایش سالمت ریه و کاهش وزن نیز 

کمک مى کند.
ترکیب خاصیت ضد ویروسى و ضدعفونى کنندگى ترب 
ســفید با خاصیت خلط آورى آن باعث شده که این گیاه 
در درمان مشکالت تنفســى گزینه  اول بسیارى از افراد 
باشــد. وجود مقدار بیش از اندازه  خلط یا بلغم در دستگاه 
تنفسى ممکن است باعث جذب باکترى ها شود و به آنها 

اجازه  رشــد بدهد. آب ترب نه تنها خلط ها را از بدن دفع 
مى کند، همچنین باکترى ها و دیگر موجودات بیمارى زا 
را نیز از بین مى برد و براى دســتگاه تنفسى سالمتى به 
ارمغان مــى آورد. از دیگر فواید ترب مــى توان به موارد 

زیر اشاره کرد.
محافظت از پوست

روغن ترب سفید ماده  نایابى است، اما مالیدن این روغن 
روى پوست از پیرشدن پوست جلوگیرى مى کند. خواص 
آنتى اکسیدانى این عضو خانواده  سبزى ها مى تواند جلوى 
اثرگذارى رادیکال هاى آزاد را بگیرد. با مصرف ترب سفید، 
جلوى چین وچروك ها را مى گیرید، پوست درخشانى پیدا 
مى کنید، جریان خون در پوست تان افزایش مى یابد و حتى 

لک ها و خال هاى ناشى از پیرى نیز کمتر روى پوست تان 
ظاهر مى شوند.

بهبود گوارش
آب ترب از آنزیم هایى برخوردار اســت که در سیســتم 
گوارش بدن انســان وجود دارد، ازجمله آنزیم «آمیالز» 
و «اســتراز». این دو آنزیم باعث گوارش بهتر و راحت تر 
کربوهیدرات هاى پیچیده، پروتئین ها و چربى ها مى شوند.

افزایش سالمت استخوان ها
اگر خطر پوکى اســتخوان تهدیدتان مى کند یا دردهاى 
پیرى به سراغتان آمده، با اضافه کردن ترب سفید و کلسیم 
به رژیم غذایى خود مى توانید وضعیت سالمتى خودتان 

را بهبود ببخشید و سرعت فرایند پیرى را کاهش دهید.

یک چشم پزشک با اشــاره به عالیم عفونت چشم گفت: 
عوامل مختلف ویروسى و میکروبى از علت هاى این بیمارى 

به شمار مى رود.
لیال غیاثیــان در ارتباط با عفونت هاى چشــم اظهار کرد: 
ترشح چشم زمانى که صبح از خواب بیدار مى شویم، نشانه 
بارز عفونت چشــم بوده که این مسئله گاهى با درد، التهاب 
و اشک ریزش چشم همراه اســت. این چشم پزشک بیان 
کرد: زمانى که رنگ سفید کره چشم، صورتى یا قرمزرنگ 
مى شود، ترشحات ســبز، زرد یا سفید رنگ در گوشه چشم 

جمع شود و بیمار دچار اشک ریزش باشد، فرد دچار عفونت 
چشم شده است. وى گفت: همچنین وقتى هنگام پلک زدن 
احساس شود که چیزى مثل ســنگ ریزه یا شن و ماسه در 
چشم وجود دارد و یا پلک ها هنگام خواب خشک شوند یا یک 
توده دردناك و کوچک قرمزرنگ در ریشه مژه ها احساس 
شــود، احتمال اینکه فرد مبتال به عفونت چشم شده باشد، 
زیاد است. غیاثیان اظهار کرد: در بعضى موارد به خصوص 
در عفونت هاى ویروسى چشــم ممکن است تب، گلودرد و 
عالیم سرماخوردگى نیز همراه این نشانه ها باشد. وى افزود: 

