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جزئیات تشییع کوچک ترین شهید حادثه تروریستى اهواز برترین میزبان تاریخ لیگ برترشانس باالى کارگردان فقید براى نامزدى اسکارجزئیات جدید از حادثه تروریشستى اهواز و کشف خانه تیمى تروریست ها استانورزشفرهنگ جهان نما

کشف 725 میلیارد ریال کاالى احتکار شده

عالئمى از مشکالت تیروئید که باید 
جدى بگیرید

آخرین آمار دختران فرارى در اصفهان
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بازگشت رضاگلزار به 
آنتن شبکه 3

نویمایر و جشنواره بنجل ها؟!

محکومیت حادثه 
تروریستى اهواز 

توسط شوراى امنیت مشکل زاینده رود 4
با خالقیت و شجاعت 

حل مى شود

3

شاید تیروئید غده  کوچکى باشد اما این غده  پروانه اى شکل که در 
پایین گردنتان قرار گرفته، مسئولیت هاى زیادى دارد. این غده، 

بزرگ ترین غده  درون ریز در بدن است و دو نوع هورمون...

«فناورى اطالعات ابزار توســعه پایدار شهرى 
و هدف توســعه پایدار شــهرى، کنترل منابع 
تجدیدناپذیر و ارائه راهکارهاى بهینه سازى است 
و فناورى با کمــک خالقیت، افزایش بهره ورى 
را به دنبــال دارد و الزمه تغییــر و تحول و بروز 
خالقیت، جوانگرایى است که جوانان تراوشات 

متعدد ذهنى دارند و این باعث رشد مى شود.»
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در...
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22 جدال جذاب قلعه نویى و نکونام در راه است جدال جذاب قلعه نویى و نکونام در راه است
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معاون اداره کل بهزیستى استان تشریح کرد

هواداران الغرافه به خواهش و تمنا افتادند!
مهدى طارمى انگار در قطر هم دســت از موقعیت خراب کردن هایش 
برنداشته. او نه تنها با رفت و برگشتش به تیم ترکیه  اى، پرسپولیس 
را نقره داغ کرد بلکــه با موقعیت  هایى که از دســت مى داد آه از 
نهاد هواداران باشگاه ســرخپوش هم بلند مى کرد. طارمى 
این فصل در همین ابتدا در لیگ قطر خودش را نشــان 

داده است...
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«فناورى
هدف ت و
تجدیدناپذ
و فناورى
دنبــ به را
خالقیت،
متعدد ذه
وزیر ارتبا

رضا صادقى رضا صادقى 
با «عاشق ُکشى»  مى آیدبا «عاشق ُکشى»  مى آید

وزیر ارتباطات در گفتمان راهبردى 
نقش جوانان در توسعه پایدار:

هوواداران الغر
مهدى طارمى
برنداشته. او
را نقره د
نها

  دعوا، ترك ایران، آشتى  دعوا، ترك ایران، آشتى
 و حاال مبارزه!

ر شده
3

هرى، کنترل منابع 
ى بهینه سازى است 
ت، افزایش بهره ورى 
یــر و تحول و بروز 
که جوانان تراوشات 

ث رشد مى شود.»
عات در...
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 و حاالم وووو ححححاااالالم

توزیـع
 بنزین یورو 4 

در تمامى 
شهرستان هاى استان 

اکران فیلم محبوب 
تماشاگران جشنواره فجر

 از امروز

4
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آیت ا... مکارم شــیرازى در درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم به موضوع عزادارى هاى مــردم در دهه اول 
محرم امسال اشــاره کرد و گفت: این عزادارى ها بسیار 
پرشور و پرنفوذ برگزار شد؛ حتى غیر مسیحیان یعنى بت 
پرستان هند نیز در این برنامه ها همکارى کردند و مردم 

هم سنگ تمام گذاشته و باید تشکر کرد.
به گزارش خبرگزارى «حوزه»، این مرجع تقلید با اظهار 
تعجب از برخى ســخنان، ابراز کرد: عجب این اســت 
که جمعى از خارجى ها گفته بودند که ما باید عاشــورا و 
عزادارى را تحریم کرده و کارى کنیم که اصًال کســى 
سراغ عاشورا و عزادارى نرود؛ چقدر این افراد بى خبر بوده 

و احمق هستند؛ این سخنان دلیل مطلق بى خبرى آنان از 
فرهنگ عاشوراست؛ مگر مى شود با این سخنان عاشورا 
را جمع کرد؟ تمام دنیا هم جمع شوند، نمى توانند جلوى 
این کارها را بگیرند. این استاد برجسته حوزه خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه دشمنان ما نادان و بى خبرند و همین 
نادانى ها به نفع ماســت؛ البته ما نباید نســبت به این 
مسائل بى تفاوت باشــیم؛ بلکه باید به مبانى عاشورایى 
خود محکم تر بچسبیم و فعالیت بیشترى انجام دهیم. 
 این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: در زمان رضاخان نیز 
عزادارى را ممنوع کردند؛ اما مردم در اتاق ها و درهاى 

بسته عزادارى مى کردند.

شوراى امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت محلى 
نیویورك با صدور بیانیه اى حمله تروریستى به رژه نظامى 
اهواز را محکوم کرد. براساس این بیانیه، اعضاى شوراى 
امنیت به شــدیدترین وجه حمالت تروریســتى شنیع و 
بزدالنه در جمهورى اســالمى ایــران، در اهواز در تاریخ 
31 شــهریور را محکوم کردند.اعضاى شــوراى امنیت 
عمیق ترین مراتب همدردى و تسلیت را به خانواده قربانیان 
و به دولت جمهورى اسالمى ایران بیان کرده و آرزو کردند 
که مجروحین به سرعت بهبود کامل یابند. اعضاى شوراى 
امنیت ضرورت پاســخگویى به مرتکبین و حامیان این 
اقدامات تروریستِى نکوهیده و آوردن آنها به پیشگاه عدالت 

را خاطر نشان کردند و از همه دولت ها خواستند که براساس 
تعهداتشان تحت حقوق بین الملل و قطعنامه هاى مرتبط 
شــوراى امنیت فعاالنه با دولت جمهورى اسالمى ایران 
و دیگر مراجع مربوطــه در این زمینه همکارى کنند. آ نها 
مجدداً تأکید کردند همه دولت ها براســاس منشور ملل 
متحد و دیگر تعهدات ناشــى از حقوق بین الملل از جمله 
حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل مهاجرت و حقوق 
بین الملل بشردوستانه، باید با تمام وجود با تهدیدها علیه 
صلح و امنیت بین المللى ناشى از اعمال تروریستى مبارزه 
کنند.پیش از این «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل 

نیز این حمله تروریستى را محکوم کرده بود.

تحریم کنندگان عاشورا و 
عزادارى، احمق هستند 

محکومیت حادثه تروریستى 
اهواز توسط شوراى امنیت

FATF در مجمع تشخیص 
على الریجانــى، رئیس مجلس در   انتخاب|
جلســه علنى صبح دیروز مجلس پــس از تصویب 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل براى 
مبارزه با جرائم ســازمان یافته فراملى گفت: شوراى 
نظارت مجمع درباره این الیحه و الیحه پولشــویى 
نظر داده است. قبًال نظر آنها به کمیسیون ارائه مى شد 
و کمیسیون ایراد را رفع مى کرد، اما این بار آنها ایراد 
را به شوراى نگهبان دادند، لذا کمیسیون آن را مدنظر 
قرار نداد، بنابراین این دو الیحه به مجمع تشخیص 
مصلحت مى رود تا در صحن مجمع مورد بررســى 

قرار گیرد.

تکذیب ترانزیت موادمخدر 
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر    میزان|
ضمن رد شایعه باز کردن مرزهاى ترانزیت مواد مخدر 
از سوى ایران به سمت اروپا گفت: موضوع بازکردن 
مرزهاى اروپا از سوى ایران براى ترانزیت مواد مخدر 
به دنبال نقض برجام در سطوح عالى نظام اصًال مطرح 
نیست. ایران عضو کنوانسیون هاى بین المللى مبارزه 

با موادمخدر است و به تعهداتش کامًال پایبند است.

وزیر گاهى شوخى مى کند!
  روزنامه خراسان | در روزهــاى اخیر از 
شوخى تلخ وزیر بهداشــت با شهروندى که از گرانى 
خدمات فیزیوتراپى گالیه مى کرد، مطلب زیاد بیان 
شده است. اخبار 20:30 اما در گزارشى متفاوت به این 
شوخى تلخ پرداخت و آن را تخریب سازمان دهى شده 
آقاى وزیر اعالم کرد. روابط عمومى وزارت بهداشت 
به این بخش خبرى اعالم کرده: «دیدار صمیمانه با 
مردم فارغ از پروتکل هاى مرسوم است. روش وزیر 
بهداشت عالوه بر پیگیرى جدى مطالبات مردم گاهى 
شوخى با آنها و گاهى تندى با مدیران کم کار است.»

حکم پوشیدن لباس مشکى
سعید شمس، کارشناس علوم قرآنى   میزان|
درباره پوشــش مشــکى در ماه محــرم و حکم آن 
گفت: پوشیدن لباس مشکى حتى براى مراسم ختم 
کراهت دارد. کراهت به معناى گناه نیســت بلکه به 
این معناست که لباس سیاه نپوشــیم بهتر است. اما 
در یکجا حکم کراهت ندارد و توصیه ویژه نیز شده و 
آن عزادارى ابا عبدا...(ع) است. در کل محرم مى توان 
مشکى پوشید و خوب اســت. اگر کسى نمى خواهد 
همه ماه محرم را لباس مشکى بپوشد، مى تواند دهه 
اول را بپوشــد. البته الزامى در پوشیدن لباس مشکى 
براى ایام عزادارى ســید الشــهدا(ع) وجود ندارد اما 

بسیار ثواب دارد.

درخواست فائزه هاشمى
فائزه هاشــمى در مصاحبه اى که در    فارس|
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» منتشر شده، مردم ایران 
را «خسته» و «کم تحمل تر» از گذشته توصیف، اما 
اذعان کرد که اغلب مردم ایران به دنبال تغییر نظام 
سیاسى در کشور نیستند. او دلیل این امر را «نگرانى 
آنها از اینکه بعداً چه مى شــود»، عنوان کرده است. 
هاشــمى در این مصاحبه بار دیگــر بحث برگزارى 
«همه پرسى» را هم مطرح کرده و گفته مسائلى مانند 
حجاب و رابطه با آمریکا باید در چنین همه پرسى اى 

مطرح شود.

نحوه تأمین امنیت ترامپ  
  عصر ایران| همزمان با ورود «دونالد ترامپ» 
به نیویورك به منظور شرکت در نشست ساالنه مجمع 
عمومى ملل متحد، شدیدترین ترتیبات امنیتى از سوى 
سرویس مخفى محافظت از او به مورد اجرا گذاشته 
شده است. سرویس مخفى آمریکا ده  ها کامیون حامل 
شن و ماســه را در اطراف هتل محل اقامت ترامپ 
مســتقر کرده و عالوه بر آن تیم هاى بمب یابى 24 
ساعته با استفاده از ســگ ها و دستگاه هاى پیشرفته 
اسکن، امکان ورود و خروج هر شىء مشکوکى را به 

هتل محل اقامت ترامپ بازرسى مى کنند.

خبرخوان
بهترین هتل کیش را 

بشناسید
 چمدان| 10 هتل برتر جزیره کیش معرفى 
شدند. اســامى این ده هتل به ترتیب به این شرح 
است: هتل سورینت مریم، هتل بزرگ داریوش، 
هتل شایگان، هتل شایان، هتل ترنج، هتل مارینا 
پارك، هتل فالمینگو، هتل بین المللى ایران، هتل 
جام جم و هتل بین المللى. در مقایسه با ماه قبل، 
رتبه  هتل هاى شایگان و شایان در رده هاى سوم 
و چهارم تغییر یافته و هتل بین المللى با پشت سر 
گذاشتن هتل ویدا وارد لیست ده هتل برتر جزیره 

کیش شده است.

وجود 3000 محله پرآسیب 
معاون پیشــگیرى و درمان مرکز    ایسنا|
درمان سازمان بهزیستى کشور با اشاره به اینکه 
بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازى بیش از 
3000 محله آسیب خیز در کشور وجود دارد، اظهار 
کرد: این محالت همان مناطق حاشیه اى و پرخطر 
هستند که احتمال دارد به دلیل ماهیت ویژه شان 
آسیب هاى اجتماعى به ویژه اعتیاد در آنها بیشتر 

فرصت نمود و بروز داشته باشد. 

ایران 1/3 درجه گرم تر شد
  ایسنا| رئیــس مرکز ملى خشکســالى 
و مدیریت بحران ســازمان هواشناسى در مورد 
وضعیت دمایى ایران طى سال آبى به پایان رسیده 
اظهار کرد:  در 12 ماه گذشته، کل کشور 1/3 درجه 
سلسیوس افزایش دما را ثبت کرده است. در این 
میان استان آذربایجان غربى که به عنوان یکى از 
پربارش ترین استان هاى این سال آبى ثبت شده، با 
دو درجه سلسیوس افزایش دما، رکورد گرما را در 

این استان جابه جا کرده است.

تکمیل باغ هنر بم
پس از 15 سال

   سینما سینما | در شــرایطى کــه 
داغ بازمانــدگان زلزله بم تازه بــود، محمدرضا 
شــجریان تصمیم گرفت براى بازسازى روحیه 
مردم آســیب دیده، پروژه باغ هنر بم را کلید بزند. 
اکنون 15ســال پس از زلزله بم و در سالروز تولد 
محمدرضا شــجریان، باغ هنر بم تکمیل شــده 
و آماده بهره بردارى اســت. باغ هنر بم با الهام از 
معمارى اصیل ایرانــى در مجموعه اى با زیربناى 
4000 مترمربع شامل کالس هاى آموزشى، سالن 
آمفى تئاتر، اســتودیوى ضبط، بوفه دانشجویى و 

کالس هاى تمرین ساخته شده است. 

حمله تروریستى
 عراقى ها را عقب راند؟

  ایسنا| مدیرکل میراث فرهنگى استان 
خوزستان، حمله تروریستى اهواز را در میزان سفر 
عراقى ها به این خطه بى تأثیر ندانســت اما گفت: 
افت سفر عراقى ها در این برهه به ماه محرم ارتباط 
دارد. ایزدى افزود: درحال حاضــر از نظر اقلیمى 
فصل پیک سفر به خوزســتان نیست با این حال 
ظرفیت بیشتر هتل هاى این شهرها تکمیل است 
که غالب مسافران آنها عرب هاى عراقى هستند. 
روزانه بین 200 تا 2000 عراقى به خوزستان سفر 
مى کنند که ماندگارى آنها میانگین به یک و نیم 

شبانه روز مى رسد

جریمه ریالى در خط پایان
  جام جم آنالین| رئیس سازمان وظیفه 
عمومى ناجا از توقف طرح جریمه ریالى در ســال 
آینده خبر داد. ســردار بهرام نوروزى اظهار کرد: 
اجراى این طرح تا پایان امسال ادامه دارد و برابر 
آخرین اطالعات ما در سال آینده اجرایى نخواهد 
شد.  بنابراین افرادى که تا پایان امسال هشت سال 
غیبت یا بیشــتر از آن داشته باشــند تنها تا پایان 
امسال مى توانند با پرداخت جریمه ریالى از انجام 

خدمت سربازى معاف شوند.

روزنامه «کیهان» نوشــت: «شبکه نســیم سیماى 
جمهورى اســالمى ایــران، دو عنصرى کــه بخاطر 
اظهارنظرهــاى نامربوط خود حاشــیه هاى زیادى به 
وجود آورده بودند را هــدف توجه و تبلیغ قرارداد. پرویز 
پرستویى که قبًال گفته بود دیگر پایم را به صداوسیما 
نخواهم گذاشت و حتى خواسته بود خبر مرگش هم از 
رسانه ملى پخش نشود باز هم در مقابل لطف و مهربانى 
صداوسیما سکوت کرد. چرا که شبکه نسیم قرار است 
در برنامه اى با عنوان «چهــل تکه» به مرور آثار پرویز 
پرستویى بپردازد! آن هم در شرایطى که پرستویى طى 
ماه هاى اخیر، صفحه شخصى خود در فضاى مجازى 
را تبدیل به محلى بــراى تبلیــغ و خودنمایى عناصر 

ضدانقالب کرده است!
پرستویى از یک سو با نوشتن عباراتى چون «صداوسیما 
خبر مرگ من را هم اعالم نکند» ژســت اســتقالل و 
مخالفت مى گیرد و همزمان از مواهب و فرصت رسانه 

ملى نیز بهره مى برد! 

از طرف دیگر یک مجرى [رضا رفیع] که به طور رسمى 
از عامالن کشتار کردها و اهل ســنت در مرز حمایت 
کرده و مجازات این جنایتکارها را «اعدام ســه جوان 
نورس» توصیف نموده بود هم اخیراً فرصت خودنمایى 
در این شــبکه را یافت. او که قبًال هم نوشته بود از خبر 
مجازات تروریســت ها بغض کرده، همچنان در شبکه 
4 سیما برنامه دارد و شبکه نســیم هم وى را به برنامه 
«هزاردستان» دعوت کرد تا نشان دهد تا چه حد دچار 

ولنگارى است.» 

برادر رئیس جمهور چنــد روز پیش به صورت پنهانى از 
پایان نامه جنجال برانگیز خود دفاع کرده است.

