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کلسترول باال چه بالیى سر بدنتان مى آوردراه اندازى پارك فرهنگ و هنر در اصفهانبهمن فرمان آرا نامزد جایزه بازیگرى شد!سیاست جدید صدا و سیما قطع همکارى با فردوسى پور است جواد خیابانى خیلى مطالعه مى کند! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

شرق اصفهان هرسال  55 میلیمتر فرو مى رود
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یک روز به رشید گل مى زنم 
و شادى  ویژه مى کنم

شاهد هرج ومرج قیمتى هستیم

بنزین دوباره
 به عرصــه سیاست 

بازگشته است

 5

دسترسى به 
سایت هاى خارجى 

قطع مى شود؟

2

براى شروع یک روز فوق العاده و داشتن انرژى کافى براى فعالیت هاى فکرى و 
جسمى روزانه نیاز دارید که هر روز صبح خود را شارژ کنید. براى انرژى گرفتن در 

ابتداى صبح، نوشیدن یک نوشیدنى فوق العاده مفید و انرژى زا قبل از صبحانه مى تواند 
معده شما را آماده کند و همچنین انرژى الزم را به بدن شما منتقل کند. 

عضو موظف هیئــت عامل ســازمان فناورى 
اطالعات گفت: اگر آمریکا نسبت به قطع اینترنت 
اقدام کند، دسترسى ما به ســایت هاى خارجى 

مانند گوگل قطع مى شود.
سجاد فالح اظهار کرد: در صورتى که دسترسى 
به اینترنت بین الملل قطع شــود، دسترســى ما 
به سایت هایى قطع مى شــود که خارج از کشور 
ما هســتند ولى دسترســى ما به ســایت هایى

 که در داخل کشــور میزبانى مى شــوند، قطع 
نمى شود؛...

4 600600 هزار جنین در اصفهان فریز شده اند هزار جنین در اصفهان فریز شده اند
رئیس انجمن زنان و مامایى استان خبر دادرئیس انجمن زنان و مامایى استان خبر داد
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مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى هشدار داد

روزهــاى تازه 
آقاى فرانکى

جهانبخش را عمداً جهانبخش را عمداً 
نیمکت نشین کرده اندنیمکت نشین کرده اند

درخشــش عبادى پور
 در شب تولدش

در شــرایطى که اســکرا بلهاتوف در هفته نخست 
لیگ والیبال لهستان موسوم به پالس لیگا شکست 
ناباورانه اى را تجربه کرد، چهارشــنبه شب گذشته 
در هفته دوم این رقابت ها به نخســتین پیروزى خود 

دست یافت.
4

تخت هاى بدون استفاده تبدیل به تخت دیالیز شود

قبل از صبحانه چى بنوشیم؟

اکران
 سریع السیر 

فیـلم 
رامبد جوان!

«ژان کلود وندام»، بازیگر خاص سینماى 
رزمى جهان، 57 ساله شد
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ىو و
انکآقاى فرانکى ف ىآقاىفرانکىآقا ر ى

ى تواند 
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روایت احمد توکلى از شرایط اقتصادى کشور 5

ت 
ت 
ه 
د 
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آگهى مزایده فروش زمین ( نوبت اول )
شهردارى بویین میاندشــت بر اساس موافقت شــوراى محترم اسالمى شهر بویین 
میاندشت به شماره  779  مورخ  1397/07/24 در نظر دارد  تعداد  4  پالك  از زمین هاى  
متعلق  به شـهردارى  واقع در بلوار امام على (ع) را  از طریق مزایده عمومى به فروش 

برساند . 
    متقاضیان مى توانند از تاریخ  97/07/28  با مراجعه به دبیرخانه ى محرمانه  شهردارى  

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند . 
    پیشنهاد دهندگان مى توانند  پیشنهادات خود را تا  پایان وقت  ادارى  روز  دو شنبه  
مورخ  08/07/ 97  در دو پاکت  (( الف ))  سپرده و در پاکت  (( ب ))  قیمت پیشنهادى  را 

الك و مهر شده به دفتر دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند .
    پیشنهاد دهندگان باید  5 ٪  مبلغ مزایده را به حساب سپرده شهردارى  نزد بانک ملى 
به شماره   0107318328000  واریز و فیش  مربوطه را با پاکت الف و مهر شده ارائه نمایند . 

    به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
    شرکت کنندگان مى بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت کنند . 

    کلیه ى هزینه هاى آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد . 
    کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه ى پیشنهادات مختار است . 

    پیشــنهاد دهندگان مى توانند از زمین مورد مزایده با حضور کارشناس شهردارى 
بازدید نمایند .

    کلیه ى پیشنهادات رسیده  در روز  چهار شــنبه  مورخ  97/08/09  توسط اعضاء 
کمیسیون باز و قرائت خواهد شد. 

   کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن هاى     03157522440   -   03157522250  تماس حاصل فرمایند.

شهردارى بویین میاندشت

sapp.ir/shahrdaribouinmiyandasht

@sh _bouinmiyandasht www. bouinmiandasht.ir

وزیر بهداشت در اصفهان :
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بنزین پس از سال هاى طوالنى بار دیگر از در سیاست 
وارد شده است. سیاسى ترین کاالى ایران مدتى بود 
در حاشیه زندگى مى کرد اما فاصله قیمتى اش با آن 

سوى مرزها بحرانى جدى را رقم زده است. 
هر چند آمار دقیقى را نمى تــوان براى میزان قاچاق 
بنزین اعالم کرد اما برخى مســئوالن و نمایندگان 
این آمار را بین 20 تا 40 میلیــون لیتر در روز اعالم 

کرده اند. 
بررسى ها نشان مى دهد کمترین فاصله قیمت بنزین 
ایران با کشورهاى همسایه 5400 تومان و بیشترین 

فاصله قیمت 16 هزار تومان است. 

حاال دیگر کار از هشدار و انذار و توصیه گذشته است. 
زنگنه براى توصیف آنچه در مرزها مى گذرد از واژه 
الحمدهللا استفاده مى کند و مى گوید قاچاق در همه 

مرزها با موفقیت در حال انجام است. 
داستان تنها به بنزین ختم نمى شــود، گازوئیل، گاز 
مایع و دیگر اقالم ســوختى از ایران با همین شیوه 
قاچاق مى شــود. رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اعالم کرده اســت  به واســطه تفاوت شــدید 
قیمت در این ســو و آن ســوى مرزهاى ایران طى 
سه ماه اخیر میزان قاچاق سوخت به یک میلیارد لیتر 

رسیده است.

بر اساس آخرین آمار، دو میلیون و 808 هزار نفر مصرف 
کننده مســتمر مواد مخدر در ایران هستند. تریاك، گل، 
هرویین و شیشه به ترتیب بیشترین میزان مصرف را در 

میان افراد مصرف کننده دارد.
به گزارش «بهار»، چندى پیش ســعید صفاتیان، رئیس 
کارگروه کاهش تقاضاى اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با 
مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش تر 
گفته بود که بر اســاس نتایج تحقیق ســال 1390، پنج 
درصد معتادان در کشور، زنان هستند و این میزان در سال 
1395 به 10 درصد افزایش یافت اما نکته قابل توجه این 
است که افزایش آمار زنان به معناى دو برابر شدن جمعیت 

زنان معتاد نبود بلکه دالیل دیگرى داشت. صفاتیان درباره 
تمایل زنان به مصرف «شیشه» نیز گفت: «برخى بانوان 
از سن 20 سال به باال براى الغرى و تناسب اندام تحت 
تأثیر تبلیغات در شبکه هاى ماهواره اى، فضاى مجازى، 
آرایشگاه هاى غیرمجاز و باشگاه هاى ورزشى به مصرف 
موادى مانند شیشه تمایل مى یابند. و بعد از مصرف دوره 
یک ماهه، اگرچه الغر مى شــوند اما معتاد هم مى شوند 
و نمى توانند مصرف شیشه را کنار بگذارند. البته تریاك 
همچنان رتبه نخست مصرف مواد مخدر را در میان زنان 
دارد و اکنون حدود 10 درصد معتادان و مصرف کنندگان 

مواد مخدر در کشور را بانوان تشکیل مى دهند.»

بنزین دوباره به 
عرصه سیاست بازگشته است

محبوبیت مخدر شیشه در 
میان دختران نوجوان

5 میلیون براى ساکت شدن!
  ایرنا| سیدکاظم موسـوى بجنوردى، رئیس اسبق 
کتابخانـه ملـى مى گویـد: وقتى در سـازمان اسـناد و 
کتابخانـه ملى شـروع بـه کار کردم خطـاب به رئیس 
دولـت اصالحـات گفتـم: کتابخانه شـارجه بیشـتر از 
کتابخانه ملى ما کتاب دارد. او هم در جلسـه اى گفته 
بود بجنـوردى 200 میلیون دالر مى خواهـد تا کتاب 
بخرد؛ بـه او پنـج میلیـون دالر مى دهیم و سـاکتش 
مى کنیم. گفتم آقاى خاتمى! شما فقط دو میلیون دالر 
دادید! اما به رغم کم بودن اعتبارات در دوره مسئولیتم 

تعداد کتاب ها را به یک میلیون جلد رساندم. 

عذرخواهى کنید!
  خبرآنالیـن| عـده اى از مدیـران ایرانـى IT در 
آمریکا خواستار عذرخواهى رسمى سناتور « لیندسى 
گراهام» از مردم ایران شدند. گراهام در مصاحبه اى 
گفت: «اگـر آزمایـش DNA مـن نشـان دهد که 
ایرانى هستم، آن وقت این موضوع وحشتناك خواهد 
 DNA بود!» وى این جمله را در پاسـخ به آزمایش
«الیزابـت وارن» رقیب احتمالـى انتخاباتى ترامپ و 
سرخ پوست بودنش گفت. هرچند سخنگوى گراهام 
بعداً عنوان کرد که شـوخى وى صرفًا ربطى به مردم 
ندارد اما مدیـران ایرانى IT در «سـیلیکون ولى» با 
انتشار سلسله توییت هایى خواسـتار عذرخواهى وى 

از ایرانى ها شدند.

عامل ترور را کشتند
  انتخاب| روزنامه «ینى شفق» ترکیه اعالم کرد: 
«مشعل سعد البستانى»، یکى از اعضاى تیم 15 نفره 
ترور که براى قتل «جمال خاشـقجى» به استانبول 
اعزام شـده بود، در جریان یک تصادف ساختگى در 

ریاض کشته شد.
 البسـتانى 31 سـاله که با درجـه سـتوان در نیروى 
هوایى پادشاهى عربسـتان به عنوان خلبان مشغول 
خدمت بود، با مرگى مشکوك، بخشى از اسرار ناپدید 

شدن خاشقجى را با خود دفن کرد.

در صف حامیان ایران
  تسنیم| در پى ربوده شـدن 14 مرزبان ایرانى 
توسـط گروهک تروریسـتى جیش العـدل و انتقال 
آنان به خاك پاکستان، رسانه هاى این کشور نسبت 
به این اقدام تروریسـتى واکنش نشـان داده و ضمن 
محکوم کردن آن، خواستار آزادى فورى آنان شدند. 
این رسـانه ها ربودن مرزبانان ایران را تالشـى براى 
تخریـب روابط خـوب و دوسـتانه ایران و پاکسـتان 

دانستند.

کانال مى خواهیم
  انتخـاب| على خرم، نماینده پیشین ایران در دفتر 
اروپایى سـازمان ملل مى گوید: این به نفع ایران است 
که یک کانال دیپلماتیک با آمریکا داشـته باشـد؛ البته 
به دلیل اینکـه در  حال حاضر هیئـت حاکمه آمریکا در 
دست «دونالد ترامپ» است، باید بدانیم که اگر به طور 
مثال، با مسـئوالن دولت سـابق آمریکا ارتباط  داشـته 
باشـیم، ممکن اسـت لزومًا به نتیجه نرسـد امـا باعث 
مى شود که صداى خود را به مردم آمریکا و دولتمردان 

این کشور  برسانیم. 

کبرى و صغرى
  عصر ایران| رئیس پیشـین صدا و سـیما نسـبت 
به مواضع اخیر دادستان کل کشـور درباره حضور زنان 
در ورزشـگاه مبنى بر برخورد قضائى در صورت ادامه، 
واکنش نشـان داد. عـزت ا... ضرغامـى در توییت خود 
نوشت: در فوتبال، ورزشکاران نیمه لخت نیستند! حضور 
زنان در ورزشگاه حریم شکنى نیست. کبرى و صغرى 
هر دو مشکل دارند. به صورت زنان و خانواده هایى که 
تفریح مناسب ندارند پنجه نکشید! تهدید مدیران ورزش 
به برخورد قضائى هم شایسته نیست! آیا گناه و خالف 

شرع در زندان ها، کمتر از ورزشگاه هاست؟!

خبرخوان
ثبت نام یک میلیون نفر در 

اسنپ
  ایلنا| مدیــر تجارى اســنپ در خصوص 
افزایش داوطلبین کار در تاکسى هاى اینترنتى 
گفت: ما از ابتداى ســال تا به امروز در 9 شــهر 
کشور شــعب خود را راه اندازى کردیم و شاهد 
استقبال افرادى بودیم که خواهان کار به عنوان 
راننده هستند. فرید شهابى افزود: در شهر تهران 
اکنون 400 هزار نفر مشغول به کار هستند که 
این شــیب افزایشــى همچنان ادامه دارد و در 
کشــور این تعداد به یک میلیون نفر مى رسد. 
وى گفت: تعداد راننده هاى خانم ثبت نام شــده 
در شرکت اسنپ به حدود 15 هزار نفر مى رسد و 
تعداد کل موتورسوران ثبت نامى در تهران بالغ بر 

26 هزار نفر است.

جشنواره هاى 
صهیونیستى 

  آى ســینما| محمد حســین لطیفى، 
کارگردان ســینما و تلویزیــون درباره علت 
موفــق نبودن اکــران فیلم هــاى مقاومت 
ایران در جشــنواره هاى بین المللى خارجى 
خاطرنشان کرد: «جشنواره هاى بین المللى 
فیلم نظیر کن و برلین توسط صهیونیست ها 
مدیریت مى شــوند، بنابراین مســیر براى 
حضور این آثــار ایرانى در این جشــنواره ها 
تقریبًا غیرممکن است. با وجود این، حضور 
فیلم هــاى مقاومتى در ســطح ســینماى 
کشورهاى دیگر دور از ذهن نیست و همت 
مسئوالن سینماى ایران براى سرمایه گذارى 

در سایر کشورها را مى طلبد.»

روزى یک میلیارد براى 
صداوسیما!

  روزنامه خراسان| امسال بیشتر از 200 
میلیون جلد کتاب درسى و بیشتر از 22 میلیون 
جلد کتاب کمک درسى چاپ شده است. یعنى 
آموزش و پرورش کشور ما یکى از منابع مهم از 
بین بردن طبیعت است به علت اینکه هرسال 
کتاب هاى درسى عوض شــود تا کسانى که 
کتاب کمک درســى مى خواهند دیگر نتوانند 
از کتاب هاى ســال گذشته اســتفاده کنند و 
کتاب ها هرســال تجدید چاپ شود. تنها یک 
ناشر کتاب کمک درسى در کشور بیشتر از 330 
عنوان کتاب چاپ کرده و مبلغ 350 میلیارد در 
یکســال براى تبلیغات به صدا وسیما پرداخت 

کرده است!

دولت آبادى: 
مدیون گلستانم

  خبرآنالیــن| محمود دولت آبــادى در پیام 
تبریکى که بــراى زادروز 96 ســالگى ابراهیم 
گلستان نوشته گفته: گلســتان بر ما بسیار حق 
دارد و به خصوص من نســبت به ایشان مدیون 
هستم و در حوزه نثرنویسى بسیار از او آموخته ام. 
گلستان یکى از نخستین شــخصیت هایى در 
داستان نویســى ما بــود که براى نثر فارســى 

تشخص قائل شد و آن را عملى کرد.

کج و کوله و پیش پا افتاده 
و...

  سینما پرس| جبار آذین، منتقد و مدرس 
ســینماى کشــور همزمان با اکــران دو فیلم 
سینمایى «عرق ســرد» به کارگردانى سهیل 
بیرقى و «الزانیا» به کارگردانى حسین قناعت 
گفت: «عرق سرد» فیلمى در شمایل کج و کوله 
فمینیسم و حامى فروپاشــى بنیان خانواده ها و 
«الزانیا» اثرى با حضور شبه کمدین هاى تاریخ 
مصرف گذشته است که مى توان با اغماض آن 
را یک فیلم متوسط با سوژه اى پیش پا افتاده و به 

دور از نوگویى و نوسازى دانست!

ساناز زرین مهر از بازیگران مهاجرت کرده به ترکیه که این روزها به دلیل بیکارى بیشتر در شبکه اینستاگرام اقدام به انتشار عکس مى کند در پاسخ به یک پرسش، تعطیلى شبکه جم 
در تولید را اعالم کرد.

به گزارش «30نماایران»، با تغییر سیاست هاى مدیریت شبکه جم و تعدیل نیرو که منجر به کنار گذاشتن بسیارى از بازیگران و فیلمسازان ایرانى شد که به امید کار به ترکیه مهاجرت 
کردند، ساناز زرین مهر که در چندین تله فیلم و سریال هاى ضعیف این شبکه بازى کرده بود در پاسخ به یک پرسش درباره فعالیتش در گروه تلویزیون جم گفت: «جم دیگر تعطیل شده 

و بیشتر تمرکز این شبکه روى دوبله است.»
براساس این گزارش، چندى پیش بهارك صالح نیا از دیگر بازیگران جم اعالم کرد که با تعطیلى دفتر آنتالیا، دیگر در این شبکه فعالیتى ندارم.

شبکه جم چندى پیش با کشته شدن کریمان، مدیر شبکه مجبور به تغییر مسیر شد که در اولین تصمیم آن، کلیه بازیگران و فیلمسازان ایرانى از این شبکه اخراج شدند که برخى از آنها 
هم به کشور بازگشتند.

 GEM تولید در
تعطیل شد!