در برخى افراد عفونت چشم، خود به خودى و طى یک تا دو 
هفته درمان مى شود و در سایر افراد تجویز قطره هاى مناسب 
و شستشــو با شــامپوى بچه و یا با محلول شوینده توصیه 
مى شود و تنها در افرادى که مقاوم به درمان باشند دارو تجویز 
خواهد شد. این چشم پزشک با بیان اینکه شیوع عفونت هاى 
چشمى زیاد است و عوامل مختلف ویروسى و میکروبى از 
علت هاى آن به شمار مى رود، گفت: دست زدن به چشم، در 
حالى که دستان آلوده به میکروب هاى مختلف باشد، شدت 

این بیمارى را مضاعف مى کند. 

فواید ترب سفید

عواملى که سبب عفونت چشم مى شود

تأثیر مصرف توت فرنگى بر التهاب روده

دردى که خبر از لخته شدن خون مى دهد

براى داشتن یک قلب سالم چقدر بخوابیم؟

درد  احساس ناراحتى به شکلاسپاسم،
 است.

 گروه از افراد در مصرف 
کى ها محتاط هســتند. 

 دریافته اند یک 
 رژیم غذایى 

هاب در 
کین 
ــب 

 روده ها شود. 

این بیمارى را افزایشدهد.

 خطر ابتال به بیمارى هاى 
مى دهند.

ى قلبى در بزرگســاالنى 
ـت ســاعت خوابدارند و 
تاه دارنــد، 11 درصد و در 

دارنــد، والنى مدت 
د.
ن 

ر
ند 

ون و 
 اینها همه 

قى تأثیر دارند.

مرتب با میزان خواب خود مبارزه کنید، مشــکالت 
ســالمتى شما هشــدار دهنده مى شــوند. کمبود 

کیفیت زندگى، خواب عالوه بــر تأثیر منفى بر 
تانمشکالت سالمتى قلبى را نیز براى

به ارمغان مى آورد.

دویدن از سرماخوردگى پیشگیرى مى کند

م مس س
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ن
:
ز
ر
ه

طبق نتایج یک مط
ورزش به حفظ تنا
افراد در مقابل سر از
نتایج مطالعه مشترك
بدن کمک مى کند. هم
از این رو محققان توص
ضعف و خستگى درعض
سایر فواید دویدنعب
تقویت عضالت، افز

دویدن

مزایاى فوق العاده چاى سیاه
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بار خدایا! به توانگرى ، آبرویم را حفظ کن و مکانتم را به بینوایى تباه مکن 
که از روزیخواران تــو روزى خواهم، یا از مردم بدکــردارت مهربانى 
جویم و یا به ستایش   کســانى که به من چیزى بخشیده اند، مبتال گردم و یا 
به نکوهش کسانى که مرا محروم داشته اند، فریفته شوم. سرانجام ، تویى 

که مى توانى ببخشى و مى توانى نبخشى که تو بر هر چیز توانایى.
موال على (ع)

مراسم بزرگداشت شــهداى شــهریور و یادواره هزار 
شهید کارمند استان اصفهان همزمان با سالروز شهادت 
شهیدان رجایى و باهنر و گرامیداشــت هفته دولت با 
غبارروبى و گلباران مزار شهیدان به خصوص شهیدان 

کارمند از سوى مسئوالن استان برگزار شد.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان در ایــن زمینه به نصف جهان گفت: هشــتم 
شهریور ماه روز شهادت شهیدان رجایى و باهنر است و 
عالوه بر اینکه شهادت ایشان یک رخداد بسیار مهم بود، 
این شهیدان الگوى مدیریتى بودند و قدردان آنها هستیم 
و باید در این روز یاد جنایات منافقین و افشاى چهره آنان 