پس از ماه ها کــش و قوس درباره تحصیل حســین 
فریدون، برادر رئیس جمهور در مقطع دکتراى دانشگاه 
شهید بهشــتى قرار بود از رســاله دکتراى خود در 12 
شــهریور ماه با موضوع  «گفتمان اعتدال در سیاست 
خارجى جمهورى اســالمى ایران، چالش ها و فرصت 
ها» دفاع کند که پس از انتشار این خبر، واکنش گسترده  
محافل خبرى و علمى، جلســه دفاع وى را به تعطیلى 

کشاند. 
بنا به اظهار برخى از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى 
عدم حضور یکى از اساتید داور پایان نامه فریدون به دلیل 
ضعف علمى پایان نامه از دیگر دالیل لغو این جلسه که 
با حواشى زیادى از جمله امنیتى شدن فضاى دانشکده 

اقتصاد و علوم سیاسى همراه بود، اعالم شد.
با این حال خبرنگار خبرگزارى «تسنیم» از یکى از اساتید 

مطرح دانشگاه شهید بهشتى کسب اطالع کرد،  فریدون 
چند روز پیش و بدون اعالم عمومى در دانشگاه که عرف 
دفاع از پایان نامه هاى دانشجویى است، از رساله دکتراى 
خود به شکل پنهانى دفاع کرده است. بر اساس برخى 
اخبار یکى از اســاتید راهنماى فریدون علیرغم اصرار 
برخى اساتید ایرادات جدى به محتواى رساله وى گرفته 

و فرصت اصالح به پایان نامه فریدون داده شده است.
فریدون سال 93 به شکل توصیه اى در دانشگاه شهید 
بهشتى پذیرش شد. در سال 95 مجلس کمیته اى سه 
نفره (ســید محمدجواد ابطحى، کارن خانلرى و محمد 
قمى) را مأمور بررســى وضعیت دکتراى فریدون کرد. 
این کمیته در نهایت اعــالم کرد تخلف تحصیلى برادر 
رئیس جمهور محرز شــده  و وى به شکل توصیه اى در 
دانشگاه شهید بهشتى تحصیل کرده است اما با ریاست 
محمدرضا عارف بر کمیسیون آموزش، پرونده تحصیلى 

وى مسکوت ماند.

بعد از آنکه علیرضا رئیسیان، تهیه کننده و کارگردان سینما 
گفت اجازه نمى دهد سازمان «اوج» فیلمى بر اساس داستان 
مشهور بیست و سه نفر رزمنده نوجوان اسیر شده به دست 

سربازان عراقى را بسازد، این سازمان پاسخ رئیسیان را داد.
سازمان هنرى رسانه اى «اوج» روز یک شنبه از ساخت فیلم 
سینمایى «آن بیست وسه نفر» به کارگردانى مهدى جعفرى 
خبر داد. جعفرى یک دهه قبل مستند «23 نفر و آن یک نفر» 
را با تهیه کنندگى علیرضا رئیسیان ساخته است. رئیسیان به 
انتشار این خبر واکنش نشان داد و تأکید کرد امتیاز این مستند 
متعلق به شخص او اســت و اجازه نخواهد داد کسى بدون 
مجوزش از روى آن اثرى تصویــرى تولید کند. این همان 
سوژه اى است که سردار قاسم سلیمانى به حاتمى کیا هم 

توصیه کرده بود فیلمى بر مبناى آن بسازد.
محمد ذوقى، مدیر روابط عمومى سازمان «اوج» در این باره 
به «فارس» گفت: از کى در سینما یا تلویزیون ما مالکیت روى 
سوژه وجود دارد؟ یعنى بر اساس کدام قانون مى توان ادعا کرد 
که چون تلویزیون مثًال درباره مختار و ابن سینا اثر تولید کرده 

است، پس دیگر کسى نمى تواند در سینما سراغ آن اثر برود!
مدیر روابط عمومى «اوج» ضمن تکذیب تماس سازمان 

متبوعش با علیرضا رئیســیان گفت: دقیقــاً برعکس این 
است. ما داشــتیم یک اثرى را تولید مى کردیم که ایشان با 
واسطه به ما پیام دادند -که فایل صوتى شان موجود است 
و اگر عالقه دارند آن را منتشر مى کنیم- مبنى بر اینکه اگر 
مى خواهید این اثر را بسازید، حقوق تصویرى اش را از بنده 
بخرید! عرضم به آقاى رئیسیان این است؛ درست است که 
کشور با بحران بیکارى روبه رو است و «اوج» در کل توانسته 
در حوزه سینما موفق باشد و خیلى ها مى خواهند با آن فیلم 
بسازند، اما این راه مناسبى براى درآمدزایى نیست که چیزى 
را که در آن حق ندارى، براى خودت حق قائل شوى  و بگویى 

به من پول بدهید!  جدیدترین اطالعات به نقــل از خبرگزارى «فارس» 
حکایــت از آن دارد کــه پنج تروریســت در عملیات 
تروریســتى اهواز هالك شــدند. پیش از این با توجه 
به اینکه جنازه این تروریســت ها در میان پیکر شهدا 
بود، شناسایى نشــده بودند. تروریســت ها از ساعت 
4و30دقیقه بامداد روز شــنبه در محل حاضر و مجدداً 
8 صبح وارد صحنه شده وکارها را چک کردند و نهایتًا 
9 صبح عملیات تروریســتى را آغاز کردند. خودروى

تروریست ها یک پراید سفید بود و این افراد لباس مبدل 

بسیج را بر تن داشتند و مسلح به سالح کالشینکف با 
چندین خشاب اضافه بودند. سه نفر از این تروریست ها 
در یک خانواده بودند که دو نفر از آنها برادر و نفر ســوم 
پسر عموى آنها بوده است. شــغل این افراد تا قبل از 
استخدام توسط گروهک هاى تجزیه طلب، نجارى و 

کابینت سازى بوده است.
در همین حال وزارت اطالعات هــم در اطالعیه اى 
از تعیین شناســایى تیم پنج نفره تروریســتى وابسته 
بــه گروه هاى تجزیه طلــب تکفیرى و کشــف خانه 
تیمى این تروریست ها و دســتگیرى 22 نفر از عوامل 
پشتیبانى کننده و دخیل در حادثه اخیر اهواز خبر داد. در 
اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: در آغازین دقایق 
حادثه تروریستى 31 شهریور اهواز، هویت تیم پنج نفره 
تروریستى وابسته به گروه هاى تجزیه طلب تکفیرى 
تحت حمایت کشــور هاى مرتجع عربى، شناســایى 
شــد و خانه تیمى این تروریست ها کشــف و 22 نفر 
از عوامل پشــتیبانى کننده و دخیــل در حادثه مذکور 

دستگیر شدند .

 رویداد24|      این روزهــا که بحث انتصاب هاى 
فامیلى داغ است، «بیمه ما» از قافله عقب نمانده است. 
نگاهى به اسامى مدیران این شرکت نشان مى دهد که 
پیوندهاى خانوادگى ناگسســتنى میان آنها و مجموعه 

مدیریت کالن آن وجود دارد!
«بیمه ما»، مهمترین شــرکت بانک ملت از پاییز سال 
گذشته و با روى کار آمدن حجت بهارى فر، مدیرعامل 
جدید تغییرات زیــادى به خود دیده اســت؛ تغییراتى 

شــامل برکنارى مدیران و نیرو هاى قدیمى و حضور 
چهره هاى جدید! 

بر پایه اطالعات به دســت آمده میرســیاوش اسبقى، 
یکى از مدیران «بیمه ما»، داماد و پسرخاله مدیرعامل 
«بیمه ما» اســت که پس از حضور مدیرعامل جدید از 
شهردارى مرند به تهران نقل مکان مى کند. او به عنوان 
کارمند ساده در شهردارى مرند مشغول بوده و پیش از 
این هیچگونه ســابقه اى در صنعت بیمه نداشته است. 

اسبقى در حال حاضر به عنوان معاون سرمایه انسانى و 
پشتیبانى این شرکت مشغول به کار است.

آنگونه که انتصاب هاى «بیمه ما» نشان مى دهد حجت 
بهارى فر بسیار خانواده  دوست است؛ کما آنکه در کنار 
پسرخاله، خواهرزاده خود میرعلى سیدتاجى را به عنوان 
رئیس حوزه ریاســت مدیرعامل ارتقاى درجه داده تا 
نشان دهد حفظ بنیان خانواده در زندگى او اهمیت بسیار 
باالیى دارد! سحر محمدى، خواهرزاده همسر بهارى فر، 

مدیرعامل شرکت «بیمه ما» نیز به لطف حضور مدیر 
عامل جدید، مسئولیت کارشناسى امور کارکنان و رفاه 

را بر عهده دارد.
اما همــه انتصاب ها مربوط به مدیرعامــل «بیمه ما» 
نیست. دختر على رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت 
در «بیمه ما» هم در بخش حسابرسى داخلى «بیمه ما» 

مشغول به کار است.
اگر فکر مى کنید تنها چهره هایــى همچون بهارى فر 
و رستگار انتصاب فامیلى داشــته اند، سخت در اشتباه 
هســتید. حمید تاجیک، رئیس هیئــت مدیره «بیمه 
ما» نیز همچــون مدیرعامل این شــرکت، از مدیران 
خانواده دوست ایرانى اســت. یگانه، برادر همسر حمید 
تاجیک نیــز، هم اکنون در «بیمه مــا» به یمن حضور 
رئیس هیئت مدیره فعالیت دارد. الهام تاجیک، خواهر 
حمید تاجیک نیز به سبب خانواده دوستى آقاى رئیس 
هم اکنون بــه عنوان رئیس اداره کنتــرل و نظارت بر 
پرداخت هاى خســارت بیمه هاى باربرى، کشــتى و 
هواپیما در «بیمه ما» مشــغول به کار اســت تا بیش 
از پیش به جایگاه مهم نهاد خانــواده نزد مدیران این 

شرکت پى ببریم!
احسان اخالقى، فرزند هادى اخالقى، معاون شرکتى 
بانک ملت است که بر پایه اطالعاتى که در پرتال «بیمه 
ما» وجود دارد، هم اکنون مسئولیت پرداخت خسارت 

بیمه هاى درمان را بر عهده گرفته است.
کیماســى، رئیس اداره کل مدیریــت بازاریابى بانک 
ملت نیز از چهره هاى متخصــص بانک ملت در حوزه 
بازاریابى اســت که البته در کنار بازاریابى براى بانک 
ملت، بازاریابى استخدامى براى خانواده را نیز فراموش 
نکرده است. فرزانه کیماسى، برادرزاده دکتر کیماسى از 
چهره هایى است که در مجموعه «بیمه ما» فعالیت دارد.
ناصر شــاهین فر از مدیران قدیمى بانک ملت اســت، 
اما خیلى بخت با او یار نبود و آنگونه که رســانه ها خبر 
داده اند، به همراه على رســتگار به اتهام فساد مالى در 
بازداشت بوده است. با این همه پیش از برکنارى به فکر 
خانواده بود تا خواهرش سپیده شاهین فر در «بیمه ما» 

مشغول فعالیت شود!

این واقعاً «بیمه ما»  است!

دفاع پنهانى برادر رئیس جمهور 
از رساله جنجال برانگیزش

سهمیه پرویز پرستویى و رضا رفیع در «کیهان»!

ادامه حواشى ساخت فیلم «آن بیست و سه نفر» با پاسخ «اوج»

این، راه درآمدزایى نیست جزئیات جدید از حادثه تروریستى اهواز 
و کشف خانه تیمى تروریست ها
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در معرض نابودى بودن
 20 اثر تاریخى جرقویه علیا 

بیش از 20 بنـاى تاریخـى در جرقویه علیـا درمعرض 
تخریب ونابودى است. مهدى میرحاج ، مسئول پایگاه 
میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى جرقویه، 
قرار گرفتن در خارج محوطه مسـکونى و اقدام نکردن 
مالکان در بازسـازى این بناهاى تاریخـى  را ازعوامل 
نابودى این آثار تاریخى دانست وگفت: براى حفاظت و 
حراست این میراث فرهنگى،  نیروى انتظامى و بسیج 

مشارکت کنند.

اسماعیلى
شهردار جدید چادگان شد

جلسـه هم اندیشـى اعضاى شـوراى شـهر چـادگان با 
جوانان، نخبگان و معتمدین در شـوراى اسـالمى شهر 
چادگان برگزار شد و شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

در این جلسه جمشـید اسـماعیلى با پنج رأى انتخاب و 
براى دریافت ابالغ معرفى شد.

به شهردار نامه بنویسید
شهردار اصفهان خطاب به دانش آموزان شهر گفت: 
شـما آینده سـازان ایـن مملکـت هسـتید، بنابراین 
مى توانیـد اکنون بـا مشـارکت و نامه نوشـتن براى 

شهردار خود، در جهت توسعه شهر قدم بردارید.
قدرت ا... نـوروزى دیـروز در ایسـتگاه میـدان امام 
حسـین(ع) مترو حاضر شـد و در جمع دانش آموزان 
کالس ششم سـخن گفت. وى صحبت هاى خود را 
با طرح دو پرسـش از دانش آموزان آغاز کرد و گفت: 
به نظر شـما دانش آموزان، شـهر خالق و هوشـمند 
چیسـت؟ وظیفـه مـا در مقابل این شـهر چیسـت؟ 
امروز اینجا جمع شـده ایم تا نظـرات دانش آموزان را 
براى ایجاد شهرى خالق و آسـوده براى شهروندان 

جویا شویم.

معرفى اولین پارك فناورى و 
نوآورى صنعت ساختمان

مراسم معرفى اولین پارك فناورى و نوآورى صنعت 
ساختمان و صنایع وابسته در سالن همایش هاى اتاق 

بازرگانى برگزار شد.

دستگیرى 117 شکارچى 
غیرمجاز طى امسال 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان 
گفـت: 117 شـکارچى غیـر مجـاز در شـش مـاه اول 
سـال جـارى در زیسـتگاه هاى حیـات وحش اسـتان 

دستگیرشدند.
مرتضى جمشیدیان افزود: از این متخلفان 580 فشنگ 
ساچمه اى، 9 دسـتگاه موتورسـیکلت، هشت دستگاه 
پروژکتور، 25 فشـنگ خفیف، 15 فشـنگ چهار پاره، 
11 دسـتگاه تلفن همراه، 13 عدد دوربین چشمى، سه 
قبضه کارد سـالخى، یک دسـتگاه خودرو مزدا کابین 
دار و سایر ادوات شـکار ضبط شد. جمشـیدیان گفت: 
همچنین 19 قبضه سـالح غیر مجاز، 31 قبضه سالح 
مجاز و یک سالح جنگى از متخلفان شکار صید کشف 
و ضبط شد.وى اظهار کرد: همچنین از دستگیر شدگان 
19 رأس آهو، شـش رأس کل و بز، شـش رأس قوچ و 
میش، دو رأس گـراز، یک قالده روباه و سـه خرگوش 

کشف شد.

حیات دوباره قدیمى ترین 
معدن سرب فالت مرکزى

مدیـر مجتمـع نخلک گفـت: ایـن کارخانـه قدیمى 
سـاالنه 2000 ُتـن تولیـد کنسـانتره داشـت کـه با 
راه انـدازى کارخانـه جدیـد، این میزان با رشـد سـه 

برابرى، به 12هزار ُتن افزایش یافت.
اکبر قنبرزاده بـا بیان اینکه کنسـانتره تولید شـده با 
عیار 55درصد در این معدن، ساالنه حدود ده میلیون 
دالر ارز به کشـور وارد مى کند، افزود: این مجتمع با 
سـرمایه گذارى 150میلیارد ریالى بخش خصوصى 

راه اندازى شده است.

خبر

مأموران پلیس امنیــت عمومى اســتان اصفهان در یک 
عملیات ضربتى، سه شرور که با اقدامات شرارت آمیز خود 
باعث نا امنی در یکى از محله هاى شهر اصفهان شده بودند 

را دستگیر کردند.
محمد حسن اسماعیلی، رئیس پلیس امنیت عمومى استان 
اصفهان اظهار کرد: در پی شکایات مردمى مبنی بر اینکه 
چند نفر از افراد شرور در حالی که سالح سرد در دست داشته، 
با اقدامات شرارت آمیز از جمله اخالل در نظم عمومی، ایجاد 
رعب و وحشت و تخریب چندین دستگاه خودرو و تخریب 
اموال عمومی و خصوصی، باعث ایجــاد ناامنی در یکی از 
محله هاي شهر اصفهان شده اند، موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومى استان اصفهان 
قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: مأموران 
پس از انجام تحقیقات گسترده و استفاده از کارهاى علمى 
و تخصصى، سرانجام مخفیگاه این افراد را شناسایی و طی 
هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی و شبانه سه 
نفر دستگیر شدند. این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان 
کرد: پلیس با تمام توان در راســتاي تأمین نظم، امنیت و 
آرامش شهروندان تالش کرده و به هیچ فردي اجازه نخواهد 
داد با اقدامات غیر قانونی و خالف، موجبات برهم زدن نظم 

عمومی و آسایش مردم را فراهم کند.