احمد توکلى، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
جلسه ماهانه انجمن اسالمى مهندسان خراسان رضوى 
شرکت کرد و به ایراد سخنرانى پرداخت. محور سخنرانى 
این نماینده سابق مجلس اوضاع اقتصادى کشور بود که 
بخش هایى از اظهارات او را به نقل از «ایسنا» مى خوانید:
  هیچ چیز خراب کننده تر از کاهــش ارزش پول ملى 
نیست. این پدیده اى است که تمام قواعد اقتصادى را علیه 
کشور به کار مى گیرد و چنان بالیى بر سر ملت مى آورد 
که از هر یک میلیون نفر، یک نفر متوجه مى شود که چه 

رخ داده است. 
  نرخ ارز در سه ماه نخست 100 درصد رشد کرد و پول 
ملى در این سه ماه نیز 100 درصد ارزش خود را از دست 
داده اســت. اگر در آبان ماه واکنش بــازار به تصمیمات 
آمریکا همان واکنشى باشد که پیش تر نشان داده است، 
ما شاهد ایجاد یک تورم شدید در کشور خواهیم بود و کار 

بر مردم سخت خواهد شد. 
  زمانى که بازار ملتهب است و نوســانات شدید در آن 
وجود دارد، اعتماد مردم از بازار سلب مى شود. وقتى چنین 
شود به طور مثال فروشنده به دنبال فروش در فرداست 
چرا که قیمت افزایش پیدا مى کند و خریدار به دنبال خرید 
در امروز است و چنین انتظارات تورمى ایجاد مى شود. در 
چنین شــرایطى یک عده میل به احتکار پیدا مى کنند. 
احتکار به خودى خود عرضه را کم کرده و قیمت کاال را 

افزایش مى دهد. 
  از نظر من اکنــون در ایران شــاهد هرج ومرج قیمتى 

هستیم. قیمت توسط بنگاه هاى کوچک تعیین نمى شود، 
قیمت توسط بنگاه هاى بزرگ که انحصار کاال را در دست 
دارند، تعیین مى شود. بنگاه هاى کوچک قیمت پذیرنده اند. 
اما اکنون در بازار ایران هر کسى قیمت تعیین مى کند و این 
مسئله عجیب است. من حس مى کنم این مسئله به دالیل 
بى ثباتى سیاسى رخ داده است و دشمن نیز در این بى ثباتى 
مى دمد. همه از هم مى پرسند که چه خواهد شد. این پرسش 

نشان مى دهد که به امید و ثبات جامعه لطمه وارد شده است. 
  در حال حاضــر گویى نظارتى بر  بــازار وجود ندارد و 
دولت حضورى در بازار ندارد.  باید اشاره کرد که فساد به 
علت نبود نظارت روى بازار ایجاد مى شود. از دیگر عوامل 
هرج ومرج قیمتى، بى اعتمادى بى سابقه به بانک مرکزى 
است. مجموعه این عوامل انسان را فردگرا بار مى آورد و 
تنها دنبال این هستند که هزینه خود را کمتر کنند و کارى 

به دیگران نداشته باشند. 
  اثر افزایش نرخ ارز رکود اســت و تولیــد پایین مى آید. 
کارخانه هاى متعددى با تورم فعلى تعطیل خواهند شد. طبق 
آمارى که به من رسیده 67 درصد نجارى هاى تهران تعطیل 
شده اند. از سوى دیگر موج بیکارى جدیدى در کشور به راه 
خواهد افتاد. بیکارى کارگرى که کار داشته به مراتب اثر سوء 

بیشترى نسبت به بیکارى یک جوان در انتظار شغل دارد. 
  اختالف طبقاتى هم اکنون در جامعه وحشتناك است. 
وقتى در یک آن جهــش رخ مى دهد و دارایى افراد تغییر 
مى کند، اختالف طبقاتى شــدید خواهد شد. آنها دارایى 
بیشترى دارند، بدهکارى بیشترى نیز به بانک دارند و طى 

این جهش ها نیز بدهى آنان کمتر خواهد شد. 
  هر روزى که مى گذرد، حســد اجتماعى بیشتر خواهد 
شد، مردم حس مى کنند باخته اند، این وضعیت غم را در 
جامعه بیشتر مى کند. از سویى دیگر فرار سرمایه نیز رخ 

خواهد داد. 
  من از مخالفین دولتى کردن اقتصاد هستم و از دولت 
جنگ به همین دلیل استعفا کردم ولى وقتى دخالت دولت 
بجا بود نمى توان با آن مخالف بود. وزیر صنعت سابق 11 
شرکت پتروشیمى داشت و به ما فشار مى آورد که افرادى 
که چنین سخن مى گویند، سوسیالیست هستند، دیوان 
عدالت ادارى تحقیق کرد و متوجه شد وزیر سابق سالیانه 
هزار میلیارد دالر براى شــرکت هاى پتروشــیمى رانت 
مى آورد. من به آنها گفتم من اصًال کمونیست هستم، شما 

چرا خالف مى کنید؟

روایت احمد توکلى از شرایط اقتصادى کشور

شاهد هرج ومرج قیمتى هستیم

چندى پیش حســین پارســایى به عنوان کارگردان تئاتر 
«بینوایان» در شبکه  4 سیما حاضر شد اما درباره  میزان و 
منبع مالى تئاتر گرانقیمتى که مى سازد، شفاف سازى نکرد. 
این ماجرا وقتى جالب تر مى شود که بدانیم پارسایى یکى از 
مدیران وزارت ارشاد هم هست! منبع دو پروژه  این مدیر/

کارگردان، یعنى نســخه هاى موزیکال «الیور توییست» 

و «بینوایان»، در رســانه ها، کمتر به روشــنى و به شکل 
مشخص اعالم مى شوند. 

حاال روزنامــه «جام جم» دربــاره  منابع مالــى تئاتر 16 
میلیاردى «بینوایان» شفاف ســازى کرده است. روزنامه 
صداوسیما نوشته: «سرمایه گذار "بینوایان" فردى به نام 
محمدصادق رنجکشان است. رئیس هیئت مدیره و مؤسس 

یکى از مهمترین آژانس هاى مسافرتى و توریستى کشور. 
"دلتابان" حدود 20 سال قبل تأسیس شده و مالک هتل در 
کیش است.گویا چارتر پروازهاى روسیه شرکت ماهان نیز 

به صورت انحصارى در اختیار این شرکت قرار دارد. 
"بینوایان" قرار است در سالن 2500 نفرى هتل اسپیناس 
پاالس واقع در ســعادت آباد روى صحنه بــرود. هزینه 
اجاره یک شــب این سالن بدون 
امکانات صوتى چیزى بین 100 
تا 150 میلیــون تومان اســت. 
با فرض یک ماه اجــرا (26اجرا) 
حدود 2/6 میلیــارد هزینه اجاره 
یک ماه این سالن برآورد مى شود. 
تبلیغات عجیب و غریب بیلبوردى 
"بینوایان" هــم در نوع خودش 
جالب هســت. کمپین تبلیغاتى 
"بینوایان" به طــور انحصارى در 
اختیار یک شرکت تبلیغاتى به نام 
آینه تهران ویژن قــرار دارد. این 
شــرکت حدود 80 بیلبورد به طور 

انحصارى در اختیار دارد.
عالوه بر همه این موارد، آقاى پارسایى برخالف ادعایش در 
مورد نمایش پرسروصداى قبلى و میلیاردى اولیورتوئیست 
هم چندان شفاف عمل نکرده اند. نمایشى که فقط در مورد 
یک قلمش گفته مى شد مهنازافشار بابت بازى در آن هر 

شب 30 میلیون تومان حق الزحمه دریافت کرده است.» 

«بینوایان» شفاف تر شد
عضو موظف هیئت عامل ســازمان فناورى اطالعات 
گفت: اگر آمریکا نســبت به قطع اینترنــت اقدام کند، 
دسترسى ما به ســایت هاى خارجى مانند گوگل قطع 

مى شود.
ســجاد فالح اظهار کرد: در صورتى که دسترســى به 
اینترنت بین الملل قطع شود، دسترسى ما به سایت هایى 

قطع مى شود که خارج از کشور 
ما هســتند ولى دسترسى ما به 
سایت هایى که در داخل کشور 
میزبانى مى شوند، قطع نمى شود؛ 
مثل انواع خبرگزارى ها، سایت 
صداوســیما، ســایت رئیــس 
جمهور، ســایت دولت، سایت 
تأمین اجتماعــى و... . اما مثًال 
دسترسى به ســایت CNN یا 
ســایت گوگل قطع مى شــود. 
همچنین دسترسى ما به سایت 
یونسکو یا ســایت سازمان ملل 

قطع مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که منظور از تدابیرى که گفته 
مى شــود درصورت قطعى اینترنت اندیشیده مى شود 
چیست، گفت: احتماًال منظور این است که دسترسى ما 
به سایت هاى داخلى قطع نخواهد شد. به هر حال بخش 
زیادى از ســایت هایى که با آنها کار مى کنیم، داخلى 
هستند. مردم همچنان مى توانند از سایت هاى داخلى 

خرید اینترنتى انجام دهند و تاکســى اینترنتى بگیرند 
اما به هر حال به برخى ســایت هاى خارجى دسترسى 

نخواهند داشت.
به گزارش «ایلنا»، رئیس ســازمان پدافند غیرعامل به 
تازگى در گفتگویى با اشاره به انتشــار خبرى مبنى بر 
اینکه ممکن است آمریکا در مرحله جدید تحریم ها در 

آبان ماه اینترنت کشــور را با اختالل مواجه  کند، گفت: 
اگرچه احتمال این کار را ضعیف مى دانیم اما از طرفى، 
در صورتى که این اتفاق بیافتد، تدابیرى دیده شده که 
کارکردهاى ضرورى کشور حفظ شــود و شبکه ملى 
اطالعات به اندازه اى که آماده شــده بناست که بتواند 

خدمات اساسى مردم را جواب دهد.

دسترسى به سایت هاى خارجى قطع مى شود؟

میالد دخانچى، تهیه کننده و مجرى تلویزیون از اتخاذ 
یک سیاست جدید مبنى بر قطع همکارى صداوسیما 
با عادل فردوسى پور، مجرى برنامه  تلویزیونى «نود» 

خبر داد. 
به گزارش «سینماسینما»، دخانچى در کانال تلگرامى 
خود نوشت: «خبرها حاکى از اتخاذ یک سیاست جدید 
مبنى بر قطع همکارى ســازمان صدا و سیما با عادل 

فردوسى پور است؛ سیاستى که مدیران این مجموعه 
را با وضعیــت بغرنجى روبه رو کرده اســت. از طرفى 
عدم تمکین به چنین سیاســتى قطعًا پرهزینه خواهد 
بود و از طرف دیگر اعمال این سیاســت به معنى قبول 
فشار از سمت فرهنگ عامه بوده، مخصوصًا در زمانى 
که، درســت یا غلط، مدیریت شــبکه 3 بــا برندینگ 
"جوانگرایى حزب اللهى" عجین شــده و تصمیماتى 

اینچنین به قدرت ســخت نهادهاى حاکمیتى اضافه 
کرده و به همان میزان از نفوذ نرم و مردمى اصولگرایان 
بیش از پیش کم خواهد کرد. پیشــنهاد مى شود ریش 
سفیدان وارد گود شده ســعى کنند مشکل را حل کنند 
چرا که در شــرایط کنونى جامعه احتیــاج به آرامش و 
ثبات دارد و قطعًا جنجال بر سر فوتبال به نفع مدیریت 

فضا نیست.»

سیاست جدید صدا و سیما قطع همکارى با فردوسى پور است
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درخشش دانشگاه آزاد
 خمینى شهر در چین 

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
در کنفرانــس بین المللــى روباتیــک و کنتــرل 

ICARIC2018  چین درخشیدند. 
آتا جهانگیرمشیدى، ســعید صف آرا فرد و سیدعلى 
افتخارى اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى 
خمینى شهر، موفق به دریافت جایزه برترین نمایش 
روبات کاربردى در نخســتین کنفرانس بین المللى 

روباتیک و کنترل ICARIC2018  شدند.
پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
در نخستین کنفرانس بین المللى روباتیک و کنترل 
ICARIC2018  دانشگاه جیشو در استان هونان 
کشــور چین با ارائه روبات لوله نورد یا بازرس لوله، 
جایزه برترین نمایش روبــات کاربردى در صنعت را 

از آن خود کردند.

امیرخانى، سرپرست 
راه و شهرسازى استان شد

با حکم وزیر راه و شهرســازى، حمیدرضا امیرخانى 
به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازى استان 

اصفهان منصوب شد.
امیرخانى پیش از این، معاون مهندسى و ساخت اداره 

کل راه و شهرسازى استان اصفهان بود.

ناپایدارى همچنان هست
کارشــناس مســئول پیش بینى هــواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: با توجه به نقشه هاى 
هواشناسى، همچنان جو ناپایدارى در سطح استان 

پیش بینى مى شود.
حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: افزایش ابر، گاهى 
وزش باد در بعدازظهر و ساعات اولیه شب، بارش هاى 
رگبارى و رعد و برق به ویژه در مناطق غرب و جنوبى 

استان پیش بینى مى شود.

دستگیرى 460 قاچاقچى 
در شهرضا

محمد محســنى اژیه، دادســتان عمومى و انقالب 
شهرضا از دســتگیرى 460 نفر از قاچاقچیان مواد 
مخدر در این شهرســتان خبر داد و گفــت: پرونده 
کیفرى بیش از 400 نفر از ایــن افراد، پس از صدور 

کیفرخواست، به دادگاه ارجاع شده است.

رتبه نخست جذب تسهیالت 
روستایى توسط دهاقان

على اصغر قاسمیان،  فرماندار دهاقان گفت: دهاقان 
در بین 24 شهرستان استان اصفهان موفق به کسب 
رتبه نخست جذب تسهیالت روســتایى و رتبه دوم 

طرح کارورزى شد.

پل تاریخى فالورجان در 
آستانه بازسازى قرار گرفت 

پل تاریخى فالورجان یا همان پــل «َورگان» تنها 
پل دو قوسى ساخته شــده در دوران صفویه بر روى 
رودخانه زاینده رود است که در آستانه بازسازى قرار 

گرفت. 
شــهردار فالورجان درباره اجراى پروژه مرّمت این 
پل اظهار کرد: مرّمت این پل با مشارکت اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى شهرستان 
فالورجان از اواخر مهرماه امسال آغاز شده و فاز اول 

آن، تا اواخر آذر ماه به اتمام مى رسد.
 جواد نصرى ادامه داد: همچنین اجراى فاز دوم و سوم 
مرّمت پل تاریخى فالورجان به شرایط آب و هوایى 

بستگى دارد. 
وى افزود: بازســازى کــف دهانه هاى پــل در فاز 
نخست، مرّمت کامل نماى پل در فاز دوم و بازسازى 
دیواره هاى آجرى به همراه سنگفرش روى پل در فاز 
سوم در نظر گرفته شده است، البته موضوع نورپردازى 
به صورت همزمان در حال مطالعه است که براى اجرا 

در فاز سوم برنامه ریزى مى شود.

خبر

خانه امید بازنشســتگان بــا حضور مدیرعامــل صندوق 
بازنشستگى کشور در باغ غدیر اصفهان کلنگزنى شد.

هدف از ساخت و راه اندازى خانه هاى امید غنى سازى اوقات 
فراغت و ارائه خدمات رفاهى، تفریحى، درمانى و خدماتى 
بیشتر به بازنشستگان است.ساخت و تجهیز خانه هاى امید 
از سال 1386 آغاز شد، به طورى که در هر استان با همکارى 
 شهردارى و اســتاندارى زمینى در فضاى سبز یا نزدیک به 
پارك، مکانیابى و در اختیار صندوق  بازنشســتگى کشورى 

قرار گرفت.
احداث خانه هاى امید از سوى صندوق بازنشستگى کشورى 
با هدف ایجاد شرایط رفاهى و تفریحى، استفاده و بهره بردارى 

از توانمندى هاى  بازنشستگان، براى گذران اوقات فراغت 
این قشر فرهیخته و افزایش مشارکت آنان در فعالیت هاى 
فرهنگى،  اجتماعى به عنوان یکى از رویکردهاى صندوق 
بازنشستگى کشورى در دولت تدبیر و امید دنبال شد. طراحى 
و ساخت خانه هاى امید با همفکرى کارشناسان و نمایندگان 
کانون هاى بازنشســتگى و متناســب بــا  نیازمندى هاى 
بازنشستگان در نقاط مختلف کشــور صورت گرفته و این 
خانه ها مجهز به بخش هاى مختلفى همچون کانون خدمات 
مشاوره، خانه سالمت، مرکز ادبى، هنرى، کافى  نت، کافى 
شاپ و ...  است که به مجموعه اى بزرگ براى فعالیت هاى 
فرهنگى و اجتماعى  بازنشستگان کشورى تبدیل شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
از صفر شــدن صــف ورود بــه چرخه حمایــت این 
نهاد خبر داد و گفــت: خانوارهاى واجد شــرایطى که 
پشت نوبت ورود به چرخه حمایتى کمیته امداد هستند،
 تا آخر مهــر امســال خدمات ایــن نهــاد را دریافت 

مى کنند.
محمدرضــا متیــن پــور تعــداد ایــن خانوارهــا را 
نزدیک به 4000 خانــوار اعالم کرد و افزود: شــرایط 
اقتصادى جامعــه ســبب افزایش مراجعه بــه کمیته 
امداد شــده اســت و این نهــاد در راســتاى عمل به 
وظیفــه خــود و حمایــت مؤثــر از نیازمنــدان، 

اقــدام بــه افزایــش ظرفیت پذیــرش خــود کرده 
است.

وى جلوگیــرى از وارد آمــدن آســیب جبران ناپذیــر 
بــه خانوارهــاى نیازمنــد اصفهانــى را مســتلزم 
مشــارکت و هم افزایى مردم نیکوکار اســتان دانست
 و بیان کرد: در نیمه نخست سال جارى نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل کمک مردم به کمیته امداد اصفهان 
28 درصد رشد داشته است که نشانگر موقعیت شناسى 
مردم اســتان اســت که در شرایط ســخت اقتصادى
 هم دست یارى به سوى همشــهریان نیازمند خود دراز 

مى کنند.

حمایت از خانوارهاى
 پشت نوبت کمیته امداد

کلنگزنى خانه امید 
بازنشستگان اصفهان

مرتضى اکبرى، مدیرعامل بانک قرض 
الحسنه مهر ایران گفت: طرح تسهیالتی 
«مهر زرین» در راســتاي سیاست هاي 
اعتباري بانک و به منظور توانمندسازي 
اقشار آسیب پذیر جامعه در رفع احتیاجات 
ضروري، از طریق پرداخت تســهیالت 
قرض الحسنه در شــعب سراسر کشور 

اجرا شده است.
وى درباره کلیات طرح مذکور اظهارکرد: 
در این طرح، متقاضیان اشخاص حقیقی 
هستند که با افتتاح سپرده قرض الحسنه 
ویژه بانکداري اجتماعی می توانند با ایجاد 
حداقل میانگین به مبلغ یک میلیارد ریال، 
طی سه ماه از تسهیالت بانک به میزان 400 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 24 ماهه بهره مند شوند.

وى افــزود: همچنین متقاضیان مــى توانند با ایجاد حداقــل میانگین به مبلــغ 1/5میلیارد ریال 
در مدت سه ماه، از تسهیالت بانک به میزان 400 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 36 ماهه استفاده 

کنند.
اکبرى تصریح کرد: مبلغ تسهیالت پرداختى به هر فرد در این طرح 400 میلیون ریال است که 200 
میلیون ریال از محل منابع بانک و 200 میلیون ریال از محل سپرده قرض الحسنه ویژه بانکداري 

اجتماعی شعب خواهد بود.
وى خاطرنشان کرد: نرخ کارمزد تسهیالت پرداختى 4 درصد است و مهلت اعتبار این طرح تا پایان 

آبان ماه سال جاري خواهد بود.