از سوى مبلغین و نظام بود.
جعفر عســگرى اظهار کرد: گذر زمان باعث فراموشى 
خواهد شــد و به همین ســبب باید جنایات منافقین از 
پیروزى انقالب تاکنون از جمله به شــهادت رساندن 
17 هزار نفر از اقشار مختلف مردم براى جوانان تبیین و 
یادآورى شود. این در حالى است که بسیارى از شهیدانى 
که توسط منافقین به شهادت رســیدند مثل شهیدان 
رجایى، باهنر، بهشتى و... مى توانســتند امروز در بین 
مسئوالن نظام باشند و این خســارت بسیار بزرگى به 

کشور بود که منافقین وارد کردند.
بزرگ ترین جنایت

وى با بیان اینکه امروز هم منافقین علیه ملت با دشمن 
همسو هستند، گفت: این رفتار آنها بزرگ ترین جنایت 

آنان به حساب مى آید.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 

اصفهان با تأکید بر اینکه در این شرایط اینگونه مسائل 
باید براى جوانان روشنگرى و تبیین شود، افزود: امروز 
مردم کشــور مطالباتى هم از نظام و دولــت دارند که 
بحق بوده و مســئوالن باید با صداقت پاسخگوى این 

مطالبات باشند.
عســگرى گفت: وقتى دولتمــردان مى توانند مدعى 
پیمودن راه شهیدان باشــند که با مردم صداقت داشته 
باشند. در این صورت مردم نیز قدرشناس آنان خواهند 

بود.
■■■

همچنین در مراسم بزرگداشت شهداى شهریور و یادواره 
هزار شهید کارمند استان اصفهان که همزمان با سالروز 
شهادت شــهیدان رجایى و باهنر و گرامیداشت هفته 
دولت در گلستان شــهداى اصفهان با حضور گسترده 
مدیران دستگاه هاى اجرایى استان، کارمندان، نیروهاى 
نظامى و انتظامى، خانواده شــهدا و... برگزار شده بود 
معاون امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى استاندار 
اصفهان در ســخنانى با تبریک عید ســعید غدیرخم 
گفت: پیامبر اسالم(ص) در نقطه اى ایستاد و فرمود ما 
ایســتاده ایم تا آنها که کند مى آیند برسند و آنها که تند 
مى روند بازگردند و در ایــن نقطه والیت حضرت على 
علیه الســالم را اعالم مى کنند. بنابراین درس این پیام 
پیامبر اسالم(ص) در شــرایط فعلى آن است که ما نیز 
باید در کنار رهبر معظم انقالب بایستیم و به عنوان رهرو 

اصلى، فرمایشات مقام معظم رهبرى را عملى سازیم.
محمدعلى شجاعى اظهار کرد: هفته دولت به مناسبت 
حادثه تلخ از دست دادن دو مدیر برجسته نظام پایه ریزى 

شد، اما این برجســتگى به دلیل اصول علمى آنان نبود 
بلکه شــاخص هاى مدیریتى در چارچوب اسالم، این 

شهیدان را برجسته و جاودانه کرد.
باید مثل شهیدان رجایى و باهنر بود

وى ادامه داد: با نگاهى به زندگى شهیدان رجایى و باهنر، 
درمى یابیم که نمى توانیم فکر کنیم این شهیدان بخاطر 
منافع فردى، گروهى و یا جناحى فعالیت داشــتند بلکه 
جاودانگى این شهیدان شاخصه پاکدامنى و پاك دستى 
آنان بود و این به مــا مدیران نظام یــادآورى مى کند 

همانگونه در مدیریت عمل کنیم که آنان بودند.
معاون امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى استاندار 
اصفهان با بیان نکاتى از ســخنان شــهیدان رجایى و 
باهنر، خاطرنشــان کرد: نگاه مدیریتى و اعتقادى این 
شهیدان در نگهداشت نظام براى رسیدن به نقطه امروز 

بسیار مؤثر بود.
همه در یک جهت

شجاعى خطاب به مدیران دستگاه هاى اجرایى گفت: 
بدانید امروز گذر ما از توطئه هاى جدید، راهى جز نگاه 
مدیریتى و اعتقادى شهیدان رجایى و باهنر و نگاه فارغ 

از جناح بندى ها و دسته بندى ها ندارد و همه باید در یک 
جهت علیرغم هر نوع دیدگاه حرکت کنیم.