مدیر روابط عمومى شرکت پخش فرآورده هاى نفتى استان 
اصفهان گفت: اتفاق مثبت و مهمــى که در حال حاضر در 
استان اصفهان شاهد آن هســتیم، توزیع بنزین یورو4 در 
تمامى شهرستان هاى استان اصفهان است که کمتر استانى 

این وضعیت را داراست.
بهمن علیپور در خصوص دلیل کاهش عرضه بنزین سوپر 
در سطح اســتان اصفهان اظهار کرد: بنزین سوپر تقاضاى 
چندانى در جایگاه ها نداشــته و از طرفى بــه دلیل کمبود 
تقاضا، هزینه هاى حمل و نگهــدارى آن براى جایگاه ها از 
صرفه کافى برخوردار نیست. وى در ادامه افزود: با این حال 
جایگاه شرکت نفت در شهر اصفهان همچنان این بنزین را 

توزیع مى کند و مصرف کنندگان این نوع بنزین مى توانند به 
این جایگاه مراجعه کنند. علیپور تصریح کرد: بنزین یورو 4 
مزایاى زیست محیطى فراوانى داشته و شرکت هاى پخش 
نیز صرفًا ملزم به توزیع آن در کالنشــهرها بوده اند، اما با 
تالشى که صورت گرفته، هم اکنون تمامى شهرستان هاى 

استان اصفهان قابلیت فروش آن را دارند.
وى متذکر شــد: بنزین یورو 4 توزیع شده در استان تماماً از 
پاالیشگاه اصفهان تأمین مى شود و در خصوص بنزین سوپر 
نیز صحبت هایى مبنى بر تولید مجدد آن در کشــور مطرح 
شده که در حوزه فعالیت هاى شرکت پخش نیست و باید از 

تولیدکنندگان در خصوص آن سئوال کرد.

توزیع بنزین یورو 4 در 
تمامى شهرستان هاى استان 

دستگیرى
 3 شرور قانون شکن 

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: طى شش ماه سال جارى، 16 دختر فرارى به مراکز 
بهزیستى معرفى شدند که چهار نفر از آنها متأهل هستند.
مجتبى ناجى اظهار کرد: از این تعــداد، 13 نفر از طریق 
مراجع قانونى معرفى شدند و سه نفر به صورت داوطلبانه 

به بهزیستى مراجعه کردند.
وى با بیان اینکه تعداد دختران فرارى که در سال جارى 
به بهزیستى ارجاع داده شدند نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته 16 درصد کاهش داشته است، افزود: در این بازه 
زمانى، در سال گذشته  19 دختر فرارى به مراکز بهزیستى 

معرفى شدند.
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 

ادامه داد:  از میان دختران فرارى که در شش ماه نخست 
امسال به بهزیستى ارجاع داده شدند، ده نفر مجرد، یک 
نفر متارکه، یک نفر مطلقه و چهار نفر داراى همسر بودند.
وى با بیان اینکه 94 درصد دختران فرارى ارجاع شده به 
بهزیستى داراى اختالالت روانى هستند، اضافه کرد: از 
بین دختران فرارى ارجاع شده به بهزیستى، یک نفر به 
بیمارستان بیمارهاى مزمن روانى منتقل شد و 9 نفر دیگر 
با رایزنى به خانه برگشــتند تا تحت درمان قرار گیرند یا 

دوره درمان خود را تکمیل کنند.
ناجى افزود: شش نفر دیگر به دلیل عدم ثبات خانواده ها 
تحت حمایت بهزیستى قرار گرفتند تا دوره درمان را طى 

کنند و  برنامه هاى بازتوانى براى آنها در نظر گرفته شود.

وى با بیان اینکه دختران فرارى در درجه اول به خانواده 
و بستگان ارجاع داده مى شــوند، تا از طریق مشارکت با 
بهزیستى ساماندهى شوند، ادامه داد:  در صورت عدم ثبات 
خانواده، دختران فرارى به مدت شش ماه تحت حمایت 
بهزیستى قرار مى گیرند تا برنامه هاى بازتوانى و کارآفرینى 

براى آنها انجام شود و بعد از اشتغال ازدواج کنند.
 معاون امور اجتماعى بهزیستى استان اصفهان  اضافه 
کرد: نگهــدارى دختران فــرارى در مرکز بهزیســتى 
موقت اســت اما با مداخالت درمانى و خدمات پزشکى، 
مشــکالت روانى آنهــا کنترل مى شــود تا بــه ثبات 
شخصیتى برسند و به نگهدارى از کودکان و سالمندان 

مشغول شوند.

معاون اداره کل بهزیستى استان تشریح کرد

آخرین آمار دختران فرارى در اصفهان

«فناورى اطالعات ابزار توســعه پایدار شهرى و هدف 
توسعه پایدار شــهرى، کنترل منابع تجدیدناپذیر و ارائه 
راهکارهاى بهینه سازى است و فناورى با کمک خالقیت، 
افزایش بهره ورى را به دنبال دارد و الزمه تغییر و تحول و 
بروز خالقیت، جوانگرایى است که جوانان تراوشات متعدد 

ذهنى دارند و این باعث رشد مى شود.»
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات در دومین گفتمان 
راهبردى نقش جوانان در توسعه پایدار شهرى با محوریت 
ایجاد فضاى گفتمان ســازى در زمینه هــاى اقتصادى، 
اجتماعى، محیط زیست و فرهنگى که با حضور جمعى 
از مدیران دســتگاه هاى اجرایى، اساتید، فرهیختگان و 
اندیشمندان جوان در تاالر شریعتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در یک تعریف 
علمى، توسعه پایدار، عنصر ســازمان دهنده که موجب 
پایدارى منابع تجدیدناپذیر مى شود بوده و هدف توسعه 
پایدار شهرى آن است که آینده بهترى را براى آیندگان 
رقم زند. این در حالى است که در مباحث توسعه شهرى، 
ما باید از محیط زیســت که امانت بزرگى نزد ماســت 

حفاظت کنیم.
محمدجواد آذرى جهرمى اظهار کرد: وقتى مناطق شهرى 
بزرگ مى شــود به همان نسبت دامنه آســیب به منابع 
تجدیدپذیر بیشتر خواهد شد. البته توسعه پایدار صرفًا به 
محیط زیست نمى پردازد و الگوهایى براى ساختار شهر و 
ارائه فرآیندهاى اقتصادى اجتماعى است و امروز وجود 
مشــکالت اقتصادى اجتماعى در حاشیه شهر به معناى 

عدم توسعه پایدار شهرى است.
آذرى جهرمى تأکید کرد: در توســعه پایدار شهرى، باید 
از خالقیت که بیشتر نزد جوانان است بهره گیرى شود و 
خالقیت آنان را در عرصه مدیریت شهرى وارد کرد و در 
حقیقت الزمه تغییر و تحول و بروز خالقیت، جوانگرایى 

است.
وى خاطرنشــان کرد: انســان هاى باتجربه، نظام را از 
دســتاوردهاى خود مى دانند و ســخت از مسئولیت جدا 
مى شوند ولى اگر مى خواهیم راهکار براى رفع مشکالت 
زیســت محیطى مانند زاینده رود داشته باشــیم باید از 
شیوه هاى خالقانه و شــجاعت که بیشتر در نزد جوانان 
است استفاده کنیم و خالقیت در شــیوه، راه حل مسئله 
است و بســیارى از مشکالت کشــور با خالقیت و نگاه 
متفاوت برطــرف خواهد شــد و مدیریت هاى طوالنى 
خاطرات را افزایش مى دهد، خاطرات، کینه ها را زیاد کرده 
و کینه هاى زیاد، دست اندازى ها را زیاد مى کند و موجب 
عدم پیشرفت کارها خواهد شد. بنابراین توصیه مى کنم 

روى خالقیت کار کنید تا توسعه پایدار را بیابید.
در ایــن همایش که عده اى از بازنشســتگان شــرکت 
مخابرات حضور داشــتند از وزیر ارتباطــات و فناورى 
اطالعات خواستند تا تمهیداتى براى پرداخت بدهى هاى 
معوقه آنان صورت گیــرد. آذرى جهرمى هــم با بیان 
اینکه معوقات بازنشستگان از ســال 89 تاکنون بیش از 
هزار میلیارد تومان اســت، گفت: از امسال پارامترهاى 
غیرمتمرکز را متناسب با ظرفیت پرداخت خواهیم کرد و 
بازنشستگان باید اجازه دهند مسیر اصالحى که در این 

راستا اقدام شده، به خوبى طى شود.
■■■ 

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان هم با تأکید بر 
اینکه به جوانان باید فرصت داد تا در زمینه هاى مختلف 
اســتعدادهاى خود را بروز دهند، گفت: جوانان دهه 60، 
کشــورمان را از چالش هاى زیادى نجات دادند که وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعــات فعلى از جمله این جوانان 

است.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
اظهار کرد: اما پس از آن، نقش جوانان در کشور آرام آرام 
کمرنگ شده و همان مدیران، به جوانان میدان ندادند و 

مدیرپرورى نکردند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مردم کشور معتقدند ایران فقط تهران نیست و اصفهان 
هم فقط هتل عباسى و چهارباغ نیست و از مسئوالن در 
ســفر به اصفهان انتظار هم نمى رود که به نقاط محروم 
اســتان بروند بلکه در فاصله کوتاهى از هتل عباسى، در 
خیابان شهید بهشــتى کوچه هاى نامناسب را ببینند که 
شاید در دیگر شهرهاى کشور نباشد و تصمیمات کالن 

نیز به دور از حب و بغض، گرفته و اجرایى شود. 
حجت االسالم و المسلمین موسوى الرگانى با بیان اینکه 
محیط زیست اصفهان به جارى شدن آب زاینده رود نیاز 
دارد، گفت: مهمترین معضل اســتان اصفهان امروز آب 
است و نیاز است در زاینده رود از ســراب تا پایاب و بستر 
رودخانه، آب جارى باشــد و اجراى طرح هاى مختلف با 
هزینه هاى بسیار سنگین هیچ رهاوردى به همراه ندارد. 
بنابراین ما پیگیر آب پایدار براى اســتان اصفهان براى 

زاینده رود همیشه زنده هستیم.
■■■ 

معاون امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان نیز 
گفت: امروز شاخص هاى رشد در کشورها دگرگون شده 
و واژه توسعه همه جانبه در تمام بخش ها در کشورهاى 

مختلف مبنا قرار گرفته است.
محمدعلى شجاعى با بیان اینکه امروز در استان اصفهان 
شاهد توسعه نامتوازن هستیم، افزود: توسعه پایدار، محل 
تالقى اجتماع، جامعــه، اقتصاد، منابــع طبیعى محیط 
زیست و... است و صرفًا افزایش رشد اقتصادى نیست و 
هرچه درصد مشارکت اجتماعى و حضور مردم در فرآیند 
توسعه بیشتر باشــد مى توانیم به معناى واقعى به توسعه 

پایدار برسیم.
على تقیان، دبیر دومین گفتمان راهبردى نقش جوانان در 
توسعه پایدار شهرى هم به عنوان میزبان با خیرمقدم به 
شرکت کنندگان گزارشى از اقدامات انجام شده ارائه کرد. 
در پایان این گفتمان، از تنى چند از دست اندرکاران برپایى 
تقدیر شد و جوانان نیز از وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات 
و استاندار اصفهان لوح تجلیل دریافت کردند و از یادبود 
دومین گفتمان راهبردى نقش جوانان در توســعه پایدار 

شهرى رونمایى شد.

وزیر ارتباطات در گفتمان راهبردى نقش جوانان در توسعه پایدار:

مشکل زاینده رود با خالقیت و شجاعت حل مى شود

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در مدت یک 
ماه گذشته از 173 انبار در سطح استان بازدید به عمل 
آمد که 50 انبارى که در آن کاالهاى اساســى مردم 
دپو شده بود، احتکار بودن آنها توسط کارشناسان به 

اثبات رسید.
مهدى معصوم بیگــى اظهار کرد: بــه دنبال ایجاد 
نوسانات قیمت اجناس و کمبود برخى از اقالم  در بازار 

و با توجه به اینکه عده اى از سودجویان به منظور کسب 
منافع شخصى خود اقدام به احتکار کاالهاى مورد نیاز 
و اساســى مردم مى کردند، پیگیرى این موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار قرارگاه عملیاتى اقدام و 

عمل فرماندهى انتظامى استان اصفهان قرار گرفت.
وى ارزش کاالهاى احتکارى کشف شده را برابر اعالم 
نظر کارشناسان مربوطه 725 میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: این کاالها شامل آهن، برنج، پوشک بچه، لوازم 
خانگى، کاغذ، لوازم ســاختمانى، ابزار و یراق آالت، 
چاى، روغن موتور، الســتیک، لوازم یدکى خودرو و 

مواد اولیه پتروشیمى است.
معصوم بیگى با اشــاره به کشــف برخى از کاالهاى 
احتکارى در منازل، دامدارى ها و انبارهاى غیررسمى 
گفت: به مردم توصیه مى کنیــم چنانچه با این گونه 
انبارها در محله خود مواجه شدند، موضوع را از طریق 

110 به پلیس اعالم کنند.

کشف 725 میلیارد ریال کاالى احتکار شده

میزان ذخیره ســد زاینده رود در مقایسه با بلندمدت 
80درصد کاهش یافته است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان میزان ذخیره بلند مدت سد زاینده 
رود را 763میلیون متر مکعب اعالم کرد و  گفت: حجم 
کنونى میزان ذخیره ســد در مقایســه با بلند مدت با 

کاهش 80درصدى، به یک پنجم رسیده است. 
حسن ساســانى میزان ذخیره ســد زاینده رود را نیز 
168میلیون متر مکعب برشــمرد و افزود: در صورت 
تداوم کاهــش بارش ها تــا نیمه پاییــز، توزیع آب  

آشامیدنى نیز با محدودیت بیشتر رو به رو خواهد شد.
وى گفت: هــم اکنون میــزان ورودى آب به ســد 
زاینده رود 6 متر مکعب بر ثانیه و خروجى آن 20 متر 

مکعب است . 

کاهش نگران کننده ذخیره سد زاینده رود

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: بیش از 1100 نفر از دانشجویان از فرآیند ثبت نام 
جا ماندند که به نظر مى رسد از یک سو اطالع رسانى ها 
درست و به موقع انجام نشده است و از سوى دیگر، باید 

محدوده ثبت نام را افزایش دهیم.
حسن قاضى عســگر با بیان اینکه تمام تالش خود 
را خواهیم کرد تا مجوز تکمیل ظرفیت صادر شــود، 
خاطرنشان کرد: در این وضعیت، برخى مراکز به قدرى 
استقبال زیاد دانشــجویان را شاهد بودند که ظرفیت 
آنها تکمیل شــد و نتوانســتند پذیرنده دانشجویان 

داوطلب باشند.
وى با بیان اینکه در هفته جارى فرآیند پذیرش بهمن 
ماه دانشجویان آغاز شده تا به موقع ثبت نام ها انجام 
شود، تصریح کرد: سیاست جدید دانشگاه جامع علمى 

کاربردى، گسترش تک درس و تک پودمان است.

وى ادامــه داد: تاکنــون 40 تــک پودمــان از جمله 
رشته هاى جایگزین کشاورزى، پلیس آب براى محافظت 

و حراست از منابع آبى استان پیشنهاد شده است.
■■■ 

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
در بخش دیگرى از سخنانش با اشــاره به برگزارى 
چهاردهمین جشــنواره قرآن و عترت دانشــجویان 
دانشــگاه جامع علمى و کاربردى کشــور در استان 
اصفهان، گفت: مســابقات و جشــنواره هاى قرآن و 
عترت زیر نظر شوراى هماهنگى فعالیت هاى قرآن 
و عترت دانشگاه ها، همه ساله در مراکز آموزش عالى 
از مؤثرترین، فراگیرترین، گسترده ترین و مهمترین 
فعالیت هاى قرآن و عترت اســت که دســتگاه ها، 
ســازمان ها و نهادهاى قرآنى و فرهنگى دانشگاهى 

به آن مى پردازند.

1100 نفر از دانشجویان علمى کاربردى 
از فرآیند ثبت نام جا مانده اند

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: پروژه 
تجارى و پارکینگ کمرزرین تا نیمه اول سال 98 تکمیل 

و به بهره بردارى مى رسد. ایرج مظفر اظهار کرد: پروژه 
کمرزرین یکى از پروژه هاى بزرگ میدان امام على(ع) 
اســت که به صورت تجارى و پارکینگ در زمینى به 
مساحت 8000 مترمربع و با زیربناى 32 هزار مترمربع، 
در ضلع شــمالى میدان جلوخان مسجد جامع در حال 
احداث است. وى با بیان اینکه پروژه کمرزرین داراى 
دو طبقه پارکینگ با ظرفیــت 450 واحد پارك خودرو 
است، افزود: در این پروژه دو طبقه تجارى با 450 واحد، 
متناسب با کسب و کار مغازه هاى میدان امام على(ع) به 
منظور تسهیل در آزادسازى میدان جلوخان پیش بینى 

شده و در حال احداث است.

بهره بردارى از پروژه کمرزرین در نیمه اول سال آینده

«محمد طاها اقدامى»، کوچک ترین شــهید حادثه 
بى رحمانه تروریستى اهواز در اصفهان تشییع مى شود.

محمد طاهــا اقدامــى کوچک ترین شــهید حادثه 
بى رحمانه تروریستى اهواز اهل روستاى ازان بخش 
میمه استان اصفهان در چهارم آبان ماه سال 92 چشم 

به جهان گشود.
محمد طاها تنها فرزند پســر ســعدا... اقدامى یکى 
از پرســنل ارتش جمهورى اســالمى ایران بود که 
براى تماشــاى رژه پدرش به مراسم رژه 31 شهریور 

رفت و در حالى که چهار ســال بیشتر نداشت، توسط 
تروریست هاى تکفیرى مورد اصابت گلوله قرار گرفت 
که متأسفانه به رغم تالش هاى فراوان تیم پزشکى به 

دلیل خونریزى شدید جان خود را از دست داد.
پیکر این شهید خردسال در مراسمى با حضور مسئولین 
و آحاد مردم و با سخنرانى نماینده ولى فقیه در استان 
اصفهان، روز پنج شنبه 5 مهرماه(فردا) ساعت 9 صبح 
از مرکز فرهنگى توانبخشى شهید مطهرى به سمت 

میدان خواجو اصفهان تشییع مى شود.