سرپرست مرکز رشد تخصصى هنر از راه اندازى پارك فرهنگ و هنر در اصفهان خبر داد. صالح 
غائى در رابطه با اینکه چه شرکت هایى در مرکز فعالیت مى کنند، اشاره کرد: 20 شرکت و 11 هسته 
در  دوره  رشد و رشد مقدماتى هستند و در تمامى حوزه هاى صنایع فرهنگى و صنایع خالق همچون 
گردشگرى، معمارى، صنایع دستى و جلوه هاى ویژه (کامپیوترى وسینمایى و انیمیشن) وتولید 
محتواى رسانه اى و شهرسازى فعالیت مى کنند. همچنین صد نفر به صورت تمام وقت و 80 نفر به 

صورت پاره وقت در شرکت ها و هسته ها مشغول به کار هستند. 

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان گفت: به منظور ارائه خدمت به زوار اربعین 
حسینى،  400 راهدار در قالب 80 گروه راهدارى ارائه خدمت مى کنند. مهدى خضرى اظهار کرد: سال 
گذشته 112 هزار زائر اربعین از طریق حمل و نقل عمومى و اتوبوس جابه جا شدند.وى با بیان اینکه 
امسال نیز به منظور ارائه خدمات به زوار حسینى از 21 مهرماه پیش فروش بلیت ها را آغاز کردیم،  گفت: 
در حال حاضر قیمت هر بلیت VIP 87 هزار تومان و قیمت بلیت اتوبوس هاى عادى 48 هزار تومان 

است و این در حالى است که از اول آبان ماه نرخ هاى جدید شرکت هاى اتوبوسرانى اعالم خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: دیالیز یک کار روزمره در بیمارستان ها 
است و باید تخت هایى که مورد نیاز مراکز درمانى نیست، به 

دیالیز اختصاص یابد.
حسن قاضى زاده هاشمى صبح پنج شنبه در بازدید از مرکز 
پزشکى تخصصى حضرت ابوالفضل (ع) با اشاره به اینکه در 
کشور ما افراد نیکوکار بسیارى زندگى مى کنند که در مسیر 
کمک به همنوعان از هیچ تالشى مضایقه نمى کنند، اظهار 
کرد: خوشحالم که خیران بخشى از جان و مال خود را صرف 

امور خیریه مى کنند.
وى افزود: مجموعه وزارت بهداشت به خیران قول کمک در 

حوزه رفع مشکالت بیمه اى را مى دهد.
قاضى زاده هاشمى افزود: مشابه این مراکز درمانى در تبریز 
در ابعاد بزرگ تر ساخته شده و ساخت این مراکز در اصفهان 
با همت خیران جاى تقدیر و تشکر دارد و نمى توان گفت در 

سطح کشور یا خاورمیانه بى نظیر است بلکه موارد چنینى در 
کشور داریم.

وى ادامــه داد: قضــاوت در خصوص کیفیــت و چگونگى 
بیمارستان و درمان را باید به مردم واگذار کرد.

ساخت بزرگ ترین مرکز طبى کودکان کشور 
در اصفهان 

وزیر بهداشت همچنین از طرح توسعه مرکز آموزشى و درمانى 
کودکان امام حسین (ع) بازدید کرد.

بزرگ ترین مرکز طبى کودکان کشور و خاورمیانه در مرکز 
آموزشى و درمانى کودکان امام حسین (ع) ساخته مى شود.

این مرکز آموزشى در مساحتى با زیربناى 25 هزار و 600 متر 
مربع، با مشارکت خیران و تجهیز دانشگاه علوم پزشکى، با 

اعتبارى بالغ بر 150 میلیارد تومان ساخته شد.
این مرکز در صــورت راه اندازى شــامل همه تخصص ها 
خواهد بــود و بخش هاى فوق تخصصــى اطفال و جراحى 
اطفال، تنفس کودکان، بیمارى هاى خون، ســرطان خون، 
آلرژى، ایمنولوژى، مغز و اعصاب کودکان و گوارش کودکان 

خواهد داشت.

رئیس انجمن زنان و مامایى اســتان اصفهان گفت: 600 هزار خانواده اصفهانى 
جنین خود را فریز کرده اند.

مهدى احمدى با اشاره به اهمیت سالمت جسمانى، روحى و روانى زنان اظهار کرد: 
یک خانم از دوران کودکى و بلوغ و باردارى و دوران یائسگى با مسائل و مشکالتى 

رو به رو است که پرداختن به این مسائل بسیار حایز اهمیت است.
وى با تأکید بر اینکه تغذیه سالم بانوان در دوران باردارى بسیار مهم است و باید 
از غذاهاى ارگانیک در این دوران استفاده شود، افزود: امروزه بسیارى از غذاهاى 
مصرف خانوار ارگانیک نیست و اغلب در مکان هایى که محل پسماند گیاهان 
است، تولید مى شوند و اثرات مصرف این غذاها به صورت طوالنى مدت در بدن 

باقى خواهد ماند.
رئیس انجمن زنان و مامایى استان اصفهان با بیان اینکه در دوران باردارى ورزش 
کردن امرى ضرورى اســت، اضافه کرد: ایجاد زیرساخت هاى ورزش بانوان در 
شهرها و روستاها باید مورد توجه مســئوالن قرار گیرد تا بانوان بتوانند با انجام 

ورزش هاى مناسب باردارى طبیعى داشته باشند.
وى به آمار باالى سزارین در ایران اشاره کرد و گفت: افزایش این آمار علل مختلفى 
دارد و راهنمایى صحیح براى آموزش خانم هاى باردار مى تواند آمار ســزارین را 

پایین بیاورد و به استانداردهاى بین المللى برساند.
احمدى با اشاره به دوران بارورى زنان خاطر نشان کرد: دوران بارورى زنان از 18 
تا 42 سالگى است و این دوران پر مشقت است و زنان با مشکالتى رو به رو هستند.
رئیس انجمن زنان و مامایى استان اصفهان با اشاره به روش هاى فریز جنین اظهار 
کرد: فریز جنین ســه روزه و پنج روزه به دو روش انجام مى شود و هم اکنون در 
اصفهان 600 هزار جنین فریز داریم که از خانواده هاى متفاوتى هستند و معموًال 

فریز جنین در مادران سنین زیر 40 سال انجام مى شود.

 
همایش رؤســا و اعضاى شوراى اســالمى شهرهاى 
اصفهان، خمینى شــهر، لنجان، مبارکه و فالورجان با 
موضوع هم اندیشى و بررســى مسائل اجتماعى منطقه 
با حضور فرمانــدار اصفهان، فرمانداران و بخشــداران 

شهرستان هاى مختلف در تاالر شهروند برگزار شد.
در ابتداى ایــن همایش مدیرکل دفتر امور شــهرى و 
شوراهاى اســتاندارى اصفهان به عنوان میزبان گفت: 
تقویت نیازها و رصد مشکالت شــهرى و روستایى از 
اهداف دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
است که در این راستا بهترین گزینه، اعضاى شوراهاى 
اسالمى هستند که مى توانند مشکالت را رصد و با ارائه 

راهکارها نسبت به رفع آنها تالش کنند.
على اصغر ذاکرى هرندى با بیان اینکه از لحاظ مشکالت 
اجتماعى، اســتان اصفهان نه به لحاظ جغرافیایى، بلکه 
تشابه مشــکالت اجتماعى مردم به چهار نقطه تقسیم 
شده است، افزود: این اولین همایش در این تقسیم بندى 
است که با هدف آگاهى و مشورت در زمینه لوله گذارى و 
بازچرخانى آب در حوضه زاینده رود براى شهرستان هاى 
اصفهان، خمینى شهر، فالورجان، مبارکه و لنجان در نظر 
گرفته شد تا مشکالت اجتماعى مردم در این شهرستان ها 
که مشابه است بررسى شود و خروجى این همایش نیز، 
برون رفت از بزرگ ترین آســیب اجتماعى را به ارمغان 

خواهد داشت.
وى گفت: براساس اسناد، یک میلیارد و 850 میلیون متر 
مکعب آب پشت سد زاینده رود طى 40 سال گذشته به 
450 میلیون متر مکعب کاهش یافته و این واقعیتى انکار 

ناپذیر است.
مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
صرفه جویى نکردن در مصرف آب در صنعت، کشاورزى 
و مصارف خانگى را نیز از دیگر واقعیت هاى انکارناپذیر 
دانست و افزود: در شهرستان لنجان از 1050 چاه فعال، 
814 چاه غیرمجاز و در نجف آبــاد از 5000 چاه فعال، 
4000 چاه غیرمجاز هســتند. این در حالى است که بر 
اثر برداشت هاى غیرمجاز، ما شاهد نشست هاى متعدد 
بوده ایم که در دشت مهیار سالیانه 46 میلیمتر، نجف آباد 
41 میلیمتر، فریدن 44 میلیمتر و دشت شرق اصفهان 55 

میلیمتر نشست ثبت شده است.
ذاکرى هرندى اظهار کرد: برگزارى اینگونه جلســات 
و بهره گیرى از راهکارها و تفکرات اعضاى شــوراهاى 
اسالمى و البته همکارى و کمک همه دستگاه ها، مى تواند 
در احیاى مجدد اصفهان یاریگر باشد. این در حالى است 
که هفت طرح در زمینه برون رفت از مشــکالت آبى در 

استان در حال بررسى واجراست.
***

مشاور عالى استاندار اصفهان هم در این همایش گفت: 

نمایندگان مردم در ساختار شوراها، بهترین سفیران در 
انتقال مشکالت مردم به مســئوالن به شمار مى روند و 

براى انجام کار جمعى، بهترین هستند.
قربانعلى قائمــى ادامه داد: در ابتداى ورود اســتاندار به 
اصفهان، افراد زیادى به وى مراجعه کرده و در خصوص 
آب که حتى آســیب هاى اجتماعى را در استان رقم زده 
بود مذاکره مى کردند که نشــان مى داد اولویت و مسئله 
اساسى آب است و حتى استاندار نیز اعالم کرد که بیش 
از 60 درصد اوقــات خود را در زمینه رفع این مشــکل 

صرف مى کند.
وى خاطرنشــان کــرد: امــروز 11 ماه از نشســت و 
برخاست هاى اینگونه مى گذرد و نشان داد باید مطالعات 
علمى و اجرایــى در زمینه آب را کلیــد زد و دیگر نباید 

منتظر ماند. 
مشاور عالى استاندار اصفهان با طرح این سئوال که انجام 
کار باید براساس کار کارشناسى یا براساس صحبت هایى 
که دهان به دهان مى چرخید انجام مى شــد تا رودخانه
پر آب مى شد، گفت: این از مشــکالت ماست که امروز 
برخى به جاى انجــام وظیفه مطلــوب در حوزه کارى 
خود، دلشان براى 340 کیلومتر زاینده رود مى سوزد که 
باید گفت اگر هنر است، وظیفه خود را در حوزه مدیریت 

شهرى انجام دهید.
قائمى خاطرنشان کرد: متولى آب در استان آب منطقه اى 

بوده و به خوبى از عهده انجام کار برمى آید که البته برخى 
از مشکالت آبى هم برون استانى است.

مشاور عالى استاندار اصفهان یکى از افتخارات این استان 
را در دولت تدبیر و امید ارائه طرح استاندار در زمینه برون 
رفت از مشکالت آب استان برشمرد و اظهار کرد: کارگروه 
سازگارى با کم آبى از ابتکارات استاندار اصفهان بود که 
مصوب و اجرایى شد و باید مدنظر قرار گیرد و در حقیقت 
استاندار اصفهان با ارائه این طرح و تدبیرى که اندیشید، 
از جیب صنعت، مشــکل آب را حل کرده است و امروز 
همه باید تالش کنیم تا بهترین گزینه براى اینکه تاالب 
گاوخونى خشک نشود و مردم آسیب نبینند، مدنظر باشد.

وى افزود: امروز آب کم اســت و باید عادالنه و منطقى 
تقسیم شود و هنر مردان متخصص آن است که آب به 

صورت دایم در زاینده رود جارى باشد.
قائمى گفت: امروز احســاس مى کنم بعــد از 11 ماه، 
طرح هایى که دیگران بســیار زحمت کشیدند به نتیجه 
رسیده است و باید مسیرى طى شود که توزیع عادالنه آب 
براى نیازمندان به آب اجرایى شود و همه باید سعى کنند 
طرح هاى آبى به خوبى اجرا شود و اگر این طرح ها اجرا 

نشود فردا مورد سئوال خواهیم بود.
***

مشاور طرح لوله گذارى و آب چرخانى هم به تشریح این 
طرح پرداخت و گفت: هفت طرح تأمین منابع آبى جدید، 

مدیریت مصرف بهینه آب، ساماندهى رودخانه زاینده رود، 
مدیریت برداشت ها، مدیریت پساب و جایگزینى مصارف 
آب خام در حوضه آبریز زاینده رود، ایجاد جریان دائمى در 
رودخانه زاینده رود و نجات گاوخونى در قالب سه پروژه 
تکمیل سد تونل سوم کوهرنگ، انتقال آب از بهشت آباد 
و انتقال آب از خلیج فارس، امکان ایجاد منابع آب جدید 

در استان اصفهان را فراهم مى کند.
نبویان کاهش میزان منابع آبى، توسعه اراضى باالدست و 
توزیع غیرعادالنه آب را از چالش ها برشمرد و اظهار کرد: 
70 درصد بارندگى فقط در 25 درصد مناطق کشور و 30 

درصد بقیه در 75 درصد مناطق بوده است.
وى توضیح داد که لوله گذارى فقط حد فاصل چم آسمان 
به نکوآباد انجام مى شود تا آب اراضى تأمین شود و بقیه 
آب در بســتر زاینده رود حرکت کرده و هر نوع برداشت 
غیرمجاز با اجراى طرح ســاماندهى کنترل مى شــود 
و جلوگیرى از برداشت آب، ســاماندهى سنتى، توزیع 

عادالنه آب در کل حوضه و... از مزایاى این طرح است.
نبویان افزود: با تکمیل طرح هاى مذکور، آب به گاوخونى 
خواهد رســید و محیط زیســت تاالب گاوخونى زنده 

مى شود و بسیارى از مشکالت مرتفع مى شو د.
در ادامه این همایش، شرکت کنندگان از شهرستان هاى 
مختلف نقطه نظرات و راهکارهاى الزم را با مسئوالن در 

میان گذاشتند و به سئواالت آنان پاسخ داده شد.

 600 هزار جنین در اصفهان فریز شده اند

اجراى طرح«مهر زرین»
 در بانک قرض الحسنه مهر ایران

شرق اصفهان هرسال  55 میلیمتر فرو مى رود

وزیر بهداشت در اصفهان :

تخت هاى بدون استفاده تبدیل به تخت دیالیز شود

ساسان اکبرزاده

رئیس انجمــن فوالد ایران گفت: فــوالد مبارکه در 
حالى به صادرات ادامه مى دهد که تجارت محصوالت 
فوالدى از مرداد ماه سال جارى در لیست تحریم هاى 
آمریکا قــرار داشــت و مى توان نتیجــه گرفت که 

مشتریان فوالد ایران مستقل عمل مى کنند. 
معاون مالى و اقتصادى فوالد مبارکه هم ضمن بى اثر 
دانستن تحریم ها اظهارکرد: باید در نظر داشت که در 
دوره تحریم، ظرفیت فوالد مبارکه به دو برابر افزایش 
یافته است. نادرى متذکر شد: این تحریم ها صرفًا با 
هدف ایجاد جنگ روانى اعمال شــده است و فوالد 
مبارکه با اتکا به اســتراتژى نگاه درون که منبعث از 
روحیه جهادى اســت، همواره تهدیدهاى تحریم را 
خنثى کرده است. وى با اشاره به سود 7000میلیاردى 
سال گذشته افزود: عملکرد شش ماهه شرکت نیز که 
به زودى اعالم مى شود، مبین روند رو به رشد شرکت 
خواهد بود و قطعًا تا پایان سال نیز شرکت قادر خواهد 
بود کلیه نیازهاى داخل کشــور به ورق هاى فوالدى 

را رفع کند.

فوالدمبارکه نیازهاى کشور را 
تأمین مى  کند 

راه اندازى پارك فرهنگ و هنر در اصفهان ارائه خدمت 400 راهدار به زوار اربعین

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى هشدار داد
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«ژان کلود وندام»، بازیگر سینماى اکشن و مبارزه اى هالیوود که طرفداران 
زیادى در ایران دارد روز پنج شنبه شمع تولد 57 سالگى خود را خاموش کرد.

ژان کلود وندام 18 اکتبر 1960 در بروکسل پایتخت بلژیک به دنیا آمد. وى 
بیشتر به واسطه اســتعدادش در هنرهاى رزمى و بازى در فیلم هاى اکشن 
شناخته شده است. در سن 11 سالگى ژان کلود به مرکز ملى کاراته در بلژیک 
پیوست. وى به مدت چهار سال در این رشته فعالیت کرد و توانست براى تیم 
کاراته بلژیک عناوینى را کسب کند. سپس فعالیت خود را به هنرهاى رزمى 

دیگر همچون کیک بوکسینگ و فول کونتاکت کاراته گسترش داد.
با ورود وى به عرصه سینما و مشغله فراوان نتوانست ورزش حرفه اى را ادامه 
دهد ولى با بازى در فیلم هایى ماننده «شیردل» و «کیک بوکسور» وى موفق 
شد رقیبى سرسخت براى «جیسون اسکات لى» و «جو بو فت» از ستارگان 

فیلم هاى رزمى به سبک شرقى باشد.
همچنین با بازى در فیلم هاى ماجرایى اکشــن مانند «ســرباز جهانى» و 
«بدل» توانست خود را در حد «آرنولد شوارتزنگر» و «سیلوستر استانلونه» 
(راکى) برساند. وى در فیلم هایى به سبک «استیون سیگال» مانند «حادثه 
در ترن» و «راهى براى من نیست» نیز موفقیت هاى فراوانى را به دست آورد.
او که با نام یکى از شــخصیت هاى که بازى کرده است به نام «فرانکى» 
هم معروف اســت با چهره اى آرام و لبخندى خونسرد خیلى زود خود را در 
میان تماشاگران سینماى هالیوود تثبیت کرد. در فیلم هاى وندام یک نوع 
روح انسان دوستانه موج مى زند و همیشه خوب ها در مقابل بدى و پلیدى 
ایســتادگى مى کنند و این نشــانى بارز از عالقه وندام به هنرهاى ررزمى 

شرقى است.
جان کلود وندام با بازى در فیلم «پلیس مرزى» نشان داد در سن 57 سالگى 

هم مى تواند نشاط و تحرك را در آثارش به مخاطب القا کند.
در اواســط دهه 1990 بود که به قول خود وندام، استرس ناشى از بازى در 
فیلم ها، وى را به مصرف کوکائین معتاد کرد. وى در ســال 1999 بخاطر 

رانندگى در حالت غیر عادى از سوى پلیس بازداشت شد. تالش وى براى 
ترك اعتیاد موفق نبود و در همان سال به بیمارى اختالل دوقطبى مبتال شد. 
این شوك وى را مجبور به انتخاب روشى سخت کرد، ژان کلود وندام بعد از 
مدتى کوتاه با ورزش و تمرینات سخت فیزیکى توانست اعتیاد را شکست 

دهد، هرچند نتوانست آثار مخرب آن را از چهره اش پاك کند.
«کیک بوکسور»، «شیر دل»، «سرباز جهانى»، «هدف 

سخت»، «پلیس زمان»، «مبارز خیابانى»، «تیم دو 
نفره»، «ضربه پایانى»، «لژیونر»، «بازگشت سرباز 

جهانى»، «تکرار شده»، «جهنم»، «در زندان»، 
«حادثه ترن»، «وحشى»، «فارگو» و «پلیس 
مرزى» از جمله فیلم هایى هستند که وندام 

در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.
فرانکــى کــه ایــن روزهــا تولــد 56 
سالگى اش را جشــن مى گیرد با بازى 

در دو فیلم «همه را بکش» و «کیک 
بوکسر 3» در کنار «رونالدینهو»، 

بازیگر مشهور فوتبال، روزهاى 
تــازه اى را در زندگــى

 هنرى اش آغــاز کرده 
است.

معاون ارزشیابى و نظارت ســازمان سینمایى اعالم کرد 
اکران فیلم «کاناپه» به دلیل مسئله حجاب اساسًا امکان 

اکران ندارد.
کیانوش عیارى فیلم ســینمایى «کاناپه» را در حالى در 
سال 95 مقابل دوربین برد که هنوز حواشى اکران نشدن 
فیلم قبلى او یعنى «خانه پدرى» در جریان بود و همین 
حساسیت ها روى پروژه تازه این فیلمساز را باال برده بود. 
این حساسیت ها زمانى بیشتر شد که خبر رسید کیانوش 
عیارى در اقدامى نامتعارف در مختصات سینماى ایران، 
با اســتفاده از کاله گیس از حضور بازیگران خانم بدون 

حجاب در فیلم استفاده کرده است.
این ایده عیارى بازتاب هاى بسیارى همزمان با ارائه فیلم 
به دبیرخانه سى و پنجمین جشــنواره ملى فیلم فجر در 
همان سال تولید، در محافل سینمایى و رسانه اى به دنبال 
داشــت و همانطور که انتظار مى رفت با رد فیلم از سوى 
هیئت انتخاب، پرونده آن روى میز معاونت ارزشــیابى و 
نظارت سازمان سینمایى قرار گرفت تا درباره اصالحات 
الزم براى انطباق نســخه نهایى فیلم با قواعد و قوانین 

اکران اعالم نظر شود.
همزمان با پیگیرى رســانه ها، خبرهاى غیررســمى از 
منتفى بودن امکان اصالح فیلم به لحاظ مشکل حجاب 
بازیگران زن حکایت داشت و کیانوش عیارى هم در چند 
اظهارنظر رســانه اى اعالم کرد که حاضر به اصالح این 

جنبه از فیلم نیست. حاال و نزدیک به دو سال پس از تولید 
«کاناپه»، در حالى که کیانوش عیارى مشغول کارگردانى 
سریال «87 متر» براى تلویزیون است و همزمان نسبت 
به شروط اعالم شده براى اکران «خانه پدرى» از سوى 
سازمان سینمایى معترض است، معاون ارزشیابى و نظارت 
سازمان سینمایى به صورت رسمى از بسته شدن پرونده 

اکران «کاناپه» خبر مى دهد.
ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشــیابى و نظارت سازمان 
سینمایى در بخشى از گفتگوى مشروح خود با خبرگزارى 
«مهر»، ضمن تأکید مجدد بر امکان اکران «خانه پدرى» 
منوط به «شرایط اعالم شده»، درباره دیگر فیلم کیانوش 
عیارى گفت: «کاناپه» هم به دلیل مسئله حجاب اساسًا 
امکان اکران ندارد و پرونده نمایش آن منتفى است. این 

مسئله به آقاى عیارى هم اعالم شده است.
کیانوش عیارى در مقام نویسنده، تهیه کننده و کارگردان 
«کاناپه» هنوز درباره سرنوشــت این فیلم جنجالى خود 

واکنشى نشان نداده است.
«کاناپه» روایت زندگى دو خانواده است که مى خواهند 
با هم وصلت کنند امــا در نهایت یک کاناپه باعث ایجاد 
مشکالتى در زندگى آنها مى شود. در این فیلم بازیگرانى 
چون فرهاد آییش، فرگل فربخش، ابوالفضل پورعرب، 
فریبا کامران، بیتا بیگى و بابــک حمیدیان ایفاى نقش 

کرده اند.

اکران فیلم کیانوش عیارى کالً منتفى شد 

روزھای تازه آقای فرانکی
رانندگى در حالت غیر عادى از سوى پلیس بازداشت شد. تالش وى براى 
ترك اعتیاد موفق نبود و در همان سال به بیمارى اختالل دوقطبى مبتال شد. 
این شوك وى را مجبور به انتخاب روشى سخت کرد، ژان کلود وندام بعد از 
مدتى کوتاه با ورزش و تمرینات سخت فیزیکى توانست اعتیاد را شکست 

دهد، هرچند نتوانست آثار مخرب آن را از چهره اش پاك کند.
«کیک بوکسور»، «شیر دل»، «سرباز جهانى»، «هدف 

سخت»، «پلیس زمان»، «مبارز خیابانى»، «تیم دو 
نفره»، «ضربه پایانى»، «لژیونر»، «بازگشت سرباز
جهانى»، «تکرار شده»، «جهنم»، «در زندان»، 
«حادثه ترن»، «وحشى»، «فارگو» و «پلیس 
مرزى» از جمله فیلم هایى هستند که وندام 

در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.
6فرانکــى کــه ایــن روزهــا تولــد 56
سالگى اش را جشــن مى گیرد با بازى 

در دو فیلم «همه را بکش» و «کیک 
3» در کنار «رونالدینهو»،  3بوکسر

بازیگر مشهور فوتبال، روزهاى 
تــازه اى را در زندگــى

 هنرى اش آغــاز کرده 
است.

فهرست کامل نامزدهاى دوازدهمین دوره جوایز سینمایى 
آسیاپاسیفیک اعالم شد و سینماى ایران در چهار بخش 
شامل بهترین فیلمنامه، بازیگر مرد، فیلم بلند جوانان و 

موسیقى متن نامزد کسب جایزه است.
در میان نامزدهاى امسال جوایز سینمایى آسیاپاسیفیک، 
سینماى ایران در شاخه بهترین فیلم بلند نماینده اى ندارد 
و در این بخش آثارى از کشورهاى فیلیپین، کره جنوبى، 
قزاقستان، تایلند و ژاپن براى کسب جایزه رقابت مى کند 
اما در بخش بهترین فیلم بلند جوانان این رویداد سینمایى 
فیلــم «آوا» بــه کارگردانى صــدف فروغى محصول 

مشترك ایران، قطر و کانادا نامزد کسب جایزه است.
پیمان معادى براى نگارش فیلمنامه «بمب: یک داستان 
عاشقانه» در شاخه بهترین فیلمنامه جوایز آسیا پاسیفیک 
نامزد کسب جایزه اســت و «النى کاریندرو»، آهنگساز 

مطرح یونانى نیز طبق اعالم پیشــین براى ساخت 
موسیقى «بمب: یک داستان 
عاشــقانه» نامــزد جایزه 

بهترین موســیقى متن جوایز 
آسیاپاسیفیک 2018 است.

اما در شاخه بهترین بازیگر مرد این جوایز 
سینمایى، یک اتفاق غیرمنتظره افتاده و نام 
بهمن فرمان آرا براى نقش آفرینى در فیلم 

«حکایت دریا» به کارگردانى خودش 
دیده مى شود.

مراسم دوازدهمین دوره 
جوایز ســینمایى 

پاســیفیک  آسیا
روز 29 نوامبر (8 

آذر) در بریسبان استرالیا برگزار خواهد شد.
فرمان آرا چه مى گوید؟

فرمان آرا که بعد از مرگ کیارستمى بیش از قبل درباره 
این فیلمســاز حرف زده نامزدى بــراى دریافت جایزه 
بازیگرى از آسیاپاسیفیک را هم مجالى کرده براى گفتن 

از رفاقت با کیارستمى.
این کارگردان به روزنامه «شــرق» گفته است: عباس 
کیارستمى همیشه به من می گفت در فیلم هاي خودت 
بازي کن، براي اینکــه دیالوگ هایی که می نویســی 
خودت درســت تر ادا می کنی اما مــن امتناع می کردم، 
چراکه همزمان بازي و کارگردانی کار ســختی اســت. 
آخرین باري که در خانه اش دیدار داشتیم، از من پرسید 
چه کار می کنی؟ از فیلم جدیدم گفتم و اینکه 
قصد دارم نقشــی بازي کنم. 
گفت: «من همیشــه بهت 
می گم، اگر گــوش کرده 
بودي تــا االن براي خودت 

یک برند شده بودي.»

بهمن فرمان آرا نامزد جایزه بازیگرى شد!

فیلم ســینمایى «درخونگاه» به کارگردانى سیاوش اسعدى و تهیه کنندگى 
منصور سهراب پور، با نزدیک شــدن به سى و هفتمین جشنواره فجر، راهى 

این جشنواره خواهد شد.
شنیده ها حاکى از آن است که فیلم ســینمایى «در خونگاه» به کارگردانى 
سیاوش اسعدى و تهیه کنندگى منصور سهراب پور یکى از کاندیداهاى حضور 

در سى و هفتمین جشنواره فجر خواهد بود.
این فیلم ســینمایى که ســال گذشــته پــس از 75 روز فیلمبــردارى در 
لوکیشن هاى مختلف در تهران و شهرستان در محله هاى امامزاده یحیى و 

شاپور در تهران پایان یافته بود، تاکنون در سینماهاى کشور اکران نشده و در 
انتظار حضور در جشنواره فجر است.  «درخونگاه» فیلمى پربازیگر است و قصه 
آن در اواخر دهه 60 مى گذرد و گریم بازیگران هم مربوط به دهه 60 است. 
امین حیایى، ژاله صامتى، مهراوه شریفى نیا، نادر فالح، محمود جعفرى، على 
استادى، منصور شهبازى، افشین سنگ چاپ، فاطمه مرتاضى و پانته آپناهى 
با حضور جمشید هاشم پور و... از بازیگران اصلى این فیلم سینمایى هستند. 
سیاوش اســدى پیش از این «حوالى اتوبان» و «جیب بر خیابان جنوبى» را 

ساخته است و به زودى فیلم «سینما ستاره» وى نیز ساخته خواهد شد.

فرهنگفرهنگ 3345 نزدهم

امین حیایى با «درخونگاه» راهى جشنواره فجر مى شود

«ژان کلود وندام»، بازیگر خاص سینماى رزمى جهان، 57 ساله شد

ى براى نگارش فیلمنامه «بمب: یک داستان 
ر شاخه بهترین فیلمنامه جوایز آسیا پاسیفیک 
ب جایزه اســت و «النى کاریندرو»، آهنگساز 

نى نیز طبق اعالم پیشــین براى ساخت 
بمب: یک داستان 
» نامــزد جایزه 
ســیقى متن جوایز

8ک2018 است.
ه بهترین بازیگر مرد این جوایز

یک اتفاق غیرمنتظره افتاده و نام
ن آرا براى نقش آفرینى در فیلم 

دریا» به کارگردانى خودش 
ود.

زدهمین دوره
ـینمایى
یفیک 
مبر (8

آخرین باري که در خانه اش دیدار داشتیم، از من پرسید 
چه کار می کنی؟ از فیلم جدیدم گفتم و اینکه 
قصد دارم نقشــی بازي کنم. 
همیشــه بهت گفت: «من

می گم، اگر گــوش کرده 
بودي تــا االن براي خودت

یک برند شده بودي.»

 رامبد جوان در ماه هاى گذشــته به طور متوالى شریک 
تولید ســه فیلم «قانون مورفى»، «طال» و «زیرنظر» 
بوده اســت. در تیرماه ســال جارى تیزر فیلم سینمایى 
«قانون مورفى» منتشر شد که در آن اعالم شده بود این 
فیلم به زودى در سینماهاى سراسر کشور اکران خواهد 
شد. هفته گذشــته پس از برگزارى جلسه شوراى پروانه 
نمایش، پروانه نمایش این فیلم سینمایى صادر شد و در 
پاییز امسال اکران مى شود. با توجه به فاصله زیادى که 
تا سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر باقى مانده مى توان 
دریافت که رامبد جوان قید این دوره از جشــنواره فجر را 
زده و مى خواهد فیلمش را پیش از جشنواره اکران کند. به 
نظر مى رسد رامبد دو فیلم دیگرش را هم بدون حضور در 

جشنواره اکران کند!
آیا این اکــران زود هنگام به علــت دورى از پررنگ تر 
شدن پرسش هاى شــکل گرفته بر سر چگونگى تأمین 
سرمایه شراکت در تولید متوالى ســه فیلم است؟ به هر 

حال رونمایى در جشنواره، حواشى پیرامون آثار را افزایش 
خواهد داد و یقیناً اولین پرسش بعد از رونمایى محصوالت 
رامبد در جشنواره فارغ از سنجش کیفى چگونگى تأمین 
سرمایه خواهد بود!  اما درباره «قانون مورفى» که جوان 
بعد از فیلم هاى «اسپاگتى در 8 دقیقه» و «پسر آدم، دختر 
حوا» براى ســومین بار در فیلمى به کارگردانى خودش 

ایفاى نقش مى کند، گفته شده نقش او بسیار متفاوت از 
تجربه هاى قبلى جوان است. امیر جدیدى، امیر جعفرى، 
ســروش صحت، هادى کاظمى و رامبد جوان از جمله 
بازیگران اصلى هستند که در فیلم «قانون مورفى» ایفاى 
نقش کرده اند. نکته قابل توجه در قبال این فیلم آن است 
که فیلم جدید جوان تنها  نامى از دو بازیگران زن خود برده 

است و شاید به طور کلى این فیلم بیشتر روى کاراکترهاى 
مرد داستان مى چرخد. البته این کارگردان از کمدین هاي 

خنداننده شو 1 و 2 هم در فیلمش استفاده کرده است. 
جوان، تجربه موفقیت آمیزى در عرصه آثار کمدى براى 
خود ثبت و مخاطبان بسیارى را از آن خود کرده است. او 
با تجربه مثبت سینماى اکشن فیلم «نگار» فیلم «قانون 
مورفى» را ساخته است. «نگار» یک اکشن جنایى بود در 
«قانون مورفى» هم به سراغ مایه هاى اکشن رفته و این 

بار اکشن را با کمدى ترکیب کرده است.
وجه تسمیه عنوان فیلم تازه رامبد جوان به قانونى به نام 
مورفى بازمى گردد که برمبناى آن همیشه همه چیزها در 
بدترین و نامناسب ترین زمان به خطا مى روند و کارها را 
لنگ مى گذارند. این قانون اول بار توسط «ادوارد مورفى» 
یک مهندس نیروى هوایى آمریکایى طرح شــد. براى 
«قانون مورفى» معادل هاى فراوانى نگاشته شده؛ بر روى 
اولین بنر تبلیغى «قانون مورفى» با تصویر امیر جدیدى 
یکى از این معادل ها آمده است: «نسبت "خارش" هر نقطه 
از بدن با میزان دسترسى به آن نقطه نسبت عکس دارد.»

بعد از موفقیت فیلم «نــگار» باید دید کــه فیلم جدید 
این کارگردان چه میزان مورد اســتقبال مخاطبان قرار 

مى گیرد.

اکران سریع السیر 
فیلم رامبد جوان!

محیا حمزه
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پول مرا بدهید!

مهاجم تیم اســتقالل خوزستان از فرم 
خوب خود در دیدارهاى اخیر و امیدوارى 
براى گل زدن به برادر ملى پوشــش در 

بازى هاى لیگ برتر مى گوید.
تیم فوتبال اســتقالل خوزستان پس 
از نتایج ضعیفى کــه در لیگ و حذفى 
گرفت، بــازى هاى دوســتانه اى را در 
زمان تعطیلى لیگ برگزار کرد. ســتاره 
اســتقالل در این بازى هاى نه چندان 
ســخت، محمدرضا مظاهرى، مهاجم 
این تیم و برادر رشید مظاهرى، گلر ملى 
پوش ذوب آهن بود. او درباره رســیدن 
به ترکیب اصلى استقالل مى گوید: در 
بازى مقابل ذوب آهن به علت شــرایط 

بازى به زمین نرفتم.
مظاهــرى در مــورد پیشــرفت هاى 
برادرش در فوتبال و رؤیاى خودش براى 
رســیدن به تیم ملى گفت: قطعاً رؤیاى 
هرکســى در فوتبال همین است که در 
تیم ملى بازى کند، من هم مســتثنى 
نیســتم اما خب خیلى دیر وارد فوتبال 
شدم و براى همین فرصت زیادى ندارم. 

با این حال دست از تالش برنمى دارم.
وى درباره ارتباطش با رشید افزود: هر 
دقیقه با هم در ارتباطیم. رشید حسابى 

هواى من را دارد و خیلى مراقبم است.
محمدرضا مظاهرى در ادامه گفت: قبًال 
خیلى با هم دعوا مــى کردیم ولى االن 

دیگر شــرایط آنطور نیست. حتى رشید 
یک بار زمانى که پنجم دبســتان بودم 
دست مرا شکسته و اثراتش هنوز در بدن 
من هست. رشید خیلى بچه شّرى بود و 

حاال دیگر آرام شده است.
محمدرضا درباره گلزنى به رشــید در 
بازى برگشــت مقابــل ذوب اینگونه 
گفت: امیدوارم بــه او گل بزنم و حتمًا 
یک خوشــحالى ویژه هم در نظر دارم. 
مى خواهم ســر بــه ســرش بگذارم 
(مى خندد). من قبالً  بــه او گفته بودم 
اگر راه براى لیگ برترى شدنم باز شود، 
شک نکن به تو گل مى زنم و خوشحالى 

عجیبى هم مى کنم.

برادر دروازه بان ذوب آهن از آرزوى عجیبش مى گوید

یک روز به رشید گل مى زنم 
و شادى  ویژه مى کنم

تیم والیبال اسکرا بلهاتوف در شب درخشش میالد عبادى پور توانست هفته دوم لیگ لهستان را با پیروزى پشت سر بگذارد.
در شرایطى که اسکرا بلهاتوف در هفته نخست لیگ والیبال لهستان موسوم به پالس لیگا شکست ناباورانه اى را تجربه کرد، چهارشنبه شب گذشته در هفته دوم 
این رقابت ها به نخستین پیروزى خود دست یافت. مدافع عنوان قهرمانى پالس لیگا برابر تیم بدژین به میدان رفت و توانست در پایان با نتیجه 3 بر یک  (21-25، 
25-27، 25-18 و 25-20) به برترى دســت پیدا کند. اســکرا در این بازى خانگى اولین برد خود در فصل جدید را تجربه کرد تا باخت هفته نخســت را جبران 

کند.
میالد عبادى پور مثل همیشه یکى از بازیکنان اصلى اسکرا در این مسابقه بود و با کسب 20 امتیاز در این بازى یکى از ستارگان زمین لقب گرفت. لژیونر ایرانى در 

شب تولدش نقش پررنگى در پیروزى تیمش داشت.

درخشش عبادى پور در شب تولدش

جهانبخش را عمداً نیمکت نشین کرده اند

یکى از نقاط ضعف اســتقالل «وینفرد شفر» نداشتن یک 
کاشته زن تخصصى اســت که بتواند گره از کار این تیم در 

مواقع بحرانى باز کند. 
جدایى امید ابراهیمى از استقالل از همان ابتدا مشخص بود 
که ضربات جبران ناپذیرى را به استقالل وارد خواهد کرد. 
با این حال پیش بینى مى شــد که با حضور بازیکنانى مانند 
على کریمى، اســتقالل حداقل از نظر ضربات ایستگاهى 
دچار مشکل نشود. پیش بینى اى که درست از آب درنیامد 
و استقالل تا اینجاى فصل تنها تیم لیگ برتر است که در 
ضربات شروع مجدد نتوانسته به گل برسد. یعنى شاگردان 
شفر از کرنر، اوت و یا ضربه ایستگاهى نتوانسته اند دروازه 

حریفان را باز کنند.
شــاید یکى از دالیل بحران گلزنى استقالل در این فصل 
را هم بتــوان همین نقطه ضعف دانســت. تیمى که فصل 
گذشته امید ابراهیمى و «ســرور جپاروف» را به عنوان دو 
ایستگاهى زن برتر لیگ در اختیار داشــت حاال با از دست 
دادن هر دو بازیکن در این زمینه حســابى دچار ضعف شده  
است. بازیکنان جدید این تیم هم نتوانستند این نقطه ضعف 
را برطرف کنند. على کریمى، فرشــید اسماعیلى، فرشید 
باقرى و وریا غفورى ایســتگاهى زن هاى استقالل در این 
فصل هستند که شانس شان را امتحان کرده اند اما نتوانستند 
حتى یک گل هم از این طریق به ثمر برسانند. توانایى که 
مى توانست در این شــرایط خاص به کمک استقالل بیاید 
مثل زمانى که ابراهیمى و جپاروف با این تخصصشان گره 

بازى را باز مى کردند.
آقاخان یکى دیگر از خریدهاى استقالل است که در پیکان 
این توانایى اش را به نمایش گذاشته بود و او هم مى توانست 
یکى از کاشته زن هاى استقالل باشــد. بازیکنى که هنوز 
حضور در لیست 18   نفره این تیم را تجربه نکرده است چه 
برسد به زدن ضربات ایستگاهى. شفر در بعضى از تمرینات 
مانند قبل از دربى بخش ویژه اى از زمان تمرین را به ضربات 
ایستگاهى اختصاص داده اســت اما تا االن نتوانسته از آن 

نتیجه اى بگیرد.

صحبت هــاى «برانکــو ایوانکوویــچ»، ســرمربى 
کــروات پرســپولیس در آســتانه رویارویى آســیایى با 
الســد قطر مورد توجــه یک روزنامــه این کشــور قرار 

گرفت.
روزنامه «استاد الدوحه» قطر در شماره روز پنج شنبه خود 
نوشت: برانکو ایوانکوویچ ســرمربى تیم پرسپولیس تأکید 
مى کند که شکست اخیر تیم السد در جام حذفى قطر برابر 
الریان با هشت گل هیچ معنایى براى او ندارد زیرا السد با زیر 

23 ساله هاى خود به میدان رفت.
در ادامه این مطلب آمده اســت: تیم پرسپولیس سه شنبه 
در بازى برگشــت مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
میزبان السد قطر است. آنها در بازى رفت در دوحه با نتیجه 
یک بر صفر پیروز شدند که دســتاوردى مهم است. البته 
تیم الســد مهیاى دفاع از شــانس خود براى صعود است 
زیرا آنها پیش از این در تهران اســتقالل را شکســت داده 

بودند.
تیم الســد در بازى رفت مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا یک بر صفر برابر پرسپولیس شکســت را پذیرا شد. 
بازى برگشت نیز ساعت 18و30 دقیقه اول  آبان در ورزشگاه 

آزادى تهران برگزار خواهد شد.

اسلحه گمشده استقالل؛ 
ارتش بدون تک تیرانداز

بازتاب صحبت هاى برانکو 
در رسانه قطرى

دلخورى قلعه نویى
 از سلطان

گفتگوى انگلیسى جواد خیابانى با سرمربى تیم فوتبال بولیوى پس از بازى  شامگاه سه شنبه هفته 
پیش، به عنوان سوژه اى جدید درباره یکى از گزارشگران ورزشى، مدتى است که نقل فضاى مجازى 
شده است. در این میان عده اى این موضوع را مطرح کردند که اصوًال گزارشگرى که در این سطح 

مکالمه انگلیسى را مى داند، چطور کتابى درباره یکى از مربیان فوتبال را ترجمه کرده است؟!
بیژن خراسانى از مجریان و گزارشگران پیشکسوت ورزشــى در این باره مى گوید: ترجمه کردن 

به انگلیســى با گفت گوى محاوره اى خیلى فرق مى کند. مکالمه به شکل روزمره یکى از 
ویژگى هایش این است که زبان باید بچرخد و کار کند. ولى در کار ترجمه بسیارى از افرادى 
که کار مى کنند مفهوم را فقط مى خوانند و ترجمه مى کنند. در ارتباط با کتاب جواد خیابانى 
نیز باید بگویم این گزارشگر کتاب هاى بسیارى مطالعه مى کند و بسیار زیاد هم دنبال مطالعه 
است و به طور شخصى در سفرهایى که با هم همراه بوده ایم، دیده ام آنجایى که ما به دنبال 

خرید رفته ایم، او مشغول مطالعه بوده است.

جواد خیابانى خیلى مطالعه مى کند!

یک رسانه انگلیســى به تحلیل حضور علیرضا جهانبخش پس از ورودش به تیم فوتبال برایتون 
آلبیون در لیگ برتر جزیره پرداخت.

وبسایت انگلیسى زبان transfertavern نوشت: علیرضا جهانبخش  بازیکن 25 ساله ایرانى 
پس از ورودش به لیگ برتر فوتبال جزیره تا به حال در مقابل تیم هاى بسیار قدرتمندى قرار گرفته 
است و با وجود سختى هایى که براى موفقیت این بازیکن در لیگ انگلیس وجود دارد اما او ناامید 
نشده است. جهانبخش در حال حاضر کلید تهدید تیم فوتبال برایتون آلبیون براى سایر تیم هاى 
لیگ برترى  است و با توجه به گســتردگى هاى توانایى هاى این بازیکن مى تواند عملکرد بسیار 
خوبى را در طول دیدارها از خود نشان دهد. این بازیکن 25 ساله ایرانى فصل گذشته به عنوان آقاى 
گل لیگ برتر فوتبال هلند انتخاب شده و همچنین توانسته با تمرین توانایى هاى حمله و سرعت  

خود را به یکى از اصلى ترین خصوصیاتش تبدیل کند.
رسانه انگلیسى زبان در ادامه نوشت: با این حال ستاره ایرانى هنوز فرصت فراوانى را از سوى سرمربى 
خود دریافت نکرده و به نوعى سرمربى تیم برایتون او را عمداً به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل 
کرده است. بسیارى بر این عقیده اند این سرمربى در تالش است تا کیفیت فنى این بازیکن را رشد 

دهد و به عنوان بازیکن شگفت انگیز تیم در طول دیدار به زمین بفرستد.
سایت انگلیسى زبان اضافه کرد: هنوز مدت زمان خوبى براى ادامه فعالیت هاى جهانبخش در لیگ 
برتر جزیره وجود دارد و مى تواند با بازى خوب خود در یکى از تیم هاى منچستریونایتد و یا چلسى 

جایگزین شود.

«گادوین منشا»، بازیکن نیجریه اى پرسپولیس هنوز موفق نشده مطالباتش را از 

این تیم بگیرد. مدیریت باشگاه پرسپولیس که به گادوین منشا قول داده بود نهایتاً 

تا پایان هفته پیش به وى پرداختى داشته باشند نتوانست به قول خود عمل کند تا 

این بازیکن و دیگر خارجى هاى پرسپولیس همچنان در انتظار باشند. منشا اوایل 

 گرشاسبى خواسته بود به هر شکلى که هست به وى پول دهد چرا 
هفته گذشته از

ول دارند و وقتى متوجه شد باز هم باید چند 
که خانواده اش در ایتالیا شدیداً نیاز به پ

روز دیگر صبر کند، دلخور شد. گویا همه مراحل ادارى که باید براى پرداخت ارز به 

باشگاه پرسپولیس طى شود، تقریباً  سپرى شده و تا آخر هفته جارى مبلغ مورد نظر 

در اختیار این باشگاه قرار خواهد گرفت. با این شرایط خارجى هاى پرسپولیس تا 

مین هفته دریافتى از این باشگاه خواهند داشت.
آخر ه

امیر قلعه نویى از على پروین ناراحت شده چون معتقد است 
وقتى با سرمربى تیم ملى درگیر بود پروین از او حمایت نکرد.
امیر قلعه نویى یکى از منتقدان اصلى «کارلوس کى روش» 
در سال هاى اخیر بوده و همیشه رابطه او و سرمربى تیم ملى 
شکراب بود. على پروین در مصاحبه با «خبرورزشى» از کى 
روش بابت حواشى به وجود آمده در روزهاى اخیر انتقاد کرد و 
گفت دیگر او را دوست ندارد. حال امیر قلعه نویى در مصاحبه 
با «خبرورزشــى»  مى گوید از پروین دلخور اســت چون 
در زمانى که با ســرمربى تیــم ملى درگیر بود، ســلطان 

پرسپولیسى ها از او حمایت نکرد.

یک فرد شــیاد از عضو تیم ملــى کانوپولــو بانوان با 
حربه تخصیص وام ریاســت جمهورى، کالهبردارى

 کرد.
به گــزارش «ایمنا»، حــدود یک ماه پیــش و پس از 
بازى هاى آســیایى جاکارتا، فردى در تمــاس با صبا 
رحمتى مدعى شده که نماینده نهاد ریاست جمهورى 
اســت و یک فقره وام به وى تعلق گرفته و نیاز اســت 
که ده گردش آخر حســاب  را براى آنان بفرســتد و هر 
چقدر بیشتر پول در حساب داشته باشد، مبلغ وام بیشتر 
مى شود و با گرفتن رمز عابر بانک حسابش را خالى کرده 

است.
صبا رحمتى اظهار کرد: بعد از اینکه آن اتفاق برایم رخ داد 
و متوجه شدم فریب خورده ام، به مراجع مربوطه شکایت 

کردم اما هنوز اتفاقى نیافتاده است.
وى ادامه داد: چند روز پیــش دوباره همان آقا به هیئت 
اصفهان زنگ زده و شماره یکى از بچه ها را خواسته که 
معلوم است همچنان به کارش ادامه مى دهد. وقتى بعد 
از گذشت چند هفته و با وجود شکایات ما از آن شخص، 
موضوع پیگیرى نشده و یا حداقل نتیجه اى نداشته معلوم 
است که آن شخص همچنان به کارش ادامه مى دهد. 
این ورزشــکار لرســتانى تصریح کرد: در آن اتفاق 16 
میلیون ریال از من کالهبردارى شد و بالفاصله شکایت 

کردم اما اتفاق خاصى رخ نداده است.
ظاهراً  این اتفاق براى چندین ورزشــکار دیگر نیز رخ 

داده است.

على کفاشیان در جدیدترین گفتگو با تلویزیون درباره لغو بازى فوتسال با 
برزیل حرف هاى جالبى زده است!

کفاشیان درباره دلیل لغو بازى تیم ملى فوتسال با برزیل گفت: «در این 
مقطع بابت افزایش بلیت ها خودم پیشنهاد دادم که به صرفه نیست سفر 
به برزیل انجام شود. حدود 650 تا 700 میلیون هزینه سفر بود و ما با این 
مبلغ سه بازى به این شکل مى توانیم برگزار کنیم. بنابراین معتقدم این 
تصمیم مدیریتى درســتى بود. ضمن اینکه االن بازى آسیایى و جهانى 
نداریم که بگوییم حتماً باید به برزیل برویم و بازى تدارکاتى انجام دهیم. 
درست است، قول داده شده بود اما قزاقستان هم تورنمنتى که از قبل قول 

داده بود را لغو کرد. این سفر از نظر فنى 700 میلیون نمى ارزید.»
کفاشیان در ادامه در اظهاراتى عجیب گفت: «آنها(فوتسال برزیل) به ما 
نیاز دارند. اینگونه نیست که ما به این کشور نرفتیم، آنها هم نیایند. برزیل 
قطعًا به ایران نیاز دارد و مى آید. اگر هم نیامد کشور قوى ترى مى آوریم. 

کرده است تا به همراه روسیه اسلواکى از ما دعوت 
کنیم. »در این کشــور بازى 

دختر ملى پوش 
به دنبال آقاى کالهبردار!

کفاشیان و
 یک بذله گویى جدید!

هافبک عراقى صنعت نفت آبادان به تیم ملى کشورش براى 
حضور در مسابقات جام ملت هاى آســیا 2019 فراخوانده 

مى شود.
سایت «اسپورت» عراق خبر داد که فدراسیون فوتبال عراق 
به «کاتانچ»، ســرمربى تیم ملى فوتبال این کشور اسامى 
بازیکنان باتجربه اى را پیشــنهاد داد تا در مســابقات جام 
ملت هاى آسیا 2019 این بازیکنان در ترکیب تیم ملى حضور 
داشته باشند. اســامى این بازیکنان باتجربه عبارتند از کرار 
جاسم، عال عبدالزهرا، سعد ناطق، عباس قاسم، احمد فاضل، 

یاسر قاسم و صبر نورى است.
کرار اکنون در تیم صنعت نفت آبادان بازى مى کند و پیش 
از این به دلیل  مشکالتى که فدراسیون عراق با او داشت به 
تیم ملى دعوت نمى شد. عراق رقیب اصلى ایران در مرحله 

گروهى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات است.

کرار جاسم مقابل ایران 
بازى مى کند

س از بازى  شامگاه سه شنبه هفته 
دتى است که نقل فضاى مجازى 
صوًال گزارشگرى که در این سطح 

ال را ترجمه کرده است؟!
 این باره مى گوید: ترجمه کردن 

به شکل روزمره یکى از 
رجمه بسیارى از افرادى
ط با کتاب جواد خیابانى

یار زیاد هم دنبال مطالعه 
 آنجایى که ما به دنبال 

عه مى کند!
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مزایده 
شــماره آگهى: 139703902004000270 تاریخ آگهى: 1397/07/23 شــماره پرونده: 
139304002004000366 آگهى مزایده بشــماره بایگانى: 9301319 تمامى ششدانگ 
پالك ثبتى 1570 اصلى باقیمانده (سابقا چهار دانگ مفروز بوده) به انضمام سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ داالن اشــتراکى با پالك 1570/1 واقع در بخش یک ثبت اصفهان با جمیع 
توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون اســتثناء چیزى از آن به آدرس: اصفهان خیابان 
اردیبهشت، مقابل اوژانس کلینیک اصفهان، که ســند مالکیت آن در صفحات 142 و 458 
دفاتر 36 و 167 امالك بنام آقاى همایون نورامید فرزند حسن ثبت و صادر شده است و طبق 
نامه 139621702023011419- 96/6/15 اداره ثبت منطقه مرکزى اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح مى باشد: شماال: اول به دیوار اشتراکى با خانه 1829 دوم به دیوار اشتراکى با خانه 
1571 (فوقانى این قسمت متعلق به پالك 1570/1 است) شرقا: اول درب و دیواریست به 
داالن اشتراکى با پالك 1570/1 دوم بدیوار خانه 1570/1 این قسمت شمال مجاور است 
سوم بدیوار اشتراکى با خانه مزبور جنوبا: اول بدیوار اشتراکى با خانه 1569 دوم دیواریست 
به کوچه منســده غربا: دیوارى به کوچه منسده* حدود داالن* شــماال: بدیوار اشتراکى با 
خانه 1571 شــرقا: به شــارع جنوبا: بدیوار و درب خانه 1570/1 غربا: به درب و دیوار خانه 
که طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق یک مجموعه چهارطبقه داراى 112 مترمربع و 
حدود 400 مترمربع اعیانى با اسکلت بتون و سقف تیرچه بلوك در حد سفتکارى و از طریق 
دو راهرو نفررو به خیابان هاى اردیبهشت و شــیخ بهائى ارتباط دارد داراى انشعابات برق و 
طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه تا مورخ 98/4/1 بیمه مى باشــد. طبق سند رهنى شماره 
140538- 85/4/26 تنظیمى دفترخانه اسناد رســمى شماره 15 شهر اصفهان بابت بدهى 
شرکت فراورده هاى نسوز نوید در رهن بانک ملى شعبه اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 
الى 12 روز شنبه مورخ 97/8/19 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شــرقى -چهارراه الهور، اداره ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان، طبقه 
سوم، شعبه دوم اسناد رهنى به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 6/080/000/000 
ریال (شش میلیارد و هشتاد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 97/7/28 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده: مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران  در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامیست ضمنًا 
برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقــت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حسابدارى اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 270546 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /7/617
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797102596 شماره پرونده: 9709986797100588 شماره 
بایگانى شعبه: 970590 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ایمان افضلى 
محمدآبادى- خواهان آقاى بهزاد احمدى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ایمان افضلى 
محمدآبادى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986797100588 شــعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 
حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/05 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 270548 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/618
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106794802431 شــماره پرونــده: 9709986794800014 
شماره بایگانى شعبه: 970014 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: حمیدرضا قاراخانى ده 
سرخى نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/09/12 دوشنبه ساعت: 15:30 محل 
حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57. درخصوص دعوى حســن صادقى حسن آبادى به طرفیت شما 
مبنى بر مطالبه وجه چک در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م 
الف: 270627 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان  (مجتمع شماره 

یک) /7/619
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 1- 9710106795302245 2- 9710106795302247 شماره پرونده: 
9709986795300432 شماره بایگانى شــعبه: 970432 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 
1- مجتبى لطفى نیا فرزند ناصر نشانى: مجهول المک ان 2- رسول نیک بخش فرزند حسین 
کدملى: 1282460455 نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/09/14 چهارشنبه 
ســاعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. درخصوص دعوى على صادقى کله 
مسلمانى به طرفیت شــما مبنى بر مطالبه خسارت دادرســى و الزام به تنظیم سند رسمى 
موتورسیکلت در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 270702 

شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/620
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354008932 شماره پرونده: 9509980358100224 شماره 
بایگانى شــعبه: 971108 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به سامان 
فروزش فرزند غالمرضا- خواهان محمدتقى رباط دادخواســتى به طرفیت خوانده سامان 
فروزش به خواسته فروش مال غیر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980358100224 شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/19 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى  در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید 
بهشتى- واحد 107. م الف: 269974 شــعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع 

شهید بهشتى)/7/621
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795302227 شماره پرونده: 9709986795300454 شماره 
بایگانى شــعبه: 970454 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمد تشیعى نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 09/03 /1397 شنبه ســاعت: 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. 
درخصوص دعوى سید مهدى حسینى به طرفیت شــما مبنى بر مطالبه خسارت دادرسى و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 270583 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /7/622
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710466836800005 شماره پرونده: 9709986836800666 شماره 
بایگانى شعبه: 970724 خواهان خانم ربابه لشــکرى فرزند نعمت اله با وکالت خانم فاطمه 
خدادوستان دادخواستى با کالســه بایگانى 8/970724 خ به طرفیت خوانده زمان قربانى 
بابااحمدى به خواســته طالق تقدیــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان که جهت 
رسیدگى  به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالســه پرونده فوق ثبت گردیده و 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
ظرف مهلت یک هفته نسبت به معرفى یک نفر از اقارب خود که متاهل بوده و حداقل سى 
سال داشته و آشنا به مسایل شرعى و خانوادگى و اجتماعى باشــد بعنوان داور اقدام نماید. 
اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 1- اتاق 103. م الف: 270894 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى) /7/623
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 811/96 شــماره دادنامه: 262- 97/4/30 خواهان: شکرا... مومنى فرزند 
اسدا...، ساکن: دهق- خ امام خمینى (ره) کوى عارفان منزل شخصى خواندگان: 1- جواد 
فاتحى فرزند غالمرضا 2- محمدرضا اسماعیلى فرزند باقر، هر دو مجهول المکان خواسته: 
تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان به انجام مقدمات قانونى جهت انتقال سند (اعم از فک 
پالك، جهت صدور پالك جدید على الحســاب مقوم بر بیست میلیون ریال 2- سپس الزام 
ایشان به انتقال سند رسمى و صدور سند على الحســاب مقوم بر بیست میلیون ریال جمعا" 
مقوم بر چهل میلیون ریال قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعواى اقاى 
شکرا... مومنى فرزند اســدا... مقیم دهق به طرفیت خواندگان ردیف اول اقاى جواد فاتحى 
فرزند غالمرضا و خوانده ردیف دوم اقاى محمدرضا اســماعیلى فرزند باقر هر دو مجهول 
المکان مبنى بر تقاضاى صدور حکم خوانده به انجام مقدمات قانونى جهت انتقال سند على 
الحساب مقوم بر بیست میلیون ریال و الزام ایشــان به انتقال سند رسمى و صدور سند على 
الحساب مقوم بر بیست میلیون ریال جمعا" مقوم بر چهل میلیون ریال با خسارتهاى قانونى 
اعم از هزینه دادرسى، نظر به اینکه حسب اســتعالم به عمل امده خودروى سوارى سمند- 
ایکس 7 مدل 1381 به شماره انتظامى ایران 244 ن 23 که موضوع معامله خواهان با خوانده 
ردیف اول اقاى جواد فاتحى بوده بنام اقاى محمدرضا اســماعیلى فرزند باقر است با توجه 
به محتویات پرونده و مدارك موجود رابطه معامله بین خواندگان وجود داشته خواندگان در 
جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارائه نداده اند لذا قاضى شورا مستندا" به ماده 
ى 220 قانون مدنى و ماده 198 قانون ائین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى رأى  بر محکومیت خواندگان ردیــف اول و دوم به انجام مقدمات قانونى جهت انتقال 

سند و الزام به انتقال سند رسمى و صدور سند در یکى از دفاتر رسمى و پرداخت هزینه هاى 
دادرسى قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى صادر و اعالم مى نماید. این راى صادره 
غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهردشت مى باشد. م الف: 271597 

محمدى- قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت /7/624
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460358100029 شماره پرونده: 9609980358100167 شماره 
بایگانى شعبه: 960173 نظر به اینکه آقاى محمد همتیان متهم به انتقال مال غیر به شماره 
پرونده 960173 شعبه دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشند و وقت حضور ظرف یک 
ماه پس از انتشار آگهى مى باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب  ماده 174 
قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و 
نشر مى شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر 
شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. 
اصفهان- خیابان کاوه- خیابان جابر انصارى- مجتمع شماره 3- دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان. م الف: 270579 صالحى- بازپرس شــعبه 2 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /7/625
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002003000827/1 شماره بایگانى پرونده: 9601786/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139703802003000231 تاریخ صدور: 1397/06/22 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالســه: 139604002003000827/1 بدینوسیله به شرکت توســعه تجارت آریان زنده 
رود به نشــانى اصفهان اتوبان خیام حدفاصل چهارراه جهاد و خیابان میرزا طاهر کدپستى 
8185797833 بدهــکار پرونده کالســه 139604002003000827/1 که برابر گزارش 
اداره پســت نشــاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى 
شــماره 119427348- 94/03/19 بین شــما و مدیریت شعب بانک ســپه اصفهان مبلغ 
1200000000 ریال بابت اصل طلب، 142027397 ریال بابت سود و مبلغ 660203506 
ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/04/31 و از آن به بعد روزانه مبلغ 1103036 
ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا بنا 
به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران چنانچه ظرف مدت بیســت روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. م الف: 269499 رئیس  اداره اجراى اســناد 

رسمى اصفهان /7/626
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002003002316/1 شماره بایگانى پرونده: 9603969/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139703802003000244 تاریخ صــدور: 1397/07/02 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى بدینوســیله به آقاى حمیدرضا یزدى فروش نام پدر: على شماره شناسنامه: 
1367 به نشانى: اصفهان خیابان جى آپارتمان شــفقى کدپستى 8156156393 ابالغ مى 
شود که بانک ملى شعبه خوراسگان اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 1395/01/24- 
6501120380009 جهت وصــول موضوع الزم االجرا 626/677/941 ریال که شــامل 
اصل طلب 442/992/012 ریال و خسارت تاخیر تادیه: 183/685/929 ریال، تاریخ مبناى 
محاسبه خسارت 1396/10/26 و خسارت تاخیر روزانه 339/774 ریال که از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9603969 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 97/2/13 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
2 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توســعه اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران چنانچه  ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 

الف: 269500 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/627
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003001677/1 شماره بایگانى پرونده: 9702398/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139703802003000254 تاریخ صــدور: 1397/07/09 ابالغ اجرائیه 
چک بدین وسیله به آقاى ســید على هاشمى فرزند ســید عباس به شناسنامه شماره 584 
صادره از اصفهان و کدملى 1288843641 متولد 1348/05/06 ســاکن اصفهان خیابان 
جى شهرك فرهنگ گلستان 3 کوچه 7 طبقه اول کدپستى 8197715451 ابالغ مى شود 
که آقاى مرتضى شــاهى جهت وصول مبلغ 1/680/000/000 ریال به استناد چک شماره 
9611/554890- 12 عهده بانک ملى ایران شــعبه ابر اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9702398 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/05/09 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا  تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 269501 مســئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

7/628/
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002004000978/1 شماره بایگانى پرونده : 9604158/2 شماره 
ابالغیــه: 139705102004002745 تاریخ صدور: 1397/07/09 آگهــى ابالغ اجرائیه 
کالســه: 9604158 و 9604159 بدینوسیله به شرکت شــاخص آبادگران سهامى خاص 
بدهکار پرونده ساکن: اصفهان جاده شیراز جاده قلعه شــور بعد از تولیدات بتون همدانیان 
که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر 
اسناد رهنى شــماره 109798 مورخ 1384/5/29 و 110461 مورخ 1384/7/13 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 اصفهان به موضوع الزم االجرا: اصل: 740/000/000 
ریال و 670/000/000، ســود: 468/000/000 ریال و 518/000/000 ریال، ذمه روزانه: 
364/932 ریال و 330/411 ریال از تاریخ 96/2/30 به بانک صادرات بدهکار مى باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و به شماره 139604002004000978/1 و 139604002004000979/1 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 
1351 و حذف مده 34 مکرر آن نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى 
بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه (ششدانگ پالك 15182/4039 واقع در بخش 5 
اصفهان) و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى 
مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقــوق دولتى اقدام خواهد گردید. م الف: 269502 

اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/629
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003001608/1 شماره بایگانى پرونده: 9702303/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139703802003000262 تاریخ صــدور: 1397/07/15 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى 9702303 بدینوســیله به 1- سید ســعید نوابى نام پدر: سید مرتضى تاریخ 
تولد: 1349/09/01 شماره ملى: 1291390677 شــماره شناسنامه: 43 به نشانى: اصفهان 
خیابان نیرو پالك 48 کدپستى 8157974345، 2- سید مهدى نوابى نام پدر: سید مرتضى 
تاریخ تولد: 1363/02/18 شماره ملى: 1291612807 شــماره شناسنامه: 318 به نشانى: 
اصفهان خیابان نیرو مجموعه صبا پالك 48 کدپســتى 8157979435، 3- سید مجتبى 
نوابى نام پدر: سید مرتضى شماره ملى: 1283987562 شماره شناسنامه: 1196 به نشانى: 
اصفهان خیابان عالمه امینى کوى طالقانى کوى نگار کدپســتى 815995571، 4- ســید 
مسعود نوابى نام پدر: ســید مجتبى تاریخ تولد: 1370/03/11 شماره ملى: 1270890761 
شماره شناسنامه: 1270890761 به نشــانى: اصفهان خیابان عالمه امینى کوى طالقانى 
کوى نگار ابالغ مى شود که بانک ملى شــعبه میدان جى اصفهان به استناد قرارداد بانکى 
شماره- 6604271742007، 1396/05/29 جهت وصول مبلغ اصل طلب: 800/000/000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه: 147/470/441 ریال تا تاریخ: 1397/04/09 خسارت روزانه: 
624/000 ریال بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج 
ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست 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: 269512 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /7/630 
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003001570/1 شماره بایگانى پرونده: 9702260/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139703802003000261 تاریخ صــدور: 1397/07/15 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى 9702260 بدینوســیله به 1- سید ســعید نوابى نام پدر: سید مرتضى تاریخ 
تولد: 1349/09/01 شماره ملى: 1291390677 شــماره شناسنامه: 43 به نشانى: اصفهان 
خیابان نیرو پالك 48 کدپستى 8157974345، 2- سید مسعود نوابى نام پدر: سید مجتبى 
تاریخ تولد: 1370/03/11 شماره ملى: 1270890761 شماره شناسنامه: 1270890761 به 
نشانى: اصفهان خیابان عالمه امینى کوى طالقانى کوى نگار 3- سید مهدى نوابى نام پدر: 
سید مرتضى تاریخ تولد: 1363/02/18 شماره ملى: 1291612807 شماره شناسنامه: 318 
به نشانى: اصفهان خیابان نیرو مجموعه صبا پالك 48 کدپستى 8157979435، 4- سید 
مجتبى نوابى نام پدر:  مرتضى تاریخ تولد: 1345/10/30 شماره ملى: 1283987562 شماره 
شناسنامه: 1196 به نشانى: اصفهان خیابان عالمه امینى کوى طالقانى کوى نگار کدپستى 
8159955971 ابالغ مى شــود که بانک ملى شــعبه میدان جى اصفهان به استناد قرارداد 
بانکى شماره 6604256060009، 1396/05/09 جهت وصول اصل طلب: 400/000/000 
ریال و خســارت تاخیر تادیه: 79/467/622 ریال، تا تاریخ: 1397/04/09 خسارت روزانه: 
312/000 ریال بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى 

باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج 
ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست 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: 269513 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /7/631
مزایده

در پرونده کالســه 971607 اجرایى و به موجب دادنامه 495-93 صادره از شــعبه ســوم 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مهدى شکرالهى محکوم است به پرداخت 14 
قطعه سکه تمام بهارآزادى و 20 مثقال طالى 18 عیار ساخته شده و مبلغ 250/000/000 
ریال وجه نقد بابت مهریه در حق محکوم له که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک باب خانه واقع در نجف آباد ، ملک 
آباد- بلوار شهید منتظرى ، کوچه رســول ، فرعى اول شمالى ، پالك 6 و 4 – منزل مذکور 
مشــیعى بوده و عرصه منزل 63 متر مربع و عیانى آن با زیر بنى 52/80 متر مربع با ســقف 
تیرچه بلوك – نماى داخلى ســرامیک و گچ ، کف موزاییک- دربهاى داخلى چوبى ، دیوار 
پارکینگ سیمان – گرمایش گاز سرمایش کولر آبى ارزش کل منزل با انشعابات آب ، برق ، 
گاز به مبلغ 566/000/000 ریال مورد ارزیابى قرار گرفته. توضیحا به میزان سه سهم مشاع 
از 291720 از ملک فوق به مزایده و فروش خواهد رســید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و درتاریخ 97/08/12 ساعت 8:30 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد.270987/م الف- مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد شعبه دوم/ 7/658
 ابالغ  وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان حسین سلیمانى  دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سندقطعى خودرو   
به طرفیت خوانده رامین خچوالقیانى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه97 / 280ش 2 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 28 / 8 / 97 ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات اعمال خواهد  شد . 269165 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/  7/659 
دعوت به افراز

نظر بــه اینکه آقــا روزبــه عالى خانــى فرزنــد محمدرضــا دادخواســتى به شــماره 
970602071735221مورخ 97/5/21 مبنى برافرازســهم مشاعى خودازششدانگ پالك 
406/17651واقع درشاهین شــهر بخش 16 ثبت اصفهان نموده که به علت معلوم نبودن 
اقامتگاه سایرشرکاء  درخواست افرازازطریق آگهى رانموده اســت لذا باستناده ماده 9آیین 
نامه قانون افراز وفروش امالك مشاع به شــرح لیست ذیل اعالم مى دارد. خواندگان : یکتا 
عالى خانى فرزند محمدرضا وهمچنین افرادى که مدارك مالکیت خودرا به اداره ارائه ننموده 
اند ودرپالك مزبور ذینفع هستند اعالم مى دارد که : افرازسهم خواهانها ازششدانگ پالك 
4067/17651واقع درشاهین شهربخش 16ثبت اصفهان درروزشنبه مورخ 97/8/12راس 
ساعت 9صبح صورت مى پذیرد لذادرمحل حضوربهم رسانید ومتذکرمى گردد برابرمنظریه 
مشــورتى اداره حقوقى قوه قضاییه بهشماره 7/2454مورخ 61/6/7که اعالم مى دارد عدم 
حضورشرکاء ومالکین مشاعى مانع ازانجام عملیات افرازى نخواهدبود این آگهى وفق ماده 
18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد  ذینفع تا در صورتیکه بین شرکائ و 
مالکین مشاعى مهجور صغیر و مجنون و غیر رشید غایب و مفود االثر وجود دارد باستناد ماده 
133 قانون امورحسبى وطبق راى وحدت رویه به شماره 3530 مورخ 15 / 1 / 1360 هیات 
عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت اعالم تا تصمیم بر رد 
افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى در یک نوبت منتشر مى شود 

. 267361 /م الف  ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /  7/660 
تبادل لوایح

یک نوبت دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره 
بــردارى درپرونده کالســه 962068 به این دادگاه ارســال گردد. موضــوع: تبادل لوایح 
تجدیدنظرخواه: خانم ثریه روســتا تجدیدنظر خوانــده: احمد اتابکى به نشــانى مجهول 
المکان محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت تجدیدنظر خواسته: دادنامه به شماره 
9709973757301196 مورخه 97/06/22 صادره از دادگاه بخش مهردشت بدین وسیله 
به شما ابالغ میگردد خانم ثریه روستا نسبت به دادنامه به شماره 9709973757301196 
مورخه 97/06/22 صادره از دادگاه بخش مهردشــت تجدیدنظرخواهــى نموده اند جهت 
اطالع از مفاد دادخواســت تجدیدنظرخواهــى و هرگونه دفاع ظرف ده روز از تاریخ نشــر 
آگهى در این دادگاه حضور و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر خواهى و 
ضمائم آن و هرگونه دفاع اقدام نمایید. در غیــر اینصورت پرونده باهمان وضعیت به دادگاه 
تجدیدنظر ارسال خواهد شــد.268778/م الف قندهارى- مدیردفتر دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/7/661
 حصروراثت 

حمید دیانى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 27780 به شــرح دادخواست به کالسه 
963/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اسداله دیانى نجف آبادى بشناسنامه 668 در تاریخ 97/07/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حمید دیانى نجف آبادى ش 
ش 27780 ، 2. فریبا دیانى نجف آبادى ش ش 27288 ، 3. مجید دیانى  ش ش 516 ، 4. 
مهناز دیانى نجف آبادى ش ش 141 ، (فرزندان متوفى)، 5. شهربانو منتظرى نجف آبادى 
ش ش 983 ، (همسر 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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 270597/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/662
 حصر وراثت

آقاى / خانم عبده حســین محمودى برام بشناســنامه شــماره  328  به شرح دادخواست 
کالسه 97/1388  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شادروان بى بى جان محمودى برام  بشناسنامه شــماره 394  در تاریخ 28/ 1397/06  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- ســیف اله محمودى برام شماره 
شناسنامه 2034 نسبت فرزند 2- حســن محمودى برام شماره شناســنامه 2035 نسبت 
فرزند 3- على حسین محمودى برام شماره شناسنامه 2037 نسبت فرزند 4- عبده حسین 
محمودى برام شــماره شناســنامه 328 نســبت فرزند 5- گلى جان محمودى برام شماره 
شناسنامه 329 نســبت فرزند 6-حوریجان محمودى برام شــماره شناسنامه 2036 نسبت 
فرزند 7- همه جان محمودى برام شماره شناســنامه 2032 نسبت فرزند ، پس از تشریفات 
قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هــر اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 272418  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 7/663 
مزایده اموال منقول

شماره : 1863/97 - اجراى احکام شــوراى حل اختالف حقوقى فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره 1836/97  اجرائى موضوع علیه آقاى محمدفتحى فرزند قربانعلى و له عباس 
امینى قهدریجانى  در تاریخ 97/08/12 به منظور فروش یکدســتگاه تیبا سوارى رنگ آبى 
تیبا2 مدل 94 به شماره انتظامى 333 خ 95 ایران 13  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده 
در محل شوراى فالورجان دفتر اجراى احکام طبقه باال برگزار نماید . اموال موضوع مزایده 
برابر نظر کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 300/000/000 ریال ارزیابى شده است . 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به همراه داشته 

باشندم/الف :  271643 مدیر احراى احکام شوراى فالورجان /7/664 
 حصر وراثت

آقاى / خانم غالمرضا ابراهیمى سهرفیروزانى بشناسنامه شماره  2052  به شرح دادخواست 
کالسه 97/1386  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شادروان حسین ابراهیمى سهرفیروزانى بشناسنامه شماره 1467  در تاریخ 21/ 1396/06  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- غالمرضا ابراهیمى سهرفیروزانى 
شماره شناسنامه 2052 نسبت  2- جعفر ابراهیمى ســهرفیروزانى شماره شناسنامه 1901 
نسبت  3- زهرا ابراهیمى سهرفیروزانى شماره شناسنامه 1896 نسبت  4- فاطمه ابراهیمى 
سهرفیروزانى شماره شناسنامه 2053 نســبت  ، 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 
صادر خواهد شد م الف 272670  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/7/665

حصر وراثت
آقاى / خانم جعفر نوروزى بشناسنامه شماره  7  به شــرح دادخواست کالسه 97/1382  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان قربانعلى 
نوروزى قلعه مهرنجان ارامنه بشناسنامه شماره 156  در تاریخ 30/ 1397/06  درگذشته و 
ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- على اکبر نوروزى شماره شناسنامه 408 نسبت 
فرزند 2- على اصغر نوروزى شماره شناسنامه 818 نسبت فرزند 3- مسیب نوروزى شماره 
شناسنامه 2 نســبت فرزند 4- مهدى نوروزى شماره شناســنامه 29 نسبت فرزند 5- جعفر 
نوروزى شماره شناسنامه 7 نسبت فرزند 6- بتول نوروزى قلعه مهرنجان شماره شناسنامه 
2 نسبت فرزند 7- کبرى نوروزى قلعه مهرنجان ارامنه شــماره شناسنامه 55 نسبت فرزند 
8- زهرا نوروزى قلعه مهرنجان ارامنه شماره شناسنامه 6 نسبت فرزند 9-صدیقه نوروزى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 5431 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 271651  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 7/666 
حصر وراثت

آقاى / خانم زهرا دهقان بشناســنامه شماره  1  به شرح دادخواســت کالسه 97/1392  از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان رضا 
کاظمى حسن آبادى بشناسنامه شماره 156  در تاریخ 08/ 1393/12  درگذشته و ورثه وى 
درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- زهرا دهقان شــماره شناسنامه 1 نسبت همسر 2- صغرا 
کاظمى حسن آبادى شماره شناسنامه 19 نسبت فرزند 3- قاسم کاظمى حسن آبادى شماره 
شناسنامه 5 نسبت فرزند 4- فاطمه کاظمى حسن آبادى شــماره شناسنامه 3 نسبت فرزند 
5- خدیجه کاظمى حسن آبادى شماره شناسنامه 11 نسبت فرزند 6- زینب کاظمى حسن 
آبادى شماره شناسنامه 12 نسبت فرزند 7- زهرا کاظمى حسن آبادى شماره شناسنامه 25 
نسبت فرزند 8- بتول کاظمى حسن آبادى شماره شناسنامه 8 نسبت فرزند 9- محم کاظمى 
حسن آبادى شماره شناسنامه 38 نســبت فرزند 10 - صدیقه کاظمى حسن آبادى شماره 
شناسنامه 2 نسبت فرزند  ، پس از تشــریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هرکســى 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 272665  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 7/667 
اخطار اجرایى

شماره 1118/96 به موجب راى شماره 49 تاریخ 97/01/26 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه روح اهللا قاسمى و یداهللا(على) 
یزدانى به نشانى هردو مجهول المکان محکوم اســت به نحو تضامنى مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 350/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/03/15 لغایت اجراى 
حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بعنوان نیم عشر 
دولتى مى باشد. محکوم له: امید شاهپورى با وکالت خانم سمیرا سلمانیان تهرانى به نشانى: 
تیران- بلوار امام- روبروى ورزشگاه تختى- جنب اورژانس- طبقه فوقانى شرکت پارسه، 
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 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. 270961/م الف-شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/668
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1196/96 دادنامه 97/07/05-737 
مرجع رسیدگى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى امیرى نشانى: 
امیرآباد خ چمران کوچه شهید حیدرى پ 32 خوانده: حسین عیدى وندى نشانى: یزدانشهر 
خ 19 غربى پ 129 پشــت منبع آب ك پ 9918641  خواســته: مطالبه و اجاره بها طبق 
اجاره نامه از 96/04/24 لغایت 96/09/24 مطالبه قبوض آب، برق ، گاز، تلفن ، هزینه هاى 
دادرسى، تاخیر در تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى مجتبى امیرى 
به طرفیت حسین عیدى وندى به خواسته مطالبه اجاره بها و مطالبه قبوض آب، برق ، گاز، 
تلفن – شورا پس از بررســى اوراق ومحتویات پرونده قولنامه مورخ 95/09/02 و با عنایت 
به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى هم ارائه ننموده است 
شورا خواسته خواهان را مودل به صحت دانسته و مستندا به مواد 198 و 512 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال 
بابت اجوره کرایه معوقه 6 ماههو پرداخت مبلغ 4/760/000 ریال بابت قبض گاز و همچنین 
پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت قبض آب درحق خواهــان محکوم مى نماید همچنین 
خوانده محکوم به پرداخت سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه هاى و پرداخت مبلغ تاخیر 
در تادیه از تاریخ 96/10/10  ، درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى است و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 271003/م الف- 
قاضى شوراى حل اختالف شعبه چهارم حوزه قضایى یزدانشهر شهرستان نجف آباد/ 7/669

 اخطار اجرایى
شماره 19/97 به موجب راى شماره 183 تاریخ 97/02/26 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه لیال اقتصادى فرزند کریم به نشانى 
مراغه 48 مترى جنب تاالر ضیافت محکوم اســت به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/530/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى و مبلغ 
500/000 ریال خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها 121806- 96/10/25 به مبلغ 
دو میلیون تومان و 121804- 96/06/25 به مبلغ سه میلیون تومان 96/08/25-121805 
به مبلغ سه میلیون تومان  و 121803- 96/04/25 به مبلغ سه میلیون تومان لغایت اجراى 
حکم و پرداخت نیم عشــر حق االجرایى. ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 271049/م الف- شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/670
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 295/97 دادنامه 97/07/05-598 
مرجع رسیدگى شعبه 9 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: زهرا احمدى 
حیدرى نشــانى: یزدانشهر خیابان اول شــرقى(توحید3) کوى امام حســین پ6 کدپستى 
8519749311 وکیل خواهان: زهرا شمســى نشانى: یزدانشــهر بلوار مطهرى فلکه سوم 
جنب قرض الحســنه امام حسن مجتبى خوانده: هادى رستمى نشــانى: اصفهان- شاهین 
شهر- اقبال ف 5 شــرقى پ16 (فعال مجهول المکان) خواسته: مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 
96/04/03 حال نفقه آتیه خود و فرزندان مشــترك به نامهــاى ابوالفضل و امیرعباس 8 و 
7 ساله على الحساب مقوم بر ســیصد و ده هزار ریال و جبران خســارات وارده حق الوکاله 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى خواهان زهرا احمدى حیدرى 
فرزند الیاس با وکالت زهرا شمسى به طرفیت هادى رستمى به خواسته مطالبه نفقه معوقه از 
تاریخ 96/04/03 و نفقه حال: آتیه خود و فرزندان مشترك به نامهاى ابوالفضل و امیرعباس 
8 و 7 ساله على الحساب مقوم بر سیصد و ده هزار ریال و جبران خسارات وارده حق الوکاله 
وکیل، با عنایت به کپى شناسنامه فرزندان وجود فرزند مشــترك و کپى سند نکاحیه علقه 
زوجیت طرفین محرز و مسلم است شورا با توجه به دادخواست تقدیمى خواهان و اظهارات 
ایشان در صورت جلسه مورخه 97/07/1 و نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ نشر آگهى در 
جلسه حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارائه نداده است لذا خواسته خواهان را حمل بر صحت 
دانسته و مســتنداً به مواد 1111 و 1106 و 1105 قانون مدنى خوانده را محکوم به پرداخت 
ماهیانه مبلغ ســیصد و چهل هزار تومان از مورخ 96/04/03 لغایت 96/12/29 و ماهیانه 
مبلغ سیصد و شصت هزار تومان از مورخه 97/01/01 لغایت 97/07/01 (تاریخ صدور راى) 
بعنوان نفقه خواهان و مستندا به ماده 1199 قانون مدنى ماهیانه مبلغ دویست و بیست هزار 
تومان بابت نفقه فرزندان مشترك به نام ابوالفضل 10 ساله و  ماهیانه مبلغ دویست و چهل 
هزار تومان بابت نفقه امیرعباس 9 ســاله ، نفقه دو فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 
97/04/11 تا پایان سال جارى و نفقه آتیه ســالیانه بر مبناى شاخص تورم اعالمى از سوى 
بانک مرکزى افزایش مى یابد و حق الوکاله وکیل به میزان چهار میلیون ریال صادر و اعالم 
مى شود. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى شهرستان 
نجف آباد مى باشد. 270606/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شعبه نهم حوزه قضایى 

شهرستان نجف آباد/ 7/671
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى  همایون بااحمدى  دادخواســتى به خواسته 
مطالبه  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 346 ش 3 ح ثبت وبراى 
روز شنبه  وقت رسیدگى به تاریخ 3 /9/ 97 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 269071 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 7/672 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده 119/97 ش 8 ح  شماره دادنامه 247 – 20 / 5 / 97 تاریخ 
رسیدگى : درخصوص دادخواســت آقاى هادى احمدى باوکالت  - به طرفیت خواندگان 
بهروز و رضابابایى باوکالت -  به خواسته الزام به  خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000ریال  
به استناد یک فقره چک به عهده بانک ملى به شماره 12/9527/630407ومطالبه مطلق 
هزینه هاى دادرسى وخسارت تاخیرتادیه طبق تعرفه نظربه این که خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونى وضمایم آن درجلسه دادرســى حاضرنگردیده ودلیلى برپرداخت دین یابرائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است . شوراپس ازبررسى پرونده ومدارك موجودى باعنایت به گواهى 
عدم پرداخت بانک محال علیه بااســتصحاب بقاى دین  اســتحقاق خواهــان رابرمطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده  استناداستعالم صورت گرفته به شماره 770/57/100736مورخ 
96/8/14خوانده ردیف دوم مالک ســند خط موصوف مى باشد ودراستعالم اعالمى دلیلى 
برتوقیف یاسرقتى یامفقودى بودن خط ذکرنگردیده است واحرازمى گردد بیع صحیحاواقع 
شــده اســت لذامســتندابه ماده 198-519- 515- -520قانون آیین دادرســى مدنى 
ومواد313- 314ناظربه ماده 249قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک 
وماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 77مجمع تشــخیص مصلحت نظام  
درخصوص خســارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت وهفت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ یک میلیون وسیصدوهفتادوپنج هزارریال 
هزینه دادرسى طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک مورخ 96/3/1لغایت 
زمان پرداخت براساس شاخص  اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که 
حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد ، درحق خواهان صادرواعالم مى نماید حکم صادره 
غیابى بوده وظرف بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شــعبه وظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقى دادگسترى شهرســتان شاهین شهرمى باشد- م 
الف 267556 حبیب اسالمیان - قاضى شــعبه هشت حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/7/673 
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عضو انجمن فیزیوتراپى گفت: شکســتن قولنج گردن 
یکى از عادات معمول در بســیارى از افراد است که در 

صورت تکرار خطراتى در پى دارد.
پرهام پارسانژاد درباره شکستن قولنج گردن و آسیب هاى 
ناشى از آن اظهار کرد: صدا و احساس حاصل از شکستن 
قولنج گردن، ناشى از ترکیدن حباب هایى در مایع تغذیه 
کننده و روان کننــده بین مفاصل اســت و حباب هاى 
کوچکى در ایــن مایع وجود دارد که با پیوســتن به هم 
حباب هاى بزرگ ترى را به وجود مى آورند و این حباب ها 
با اعمال یک حرکت ناگهانى مى ترکد و صداى ضعیفى 

ایجاد مى کند. 
وى ادامه داد: انجام مکرر این کار به علت وارد شــدن 
ضربه به گردن مى تواند منجر به ایجاد آسیب و کشش 
در رباط ها و «ُشلى لیگامانى» شود که کاهش ثبات در 
مهره هاى گردنى را در پى دارد. پارسانژاد افزود: همچنین 
ضربه حاصل از ایــن حرکت به اعصــاب ناحیه گردن 

صدمه مى زند.
 این فیزیوتراپیست تأکید کرد: در مجموع این کار به دلیل 
اعمال ضربه و فشــار، احتمال آسیب رسانى به اعضاى 
گردن را دارد اما با وجود این، نمى توانیم از شکستن قولنج 

به عنوان خطرى جدى یاد کنیم. 

کلسترول یک ماده مومى شکل اســت که در خون و 
سلول هاى شما یافت مى شود. بیشتر کلسترول بدن شما 
را کبدتان مى سازد و بقیه آن از غذاهایى که مى خورید 
حاصل مى شود. کلسترول در خون همراه با ترکیباتى 

جابه جا مى شود که «لیپوپروتئین» نامیده مى شوند.

انواع کلسترول
کلسترول به دو شکل وجود دارد:

1-لیپوپروتئیــن بــا چگالى کــم (LDL) که 
کلسترول نوع «بد» نامیده مى شود و نوع ناسالم 
کلسترول است. LDL کلســترول مى تواند در 

رگ هاى شما رسوبات مومى و چربى شکلى به نام 
پالك ها را تشکیل دهد.

2-لیپوپروتئین با چگالى باال (HDL) که کلسترول 
«خوب» نامیده مى شــود و نوع سالم کلسترول است. 
این نوع کلسترول، کلسترول اضافى را از رگ هاى شما 
به کبد انتقال مى دهد کــه در واقع موجب خروج آن از 

بدنتان مى شود.
کلســترول به خودى خود بــد نیســت. در واقع بدن 
شما براى ســاخت هورمون ها، ویتامین D و مایعات 
گوارشــى به آن نیاز دارد و عالوه بر اینها، به عملکرد 
اندام هاى بدن شما کمک مى کند. با وجود این، داشتن 
کلســترول LDL بیش از حد مى تواند یک مشکل 

باشد. 
کلســترول LDL باال در طول زمان مى تواند موجب 
آسیب به رگ ها، افزایش احتمال ابتال به بیمارى هاى 

قلبى و افزایش خطر ابتال به سکته مغزى شود. 
با چک کردن مرتب کلســترول در مراجعات منظم به 
پزشــک و کاهش خطر ابتال به بیمارى قلبى با رژیم 
غذایى، ورزش، تغییر سبک زندگى و دارو مى توانید به 
کاهش عوارض ناشى از بیمارى قلبى و بهبود کیفیت 

زندگى تان کمک کنید.
تأثیر کلسترول بر دستگاه قلب و عروق

هنگامى که LDL کلسترول بیش از حد در بدن شما 
وجود داشته باشد، مى تواند در رگ ها تجمع کند، آنها را 
مسدود کند و در نتیجه انعطاف پذیرى رگ ها را کم کند. 
سخت شدن رگ ها «آترواســکلروز» نامیده مى شود. 
وقتى گرفتگى عروق ایجاد مى شــود، خون به راحتى 
قبل نمى تواند درون آنها جریان یابد؛ بنابراین قلب شما 
باید به ســختى کار کند تا خون را به درون رگ ها هل 
دهد. به این ترتیب، با گذشت زمان، پالك هاى ایجاد 
شده در رگ ها موجب بروز بیمارى هاى قلبى مى شوند.

پالك ایجاد شــده در عروق کرونرى مى تواند جریان 
خون غنى از اکسیژن را به عضله قلب شما متوقف کند. 
این اتفاق موجب درد قفسه سینه مى شود که «آنژین» 
نام دارد. آنژین یک حمله قلبى نیست، بلکه یک اختالل 

موقت جریان خون است. این 
یک هشدار است که شما در معرض 

حمله قلبى هستید. 

تأثیر کلسترول بر غدد درون ریز
غدد تولیدکننده هورمون در بدن شــما از کلســترول 
براى ایجاد هورمون هایى مانند استروژن، تستوسترون 
و کورتیــزول اســتفاده مى کننــد. به طــور متقابل، 
هورمون ها هم مى توانند بر سطح کلسترول بدن تأثیر 

بگذارند. در ادامه به برخى از آنها اشاره شده است:
تحقیقات نشان داده اســت که به دلیل افزایش میزان 
 HDL اســتروژن طى چرخه قاعدگى زنان، ســطح
کلسترول نیز باال مى رود و ســطح LDL کلسترول 
کاهش مى یابد. این موضوع ممکن است یکى از دالیل 
چرایى افزایش خطر ابتال به بیمارى قلبى در زنان بعد 
از دوران یائســگى، زمانى که میزان استروژن کاهش 

مى یابد، باشد.
کاهش تولید هورمــون تیروئید (کــم کارى تیروئید) 

 LDL منجر به افزایش کلسترول
و کلسترول مى شود و تولید بیش از حد 
هورمون تیروئید (هیپرتیروئیدیسم) اثر عکس 
 LDL دارد.  کمبود هورمون رشد نیز مى تواند سطح

کلسترول را افزایش دهد.

اثر کلسترول بر سیستم عصبى
کلســترول یک جزو ضرورى در مغز انسان است. در 
واقع، مغز حــدود 25 درصد کل کلســترول بدن را در 
خود جاى داده اســت. این چربى براى تولید و توسعه 
سلول هاى عصبى ضرورى است که مغز را قادر مى سازد 

با بقیه بدن ارتباط برقرار کند.
با اینکه شما براى عملکرد مطلوب مغز خود به مقدارى 
کلســترول نیاز دارید اما مقدار بیش از حد آن مى تواند 
مضر باشد و به آن آسیب برساند. کلسترول بیش از حد 
در رگ ها مى تواند منجر به ســکته مغزى شود. در این 
بیمارى بخش هایى از مغز بــه دلیل قطع جریان خون 
آســیب مى بیند و منجر به از دست دادن حافظه و بروز 
مشکالتى در بلع، حرکت و گفتار و ســایر عملکردها 

مى شود.

اگر تا به امــروز از خواص بادام تلــخ در برنامه غذایى و 
تغذیه اى خود بهــره نبرده اید، متأســفانه باید بگوییم 

خواص یک دانه پرخاصیت را از دست داده اید. 
این خیلى هم خوب است که به محض تصمیم در مورد 
مصرف بادام و استفاده از خواص آن تقریبًا همه به فکر 
استفاده از بادام شیرین مى افتند ولى خواص بادام تلخ هم 
بى شمار است که البته بهترین شکل آن روغن گیرى و 

استفاده از روغن آن است.
در پزشکى و طب ســنتى از خواص بادام تلخ براى رفع 

گرفتگى عضالت، رفع تــورم و درد و البته محصوالت 
زیبایى پوســت و مو استفاده مى شــود. امروزه صابون، 
نرم کننده و لوسیون  هاى زیادى با روغن بادام تلخ تهیه

مى شود و در بازار به راحتى در دسترس است. علت آن 
هم تأثیر بیشــتر روغن بادام تلخ نسبت به بادام شیرین 

است.
پس اگر گاهى فقط به صورت یک عدد بادام تلخ مزه در 

میان بادام هاى شیرینتان میل کردید در همین حد کافى 
است. تلخى آن اجازه نمى دهد زیاد از آن بخورید و سم 
وارد بدنتان شود. سعى کنید از خواص بادام تلخ به صورت 

روغن استفاده کنید.
براى بهره مندى از خواص بادام تلخ آن را از فروشــگاه 
معتبر بخرید. در صورتــى که برایتان امــکان دارد به 
مغازه هایى رجوع کنید که جلوى خودتان با روش پرس 

سرد روغن آن را تهیه مى کنند. چون روغن بادام تلخ به 
دلیل کم بودن میوه آن بسیار گران است و خیلى ها آن را 
با روغن دانه هلو و زردآلو مخلوط مى کنند که خطرناك 
است. روغن این بادام رایحه بسیار تندى دارد و تلخى از 

بوى آن کامًال قابل تشخیص است.
این را هم بدانید که خوردن فقط هفت عدد بادام تلخ که 
تحت فرآیند جداسازى ســم قرار نگرفته اند، شخص را 
دچار مسمومیت شــدید و مراقبت هاى خاص پزشکى 

مى کند.

آب ولرم و لیموترش 
ترکیب آب ولرم و لیموترش شهرت زیادى دارد و بسیارى از افراد 
براى تصفیه بدن و حتى الغرى، صبح خود را با این نوشیدنى 
آغاز مى کنند. توصیه مى شود این نوشیدنى هم به صورت ناشتا 
و هم بین غذا و قبل از خواب مصرف شود. لیموترش یک ماده 
غذایى درمانى فوق العاده است که سرشار از ویتامین C بوده 
و بدن را از شر توکسین ها یا همان ســموم، خالص و به دفع
 چربى هاى اضافه کمک مى کند. عالوه بر این، لیموترش باعث 
باال بردن سیستم دفاعى بدن مى شود و به بهبود عملکرد کبد و 

روده ها کمک زیادى مى کند. 

دمنوش زنجبیل و عسل
زنجبیل و عسل به تنهایى هر کدامشــان منبع خواص فوق العاده 
هســتند. ترکیب این دو به صورت دمنوش نیز بدن را پر از انرژى 
مى کند. در واقع دمنوش زنجبیل و عسل باعث فعال شدن متابولیسم 
بدن مى شــود و انرژى زیادى تولید مى کند. بنابراین اگر شما جزو 
افرادى هستید که همیشه از خستگى شــکایت دارند یا بى اشتها، 
سرمایى و بى حس و حال هستید، مى توانید از این دمنوش براى رفع 
مشکل خود استفاده کنید.  زنجبیل یک ادویه پرمصرف و تند است 

که با  خود احساس گرما به همراه دارد. این ادویه پرخاصیت 
باعث بهبود عملکرد کبد مى شــود و به دلیل خواص 

ضدالتهابى که دارد، دردها را تسکین مى دهد. 

کلسترول باال چه بالیى سر بدنتان مى آورد
ون و 
ن شما 
خورید 
یباتى 

د.

ر 
ام

ترول 
ست. 
ى شما 

موقت جریان خون است. این 
یک هشدار است که شما در معرض 

حمله قلبى هستید. 

LDL Lمنجر به افزایشکلسترول
و کلسترول مى شود و تولید بیش از حد
عکس اثر هورمون تیروئید (هیپرتیروئیدیسم)
LDL هورمون رشد نیز مى تواند سطح Lدارد.  کمبود

کلسترول را افزایش دهد.
چطور چربى هاى انباشته در اطراف شکمتان قند خونتان را باال مى برد.

وقتى بزرگى شکم شما، از انباشته شدن چربى ها ناشى مى شود، نه تنها سالمت قلبتان با تهدیدى جدى 
روبه رو مى شود، بلکه احتمال ابتالى شما به مشکالت کبدى و حتى دچار شدنتان به دیابت هم افزایش 

مى یابد.
به باور محققان، مقاومت به انســولین، یکى از عواقب ایجا د بافت چربى در مواضعى از بدن است و در 
صورتى که به این مشکل دچار شده باشید، حتى با مصرف شیرین کننده هاى مصنوعى کم کالرى هم 

نمى توانید احتمال دچار شدنتان به دیابت را کاهش دهید.
به باور محققان، کسانى که به سندروم متابولیک دچار شده و به دنبال آن گرفتار دیابت مى شوند، نباید 

سراغ شیرین کننده هاى مصنوعى بروند.

عضو انجمن پزشکان ورزشى گفت: تحقیقات نشــان مى دهد ورزش بیشتر از دارو درمانى، در کاهش 
سطح استرس و اضطراب مؤثر است.

حسین سعادت مهر افزود: ورزش به دو صورت فیزیولوژیکى و روانى سبب کاهش استرس در بدن مى شود 
و از لحاظ فیزیولوژیکى با تأثیرى که ورزش روى انتقال دهنده هاى عصبى مى گذارد، به ســاختار مغز 
کمک مى کند و در سطح روانى با ایجاد احساس مثبت، حال افراد را بهبود مى بخشد. وى خاطرنشان کرد: 
استرس سبب تضعیف سیستم دفاعى بدن، افزایش احتمال حمالت قلبى، افزایش کلسترول و قند خون 
و همچنین چاقى و بیمارى هاى پوستى مى شود. سعادت مهر ادامه داد: بهتر است براى کاهش استرس 

و فشارهاى روانى، روزانه 30 دقیقه به انجام تمرینات ورزشى پرداخته شود.
این عضو انجمن پزشکان ورزشى افزود: ورزش روزانه باید طورى باشد که فرد از انجام دادن آن لذت ببرد، 
زیرا انجام فعالیت ورزشى به صورت اجبارى، سبب کاهش خلق مثبت و بى حوصلگى شده و ممکن است 
خود منبع جدیدى از استرس را به وجود آورد. ســعادت مهر اظهارکرد: انجام فعالیت هاى ورزشى سبب 
بهبود خلق و خو، احساس سرمستى و سرخوشى مى شود و اعتماد به نفس و عزت نفس را در بعد فردى 
و اجتماعى افزایش  مى دهد. وى انجام ورزش هایى همچون پیاده روى، یوگا، تمرینات آرام سازى ذهن 

و بدن، شنا و حرکات کششى را در رفع استرس بسیار مؤثر عنوان کرد.

یک چشم پزشک دالیل ابتال به انحراف چشم و راهکارهاى درمانى آن را تشریح کرد.
ژاله رجوى در رابطه با بیمارى «استرابیسم» گفت: این بیمارى در واقع انحراف چشم است و زمانى که 
دو چشم نتواند همزمان در یک راستا نگاه کند و دو تصویر چشم منطبق نباشد، ایجاد مى شود. وى افزود: 
فرد مبتال به استرابیسم در یک  راستا به یک جسم نمى تواند نگاه کند، زیرا یکى از چشم ها به سمت داخل، 

خارج و یا باال و پایین منحرف شده است.
رجوى بیان کرد: این مشکل دالیل مختلفى دارد که یکى از آنها مادرزادى است و از دو تا شش ماهگى 
بروز مى یابد. وى ادامه داد: درمان این مشکل مادرزادى اکثراً جراحى است و تا دو سالگى بهتر است که 

انجام شود تا نتیجه خوبى حاصل شود.
این چشم پزشک افزود: دومین نوع استرابیسم اکتسابى و اغلب به علت عیوب انکسارى است که معموًال از 
دو سالگى چشم انحراف پیدا مى کند و در چهار سالگى انحراف دائم مى شود.  وى افزود: در واقع فرد نیاز به 
عینک داشته ولى به او ارائه نشده است و به علت دید کم و جبران عیب انکسارى، انحراف پیدا شده است. 
رجوى عنوان کرد: درمان در این افراد اغلب تجویز شماره عینک آنهاست ولى گاهى همه انحراف بر طرف 
نمى شود و براى درمان نیاز به جراحى اســت. وى گفت: گاهى کودك هنگام بازى دچار ضربه به چشم 
مى شود که به دنبال آن پارگى قرنیه و آب مروارید وانحراف پیش مى آید و باید قرنیه دوخته و آب مروارید 

عمل شود و اگر انحراف باقى ماند، به عنوان عمل سوم انجام شود.

شکم دارها دیابت مى گیرند

 براى کاهش استرس روزانه 30 دقیقه ورزش کنید

دالیلى که سبب انحراف چشم مى شود

قبل از صبحانه چى بنوشیم؟

جبیل و عسل
نهایى هر کدامشــان منبع خواص فوق العاده 
ن دو به صورت دمنوش نیز بدن را پر از انرژى 
ش زنجبیل و عسل باعث فعال شدن متابولیسم 
ژى زیادى تولید مى کند. بنابراین اگر شما جزو 
از خستگى شــکایت دارند یا بى اشتها، میشه
 حال هستید، مى توانید از این دمنوش براىرفع

تند است  کنید.  زنجبیل یک ادویه پرمصرف و
رما به همراه دارد. این ادویه پرخاصیت 

 کبد مى شــود و به دلیل خواص 
، دردها را تسکین مى دهد. 

حانه چى بنوشیم؟
براى شروع یک روز فوق العاده و داشتن انرژى کافى براى فعالیت هاى فکرى 

و جسمى روزانه نیاز دارید که هر روز صبح خود را شارژ کنید. براى انرژى گرفتن در ابتداى صبح، 
نوشیدن یک نوشیدنى فوق العاده مفید و انرژى زا قبل از صبحانه مى تواند معده شما را آماده کند و همچنین انرژى الزم را به 

بدن شما منتقل کند. در این مطلب قصد داریم بهترین نوشیدنى هاى قبل از صبحانه را به شما معرفى کنیم.

خطرات نهفته
 در شکستن قولنج

 بادام تلخ بخورید اما با احتیاط خیلى زیاد

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت پشتیبانى امور دام اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى امور خدماتى، دبیرخانه و پذیرایى به شماره (97/45) را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1397/07/28 ساعت 7 مى باشد.
- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شــماره 4001039806370564 یا شماره شبا به شماره 
IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانتنامه بانکى بنام مناقصه گزار (شرکت 
پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (200/000/000 ریال) دویست میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8:00 روز شنبه، تاریخ 1397/07/28 تا ساعت 19:00 روز یکشنبه، تاریخ 

1397/07/29
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1397/08/09 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:00 روز شنبه تاریخ 1397/08/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

الف- آدرس: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید موحدى نیا شرکت پشتیبانى امور دام 
استان اصفهان و تلفن 4- 36214482

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 273148
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اى بندگان خدا، محبوب ترین بندگان خدا در نزد او بنده اى است، که 
خدایش در مبارزه با نفس یارى دهد. پس اندوه را جامه زیرین خود 
سازد و خوف را پوشــش رویین. چراغ هدایت در دلش افروخته و 
براى روز مرگ خود توشه اى مهیا کرده است، مرگى را که دیگران 
دورش مى پندارند، نزدیکش انگاشته و تن به سختى ها سپرده است.

موال على (ع)

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى باغبادران به استناد مجوز شــماره 311 مورخ 1397/07/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
باغبادران در نظر دارد نســبت به فروش تعداد 32 قطعه زمین با کاربرى مسکونى، تجارى و تجارى 

مسکونى واقع در شهر باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 لغایت روز شنبه مورخ 1397/08/19 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ 

مدارك مزایده اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده به حساب 
310000519008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 
1397/8/20 به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ اول

آگهى مزایده
شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 337- د- ش- 97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى مقدار 60/720 تن قیر موجود 
در انبار کارخانه آســفالت واقع در مبارکه پشت کارخانه پلى اکریل کارخانه آسفالت 
شرکت شهیر بناى ایرانیان را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه  مالى 
شهردارى ها، براساس بیشترین آســفالت تحویلى به شهردارى رضوانشهر (تحویل 
شهر رضوانشهر) در قبال قیر تحویلى اقدام نماید. از پیمانکاران و کارخانه آسفالت و 
شرکت هاى داراى صالحیت دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از 
شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/08/07 به واحد امور 
قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار 

است.
هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت دوم

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به مناسبت هفته 
تربیت بدنى و ورزش «26 مهر تا 2 آبان» از خبرنگاران 
ورزشى دعوت کرد تا در سراى ورزشکاران با وى دیدار 
و گفتگو کنند و پاسخگوى سئواالت آنان در زمینه هاى 

مختلف ورزشى شد.
محمد سلطان حسینى ابتدا با تبریک هفته تربیت بدنى 
و ورزش، اظهار امیدوارى کرد هر روز، روز تربیت بدنى 
و ورزش که روز نشاط و شــادى است، باشد و اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در زمینه هاى ورزشى 
بیش از گذشته تولید خبر براى رسانه ها، داشته باشد. وى 
گفت: ادارات کل ورزش و جوانان، موظف به ادامه مسیر 
براساس شاخص هاى تعیین شده از سوى وزارت ورزش 
و جوانان در قالب ارزیابى عملکرد و بین دســتگاه هاى 

اجرایى استان، در قالب جشنواره شهید رجایى است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار کرد: اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى جشــنواره شــهید رجایى استان 
اصفهان از 2000 امتیاز، 1802 امتیاز کسب کرده و رتبه 

سوم را بین دستگاه هاى اجرایى استان به خود اختصاص 
داد و در ارزیابى عملکرد بیــن ادارات ورزش و جوانان 
کشور همراه با استان فارس، مقام اول را کسب کرد و در 

حقیقت در سال 96، رشد چشمگیرى داشتیم.
سلطان حسینى با بیان اینکه ما در مسیر برنامه محورى 
حرکت مى کنیم، افزود: در سال 92، در استان اصفهان 
470 باشگاه ثبت شده بود که این میزان امروز به 1370 
باشگاه ثبت شده رسیده اســت. همچنین در سال 92، 
هیئت هاى ورزشى اســتان اصفهان حدود 1100 مقام 
ملى، آسیایى و بین المللى کســب کردند که این میزان 
امروز به حدود 3700 مقام در ســطح ملى، آســیایى و 
بین المللى رسیده و بیش از 3/5 برابر افزایش داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان عنوان کرد: 
امروز 51 هیئت ورزشى در اصفهان داریم که با احتساب 
هیئت هاى ورزشى در شهرستان هاى مختلف، به بیش 
از 1000 هیئت مى رسد که جا دارد از رؤساى هیئت هاى 
ورزشى به منظور قهرمان پرورى در روستاها و... تشکر 

شود.
وى ادامــه داد: ما براســاس قانون موظف هســتیم 

مجموعه هاى ورزشى کشور را از طریق مزایده در اختیار 
متقاضیان قرار دهیم و هیئت ها اگر در مزایده شــرکت 
نکنند یا موفق نباشــند باید از بخــش خصوصى خرید 
خدمت کنند ولى خوشبختانه بســیارى از هیئت هاى 
ورزشى در استان، همچون هیئت هاى بسکتبال، ووشو، 
والیبال، بدمینتون و... با شرکت در مزایده و برنده شدن 

توانسته اند از اماکن مرتبط خود استفاده کنند.
سلطان حسینى گفت: با این کار چندین میلیارد تومان 
درآمد براى برنده مزایده ها، حاصل شــد که ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان از نمونه هاى بارزى است که فوالد 
مبارکه آن را ساخته و هزینه نگهدارى و بهره بردارى از 

این ورزشگاه نیز به عهده فوالد مبارکه است.
وى اشــاره اى هم به تبصره 19 که امســال در قانون 
آمده کرد مبنى بر اینکه هــر فردى از بخش خصوصى 
پروژه هاى ناتمام دولتــى را مى تواند تکمیــل و از آن 
بهره بردارى کنــد که بــراى اتمام ایــن پروژه ها نیز 

تسهیالت تعلق خواهد گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان اظهار کرد: تصور آن است که 
تا پایان سال جارى در صورت تأمین اعتبار از 328 پروژه 

ناتمام ورزشــى که حدود 200 پروژه به نتیجه رسیده و 
مى رســد، 50 پروژه نیمه تمام دیگر به اتمام برسد و در 

حقیقت 99 درصد این پروژه ها به اتمام خواهد رسید.
سلطان حســینى، تورم را یکى از مشکالت عمده اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان براى تکمیل اماکن 
ورزشى در اســتان اصفهان قلمداد کرد. وى ادامه داد: 
اســتان اصفهان در تمام رده هاى ســنى و رشته هاى 
مختلف، بهترین مربیان و داوران را داراست و از ظرفیت 
بسیار باالیى برخوردار است و خوشبختانه شهردارى هاى 
شهرستان هاى استان اصفهان نیز، سازمان ورزشى مجزا 
دارند و در ورزش فعالیت مى کنند و پروژه هاى ورزشى 

مى سازند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان سرانه ورزشى 
در استان اصفهان را 46 سانتیمتر اعالم کرد و افزود: در 
سال 92، سرانه ورزشى در استان اصفهان 32 سانتیمتر 

بود. 
سلطان حســینى از برنامه هاى متعدد و متنوع در هفته 
تربیت بدنى و ورزش در اصفهان و شهرستان هاى استان 
خبر داد و گفت: در هفته تربیت بدنى و ورزش برنامه هاى 

نشاط اجتماعى براى اقشــار مختلف در راستاى تربیت 
بدنى و ورزش برگزار خواهد شد.

وى درخصوص عدم به کارگیرى بازنشستگان هم گفت: 
از قانون عدم به کارگیرى بازنشستگان، تفسیرهایى شده 
و گفته مى شود شامل رؤساى هیئت ها نمى شود که اگر 
شامل هیئت ها شود صدها نفر باید کنار گذاشته شوند و 
در نتیجه ما تا برگزارى انتخابات سرپرست براى هیئت 
انتخاب مى کنیم ولى باید همه معتقد باشیم هر قانونى 

که هست باید به آن عمل شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان با قدردانى از 
خیرین ورزشیار در اســتان اصفهان که منشأ اقدامات 
بسیار گسترده در ساخت اماکن ورزشــى بودند، افزود: 
در چند سال اخیر خیرین ورزشــیار در اصفهان و دیگر 
شهرستان هاى استان، پروژه هاى زیاد ورزشى را به انجام 
رساندند و یا تکمیل کردند و در سه سال گذشته، استان 
اصفهان که ابداع کننده خیرین ورزشیار بود، امروز رتبه 
برتر خیرین ورزشیار را در سطح کشور به خود اختصاص 

داده است.
ســلطان حســینى اذعان کرد: دفتر ارزیابى عملکرد، 

هر ماه براساس گزارشــات، هیئت ها را مورد بررسى و 
تجزیه و تحلیل قرار مى دهد و مــا در برخى از هیئت ها 

دغدغه داریم.
وى در ادامه خاطرنشــان کرد: یک هفتم ورزشکاران 
رشــته هاى مختلف مسابقات پارآســیایى که مدال به 
دست آوردند از استان اصفهان بودند و ما در نظر داریم 
با بهره گیــرى از ظرفیت هاى اســتان، از آنان تجلیل 
کنیم. ضمن اینکه وزارت ورزش نیــز از آنان قدردانى 

خواهد کرد. 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان معتقد است: 
به علت اینکه در ورزش، افراد بهتر مى توانند شــناخته 
شوند بنابراین یکســرى افراد که مى خواهند از طریق 
ورود به ورزش و هیئت ها، پله هاى ترقى را طى کنند به 
ورزش روى مى آورند و اگر بدانیم رئیس  هیئتى در استان 
نیست یا پروازى اســت به او تذکر داده و به فدراسیون 

اطالع مى دهیم.
سلطان حســینى اظهار امیدوارى کرد اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان در راستاى تحقق اهداف خود 

موفق باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در جمع اصحاب رسانه:

کسب 3700 مقام ملى و بین المللى توسط هیئت هاى ورزشى استان اصفهان

ساسان اکبرزاده