وى تأکید کرد: با هم افزایى و همراهى در مســیرى که 
رهبر معظم انقالب تعیین کرده انــد و دولتمردان از آن 
تبعیت مى کنند و با یکى شــدن بخش هاى حاکمیت، 
مطمئناً توفیق حاصل مى شود و دورى از یکدیگر در این 

شرایط نیز َسّم مهلک است.
دشمن در صدد تفرقه افکنى است

معاون امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى استاندار 
اصفهان اظهار کرد: امروز دشــمن درصدد تفرقه بین 
ماست و با توجه به اینکه امروز دین، پیامبر(ص)، ائمه(ع) 
و رهبر معظم انقالب مسیر را مشخص کرده اند ما نیز 
باید دراین مسیر گام برداریم و جدا از این مسیر حرکت 
کردن، ظلم به خون شهداست. بنابراین همه باید با هم 
حرکت کنیم تا کلید سربلندى نظام را با عبور از جنگ 

اقتصادى با دشمن به ارمغان بیاوریم.
دستاوردها فداى جناح بندى نشود

شــجاعى گفت: در هفته دولت، دولتمــردان در جاى 
جاى ایران اســالمى باید گزارش عملکرد 40 ســاله 

نظام جمهورى اسالمى ایران را علیرغم همه فشارها، 
توطئه ها و تحریم ها براى مردم بازگو کنند و ارائه دهند. 
البته ناگفته نماند که مردم ما مشــکل دارند ولى با این 
حال اگر خدمات 40 ساله دولت ها را ارائه نکنیم جفاست.
وى با بیان اینکه دســتاوردهاى زیادى در این 40 سال 
داشته ایم، گفت: حیف است که این دستاوردها، فداى 
جناح بندى ها شود و انکار دستاوردها، انکار نظام است نه 
دولت ها و مردم حق دارند بدانند دولتمردان براى رفاه 

آنها، چگونه عمل مى کنند.
معاون امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى استاندار 
اصفهان ادامه داد: امســال و در هفته دولت پروژه هاى 
بســیار زیــادى در بخش هــاى مختلف در ســطح 
شهرستان ها و روستاهاى استان اصفهان به بهره بردارى 
رسیده و مى رســد که ما به عنوان خادمان مردم، آنها را 

ارائه مى کنیم.
افتتاح 1300 پروژه در اصفهان

شجاعى گفت: در استان شهیدپرور اصفهان، در هفته 
دولت امسال بیش از 1300 پروژه در شهرها و روستاها 
به پاس قدردانــى از مردم به بهره بردارى رســید. وى 

اشــاره اى هم به هجمه جنگ اقتصادى دشمن علیه 
نظام جمهورى اســالمى ایران داشت و افزود: استکبار 
و دشــمنان امروز دریافته اند که این ملــت و خاك از 
حمله نظامى ترسى نداشته و باکى ندارند و آن را تجربه 
کرده اند و به لطف خدا با برنامه ریزى دولت خدمتگزار 
و رهنمودهاى رهبر معظم انقالب، این بار نیز دشــمن 
شکست در جنگ اقتصادى علیه ایران اسالمى را تجربه 
مى کند. معاون امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى 
اســتاندار اصفهان عنوان کرد: دین اســالم ریشه اى 
اعتقادى دارد و رهروان آن مى دانند در شرایط حساس 
چه کارى انجام دهند. بنابراین همه با هم در یک مسیر 
براى سربلندى اســالم و نظام گام برمى داریم تا پاسخ 
محکمى در این برهه به اســتکبار داده شــود و تجربه 
جدیدى را به آنان بیاموزیــم. وى اظهار امیدوارى کرد 
مسیر مقابله با جنگ اقتصادى با دشمن، به گونه اى طى 

شود که شرمنده شهیدان نشویم.
در این مراســم که با مداحــى، ســرود و... همراه بود، 
شــرکت کنندگان با نثار گل و غبارروبى مزار شهیدان 

کارمند، نسبت به آنان اداى احترام کردند.