جزئیات تشییع کوچک ترین شهید 
حادثه تروریستى  اهواز 

ساسان اکبرزاده
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«اورســن ولز» مى تواند اولین کارگردان تاریخ لقب 
بگیرد که پس از مرگ هم نامزد جایزه اسکار مى شود.

این هنرمند افسانه اى سینما در طول دوران باشکوه 
فعالیت سینمایى اش تنها ســه بار نامزد جایزه اسکار 
شد که هر ســه جایزه نیز براى نخستین فیلم بلندش 
«همشــهرى کین» بود؛ فیلمى که بــه اعتقاد اکثر 
صاحبنظران ســینما یکى از بزرگ ترین فیلم هاى 

تاریخ سینماست.
ولز براى «همشــهرى کین» جایزه اسکار بهترین 
فیلمنامه اصلى را به همراه «جوزف ال منکیه ویچ» به 
دست آورد و البته دو جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
مرد و بهترین کارگردان را نیز به رقباى خود واگذار کرد. 
جالب است بدانید نزدیک به سه دهه بعد از آن، اورسن 
ولز جایزه افتخارى اسکار را براى مساعدتش به سینما 

از آن خود کرد.
حال با وجود اینکه ولز در سال 1985 چشم از جهان 
فروبست اما شانس این را دارد تا پس از مرگ با آخرین 
فیلمش به نام «روى دیگر باد» در فصل جوایز امسال 

حضور یابد.
«روى دیگر باد» که مراحل ســاختش در دهه 70 به 
دلیل تغییر بازیگران و فیلمنامه و همچنین مســائل 
مالى شش سال به طول انجامید و بعدها به عنوان یک 
فیلم گم شده از آن یاد مى شد سرانجام چندى پیش 
در جشنواره ونیز براى نخستین بار به نمایش در آمد. 
در این فیلم «جان هیوستن» کارگردان شاهکارهایى 
چون «شــاهین مالت»، «گنج هاى ســیرامادره» و 

«جنگل آسفالت» که دو جایزه اسکار را نیز در کارنامه 
دارد در نقش «جیک هانافورد» یک کارگردان الکلى 
تباه شده حضور دارد. هانافورد به دنبال این است که با 
ساخت فیلمى تجربى دوباره خود را در سینما احیا کند.

بنا به نظر برخى از منتقدانى که فیلم را در جشنواره ونیز 
دیدند اورسن ولز شایستگى نامزدى جایزه اسکار پس 
از مرگ را در چند شــاخه جوایز اسکار امسال از جمله 
بهترین کارگردانى، بهترین فیلمنامه به همراه «اوجا 
کودار»  و بهترین تدوین به همراه «باب مورافسکى» 

دارد.
بدین ترتیب در صورتى که ولز براى کارگردانى «روى 
دیگر باد» نامزد جایزه اسکار شود به اولین کارگردان 
تاریخ مبدل خواهد شــد که پس از مرگش نیز نامزد 

جایزه اسکار شده است.  
در بین فیلمنامه نویســان البته اینگونه نیست چون 
تاکنون 9 نفر پس از مرگ نامزد جایزه اسکار شده اند.

ولز همچنین در صورت نامزد شدن در رشته بهترین 
تدوین نیز به چهارمیــن تدوینگر تاریخ مبدل خواهد 
شد که پس از مرگ نامزد جایزه اسکار شده است البته 
هیچ کدام از این نامزدها نتوانستند جایزه اسکار بهترین 
تدوین را از آن خود کنند. حال اورسن ولز مى تواند با 
بردن این جایزه به نخستین تدوینگر تاریخ مبدل شود 

که جایزه اسکار را پس از مرگ دریافت مى کند.
با وجود تمام این گمانه زنى ها باید منتظر ماند و دید 
که در روز 22 ژانویه 2019 نام چه کســانى به عنوان 

نامزدهاى نهایى جایزه اسکار معرفى خواهد شد.

امیر نادرى، فیلمساز 73 ساله ایرانى بعد از تجربه هاى مختلف در وطن از اواخر 
دهه 60 از ایران خارج شد و مدتها در آمریکا و بعدتر ژاپن زندگى کرد. نادرى حین 
نزدیک به سه دهه حضور در خارج از کشور کوشید تجربه گرایى خود را در آن 
سوى آب ها امتداد دهد؛ البته که در این مسیر بخشى از مخاطبان خود را از دست 
داد اما همچنان کار خود را ادامه داد. نادرى که با آخرین فیلمش «چراغ جادو» در 
جشنواره «ونیز» حضور داشته در گفتگو با روزنامه «شرق» به موضوعات جالبى 

پرداخته که بخشى از آن را مى خوانید: 
■ من همیشه براى به دست آوردن در حال از دست دادن هستم، از خیلى چیزها 
مثل خانواده، پول و خوشى هاى زندگى چشم پوشى کرده ام تا یک وقت خصوصى 
براى خودم خریدارى کنم و این گونه به چیزهایى که مى خواهم مى رسم! آدم 
سمجى هستم و تا چیزى را به دست نیاورم دست از سر آن برنمى دارم، ولى از 
خودم خجالت نمى کشم که عمرم تلف شده! معتقدم که براى رسیدن به عشق 

باید از دست داد.
■ خانواده، سیگار، دوســتان و  خیلى از لذت هاى زندگى را فراموش کرده ام اما 

عالقه من به فرهنگ کشورم ذره اى کم نشده است.
■ زمان زیادى مى شود که تســلط خوبى بر بدن و سالمتى خودم دارم! خیلى 
از آدم ها فقط در حال استفاده کردن دنیا هستند! شیر مى خورند، رشد مى کنند، 
مدرســه، ازدواج، بچه و در انتها مى میرند! بعضى ها مثل من در برابر سرنوشت 
پافشارى مى کنند تا قوانین خود را وضع کنند و بهاى آن ازدست دادن زندگى، 
کشور و جوانى آنهاست و من با اشتیاق همه اینها را براى رسیدن به قوانین خود 
از دست داده ام! البته هرآنچه به دســت مى آورم با عشق در اختیار دیگران قرار 

مى دهم و  دیگر به آن احتیاجى ندارم! 
■ من فارغ التحصیل هیچ رشته اى نیستم! همیشه خودآموز بوده ام. زبان انگلیسى 
را در طول سه ســال، روزى سه ساعت حتى در دستشــویى تمرین کردم! من 
همه چیز را پى ریزى و قیمت آن را نیز پرداخت مى کنم اما گدایى نمى کنم، فقط 
آموخته هایم را به دیگران انتقال مى دهم؛ این فلسفه من نسبت به جهان است. 

■ من با دستمزدم لباس نمى خرم، حتى غذاى خوب هم نمى خورم. در عوض 
فیلم، کتاب و موزیک مى خرم. سراغ لذت هاى شخصى ام نمى روم. فقط براى 
پوشیدن، تى شــرت و کفش هاى یک جور مى خرم؛ اما وســواس عجیبى در 

کلکسیون کردن ماشین چاپ، ساعت و دوربین هاى قدیمى دارم.
■ آثارى که داخل ایران ساختم آغشته به تجربه و نفس کشیدنم در ایران بودند؛ 
اما من مى خواستم در حرکت باشم و کسى قرار نبود که پاها و تخیل من را قطع 
کند! این جاه طلبى عاشقانه به سینما، من را به جاهاى مختلف جهان برد! من 
جوانى ام را براى به دست آوردن این رؤیاهاى ســینمایى از دست دادم! آنها که 
فیلم هاى «ســازدهنى»، «تنگسیر» و «دونده» را بیشــتر دوست دارند، نباید 
جلوى پاى من را بگیرند. دنیاى امروز، دنیاى رفتن، گشتن و کشف کردن است. 
سینما دیگر مرزى نمى شناسد! خیلى ها فکر مى کنند که من بى معرفتى کردم 
که در ایران فیلم نســاختم  ولى من عاشق تک تک همین آدم ها هستم که من 

را نقد مى کنند!

یک تاریخ سازى دیگر براى «اورسن ولز» افسانه اى در راه است؟

شانس باالى کارگردان فقید براى 
نامزدى اسکار

رضا صادقى از انتشار آلبوم جدیدش در فصل پاییز خبر داد. این خواننده پیش از این «زندگى 
با آرامش» را به عنوان نام آلبومش معرفى کرده بود که ایــن نام به «زندگى کن» تغییر پیدا 

کرده است.
به گزارش «ایران آرت»، صادقى تاکنون آلبوم هاى «وایســا دنیا»، «یکى بود یکى نبود»، 
«دیگه مشکى نمى پوشــم»، «همین» و «یعنى درد» را به طور رسمى منتشر کرده است و 

«زندگى کن» ششمین آلبوم رسمى اش محسوب مى شود.
این خواننده پیش از این در مورد آلبوم جدیدش گفته بود این آلبــوم ده قطعه دارد و فضاى 
آن پاییزى اســت. صادقى در روزهاى اخیر بخش هایى از آلبومش را به اشتراك گذاشته تا 

مخاطبانش را براى شنیدن آن حریص تر کند.
یکى از قطعات آلبوم صادقى، «عاشق کشى» نام دارد که 

ساخته بابک جهانبخش است. صادقى در توضیح 
این آلبوم نوشت: «این قطعه ساخته برادر خوبم 
بابک جهانبخش و ترانه افســانه اى محسن 
شیرالى هم خونم و تنظیم فوق العاده و دلنشین 
باربد بیات. یکى از قطعه هاى محبوب من در 

آلبوم هســت که با همه بغض و جانم 
خوندمش "کاش هیچکس 

دیر نرسه که اگه برسه 
بیچاره دل که..."» 

کارگــردان فیلم ســینمایى «داش آکل» در 
نشســت خبرى این اثر انتقادهــاى زیادى از 
بازیگرانش کرد و گفت آنهــا عالوه بر اینکه 
بعضى وقت ها سر صحنه نمى آمدند، در مراسم 
و نشست هاى خبرى هم حضور پیدا نمى کنند.

محمدرضا عرب در ابتداى این نشست ضمن 
گالیه از بازیگــران فیلمش گفت: «بازیگران 
ما در هیــچ امرى اعم از حضــور در اکران ها، 
نشســت ها و... ما را همراهى نکردند و به طور 
کلى استراتژى آنها این است که جلوى دوربین 
و خبرنگاران ظاهر نشوند در حالى که به نظرم 
این کمال بى معرفتى اســت. هرچند برخى از 
بازیگران طلب کوچکى از ما دارند اما آنهایى که 
پول هاى گنده هم گرفتند، همین رویه را پیش 
گرفتند.» این کارگردان ادامه داد: «به جز خانم هلیا حسینى کسى در مراسم هاى مختلف ما 
را همراهى نکرد و کار تا جایى پیش رفت که برخى براى حضور در نشست خبرى طلب پول 
مى کردند. باید بگویم همین بازیگران تا پیامک دریافت پول را نمى دیدند، سر صحنه حضور 

پیدا نمى کردند.»
عرب درباره انتخاب مهران غفوریان توضیح داد: «من سال ها در کالس هاى مختلف، بازیگرى 
به دیگران آموخته ام، از همین رو مى توانم بگویم در وجود مهران غفوریان، بازیگرى جدى 
نهفته است. به طور کلى هم تا آدم نقش آفرینى جدى بلد نباشد نمى تواند نقش طنز بازى کند 

ضمن اینکه در نقش "کاکا رستم" نکات مثبت هم وجود دارد.»
او همچنین افزود: «به نظرم در بین بازیگران انتخاب غفوریان بســیار خوب بود چرا که هم 
فیزیک او خوب بود و هم اینکه مى توانست نقش جدى بازى کند. با اینکه او پاى خود را عمل 
کرده بود و در یک سریال دیگر مشغول بازى بود اما ما صبر کردیم تا شرایط او مناسب شود 
آنهایى که فیلم را دیده اند اگر بى انصافى نکنند مى گویند که او از عهده نقش خود برآمده است 
ضمن اینکه به نظرم اصًال خوب نیست یک بازیگر تنها در یک نقش باقى بماند از همین رو 
من از کار او بسیار راضى هستم.» این کارگردان ادامه داد: «غفوریان حتى گاهى سر صحنه 
صداسازى مى کرد و از همین رو اگر بخواهم صدبار دیگر این فیلم را بسازم باز هم نقش "کاکا 

رستم" را به او مى دهم.»
عرب همچنین اظهار کرد: «برخى مى گویند کیمیایى کجا و عرب کجا در حالى که ایشــان 
فیلم هاى خود را مى ســازند و من هم فیلم هاى خودم را و به نظرم این اظهارات، بى انصافى 
است.» کارگردان فیلم  «داش آکل» بیان کرد: «ما 2/5 میلیارد تومان خرج ساخت این فیلم 
کردیم و 700 میلیون تومان برآورد دستمزد بازیگران شد، برخى از بازیگران به دلیل برخى 
بداخالقى ها در میانه راه سر صحنه نمى آمدند؛ افرادى که در قراردادشان قید شده بود حتى 
ملزم هستند تا 20 روز بعد از پرداخت نشدن دستمزد، حضور پیدا مى کردند. براى مثال حسین 
یارى بى معرفتى کرد و این روزها هم مى گوید استراتژى من این است که در مراسم ها حضور 

پیدا نکنم این در حالى است که او تمام دستمزد خود را دریافت کرده است.»

رضا صادقى با «عاشق ُکشى» مى آید

پول گنده گرفتند و بى معرفتى کردند

امیر نادرى:
عاشق کسانى هستم که 
به من مى گویند بى معرفت

انتقاد تند کارگردان «داش آکل» از بازیگرانش

 از امروز چهارم مهر، فیلم هاى جدیدى روى پرده سینماها خواهند رفت؛ 
فیلم سینمایى «مغزهاى کوچک زنگ زده» ساخته هومن سیدى با بازى 

نوید محمد زاده و فرهاد اصالنى یکى از آنهاست که اکران خواهد شد.
«مغزهاى کوچک زنگ زده» به کارگردانى هومن سیدى و تهیه کنندگى 
سعید ســعدى براى اولین بار در جشنواره فجر ســال پیش به نمایش در 
آمد. این فیلم پس از نمایش در جشنواره تحسین مخاطبان و منتقدان را 
برانگیخت و به عنوان فیلم برگزیده از نگاه مخاطبین نیز انتخاب شــد و 
همچنین در ده رشته براى 11 تندیس بلورین نامزد شد. این اثر، دست آخر 
تندیس هاى بهترین فیلمنامه، بهترین صداگذارى و بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران را کسب کرد. 
«مغزهاى کوچک زنگ زده» جدیدترین ساخته  هومن سیدى و پنجمین 
فیلم بلند او بعد از «خشم و هیاهو» اســت. برخى هومن سیدى را ادامه 

دهنده سینماى اجتماعى اصغر فرهادى مى دانند.
اما «مغزهاى کوچک زنگ زده» داســتان یک باند مواد مخدر در حلبى 
آبادهاى تهران است که از قضا مأمن و پناهگاه کودکان بى سرپرست و 
جوانان بیکار حاشیه شهر اســت. این فیلم در مورد سه برادر است؛ شکور 
و شاهین و شــهروز. شــکور(فرهاد اصالنى) برادر بزرگ تر است و البته 
جاى پدر منفعل خانواده را پر مى کند او یک آشپزخانه (مواد مخدر) دارد. 
شکور بچه هاى بى خانمان را مى خرد و پرورش مى دهد تا بعدتر در خدمت 
آشپزخانه باشند، او سال هاست شاهین را در آشپزخانه خودش دارد اما به 
او پر و بال نمى دهد. شاهین (نوید محمدزاده) البته کمى خل وضع مى زند، 
از آن طرف شهروز با سن کم موقعیت بهترى دارد، شهره هم که خواهر 

خانواده است مسائل خودش را دارد، این همه  داستان نیست... 
منتقدان ســینما «مغزهاى کوچک زنــگ زده» را پس از «ســیزده»، 
«اعترافات ذهن خطرناك من» و «خشــم و هیاهو» متــوازن ترین اثر 
سینمایى ســیدى مى دانند که هم فرم دارد و هم داستان. فیلم با حرکات 
پر تحرك دوربینى بازیگوش شروع مى شود. در دقایق ابتدایى دوربین پر 
جنب و جوش است، برخالف روایتى که کمى دستپاچه و سردرگم است 
و این سردرگمى تا پایان یک ســوم ابتدایى مى ماند. یعنى ما نمى دانیم 

داستانى درباره شاهین داریم یا شکور و روایت کمى دیر به شاهین نزدیک 
مى شود.

البته خیلى ها گفتند و نوشتند که فیلم«مغزهاى کوچک زنگ زده» کپى 
از فیلم «شهرخدا» است که در برزیل ساخته شــده.  فیلمى درباره یکى 
از شهرهاى حومه ریو دوژانیروکه خشــونت بى اخالقى و بزهکارى در 
آن بیداد مى کنــد.  این فیلم در ژانر گانگســترى محصول 2002  بوده و 
روایتى از رشد جرم و جنایت در حاشیه شهر در خالل سال هاى دهه 60تا 
80 میالدى است. اینطور که از فیلم «شــهرخدا» پیداست، دستگیرمان 
مى شود که سیدى در ایده ها وام دار است اما اینکه عیناً کپى باشد، اول باید 

فیلم را دید و بعد قضاوت کرد.

اکران فیلم محبوب تماشاگران جشنواره فجر از امروز 
محیا حمزه

مســابقه «برنده باش» بعد از وقفه اى کوتاه به دلیل عزاى ســرور و ساالر 
شهیدان از فردا مجدداً روى آنتن شبکه 3 مى رود.

مسابقه «برنده باش» به تهیه کنندگى هاشم رضایت و حمید رحیمى نادى 
و با اجراى محمدرضا گلزار که هر هفته پنج شنبه و جمعه روى آنتن شبکه 
3 مى رفت، دو هفته اخیر به احترام ایام عزاى ســرور و ساالر شهیدان 
روى آنتن نرفت و از پنج شنبه این هفته(فردا) مجدداً در کنداکتور شبکه 

3 قرار مى گیرد.
«برنده باش» پنج شنبه و جمعه این هفته مطابق معمول حوالى ساعت 

23 از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
گفتنى است؛ مسابقه «برنده باش» نخســتین برنامه تلویزیونى با 
اجراى محمدرضا گلزار است که با موضوع اطالعات عمومى و با حضور 
شرکت کنندگانى از سراسر کشور روى آنتن شبکه  سوم سیما مى رود.

و این سردرگمى تا پایانیک ســوم ابتدایى مى ماند. یعنى ما نمى دانیم

مســابقه «برند
شهیدان از فردا
مسابقه «برنده
با اجراى مح و
د 3 مى رفت،
روى آنتن نر
3 قرار مىگ
«برنده باش
23 از شبک
گفتنى اس
اجراى مح
شرکت ک

بازگشت رضا گلزار به آنتن شبکه 3
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در راه است
ى و نکونام 
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  دعوا، ترك ایران، آشتى 

اال مبــارزه!
                                                    و ح

                      
2 جدال
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نصــف جهــان همانطور کــه در خبرهــا خواندید
قرعه کشــى رقابت هاى جام حذفــى با حضور 
نماینده هاى 16 تیم راه یافته به این مرحله برگزار 
شد و یکى از قرعه هاى جذاب نبرد دو تیم نساجى 
مازندران و سپاهان را رقم زد؛ دیدارى که به واسطه 
حضور امیرقلعه نویى به عنوان سرمربى سپاهان و 
جواد نکونام به عنوان ســرمربى نساجى مازندران

مى تواند جذابیت هاى ویژه اى داشته باشد.
 نکونام دومین سال مربیگرى خود را در شرایطى 
آغاز کرده که در اولین ســال حضور خود به عنوان 
سرمربى، موفق به رساندن تیمش به رقابت هاى 
لیگ برتر شد، که پس از 24 سال اتفاق افتاد ولى در 
سوى مقابل مربى سابق جواد نکونام در تیم ملى و 
باشگاه استقالل که چندان هم رابطه دوستانه اى با 
یکدیگر در زمان همکارى در استقالل نداشتند، با 
پنج عنوان قهرمانى پرافتخارترین مربى لیگ برتر 

به شمار مى رود.
 در مرحله قبلى مسابقات، نساجى، شاهین لردگان 
را در خانه با نتیجه 5 بر صفر از پیش رو برداشــت 

و در اصفهان هم شــاگردان امیر قلعه نویى مقابل 
شهردارى ماهشــهر به برترى 3 بر یک رسیدند تا 
با توجه به میزبانى هر دو تیم در شروع رقابت هاى 
جام حذفى، قرعه، تعیین کننده میزبان دیدار آنها 
در مرحله یک هشتم باشــد. جالب اینکه قرعه دو 
باشگاه توســط نماینده باشگاه صنعت نفت آبادان 
از گوى خارج شد و رأى به میزبانى نقش جهان داد.

شــاگردان امیر قلعه نویى حاال با ایــن قرعه باید 
بالفاصله پس از دیدار برابر نفت مســجد سلیمان 
که روز پنجم مهرماه برگزار مى شود، خود را آماده 
دیدار جام حذفى برابر نساجى مازندران در تاریخ 12 
یا 13 مهرماه کنند که در نقش جهان برگزار مى شود 
و با از سرگیرى مجدد لیگ هجدهم هم بار دیگر 
در چارچوب هفته نهم لیگ برتر از شاگردان نکونام 
پذیرایى کنند؛ دو دیدارى کــه برگزارى دو بازى 
هیجان انگیز و جذاب را در ورزشگاه نقش جهان از 
سوى دو چهره شناخته شده و البته متفاوت فوتبال 

ایران نوید مى دهد.

 اما این دیدار مى تواند تداعى کننده اختالفات دو 
سرمربى باشد. داستان اختالف قلعه نویى و نکونام 
از لیگ دوازدهم با مصاحبــه هاى نیش دار هر دو 
طرف آغاز شد. با اوج گیرى اختالفات، جواد نکونام 
قبل از آغاز لیگ سیزدهم ساز جدایى کوك کرد اما 
فتح ا... زاده، مدیریت وقت اســتقالل هر طور که 
شده نکونام را براى ماندن متقاعد کرد به این امید 
که کدورت هاى مربى و بازیکن تیمش کمرنگ تر 
شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شرایط بدتر 
هم شد و اختالف مربى و بازیکن استقالل در لیگ 

سیزدهم کامًال علنى شد.
دیگر چیزى براى پنهان کــردن باقى نمانده بود و 
همه مى دانستند که امیر هرگز نمى خواهد نکونام 
در تیمش باشد و نکونام هم چشم دیدن سرمربى 
تیم را نــدارد. در نهایت ایــن اختالفات به جدایى 
نکونام از استقالل منجر شد و این بازیکن تهران را 

به مقصد کویت ترك کرد.

جواد نکونام در روزهــاى ابتدایى مرداد ماه 1393 
زمانى کــه تصمیم به جدایى از اســتقالل گرفت 
مصاحبه اى مفصل با یکى از روزنامه هاى ورزشى 
انجام داد. مصاحبه اى که سبب شد امیر قلعه نویى 
یک هفته بعــد در روز 12 مرداد از جــواد نکونام 
شکایت کند. این شکایت تا مرحله کیفرخواست هم 
پیش رفت اما در نهایت با پادرمیانى پیشکسوتان 
استقالل، قلعه نویى شکایت خود را پس گرفت و با 
یک آشتى کنان همه چیز در ظاهر به اتمام رسید. از 
آن روز به بعد قلعه نویى و نکونام در هیچ مراسمى با 
هم رو به رو نشده اند و قرار است حاال در لیگ برتر 

و جام حذفى مقابل هم قرار بگیرند.

«امید» به اینستاگرام پناه برد!
نصــف جهان موضوعــى که روز دوشــنبه مــورد توجه  اغلب

رسانه هاى مجازى قرار گرفت این بود که سرمربى ذوبى ها دست به 
حرکت جالبى زد و فیلم هاى مربوط به مهمترین اشتباهات داورى علیه تیمش 

را در صفحه اجتماعى خود در اینستاگرام  منتشر کرد.
امید نمازى این روزها اولین سال مربیگرى خود روى نیمکت یکى از تیم هاى لیگ برترى 

را پشت سر مى گذارد. او که پیش از این تنها با تجربه مربیگرى تیم ملى در فوتبال ایران حضور 
داشت اتفاقات مختلفى را براى اولین بار در فوتبال ایران تجربه مى کند. 

اشتباهات داورى در لیگ برتر یکى از آن دسته اتفاقاتى بود که سرمربى ذوبى ها تجربه آن را از سر نگذرانده 
بود. به همین دلیل نمازى در صفحه شــخصى خود در اینستاگرام دست به حرکتى خالقانه و جالب زد. او 

تمام تصاویر ویدئویى مربوط به مهمترین اشتباهات داورى علیه تیم خود را میکس زده و در صفحه 
اجتماعى خود منتشر کرد. این حرکت براى اولین بار توسط یکى از مربیان فوتبال ایران اتفاق 

افتاد و نمازى به این وسیله خواست اشتباهات ُکشنده علیه تیم خود را به تمام هواداران 
خود که صفحه اجتماعى او را پیگیرى مى کنند نشان دهد.

او در متنى که در رابطه با این ویدئو منتشــر کرده، نوشته که ما مى دانیم 
خودمان هم مشکل داریم اما این همه ظلم و بى عدالتى نسبت به 

یک تیم، بس است.

هواداران الغرافه 
به خواهش و تمنا افتادند!

مهدى طارمى انگار در قطر هم دست از موقعیت خراب کردن هایش برنداشته. 
او نه تنها با رفت و برگشــتش به تیم ترکیه  اى، پرســپولیس را نقره داغ کرد بلکه با 

موقعیت  هایى که از دســت مى داد آه از نهاد هواداران باشگاه ســرخپوش هم بلند مى کرد. 
طارمى این فصل در همین ابتدا در لیگ قطر خودش را نشان داده است و هواداران الغرافه هم حاال 

او را با موقعیت هایى که از دست مى دهد مى شناسند. مشاهده تنها چند کامنت از کامنت هاى یک توییت 
مهدى طارمى نشان مى دهد که هواداران الغرافه تقریبًا با عجز و البه از او خواسته اند شانس هاى گلزنى تیم 

را از دست ندهد و البته یکى از هوا داران هم پیش بینى کرده که او مثل همیشه سه تا پنج موقعیت را از 
دست خواهد داد!

برو و خوشحالمان کن!
 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در اینستاگرامش رنج نامه اى را علیه رئیس کمیته 

داوران نوشت و از او خواست سمتش را ترك کند.
بعد از به وجود آمدن اشتباهات داورى فراوان در دیدارهاى ذوب آهن و البته مسائلى که در 

بازى نفت آبادان و پیکان پیش آمد، سعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن در اینستاگرامش مطالبى را 
علیه فریدون اصفهانیان بیان کرد.

در متن آذرى آمده است: «آقاى اصفهانیان! یک عذرخواهى بزرگ به ذوب آهن و هوادارانش بدهکارى، البته 
دردى را دوا نمى کند ولى مى تواند تسکین دهنده دل هاى شکسته و ترمیم کننده ساق هاى خسته و همچنین مشتى 

محکم بر دهان یاوه گویانى باشد که تئورى توطئه و سناریوى آزار را با سمفونى، حسادت و نفرت مى نوازند. از خدا که پنهان 
نیست از شما هم نباشــد جناب رئیس تا ابد. آن، آن، آن، این دیالوگ آخر فریاد سکوت است، بى صدا ولى سهمگین. به شما قبًال 

هشدار دادم که اشتباهات داورى و گذشت اشتباه و چشم پوشــى از آن منجر به فاجعه مى شود. ولى گوش شنوا ندارید و من را متهم 
به نشر اکاذیب کردید. حادثه آبادان نمونه کوچکى از آن دست حوادثى است که گوشــزد کردم، فرض کنید پیکان در آبادان 

هوادار داشت، آن وقت نمى توانستید عمق فاجعه احتمالى را حدس بزنید. زیرا اساساً پیش بینى حوادث جایى در قاموس
 تصمیم گیرى هاى شــما ندارد. آقاى عزیز! فکرى به حال این همه اشتباه بکنید، به جاى اینکه ناظر ویژه بازى 

پنج شنبه باشید.» آذرى در ادامه آورده است: «مى گذاریم باز هم بگذرد ولى گاه بد خواهد گذشت توأم با 
نامالیمتى که دودش در چشم فوتبال مى رود. مردم خسته ما تنها دلخوشى شان فوتبال است، بازى 

زیبایى که با چاشنى بى عدالتى زشــت مى شود، منجر به حادثه مى شــود، روى پله ها، در 
خیابان ها، درون زمین و نهایتاً در قلب مردم تحت فشار. چاره اى، اندیشه اى اگر نیست، 

خداحافظى با شکوهى شاید همه را خوشحال کند؛ قبل از وقوع یک حادثه منجر 
به ندامت و نوش داروى پس از مرگ سهراب!» 

سپاهان اصفهان با برترى برابر فوالد خوزستان در این هفته از رقابت هاى 
لیگ برتر موفق شد به عنوان برترین میزبان تاریخ لیگ برتر از نظر کسب 
پیروزى در بازى هاى خانگى دســت یابد. تیم فوتبال ســپاهان اصفهان 
که تا پیش از بازى هاى هفته هفتــم لیگ برتر، 145 پیروزى در بازى هاى 

خانگى به دست آورده و از این نظر با استقالل تهران مساوى بود، در مقابل 
سرخپوشان اهوازى به صد و چهل و ششمین پیروزى خود در دیدارهاى 
خانگى دست یافت تا از نظر کسب پیروزى به عنوان میزبان باالتر از سایر 

تیم ها در تاریخ این بازى ها قرار گیرد.
از نظر کسب امتیاز در بازى هاى خانگى، باز هم سپاهان اصفهان عملکرد 
بهترى نسبت به ســایر رقباى خود داشــته و 516 امتیاز به دست آورده 
است. پس از زردپوشان اصفهانى، تیم هاى استقالل و پرسپولیس تهران 
به ترتیب بــا 511 و 507 امتیاز در بازى هاى خانگــى در رده هاى بعدى 

قرار دارند.
همچنین، از نظر تعداد گل زده در بازى هاى خانگى، سپاهان اصفهان 

با سه گلى که مقابل فوالد خوزستان به ثمر رساند، توانست فاصله 
دو گل کمتر از پرســپولیس را جبران کند  و به طور مشترك با 

سرخپوشــان تهرانى، برترین تیم هاى تاریخ لیگ برتر 
از نظر تعداد گل زده در بازى هــاى خانگى لقب بگیرند. 

پرسپولیس و سپاهان در تاریخ لیگ برتر 421 گل در 
بازى هاى خانگى به ثمر رسانده اند.

برترین میزبان تاریخ لیگ برتر

نصف جهان  الســد یک پیروزى وحشتناك 
دیگر در لیگ قطر  به دست آورد و این بار با 
پنج گل، الریان را در هم کوبید. پس از پایان 
این مسابقه «مانوئل فریرا»، سرمربى السد 
ضمن تمجید از بازیکنانش گفته: «کاش 
ملى پوشــان کمترى داشــتیم. بازیکنان 
کلیدى ما با دعوت به تیم ملى دچار فشــار 

مضاعف مى شــوند.» در حقیقــت آنچه فریرا 
گفته، خواســته قلبى اغلب مربیان باشگاهى است. در دنیاى 
فوتبال همه از «ویروس فیفا» مى  ترسند و دلشان نمى خواهد 
ستاره هاى شــان را بــه  علت حضــور در تیم ملى از دســت 
بدهند. همین باشگاه پرســپولیس در یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان بیشترین برد را از عدم دعوت بازیکنانش به تیم ملى 
کرد. حاال بماند که برخى پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس 
از اینکه فقط یک بازیکن آنها به تیم ملى دعوت شــده شاکى 
بودند! قطعًا اگر همیــن رویه تا پایان لیــگ قهرمانان ادامه 
داشته باشد، شــانس پرســپولیس براى موفقیت،  بیشتر هم 

خواهد شد.

نصف جهان  «مانوئل نویمایر» در لیگ برتر تنها 25 دقیقه در ترکیب 
استقالل بوده و به نظر مى رسد جزو آن دسته خارجى هاى تاریخ باشگاه 
استقالل خواهد شد که خیلى زود به سمت درهاى خروجى باشگاه 
هدایت خواهد شد و نامش در جشنواره خارجى هاى بنجل این تیم 

ثبت خواهد شد. 
نویمایر نیز مانند «الحاجى گرو» بار مالى سنگینى روى دوش استقالل 
باقى گذاشته و تا امروز نتوانسته خودش را با استقالل منطبق کند. 
نویمایر البته بازیکن بى سابقه اى نیست و سال ها در فوتبال اروپا بازى 

کرده اما «وینفرد شفر» نتوانسته از این بازیکنان بهره کافى ببرد.

روزنامه «االتحاد» امارات خبر داد که کمیته داوران کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قانون تعویض چهارم را در مسابقات جام ملت هاى 
آسیا 2019 امارات تصویب کردند و این قانون در این مسابقات 

اجرا خواهد شد. 
تعویــض چهــارم در مســابقاتى مجاز اســت که بــه وقت

 اضافه بکشــد و تیم ها در 90 دقیقه مجازند همان سه  تعویض 
را انجام بدهند. 

تیم ملى ایران در مسابقات جام ملت هاى آسیا در مرحله گروهى 
با تیم هاى عراق، یمن و ویتنام همگروه است.

به دعوت فدراسیون فوتبال عربستان، تیم ملى عراق در تورنمنت چهارجانبه این کشور شرکت خواهد کرد. به جز این دو کشور تیم هاى 
ملى فوتبال برزیل و آرژانتین نیز در این جام شرکت خواهند کرد و به رقابت مى پردازند.

«همام طــارق» و «بشــار رســن» دو بازیکن اســتقالل و پرســپولیس هم در لیســت «کاتانــچ»، ســرمربى جدید این
 تیم براى تورنمنت مذکور حضور دارند و براى تیم ملى عراق مقابل تیم هــاى برزیل و آرژانتین به میدان خواهند رفت. تیم 

ملى عراق در جام ملت هاى آسیا با تیم ملى ایران هم گروه است و این دیدارهاى تدارکاتى مناسب مى تواند به آنها کمک 
بسیار زیادى بکند.

این تورنمنت که در مهرماه و به میزبانى عربستان انجام مى شود، با حضور عراق، 
آرژانتین و برزیل برگزار خواهد شد تا دو غول فوتبال دنیا و آمریکاى جنوبى 

برابر دو تیم عراق و عربستان به میدان بروند.
بر اساس قرعه کشى انجام شــده، تیم عراق در اولین دیدار برابر آرژانتین به 
میدان مى رود تا همام و بشــار برابر ستاره هاى سرشــناس آرژانتین تجربه 

فوق العاده اى کســب کنند و نبرد جذابى را برگــزار کنند. این دیدار 
20 مهر ماه در کشور عربستان برگزار مى شود و در روز اول 

مسابقات عربستان نیز به مصاف برزیل خواهد رفت.
در روز دوم مســابقات که 24 مهرماه برگزار مى شود، 
عربستان و عراق با یکدیگر دیدار مى کنند و برزیل و 

آرژانتین نیز نبرد فوق العاده اى در خاورمیانه برگزار 
خواهند کرد.

عراقى هاى سرخابى مقابل یاران مسى!

دردى را دوا نمى کند ولىم
محکم بر دهان یاوه گویانى با
نیست از شما هم نباشــد جناب
هشدار دادم که اشتباهات داورىو
به نشر اکاذیب کردید. حادثه آب
هوادار داشت، آن وقت نمى
 تصمیم گیرى هاى شــ
پنجشنبه باشید.» آذ
نامالیمتى که دود
زیبایى که با چ
د خیابان ها،
خداحافظ
بهند

ن انجام مى شود، با حضور عراق، 
تبال دنیا و آمریکاى جنوبى 

ولین دیدار برابر آرژانتین به 
سرشــناس آرژانتین تجربه 

ـزار کنند. این دیدار 
ر روز اول

فت.
 شود، 
ل و 

ر 

نویمایر و جشنواره بنجل ها؟! ترس از ویروس فیــــــــفا! تعویض چهارم مجاز شد

ت هایى که از دست مى دهد مى شناسند. مشاهده تنها چند کامنت از کامنت هاى یک توییت  را با موقعیت او
مهدى طارمى نشان مى دهد که هواداران الغرافه تقریبًا با عجز و البه از او خواسته اند شانس هاى گلزنى تیم 

از هوا داران همپیش بینىکرده که واو مثل همیشه سه تا پنج موقعیت را از از دست ندهد و البته یکى پرا
دست خواهد داد!

هرب ر ز روىپس وش و

ن  الســد یک پیروزى وحشتناك 
گ قطر  به دست آورد و این بار با 
ریان را در هم کوبید. پس از پایان 
فریرا»، سرمربى السد  ه «مانوئل
جید از بازیکنانش گفته: «کاش 
ان کمترى داشــتیم. بازیکنان

با دعوت به تیم ملى دچار فشــار 
ى شــوند.» در حقیقــت آنچه فریرا 

ســته قلبى اغلب مربیان باشگاهى است. در دنیاى 
«ویروس فیفا» مى ترسند و دلشان نمى خواهد  ته از
 شــان را بــه  علت حضــور در تیم ملى از دســت 
ین باشگاه پرســپولیس در یک چهارم نهایى لیگ 
بیشترین برد را از عدم دعوت بازیکنانش به تیم ملى 
بماند که برخى پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس 
ط یک بازیکن آنها به تیم ملى دعوت شــده شاکى 
عًا اگر همیــن رویه تا پایان لیــگ قهرمانان ادامه 
د، شــانس پرســپولیس براى موفقیت،  بیشتر هم 

.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023013409- 97/6/18 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت 
هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000430 مورخ 97/06/18 خانم 
مرضیه یزدیان پور به شــماره شناســنامه 432 کدملى 1291168923 صادره از 
اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء ثمنیه اعیانى 
به مساحت 22/68 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2 فرعى از 5902- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/20 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/07/04 م الف: 244409 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /6/455
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139721702023011259- 6/25 /97 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب مغازه پالك شماره 3551 و 3552 واقع در بازارچه حاج کالنتر بخش چهار 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بنام آقاى کریم ملک محمد فرزند محمدرحیم 
در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمــل نیامده بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/7/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاوریــن اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1397/7/4 م الف: 251478 صفایى- رئیس 

منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان /7/112
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139703902003000013 تاریخ آگهى: 1397/06/27 شماره 
پرونــده: 8900400200300015 آگهــى مزایــده پرونده به شــماره بایگانى 
8900023 به موجب پرونده اجرائى کالســه 8900023 مقدار ســه دانگ مشاع 
از اعیانى ششــدانگ آپارتمان پالك 4999/15270 واقــع در بخش 5 اصفهان 
به نام آقاى محمد امیرى باغبادرانى ذیل صفحــه 131 دفتر 1141 امالك ثبت 
میباشــد به نشــانى اصفهان خیابان فرایبورگ نبش کوچــه 11 پالك 24 طبقه 
دوم ســاختمان امیر و مقدار ســه دانگ مشاع از ششــدانگ اعیانى مغازه پالك 
4793/1989 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقاى محمد امیرى باغبادرانى 
ذیل صفحه 473 دفتر 1068 ثبت اســت به نشــانى اصفهان چهارباغ باال میدان 
آزادى (دروازه شیراز) نبش چهارباغ باال ضلع شــرقى که در قبال طلب خانم بیتا 
فوالدى باغبادرانى بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه 11699 مورخ 1378/4/3 
دفترخانه ازدواج شماره 178 اصفهان (هدیه کالم اله مجید پنجاه هزار ریال مهر 
السنه دویســت و شــصت و دو ریال و تعداد پانصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادى 
و یکصد مثقال طالى ســاخته شده 18 عیار و هزینه ســفر حج واجب ده میلیون 
ریال) و 0/05 اجرائى متعلقه توقیف شــده و حدود، حقوق و مشخصات آن بدین 
شرح مى باشد: اول حدود ششــدانگ اعیانى آپارتمان پالك 4999/15270 واقع 
در بخش 5 اصفهان: شماال اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقى محسوبست 
بطولهاى 7/55 متر و 0/4 متر دیواریست اشــتراکى با آپارتمان طبقه اول سمت 
شمال پالك 15269 فرعى دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى 
است بطولهاى 3/35 متر و 4/4 متر و 6/65 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى 
است با راه پله مشاعى پالك 15261 فرعى ســوم بطول 0/7 متر دیواریست به 
فضاى خیابان شرقا در سه قســمت که قسمت هاى اول و ســوم بطول منحنى 
میباشــد به ترتیب بطول هاى 0/9 متر و 5/95 متر و 1/8 متر پنجره و دیواریست 
به فضاى خیابان جنوبا در 5 قسمت که قسمت دوم بطور منحنى و چهارم به شکل 
پخ است بطولهاى 2/25 متر و 6/7 متر و 2/35 متر 0/68 متر و 0/65 متر پنجره و 
دیوار و نرده تراس است به فضاى حیاط مشاعى پالك 15266 فرعى غربا بطول 
10/35 متر دیواریست به فضاى پالك 4999/1659 دوم حدود ششدانگ اعیانى 
یکباب مغازه پالك 4793/1989 واقع در بخش 5 اصفهان: شــماال بطول 6/25 
متر دیواریست اشتراکى با مغازه 1988 فرعى و شــرقا در سه قسمت که قسمت 
دوم شمالى میباشــد بترتیب بطولهاى 1/7 متر و 1/85 متر و 1/7 متر دیواریست 
اشتراکى با آپارتمان 1992 فرعى و جنوبا بطول 7/55 متر دیواریست اشتراکى با 
مغازه پالك 1990 فرعى و غربا بطول 3/5 متر درب اختصاصى و دیوار با راه پله 
و راه رو 1985 فرعى طبق نظر کارشناس رسمى مساحت پالك 4999/15270 
بمیزان 121/5 مترمربع با تراس و یک واحد پارکینگ با اســکلت بتنى و ســقف 
تیرچه بلوك، سطوح داخلى اندود گچ و نقاشى، کف پوش از سرامیک با سرویس 
هاى بهداشتى از کاشى و سرامیک، آشــپزخانه کابینت ام دى اف با انشعابات آب 
و برق و گاز میباشــد و مســاحت پالك 4793/1989، حدود 24 مترمربع میباشد 
که در حال حاضر بصورت تجارى و تحت عنوان فتونایت (عکاســى) فعالیت دارد 
که با حذف دیوار مشــترك با مغازه ضلع شــمالى فعال بصورت یک واحد میباشد 
که واحد تجارى مذکور در تراز 1/60- بوده که درب ورودى از شیشه سکوریت با 
حفاظ فلزى، کف سرامیک، دکوراسیون داخلى از ام دى اف با انشعابات آب و گاز 
مشترك و برق مستقل میباشد. از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 97/07/22 
در شعبه اول اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان هشت 
بهشــت شــرقى چهارراه حمزه اصفهانى ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد 
رســمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه جمعًا 
6/659/375/000 ریال (مبلغ 3/284/375/000 ریال بابت ســه دانگ مشاع از 
اعیانى ششــدانگ آپارتمان پالك 4999/15270 واقع در بخــش 5 اصفهان و 
مبلغ 3/375/000/000 ریال سه دانگ مشاع از ششــدانگ اعیانى مغازه پالك 
4793/1989 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) شروع و  به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شــود. 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 باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد 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 مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/07/04 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 
نماید. م الف: 252941 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/125

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960562 شــماره دادنامه: 9709976794800249- 97/2/23 
مرجع رسیدگى: شعبه هشت شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: آقاى 
بهمن حیدرى فرزند ابوالقاسم به نشانى اصفهان- خ فروغى- کوچه بهارستان- 
پالك 31 خوانده: آقاى فرهاد بادآهنگ فرزند غالم آقا به نشانى مجهول المکان 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: 
درخصوص دعوى آقاى بهمن حیدرى فرزند ابوالقاســم بــه طرفیت آقاى فرهاد 
بادآهنگ فرزند غالم آقا به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک 
به شــماره 941799- 96/5/5 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/205/000 میلیون 
ریال بابت هزینه دادرســى و 120/000 ریال بابت نشــر آگهى قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/5/5) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعب ه و پس از اتمــام مهلت واخواهى ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 
253068 شعبه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

7/141/

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426797900176 شماره پرونده: 9609986797900512 
شماره بایگانى شعبه: 960512 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
9610096797901181 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976797901889 
محکوم علیه علیرضا ایتى ســجزى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلــغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 297/500/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرســى و هزینه هاى نشر اگهى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 93/08/30 (177406) لغایت زمان وصول در حق محکوم له 
شکراله رجائیان فرزند شاهعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- عالمه امینى (خیابان فردوس- فرعى اول- پالك 279 و پرداخت  نیم 
عشر حق االجرا در حق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفــى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394).  
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 253070 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/142
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106795702015 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986795700473 شــماره بایگانى شــعبه: 970473 آگهــى ابالغ وقت 
رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خسرو محمودى چاهگاهى فرزند محمدحسن- 
خواهان حوریا حسینى دادخواســتى به طرفیت خوانده خسرو محمودى چاهگانى 
به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986795700473 شعبه 27 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/08/15 ساعت 17:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 
253079 شعبه 27 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /7/143
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106794104109 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986794100269 شــماره بایگانى شــعبه: 970271 آگهــى ابالغ وقت 
رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ســیامک یزدانى- خواهان آقاى میثم اسالمى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ســیامک یزدانى به خواسته مطالبه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794100269 شعبه 11 
حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/12 
ســاعت 8:30 تعیین که حسب دســتور 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 کثیراالنتشــار 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- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 253073 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/144
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106836405137 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986836400361 شــماره بایگانى شــعبه: 970409 آگهــى ابالغ وقت 
رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى کمال فررندى فرزند حسن- خواهان خانم 
فاطمه نریمانى فرزند على اصغر دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى کمال فررندى 
فرزند حسن به خواســته طالق به درخواســت زوجه (به تحقق شروط ضم عقد 
بخصوص بندهاى 2 و 4 و 9 و 11 سند ازدواج)  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709986836400361 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/14 ساعت 
11:00 تعیین (جلسه استماع شهادت شــهود خواهان مى باشد) 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 نشــانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ 
میرفندرســکى ( خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 3- اتاق 302. م الف: 253052 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/145
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106837105000 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986837100713 شــماره بایگانى شــعبه: 970795 خواهان آقاى على 
یوســفى فرزند رضا دادخواســتى به طرفیت خانم زهرا زارعى فرزند غالمعلى به 
خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش به درخواســت زوج تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرســتان  اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 11 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شــهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ 
میرفندرســکى (خ میر)-حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالســه 9709986837100713 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 1397/08/12 ســاعت 11/30 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خانم زهرا زارعى فرزند غالمعلى 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 در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. ضمنا داور واجد شرایط خود را که متاهل، داراى 
30 سال سن و از بســتگان سببى یا نسبى باشد را در جلســه دادگاه حاضر نمائید. 
م الف: 253047 شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى) /7/146
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9710106836204874 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986836200221 شماره بایگانى شــعبه: 970256 خواهان لطیفه نعمتى 
به طرفیت خوانده همت نظرى به خواســته طالق به درخواســت زوجه به شماره 
بایگانى 970256 خ 2 دادخواستى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى همت نظرى و درخواســت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن پس از یک هفته 
جهت معرفى داور واجد شرایط (متأهل- حداقل ســى سال سن- آشنا به مسائل 
شرعى و خانوادگى و اجتماعى) به دادگاه مراجعه نماید و در غیر این صورت دادگاه 
وفق مقررات اقدام خواهد کــرد. اصفهان- خ  میرفندرســکى خ میر- حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شــهید قدوســى- طبقه 4 اتاق 402. م 
الف: 253053 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) 

7/147/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى 
اصفهــان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000351 مورخ 97/06/31 آقاى 
حسین خانعلى به شماره شناسنامه 59 کدملى 1286529077 صادره از اصفهان 
فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 10/44 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 5801 و 5801 باقیمانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که به صورت عادى از طرف ســهراب و بهرام و احتــرام خانعلى واگذار 
 گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/04 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/07/19 م الف: 255198 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/157
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى 
اصفهــان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000364 مورخ 97/05/24 آقاى 
حیدر خبازیان به شــماره شناســنامه 7 کدملى 5649605629 صادره از جرقوی ه 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 151/65 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 5625- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/04 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/07/19 
م الف: 255186 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالك مرکزى اصفهان 

7/159/
مزایده

بر اساس پرونده اجرائى کالسه: 9400134 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك 
ثبتى پنج فرعى مجزى شده از چهار صد و هشتاد و سه اصلى که به پالك بیست 
و سه فرعى از چهارصد و هشتاد و سه اصلى اســتاندارد سازى شده است واقع در 
قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان بانضمام کلیه توابــع و لواحق عرفیه 
و انشــعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى آقاى حمید عیدى 
نجف آبادى فرزند مصطفى که به موجب سند شماره 2791 مورخ 1385/04/14 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 802 تهران در رهن بانک سپه شعبه مرکزى 
تهران (اداره حقوقى) قــرار دارد و برابر نامه شــماره 1395/12/280344 مورخ 
1395/07/10 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 102 دفتر جلد 454 
امالك بخش مربوطه ذیل شماره 108648 بنامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد 
و ششدانگ آن محدود است به:شماال به کوچه به طول 10متر شرقا پى دیواریست 
مشترك به طول 45 متر به پالك 483/10 فرعى جنوبا دیواریست بطول 10متر 
به خیابان غربا در دو قســمت اول به طول 23 متر به پــالك 483/6 فرعى دوم 
بطول 22/10 متر به پالك 483/1 فرعى حقوق ارتفاقى ندارد. ازســاعت 9 صبح 
تا 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/07/25 درمحل واحد  اجراى اسناد رسمى اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق 
مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ دوازده میلیارد و چهارصد 
و شــصت میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشــناس رسمى شروع و به 
هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه 
ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هــاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشــد. طبق 
گزارش کارشناس مربوط مورد مزایده به مساحت حدود چهارصد و چهل و هشت 
مترمربع عرصه و عیانى آن به مســاحت حدود پانصد و چهل و پنج متر و شــصت 
دســى مترمربع و به صورت یک واحد تجارى خدماتى با قسمت هاى مختلف مى 
باشد. قسمت انبارى واقع در شمال ملک به مســاحت یکصد مترمربع با کاربرى 
انبارى و موتورخانه داراى دیوار هاى باربر آجرى، سقف تیرآهن و آجر، نازککارى 
انجام شده در داخل در کف موزائیک، دیوارها و سقف داراى پوشش اندود سیمان 
تخته ماله اى مى باشد. ســالن اصلى کارواش با مســاحت 230 متر مربع داراى 
دیوار آجرى و ســتون فلزى (قوطى فلزى)، سقف شیبدار ســبک با پوشش ورق 
هاى موجدار ایرانیت، ســطوح دیوارهاى داخلى اندود سیمان و کف موزائیک مى 
باشــد. ورودى گاراژ از ســالن اصلى کارواش منتهى به خیابان اصلى به مساحت 
شصت  و یک مترمربع (3/55*17/20) داراى دیوار آجرى، سقف تیرآهن و آجر، 
سطوح دیوار آجرنماى پالك، سقف سفیدکارى، کف موزائیک، درب فلزى لوالیى 
و ارتفاع محل حدود 5/5 متر مى باشــد. دو باب مغازه در دو طرف ورودى اصلى 
کارواش به مســاحت 24/30*2 مترمربع داراى دیوار هاى آجرى به عرض سى 
و پنج سانت ، ســقف تیرآهن وآجر، نازککارى انجام شده در سطوح دیوارها، ازاره 
سنگى و بقیه ســطوح دیوار و سقف ســفیدکارى و رنگ مولتى کالر اجرا گردیده 
است و کف پارکت pvc  ، درب مغازه در ســمت گذر درب شیشه اى آلومنیوم و 
درب کرکرهاى فلزى و نماى اجرا شده در ســمت گذر اصلى سنگ ازاره چینى و 
آجرنماى پالك مى باشــد. اتاق هاى کارگرى در انتهاى مغازه ها و در دو طرف 
ورودى کارواش در دو طبقه و به مساحت صد و شش متر مربع داراى دیوار هاى 
باربر و ســقف هاى تیرآهن و آجر و نازك کارى و کف موزاییک و سطوح دیوار و 
سقف سفید کارى و درب هاى فلزى و راه پله ارتباطى فلزى و نماى سمت داخل 
محوطه کارواش آجرنماى پالك میباشد داراى امتیازات آب، برق سه فاز و گاز مى 
باشد. کسانى که مایل به خرید و شــرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد 
مزایده به آدرس: نجف آباد، خیابان دکتر شــریعتى، ملک شمالى(رو به رو خیابان 
رسالت) ، پالك 574  و کدپستى 8514866891 دیدن نمایند. این آگهى دریک 
نوبت درتاریــخ 1397/07/04 دراین روزنامه درج و منتشــر مى گردد. درضمن 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى 
مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل بستانکار مورد مزایده تحت 
پوشش هیچ گونه بیمه اى قرار ندارد. 249303/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى نجف آباد/7/111
 احضار متهم

شماره نامه: 1397009000864807 شــماره پرونده: 9609983732301687 
شــماره بایگانى پرونده: 961828 – موضوع: نامه به مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
جهت نشرآگهى به: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نجف آباد، آگهى احضار متهم- 
احتراما در پرونده کالســه 961828 شــعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب نجف آباد موضوع اتهام آقاى میثم صالحى ، با توجه به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد لذا طبق قانون آیین دادرسى کیفرى، یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار درج تا بدینوســیله به متهم ابالغ گردد تا خود را در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/08/30 ساعت 9 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر شود و در 
صورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام به صــدور تصمیم خواهد گردید. در ضمن 
حق داشــتن وکیل به متهم تفهیم مى گردد.253001/م الف-ســبکتکین دادیار 

شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/7/148
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9509973731100634 شماره پرونده: 8909983732000317 
شماره بایگانى شعبه: 950167 - شــاکى: آقاى مجتبى جمشیدیان قلعه شاهى 
فرزند براتعلى به نشانى گلدشت خ بهشتى ك حبیب الهى پ16 متهم: خانم پریسا 
رضایى  فرزند جهانبخش به نشــانى اصفهان- نجف آباد مجهول المکان اتهام: 
جعل دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
در این پرونده و حسب کیفر خواست صادره دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
نجف آباد خانم پریسا رضایى فرزند جهان بخش متهم است به جعل در اسناد عادى 
با توجه به شکایت شاکى خصوصى(آقاى مجتبى جمشیدیان) و نظریه کارشناس 
اداره تشخیص هویت و تحقیقات انجام شده بزهکارى او محرز تشخیص به استناد 
ماده 536 قانون مجازات اســالمى(تعزیرات) متهم موصوف به تحمل شش ماه 
حبس محکوم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 252996/م الف، جعفرى - رئیس شعبه 102 

کیفرى دو نجف آباد/7/149
 اخطار اجرایى

شماره 2159/96 به موجب راى شــماره 2159/96 تاریخ 1397/01/27 حوزه 5 
امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه رحمان ســبحانى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به فک پالك 
اتومبیل پراید به شــماره انتظامى 598 د 83 ایران 53 و پرداخت نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد. 
محکوم له: مهدى پسته با وکالت خانم عظیمه صادقى به نشانى: نجف آباد خ امام 

بعد از چهار راه شهردارى نبش کوى شــهامت طبقه فوقانى ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. 253881/م الف-شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/150
ابالغ رأى

 راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد به تاریخ 1397/05/24 دروقت 
مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب 
امضاءکننده ذیل تشکیل اســت. پرونده امر به کالســه 1178/96 شوراى حل 
اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده هادى اسکندرى علیرغم 
ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. 
خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررســى محتویات پرونده و استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى 
خواهان حســن حیدریان بطرفیت خوانده هادى اســکندرى به آدرس مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و چهارصد و نود هزار تومان ریال بابت 
واریز وجه کارت به کارت به شــرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه تقدیم دادخواســت (1396/10/26) باتوجه به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلســه دادرســى و تصویرمصدق پرینت 
کارت به کارت مورد ادعاى خواهــان که به امضاى خوانده رســیده و باتوجه به 
عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمــه خود لذا دعوى طروحه 
را محرز و ثابت تشخیص مســتدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بــر محکومیت خوانده هادى اســکندرى به پرداخت 
مبلغ 24/900/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 134/125 ریال 
هزینه دادرســى طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 
دادخواســت لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه 
مى گردد وصول و ایصــال مى گردد درحــق خواهان حســن حیدریان صادر و 
اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده هادى اسکندرى غیابى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. 
253947/م الف شریعتى قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/7/151

 اخطار اجرایى
شماره 609/96 به موجب راى شماره 82 تاریخ 1397/02/09 حوزه دوم شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مجید 
صدرى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 11/580/000 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 224/750 ریال بعنوان هزینه دادرســى و 
پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رســید 1395/03/05 لغایت اجراى 
حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخــت مبلغ 579/000 ریال بعنوان 
نیم عشــر دولتى مى باشــد. محکوم له: امیرحین هدایت به نشانى: تهران- شهر 
رى – خیابان مدرس پالك 142 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 قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 254115/م الف-شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/152
ابالغ اجراییه

 آگهــى ابــالغ اجرائیــه شــماره بایگانــى 9700506 شــماره پرونــده : 1 / 
139704002141000330 شــماره بایگانى پرونده : 9700506 شماره ابالغیه 
: 1397 05102141000891 تاریخ صدور 26 / 6 / 1397 بدین وسیله به وراث  
آقاى  مهردادرحمانى  نام پــدر : حیاتقلى  تاریخ تولد : 20 / 5 /43 شــماره ملى : 
2000548921شماره شناســنامه : 55961 به اســامى حیاتقلى رحمانى نام پدر: 
عمادى تاریخ تولد1308/8/2شماره شناسنامه 235به نشانى شاهین شهر- خانه 
کارگر- فازیک – پالك یک شــمالى – مهتاب رحمانى نــام پدرمهرداد تاریخ 
تولد74/2/19شــماره ملى 1271927993شماره شناســنامه 1271927993به 
نشــانى شــاهین شــهر خ عطارفرعى 3غربى پالك 68مجتمع مهردادواحد 2 
زینب اســکندرعلى پورنام پدرشــیخ بــاران تاریخ تولد1321/7/7شــماره ملى 
5279274712شماره شناسنامه 468به نشانى شاهین شــهرخانه کارگرفازیک 
پالك یک شمالى که درآدرس فوق الذکرابالغ واقعى میسرنشده ابالغ مى گردد 
که برابرسندازدواج شــماره 6855تاریخ ســند:96/2/27دفترخانه صادرکننده : 
دفترخانه ازدواج شماره 85وطالق شــماره 8شهرشــاهین شهراستان اصفهان 
بابت مهریه مندرج درســندازدواج به میزان ( یک جلدکالم اهللا مجید- مهرالسنه 
حضرت زهرا(س) 262ریال ونیم – یک شاخه نبات – مبلغ پنجاه میلیون تومان 
بابت بهاى سه دانگ منزل مسکونى – مقدارده مثقال طالى ساخته شده وتعداد 
سیصدقطعه ســکه کامل بهارآزادى ) بدهکارمى باشــید ( متعاقبا به درخواست 
بستانکارمهریه به قیمت روزتقویم خواهدشــد ) که براثرعدم پرداخت وجه زوجه 
درخواست صدوراجرائیه نموده ، پس ازتشریفات قانونى اجرائیه صادر وبه کالسه 
فوق دراین اجرامطرح مى باشد لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت . 251585 /م الف مجتبى سلطانیان- 

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/ 7/153 
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 97 / 186 شــماره دادنامه 418– 12 / 6 
/ 97 تاریخ رســیدگى : 12 /6 /97 درخصوص دادخواســت دعــوى خواهان : 
مجیدســلطان زاده  ف علــى اکبربه نشــانى گزبرخوارخ حافــظ پ30 بطرفیت 
خوانده  1 – بهروزاســمعیل نژادف محمد بنشــانى مجهول المکان  به خواسته 
مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به اســتنادیک فقره چک بانک ملت به شماره 
1338/183329/24سررســید94/8/14به انضمام هزینه دادرســى وخســارت 
تاخیرتادیه .نظربه دادخواســت خواهان ومســتندا ت تقدیمى شــامل یک برگ 
چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت ازاشــتغال ذمه خوانده نسبت 
به خواهان مى نماید وخوانده نســبت به دعوى خواهان ایــرادى نکرده ودلیلى 
بربرائت خوداقامه ننموده است لذاشورادعوى خواهان راثابت تشخیص ومستندابه 
مواد198-519-522قانون آیین دادرســى مدنى ومواد310و313قانون تجارت 
وماده 3قانون صدورچک مصوب 1382حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته ومبلغ دومیلیون وششصدوبیست 
وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسى وپرداخت خســارت تاخیرتادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه دایره اجراازتاریخ سررسیدچک 94/8/14لغایت 
زمان اجراى حکم درحق خواهان راصادرواعالم مى داردراى صادره غیابى وظرف 
بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین شــورا وســپس ظرف مدت بیست 
روزقابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقى شــاهین شــهرمى باشد . 251596 /م الف 
غالمرضا شکوهى - قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر /7/154 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ضمائم به احسان ســلیمى نبى   دادخواستى مبنى 
برشهربانوخسروى (مطالبه وجه چک )  به طرفیت خانم شهربانوخسروى  خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 334 ش 5 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 14 / 8 / 97 ساعت 15 / 5 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شــد . 251971 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  7/155 
اخطار اجرایى

محکوم علیه نگارگودرزى ف امیرحسین به نشــانى  مجهول المکان محکوم له 
: ابولفضل ســعیدى  ف اکبربه نشــانى : محمودآباد  -  خ 24انبارسنگ سعیدى  
محکوم به : بموجب راى غیابى  شــماره 25 تاریــخ 97/1/29 حوزه 10حقوقى  
شوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهرکه طى دادنامه شــماره – مورخه 
– شــعبه – قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به : پرداخت مبلغ 
96/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 2/410/000ریال هزینه دادرسى 
والصاق تمبروپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى 
بامحاسبه دایره اجرا ازتاریخ تقدیم دادخواســت 96/10/18لغایت زمان پرداخت 
درحق محکوم له وهزینه اجراى حکم که برعهده محکوم علیه مى باشد ماده 34 
قانون اجراى احــکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید .  252867 /  م الف قاضى شــعبه 10حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین 

شهر / 7/156 
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پیرو آگهى مورخ 1397/03/02 نظربه اینکه کلیه امالك خیابان24مترى ازخیابان راه آهن تاخیابان نشاط(وفق 
نقشه ذیل) در مسیرطرح عمرانى تعریض بلوارمذکورقرارداردوباتوجه به ضرورت اجراى طرح برابرتبصره 4ماده 
واحده نحوه تقویم ابنیه امالك واراضى موردنیاز شهردارى مصوب 28آبان 1370 اعالم مى گرددظرف مدت یکماه 
ازتاریخ نشراین آگهى نسبت به معرفى یک 
نفر کارشناس رسمى به عنوان معتمدوپنج 
نفرکارشناس رســمى مرضى الطرفین به 
شهردارى سجزى واقع درمیدان فاطمیه 

اقدام نمایید.
شایان ذکراست کارشناسان مى بایستى 
جزءکارشناســان رســمى دادگسترى 
ومتخصص دررشته ساختمان باشندوظرف 

مدت تعیین شده معرفى گردند. 

ابالغیه نوبت دوم  شهردارى سجزى(اصفهان)

سید محمدمعین الدینى - شهردارسجزى

شاید تیروئید غده  کوچکى باشد اما این غده  پروانه اى شکل که در 
پایین گردنتان قرار گرفته، مســئولیت هاى زیادى دارد. این غده، 
بزرگ ترین غده  درون ریز در بدن اســت و دو نوع هورمون T3 و 
T4 را تولید مى کند که سرعت سوخت انرژى و واکنش به هورمون 
استرس را کنترل مى کند. غده  تیروئید، تنظیم کننده  اشتها، سطح 

انرژى و حتى دماى بدن است.
اگر تیروئیدتان عملکرد طبیعى داشــته باشد متوجه نمى شوید اما 
زمانى که اختاللى در عملکرد آن شروع شود، به سختى مى توان از 
نشانه هاى آن غافل شد. تیروئید مى تواند دچار اختالالت متعددى 
شــود اما پرکارى تیروئید و کم کارى تیروئید، شایع ترین اختالل 
است. در این مطلب به چند عالمت متداول اختالل عملکرد تیروئید 

اشاره مى کنیم.

نازك شدن پوست یا حساس شدن نسبت به لمس
تیروئید، سرعت پوست اندازى پوست را کنترل مى کند. پوست بدن 
آنهایى که پرکارى تیروئید دارند، ســریع تر پوست اندازى مى کند 
و معموًال موجب نازك شــدن و حساس شدن پوست مى شود، اما 
کم کارى تیروئید، پوست اندازى را ُکندتر مى کند و باعث مى شود 
احساس زبرى در پوست ایجاد شــود. سایر مشکالت پوستى که 
نتیجه  پرکارى تیروئید هســتند شامل احســاس رطوبت یا گرما 
در پوســت و افزایش قرمزى در ناحیه  دست ها و صورت مى شود. 
اما در مورد کم کارى تیروئید، احســاس سرما در پوست و رنگ 

پریدگى آن وجود دارد، همچنین التیام 
زخم طوالنى تر مى شود و ته رنگى از 
نارنجى–زرد در پوست ایجاد مى شود 
که علتش «کاروتنمیا» یا همان نارسایى 

تیروئید در تبدیل کاروتن به ویتامین A است.

کاهش وزن زیاد یا افزایش وزن بسیار کم
تیروئید پرکار مى تواند باعث شــود در عرض مدت کوتاهى، وزن 
زیادى را از دست بدهید، حتى اگر اشــتهاى خوبى داشته باشید و 
مقدار غذایى که مى خورید نیز تغییرى نکرده باشد. علت این پدیده 
آن است که پرکارى تیروئید، سوخت و ساز را افزایش مى دهد، اما 
کم کارى تیروئید، سوخت و ساز را ُکند مى کند ولى در بیشتر افراد، 
موجب افزایش وزن قابل توجهى نمى شود. افزایش وزن حدود 45 
کیلوگرم همیشه علتى فراتر از کم کارى تیروئید دارد. افزایش وزنى 
که در نتیجه کم کارى تیروئید به وجود مى آید، چیزى درحدود 2/5 

تا 3 کیلوگرم است.

احساس گرما یا سرماى بسیار زیاد
مى دانید که پرکارى تیروئید، سرعت سوخت و ساز طبیعى بدن را 
باال مى برد و در نتیجه، انرژى را سریع تر مى سوزانید. بنابراین کسانى 
که دچار پرکارى تیروئید هستند، ممکن است شب ها خیس از عرق 
بیدار شوند، زیرا انرژى زیادى را با ضربان قلب تند مى سوزانند. از 
سوى دیگر، کم کارى تیروئید مى تواند باعث شود نیاز به پوشیدن 
لباس بیشترى پیدا کنید، زیرا سرعت ســوخت و ساز بدنتان کم 

مى شود و احساس سرما مى کنید.

اختالل در هیجانات و احساسات
تیروئید پرکار، تأثیر روانى بر هیجانات مى گذارد. معموًال پرکارى 
تیروئید موجب اضطراب، تحریک پذیرى زیاد مى شود. کم کارى 

تیروئید نیز موجب احســاس افســردگى و کناره گیرى از اجتماع 
مى شــود. کم کارى تیروئیــد مى تواند مشــکالت ادراکى مانند 

فراموشى یا ضعف در مهارت هاى حرکتى ایجاد کند.

افت سطح انرژى
هم کم کارى و هم پرکارى تیروئیــد مى تواند منجر به 

افت انرژى در بدن شــود. در مورد کم کارى تیروئید، 
دچار کمبود انرژى براى انجام تقریبًا هر کارى خواهید 
شــد و انگار 24 ساعت شــبانه روز و هفت روز هفته، 
خسته و بى حال هستید. در مورد پرکارى تیروئید نیز، 
سرعت متابولیسم واقعاً باالست و باعث مى شود با افت 
انرژى هاى وحشتناکى روبه رو شوید. پرکارى تیروئید، 
ضربان قلب را بســیار باال مى برد، بنابراین فرد زودتر 
بى انرژى مى شــود. این پایین بودن سطح انرژى، به 

خستگى و ناتوانى تعبیر مى شوند و الگوى خواب 
نیز از کم کارى و پرکارى تیروئید، تأثیر منفى 

مى گیرد.

آشفتگى گوارشى
وضعیت اجابت مزاج، یکى از چیزهایى است که خیلى از افراد دچار 
پرکارى تیروئید دچارش مى شوند و مکرراً نیاز به دستشویى رفتن 

پیدا مى کنند. در مورد کم کارى تیروئید 
نیز یبوست روى مى دهد. بدنى 

که سرعت سوخت و سازش کم اســت، به فواصل طوالنى نیاز به 
اجابت مزاج پیدا مى کند.

ریزش مو
هم در کم کارى تیروئید، ریزش مو وجــود دارد و هم در پرکارى 
تیروئید، اما به روش هاى متفاوت. ریزش موى ناشى از پرکارى 
تیروئید پراکنده تر است و به طور یکنواخت در پوست سر و بدن 
روى مى دهد، اما ریزش موى ناشــى از کــم کارى تیروئید 

معموًال در ناحیه  انتهاى ابروها روى مى دهد.
 

عالئمى از مشکالت تیروئید که باید جدى بگیرید

یک متخصص کودکان افتادن دندان کودکان زیر دو سال را 
دور از انتظار عنوان کرد و افزود: عواملى مانند ضربه خوردن 
دندان، اختالالت استخوانى، مشــکالت ذخیره کلسیم و 
فسفر و مشکالت ســندرومى از عوامل افتادن زودهنگام 

دندان کودك زیر دو سال است.
میرزنده دل در پاســخ به ســئوالى راجع به اینکه اگر دندان 
کودك زیر دو سال افتاده باشــد چه کار باید کرد، گفت: به 
هیچ وجه در کودکان زیر دو سال انتظار افتادن دندان  را به 
صورت غیرضربه اى و غیرترومایى نداریم، مگر در مواردى 
که به دندان کوك ضربه اى خورده و شکسته شده باشد. وى 
ادامه داد: افتادن دندان از ریشــه براى کودکان زیر دو سال 
به صورت روتین و طبیعى دور از انتظار است اما در مواردى 
از قبیل ضربه خوردن، استفاده از شیشه شیر، مصرف آبمیوه 

و شیرینى زیاد ممکن اســت دندان دچار پوسیدگى شود و 
تاج دندان بیافتد؛ نه اینکه دندان به طور کامل افتاده باشد.

میرزنده دل تصریح کرد: اگر در مواردى این اتفاق رخ دهد، 
باید به یکســرى بیمارى هاى زمینه اى خیلــى مهم مانند 
اختالالت اســتخوانى، مشــکالت ذخیره کلسیم و فسفر 
بدن، مشکالت سندرومى که باعث ریزش زودهنگام دندان 
مى شــود مراجعه کنیم. وى ادامه داد: البته این بیمارى ها 
معموًال مجموعه اى از عالیم دارند و بعید است که فقط تنها 

عالمت دندان باشد و حتمًا نیاز به بررسى دارد.
وى افزود: بســیارى از اختــالالت اســتخوانى از طریق 
گرافى فک تشــخیص داده مى شــود و حتمًا باید زیر  نظر 
دندانپزشک متخصص اطفال صورت گیرد تا علت افتادن 

دندان مشخص شود.

 علت افتادن دندان 
کودکان زیر 2 سال

از کلیه سهامداران شرکت نگین تک پرشیا (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 33999 و شناسه ملى 
10860411940 در اداره ثبت شرکت هاى اصفهان دعوت مى شود که در جلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح مورخ 1397/07/19 در دفتر مرکزى شرکت تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

الف- قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس درخصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1395
ب- تصمیم گیرى درخصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1395

ج- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
د- انتخاب بازرسین اصلى و على البدل

ه- تعیین روزنامه کثیر االنتشار

هیئت مدیره

آگهى دعوت سهامداران شرکت نگین تک پرشیا 
(سهامى خاص)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت تجارى خورشید افشان فوالد 
سهامى خاص به شــماره ثبت 42726 و شناسه ملى 
10260605362 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1397/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه مالى و صورت سود و زیان 
سال 1396 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسى 
دقیق آزما تراز به شــماره ثبت 25816 و شناسه ملى 
10320275400 و موسســه حسابرســى کاربرد 
تحقیق به شناســه ملى 10260103000 به ترتیب 
بعنوان بازرس اصلى و على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. - روزنامه نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (252804)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ارتباطات تجارى معراج شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23984 و شناسه ملى 
10260447832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه مالى و صورت ســود و زیان سال 1396 
شرکت به تصویب رسید مهدى بورانى کوپایى به شماره 
ملى 1270531451 و آقاى محمد حسینى کوپایى به 
شماره ملى 5659897398 به ترتیب به عنوان بازرس 
اصلى و بازرس على البدل براى مدت یکســال انتخاب 
شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(252805) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت فنى و مهندسى 
ژرف ســازه اسپادانا ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 44132 و شناســه 
ملــى 10260620177 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1396/10/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - مرتضى 
ترابى به کدملــى 1292214708 ، 
امیرحســین شــرافتى بــه کدملى 
1290850968 و لیــال عابدینى به 
کدملى 0073835374 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى دو سال انتخاب 
شــدند. - قدســیه غفرانى به کدملى 
62297397 و نادعلى ترابى به کدملى 
1281666841 به ترتیب بســمت 
بازرس اصلى و على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(253230) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت دانــش تجهیز 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 46292 و شناســه ملى 
10260643354 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1397/06/03 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى سید محســن غزالى 
اصفهانى شــماره ملى1282882546 و 
آقاى سید مسیح صمیمى اردستانى شماره 
ملى1189366479 و خانم زهرا منوچهرى 
شــماره ملــى1189343657 به عنوان 
اعضــاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند.خانم مرضیه 
سلیمانى شــماره ملى 1290568634 
و خانــم معصومــه جوانى سفیددشــتى 
شماره ملى 1285471970 به ترتیب به 
سمت بازرســان اصلى و على البدل براى 
مدت یکســال انتخاب گردیدند . روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت انتخاب گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  

(252810)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت دانــش تجهیز 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 46292 و شناســه ملى 
10260643354 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1397/06/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى ســید 
مســیح صمیمــى اردســتانى شــماره 
ملى1189366479 به سمت رئیس هیات 
مدیره و آقاى سید محسن غزالى اصفهانى 
شماره ملى1282882546 به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره و خانم زهرا منوچهرى 
شماره ملى1189343657 به سمت عضو 
هیات مدیره و آقاى ســید محسن غزالى 
اصفهانى شماره ملى1282882546 به 
عنوان مدیر عامل براى مدت 2 سال انتخاب 
شــدند. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره مى باشــد . کلیه اوراق ، اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل به 
همراه مهر شــرکت معتبر مى باشد . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (252809)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت فنى و مهندســى ژرف سازه 
اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 44132 و شناسه 
ملى 10260620177 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1396/10/23 مرتضى ترابى به کدملى 
1292214708 بســمت مدیرعامل ، لیال عابدینى به 
کدملى 0073835374 بســمت رئیس هیات مدیره و 
امیرحسین شرافتى به کدملى 1290850968 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شــدند.کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (253231)
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دنیا ســرایى اســت، که ناپایــدارى مقدر او اســت. مردمــش از آنجا 
رخت برخواهند بســت. هم شیرین و گواراســت و هم سبز و خّرم. 
خواســتاران خود را زود مى یابد و مى رباید. هرکــه در او بنگرد، 
دلش را مى فریبد. پس هر توشه نیکو که میّسر است، برگیرید و قدم 
به راه سفر نهید. در دنیا بیش از آنچه شما را بسنده است مخواهید و 

موال على (ع)بیش از آنچه به شما داده است طلب مکنید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

عملیات اجرایى حفاظت موقت گود ایستگاه دیزیچه – 97-3-166/2
5,450,636,390273,000,000جارىاسماعیل ترخان( با ارزیابى کیفى)

اجراى طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالد شهر به روش 97-3-172
344,195,794,2848,200,000,000جارىPC ( دو مرحله اى)

احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر ملک آباد باغبهادران به 97-3-173
12,254,567,178613,000,000جارىروش PC ( دو مرحله اى)

تملک دارایى هاى اجراى قسمتى از خط انتقال فاضالب شهر طالخونچه 97-3-174
1,951,834,11198,000,000سرمایه اى

اجراى خط انتقال آب از خیابان لوله تا مجتمع مسکونى سپهر 97-3-176
13,240,197,726663,000,000جارى( با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/15 

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

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

داخلى(395)

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار:1397/07/04

آگهی مناقصه  و شناسایی  و  ارزیابی کیفی 
شماره آگهى : 87370013
شماره مجوز: 1397.3021

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

 منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد قطعات 
یدکى توربین زیمنس(تقاضاى 9745720) را پس 
از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان داخلى داراي 
صالحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد 
شرایط اعالم شده باشند، می توانند درخواست 
کتبی خود را به همراه مــدارك مورد نیاز جهت 
اعالم آمادگی حداکثر ظــرف مدت 7 روز پس از 
چاپ آگهی به دفتر امور کاالى منطقه دو عملیات 

انتقال گاز ارایه نمایند. 
اطالعات مناقصه:  

1) دستگاه مناقصه گزار:  شرکت انتقال گاز ایران-
منطقه دو عملیات انتقال گاز 

2) مدت اجراى پیمان: 12 ماه شمسی
3) مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 

516/000/000ریال 
4) تولیــد کننــده بایســتی توانایــی ارایه 
ضمانتنامــه هاي انجــام تعهدات و شــرکت
در فرآیند ارجاع کار (مطابق بــا یکی از موارد

درج شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 
ـ . مورخ 94/9/22  شماره 123402/ت50659 ه

هیات محترم وزیران) را دارا باشد. 
5) محل دریافت فرمهاي استعالم ارزیابی کیفی 
و اســناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان– 
نجف آباد منطقه دو عملیــات انتقال گاز– امور 
کاال- تلفــن :031-34042211-34042192 

فکس:031-36278205
6) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر

 7 روز از انتشار آگهى 
7) زمان گشایش پیشنهادها:97/8/15

8) محل گشایش پیشنهاد قیمت : کیلومتر 17 جاده 
اصفهان– نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز 
9) فرایند مناقصــه: عمومى-یک مرحله اي–

ارزیابی کیفی
10) مدت اعتبار پیشنهادات:  حداقل 3 ماه شمسى 
11) قیمتها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ 

کیفیت ارایه گردد.

(اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی همزمان 
توزیع و جمع آوري می گردد)
شرایط و مدارك مورد نیاز متقاضیان

■ کد اقتصادي و شناسۀ ملی
■گواهینامه ثبت نام اشــخاص حقوقی در نظام 

مالیات بر ارزش افزوده 
■گواهی امضا مجاز و تعهــدآور صاحبان امضا 

براساس آگهى آخرین تغییرات معتبر 
■مدارك ارزیابى کیفى شــامل: تــوان مالی،
 تجربه مرتبط، حسن سابقه کافی، توان تجهیزاتی،
توان فنی-برنامه ریــزي و الزامات HSE براي 

اجراي موضوع پیمان 
ضمناً  آگهی فوق در سایتهاي ذیل نیز 

قابل مشاهده می باشد.
   WWW. SHANA.IR

  WWW. NIGC-NIGTC. IR
WWW. NIGC-DIST2. IR

http://iets.mporg.ir

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

شرایط شرکت در مزایده:
- ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى به مبلغ 26/000/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده 
به حساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا 

چک هاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد: شهردارى مبارکه، امور قراردادها (تلفن: 52402021- 031) با واریز مبلغ 
500/000 ریال به حساب سیباى درآمدى به شماره 0105193406005 بنام شهردارى مبارکه

مهلت دریافت اسناد مزایده: در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 97/07/21
مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر 
تا ساعت 13 بعدازظهر دوشنبه مورخ 1397/07/23 به شرح ذیل به دبیرخانه محرمانه این 

شهردارى (حراست) تسلیم و رسید دریافت دارند:
پاکت الف) سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده که به امضا و مهر شرکت کنندگان 

رسیده باشد.
پاکت ب) برگ پیشنهاد قیمت (طبق فرم پیوست)

تبصره 1: پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شــرط بوده و هیچ نوع ابهام، 
قلم خوردگى، عیب و نقص و قلم خوردگى نداشته باشد.

تبصره 2: کلیه پاکت هاى الف و ب بایستى در یک لفاف بزرگ بسته بندى شده و در مهلت مقرر 
به دبیرخانه شهردارى تحویل گردد.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، 
فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شــنبه مورخ 1397/07/24 با حضور 
اعضاى کمیسیون عالى معامالت در محل ساختمان شهردارى

آگهى مزایده عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت اول

نوع ردیف
قیمت پایه متراژکاربرىمزایده

آدرس محلمجوز شوراکارشناسى

فروش 1
23/57 مسکونىزمین

مترمربع
از قرار هر مترمربع 

 22/000/000
ریال

97/645
1397/06/03

مبارکه- بلوار 
والیت- میدان 
امام حسن(ع)

همزمان با ســومین روز از هفته دفاع مقدس و بــه منظور یادآوري 
حماسه هاى رزمندگان سرافراز و شهداى ســالهاي دفاع مقدس و 
ارج نهادن به فداکارى هاى شهداي مدافع حرم ، صبحگاه مشترك 
نظامی همچون سال هاي گذشته با حضور جمعی از مسئولین سیاسى 
و نظامی اســتان اصفهان ، شهرســتان لنجان ، مدیران، بسیجیان 
وکارکنان و مجاهدان خط اول جبهه صنعــت و همچنین جمعی از 
خانواده هاي معظم شــهدا و ایثارگران درمقابل ســاختمان توحید 

ذوب آهن اصفهان برگزار گردید .
در این مراسم با شکوه که صبح روز دوشنبه 2 مهرماه ؛ مصادف با روز 
14محرم ، ماه پیروزي خون بر شمشیر وایام اسارت خاندان اهل بیت 
(ع) در صحراى کربال برگزار و حال و هواي محرم و عزاداري سرور و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و یاران باوفایش را داشت 
،ضمن اداي احترام در مقابل تمثال مبارك 286 شــهید دفاع مقدس 

ذوب آهن اصفهان ، از یگان هاي نمونه  نظامی ، انتظامی و کارگرى 
استان و منطقه شامل حاضر در جایگاه سان دیدند. 

   ما درگیر جنگ اقتصادى با دشمن و در رأس آنها آمریکا 
هستیم

دراین مراسم با شکوه ، سردار دکتر غالمرضا جاللى رییس سازمان 
پدافند غیر عامل کشور  ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس وعرض 
تسلیت به مناسبت  شهادت شهداى عملیات تروریستى اخیر در اهواز 
توسط  ایادى امریکا ، اســراییل و وهابیون آل سعود گفت :درتمامى 
جنگ هاى قبلى در ایران و حتى طى جنگ هاى جهانى اول ودوم که 
ایران اعالم بى طرفى نمود ودرگیر جنگ هم نشــده بود ما خسارات 
؛تلفات و بخش هایى از ســرزمین خود را از دست دادیم ولى در طى 
8 سال دفاع مقدس با تقدیم شهداى پر افتخار وجانبازى عزیزانمان ، 
وجبى از کشور خود را از دست ندادیم. وى رمز پیروزى هاى رزمندگان 

اسالم را تبعیت آنها از اسالم و رهبرى و در هم آمیختگى فرهنگ دفاع 
مقدس با فرهنگ عاشورا ذکر نمود و ارج نهادن به شهدا وگرامیداشت 
سالگرد دفاع مقدس  درهر ســال را به همین دلیل ضرورى و واجب 
دانست. سردار جاللى با اشاره به شرایط فعلى کشور گفت : هم اکنون 
ما درگیر جنگ اقتصادى با دشمن هستیم و این نوع جنگ ، با جنگ 
نظامى متفاوت بوده والزم است که مردم و مسئولین با درك درست 
از این جنگ و احســاس کامل آن ،  به مبارزه با دشمن و در رأس آن 
آمریکا بپردازند.وى افزود مردم در ایام دفاع مقدس با تفکر بســیجى 
وعاشورایى جنگ را درك کرده وتمام قوا در مقابل دشمن بودند وحتى 
اجناس کوپنى وسهمیه اى خود را به جبهه تقدیم مى کردند . پیروزى 
بر داعش در عراق و سوریه نیز با همین فرهنگ میسر شد و امروز نیز 
باید همین روحیه در بین مردم ومسئولین گسترش یابد. وى در ادامه 
به  شرح توطئه هاى  اقتصادى دشمن اشاره کرده ونحوه  خنثى سازى 

و عبور از آن را برشمرد. 
   ذوب آهن آماده هرگونه فداکارى است 

در ابتداي این مراســم ویژه ، مهندس منصور یزدى زاده  مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان نیز طى سخنانى ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهداي جنگ تحمیلى،خصوصًا شــهداى ذوب آهن گفت : امنیت و 
استقالل کشورمان همواره مدیون  حماسه آفرینى هاى  رزمندگان، 
شهدا و ایثار گران و خانوادهایشان  بوده و از خدا می خواهیم که ما را در 
ایفاي رسالت خود، پاسداري از حرمت خون شهداي انقالب و پیشرفت 
درجبهه صنعت وتولید کمک کند. وى افزود در ســال جاري  وسال 
آینده مهم ترین هدف شرکت افزایش تولید بوده و به یارى خدا وهمت 
همکاران  و استفاده کامل از ظرفیت ها جهت تحقق کامل این مهم ، 
دل مقام معظم رهبرى وخانواده هاى شهدا شاد خواهد شد. مهندس 
یزدى زاده با اشاره به شــرایط موجود وظرفیت هاى تولید شرکت و 

نقش ذوب آهــن دردوران دفاع مقدس گفــت : ذوب آهن اصفهان 
همانند زمان جنگ  در شرایط فعلى نیز آماده هرگونه فداکارى درهر 

نقطه  از کشور است. 
در ادامه این مراسم تجلیل از خانواده 10 شهید ، جانبازان مدافع وطن 
و مدافع حرم و نخبگان علمى، ورزشــى  ، واحدها و یگان هاي نمونه 
نظامی  وانتظامى از سپاه پاسداران، بســیج ، ارتش و نیروى انتظامی 
اســتان، ذوب آهن اصفهان و همچنین یگانهاى نمونه اقوام ایرانى ، 
نخبگان علمى ، ورزش هاي رزمی و باســتانی ، پرستاري ، کارگري،  
آتش نشانی ، غواص،  موتور سواران ،پیشمرگان ُکرد مسلمان از استان 
کردستان ، واحدهاى موشکى و زرهى  سنگین لشکر 8 نجف اشرف و 
پدافند هوایى و ...از سطح استان ، شهرستان لنجان، ذوب آهن اصفهان 
و حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان  شرکت  با نظم وترتیب و همراه 

با مارش نظامى از جلوي جایگاه رژه رفتند .

آیین صبحگاه مشترك نظامی در ذوب آهن اصفهان برگزارشد

ذوب آهن اصفهان خط اول جبهه صنعت و نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است