ساسان اکبرزاده

   سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از بازارهاى روز کوثر
 2 و 8 خود را از طریق مزایده (با شرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداري) به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد 
صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/06/03 تــا پایان وقت اداري مورخه 1397/06/15 به امور بازارهاي 
سازمان واقع در اصفهان، کنارگذر غربى بزرگراه شهید صیاد شیرازى، حدفاصل خیابان هاى هشت بهشت و رکن الدوله، نبش 
کوچه احسان، پالك 5، طبقه اول مراجعه نموده و پس از کسب اطالعات الزم نسبت به واریز مبلغ 700,000 ریال بابت هزینه تهیه 
اسناد مزایده در وجه حساب هاى شماره 0202025877009 یا 0202731208009 نزد بانک ملى شعبه اصفهان اقدام نموده و اسناد 

مزایده را از دبیرخانه دریافت نمایند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بایستی:

- داراي عدم سوء پیشینه کیفري و مالی باشند.
- داراي حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در زمینه اداره فروشگاه هاى بزرگ باشند.

- داراي قراردادهاي اجاره جارى رسمى حداقل یکساله یا اسناد مالکیت رسمی و معتبر انبار باشند.
- داراى حداقل یکى از موارد زیر باشند.

الف- حداقل 1 سال سابقه بهره بردارى از فروشگاه هاى بزرگ داراى مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت
ب- پروانه کسب، حداقل 300 متر مربع فروشگاه داراى سند مالکیت یا اجاره نامه جارى رسمى حداقل یکساله، سیستم حسابدارى 

و فروشگاهى بارکد خوان، حداقل 50 کاال و حداقل 2 سال سابقه 
ج- مجوز یا پروانه معتبر و مورد تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه پخش یا توزیع عمده و کالن مواد غذایی یا بهداشتی

د- مجوز تولید معتبر مواد غذایى یا بهداشتى
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.

3- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر به مدت ده ماه شمسى مى باشد که در صورت رضایت 
از عملکرد بهره بردار و توافق کتبى طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت ادارى مورخه 1397/06/17 می باشد.
6- پاکت اسناد فنى مزایده در تاریخ 1397/06/18 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائى مى گردد و پس 
از آن پاکت هاى الف و ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالى معامالت سازمان 

در تاریخ 1397/06/20 بازگشائى مى گردد. 
7- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
8- هزینه انتشار آگهی بر عهده برندگان مزایده است.

آگهی مزایده 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 221 مورخ 97/4/16 شوراى اسالمى 

شهر در نظر دارد، نســبت به واگذارى زمین محل پارکینگ وسائط نقلیه واقع در 

ضلع غربى کارخانه ماشین سازى به مساحت حدودى 238 مترمربع براى مدت 

یک ســال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل 

مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى مورخ 97/6/17 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

چاپ دوم

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1357 مورخ 97/06/05 شوراى اسالمى شهر 
آران و بیدگل نسبت به واگذارى دو قطعه زمین به متراژهاى 382/46 م.م و 382/56 م.م واقع در شهرك 
سلیمان صباحى بیدگلى- بلوار حکمت شرقى به ازاى هر مترمربع به ترتیب 9/000/000 ریال و 6/500/000 
ریال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله اول) نوبت اول

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان: 

جنایات منافقین باید 
براى جوانان تبیین شود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، بخشى از ضایعات فلزى، آهن آالت، اجناس و لوازم مستعمل و مازاد خود را به 
فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت 

بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده م ى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز 

و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده شماره 2369 مورخ 1397/05/30

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم


