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عالیم ابتال به عفونت قرنیهبرپایى نمایشگاه فناورى و استارت آپ ها در نصف جهان کارگاه بازیگرى ترانه علیدوستى در جشنواره توکیو12 دقیقه کسى به تروریست ها تیراندازى نکرد مربع برموداى سپاهان! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

وقتى لبنیات باید از  رژیم غذایى حذف شود

یک میلیون قطعه مرغ معدوم شد
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روایت شنیده نشده از 
روز حمله تروریست ها در اهواز

دفتر مشق، زیر بار نخود!

تنظیم بازار گوشت قرمز 
توسط بخش خصوصی 

و دولتی قدرت طلب، 5
خشونت طلب و 

سرخوش!
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چه عدم تحمل الکتوز در شما تشخیص داده شده باشد یا آلرژى به شیر داشته باشید و 
چه این گونه نباشد، محصوالت لبنى مى توانند برخى عوارض نامطلوب را براى بدن 

شما به همراه داشته باشند.

«دونالد ترامــپ»، رئیس جمهــور آمریکا روز
 سه شنبه در نشست مجمع عمومى سازمان ملل 
سخنرانى کرد و به مسائل مختلفى از جمله ایران، 
کره شمالى، تغییرات آب و هوایى و امنیت جهانى 
اشــاره کرد. در طول دومین ســخنرانى دونالد 
ترامپ در نشست مجمع عمومى سازمان ملل در 
مقابل سران دیگر کشورها، وى نخست به تعریف 

و تمجید از خود و ...

آغاز پیچ خطرناك لیگ براى سپاهانآغاز پیچ خطرناك لیگ براى سپاهان
5

در 13 کانون بحرانى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 3 شهرستان استان اصفهان؛

ابهام در سرنوشت مجموعه جنجالى
 شبکه نمایش خانگى

سریال16+ «ممنوعه» 
توقیف نشده!

ماهى پرنده 
در راه ایــران!

«برزیل فیک» را ناك اوت کنید!
هفته هشتم از دور رفت رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
فردا جمعه 6 مهرماه با برگزارى پنج دیدار ادامه مى یابد 
که در یکــى از این رقابت ها ذوب آهن در ورزشــگاه 
فوالدشــهر، مقابل تیم صنعت نفت آبادان به میدان 

مى رود. شاگردان نمازى که پس از شکست هفته ششم 
برابر پدیده، 3 امتیاز ارزشمند مقابل استقالل خوزستان 
را هم از دســت دادند، همچنان روى نوار ناکامى قدم 

برمى دارند و ...
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ذوب آهن- صنعت نفت آبادان، فردا در فوالدشهر

توضیحات :
1- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از ملک ضرورى است.

2- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدى براى مزایده گر ( متقاضى خرید )ایجاد نکرده و مزایده گذار ( بانک ) در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
3- هزینه آگهى بر عهده ى برندگان مزایده مى باشد.

آگهى  مزایــدهآگهى  مزایــده
13971397//0707//0505

بانک مهر اقتصاد اســتان اصفهان در نظــر دارد امالك مشــروحه ى ذیل را از طریق مزایــده به فروش برســاند. متقاضیان مى تواننــد از تاریخ این آگهى بــه مدت 10 روز
 (بدون احتســاب روزهاى تعطیل) جهت کســب اطالعات بیشــتر، بازدید از ملک، دریافت فرم شــرکت در مزایــده، تکمیل مدارك و ارائه ى پیشــنهاد قیمت ، به نشــانى 
اصفهان، پل ابوذر، ابتداى خ توحید، سرپرســتى بانک مهر اقتصاد، طبقه ى چهارم ، مدیریت پشــتیبانى و مهندســى مراجعه نموده و یا با شــماره تلفن 38100 داخلى 135 و

 تلفن همراه  09138756642 و 09103622531  تماس حاصل نمایند.

وضعیتمشخصات ملکقیمت پایه(ریال)اعیانعرصهپالك ثبتىنوع ملکنشانى ملکردیف

اصفهان –  شاهین شهر    - خیابان حافظ شمالى -1
انتقال قطعىمسکونى501,100,000,000 /79  -43734 /301آپارتمان  فرعى یک شرقى 

اصفهان –  خیابان جى شیر–  مجموعه مسکونى2
انتقال قطعىمسکونى703,850,000,000 /131 -504 /11548آپارتمان مشتاق فرهنگیان 

انتقال قطعىمسکونى142,200,000,000 /77 -1258 /24آپارتمانکاشان –  خیابان امیر کبیر روبروى بانک ملى 3

اصفهان  - چهارباغ باال  - خیابان نیکبخت –4
انتقال قطعىمسکونى373,800,000,000  /60_262  /4798آپارتمان نرسیده به چهارراه نیکبخت  - مقابل دادگسترى 

اصفهان  - چهارباغ باال  - خیابان نیکبخت –5
انتقال قطعىمسکونى585,900,000,000  /118_266  /4798آپارتمان نرسیده به چهارراه نیکبخت  -  مقابل دادگسترى

اداره امور شعب استان اصفهان

وتوقیتوقیف
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تحلیل «زبان بدن» ترامپ 
هنگام سخنرانى اش در سازمان ملل

کنترل و نظارت پلیس بر مهدهاى کودك 

ایران ظرفیت هاى 
الزم بـــراى توسعه 

گردشگرى را 
داراست

در اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان 
عنوان شد

قدرت5
خشون

سرخ
«دونالد ترامــپ»
 سه شنبه در نشست
م سخنرانى کرد و به
کره شمالى، تغییرات
اشــاره کرد. در طو
ترامپ در نشست م
مقابل سران دیگر ک
تمجید از خود و .. و

ماهى پرندهرپرىى پرنده اهى
نهررددر راه ایــران! در راه ایــران!رــ

شود

7
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عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
گفت: چهار تروریســت در رژه اهواز به راحتى 12 دقیقه 
تیراندازى کرده، رفت وآمد داشتند، خشاب خود را عوض 

کردند و با هم صحبت مى کردند.
سیدحسین نقوى حســینى در خصوص جلسه بررسى 
حادثه تروریســتى رژه اهواز در این کمیسیون گفت: در 
این جلسه دو فیلم تأثرآور به نمایش گذاشته شد که بسیار 
همه ما را متأسف کرد چون چهار تروریست به راحتى 12 
دقیقه تیراندازى کرد ه، رفت وآمد داشتند، خشاب خود را 
عوض کردند و با هم صحبت مى کردند و هیچکس به 
آنها حتى شلیک هم نکرد. این جاى تأسف دارد که اینها 

در این مدت به راحتى حرکت کردند و حتى به مجروحین 
تیر خالص مى زدند.

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس ادامه داد: طبق آنچه 
در فیلم نشان داده شد، یکى از این تروریست ها صبح روز 
قبل از رژه مى آید و کامًال محیــط را براندازى عملیاتى 
مى کند؛ یعنى از ابتدا تا انتهاى خیابان را مى رود و مى آید و 

هیچ نیروى امنیتى و نظارتى آنجا حضور ندارد.
وى اضافه کرد: گفته مى شود خانه تیمى این تروریست ها 
کشــف و 22 نفر از مرتبطین با آنها دستگیر شدند، حاال 
ســئوال این اســت که چرا این اتفاق بعــد از عملیات

 مى افتد؟ 

دیروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادى طرح جدید پنج 
میلیون و 70 هزار تومان و ســکه تمام بهار آزادى طرح 
قدیم چهار میلیون و 551 هزار تومان معامله شد. در بازار 
آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادى دو میلیون و 430 هزار 
تومان، ربع ســکه یک میلیون و 400 هزار تومان و هر 
قطعه سکه گرمى 700 هزار تومان فروخته مى شد. هر 
گرم طالى 18 عیار نیــز 512 هزار تومان ارزش گذارى 

شده بود.
دیروز در بازار آزاد قیمت دالر 17 هزار تومان، قیمت یورو 
20 هزار و 658 تومان، قیمت پوند 23 هزار و 102 تومان 

و قیمت درهم امارات 4769 تومان شد.

قیمت یورو در مرکز مبادالت ارزى بــا افزایش قیمت 
نسبت به روز سه شنبه 4942 تومان اعالم شد درحالى 
که نرخ این ارز در بازار آزاد طى روزهاى اخیر به 20 هزار 
تومان رسیده است. هم اکنون یوروى دولتى با آزاد بیش 

از 15 هزار تومان اختالف دارد.
در معامالت رســمى، قیمت درهم امــارات نیز 1143 
تومان ثابت مانــده  درحالى که قیمت ایــن ارز در بازار 
آزاد 4510 تومان اســت؛ ضمن اینکه پوند انگلیس نیز 
در مرکز مبادالت 5534 تومــان قیمت خورده درحالى 
که این ارز در بازار آزاد بیــش از 22 هزار تومان فروخته 

مى شود.

12 دقیقه کسى به تروریست ها 
تیراندازى نکرد

سکه 5 میلیونى شد
هر گرم طال 512 هزار تومان

کمبود سوخت شایعه است
روانـى  جـو    خبرگزارى صدا و سیما |
ایجاد شده ناشى از انتشار شایعاتى درباره کمبود سوخت 
در روزهاى گذشته سـبب ازدحام در جایگاه هاى عرضه 
سوخت شده است، به نحوى که مقدار فروش سوخت در 
برخى جایگاه هاى مهم در مراکز استان ها تا 300 درصد 
افزایش یافته است. این درحالى است که مدیران برخى 
مناطق شـرکت ملى پخـش فرآورده هاى نفتـى تأکید 
مى کنند مشکلى در تأمین و توزیع سوخت جایگاه هاى 
سراسر کشور وجود ندارد و مردم از ازدحام در جایگاه هاى 

عرضه سوخت خوددارى کنند.

مردم چقدر صبر کنند؟
آیت  ا... نورى همدانـى، مرجع تقلید    تسنیم|
شـیعیان با اشـاره به وضعیت معیشـتى مردم ابراز کرد: 
مردم از لحاظ معیشـت در مضیقه و سختى هستند، این 
موضوعى بوده که به ارز و سـکه مربوط نیسـت بلکه به 
توجهات مسـئوالن برمى گـردد، مردم چقـدر باید صبر 
کنند، تا مشکالت معیشتى شان حل شود، مضیقه مردم 
یک مصیبتى در جامعه است که باید مسئوالن و مرجعیت 
به آن توجه داشته باشند، اگر بى کفایتى هست باید آن را 

مورد توجه قرار دهیم و با آن برخورد کنیم.

شاهزاده هاى بى آسایش
  خبرگزارى حوزه | آیـت ا...مصباح یـزدى، 
رئیس مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره) گفت: 
شاهزاده هاى سـعودى از ترس کشته شدن، آسایش در 
زندگى ندارند و اینطور نیست که دنیا سبب راحتى انسان 
شود، باید مواظب رفتارمان باشیم که فردا پشیمان نشویم.

گزینه هاى جدید شهردارى
عبـاس آخونـدى و محسـن    انصاف نیوز |
هاشمى رفسنجانى، دو گزینه  جدى جایگزینى محمدعلى 
افشانى در شهردارى تهران هستند. این دو گزینه که در 
حال حاضر یکى وزیر راه و دیگرى رئیس شـوراى شهر 
تهران هستند، براى جایگزینى افشانى مخالفانى نیز دارند، 
اما تا اینجا محتمل ترین گزینه هاى شهردارى تهران به 
نظر مى رسند هر چند هنوز اینکه قانون منع به کارگیرى 

بازنشستگان مشمول افشانى مى شود، قطعى نیست.

نامه هاشمى به رهبر انقالب
  روزنو | محسن هاشـمى، رئیس شـوراى شهر 
تهـران از نـگارش نامه اى بـه رهبر انقالب بـراى بیان 
مشـکالت تهران خبر داد. وى که پیش تر عنوان کرده 
بود اگـر نگذارند تهران توسـعه بیابد، گالیه خـود را نزد 
رهبر انقالب مى بریم، گفـت: من اخیراً نامـه اى حدود 
یک صفحه و نیم خدمت مقام معظم رهبرى نوشتم و در 
آن تمام چالش هاى شـهر تهران را مطرح کردم و در آن 

از ایشان درخواست کردم که اگر مى توانند کمک کنند. 

موز خپل تولید کردیم!
بهزاد نبوى، وزیر صنایع سنگین در دوران    روزنو |
دفاع مقدس با بیان اینکه کنترل و نظارت توزیع کاالهاى 
اساسـى در دوران جنگ موفـق بود گفت: مـن در زمان 
جنگ بچه کوچک داشـتم. واقعًا کیفیت البسـه ایرانى 
با البسـه خارجى برابرى مى کـرد. ما آن وقت مـوز وارد 
نمى کردیم و در سال هاى پایانى جنگ موزهاى کوچک 
و البته خپل تولید کرده بودیم. خودروى خارجى در زمان 

جنگ حتى یک دستگاه هم وارد نشد.

 «بمال»، فارسى است!
  ایسنا| وزیر بهداشـت در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که علت 
ایجاد حاشیه اخیر براى او در یکى از سفرهاى استانى وى، 
چه بوده اسـت؟ گفت: حاشیه، درست مى شـود و ما هم 
مستثنى نیسـتیم. اما در مورد این موضوع، یکى از مردم 
عزیزى که بارها دیدمشـان، مشـکل شخصى پزشکى 
داشـت که راهنمایى اش کـردم و به جاى ماسـاژ از واژه 
فارسى اش اسـتفاده کردم. این کارى اسـت که ما براى 

مادران و فرزندانمان هم استفاده مى کنیم.

خبرخوان
فروش «دى وى دى» 

نصف شد!
مؤسسه  مدیرعامل    سینما سینما |
هنرهاى تصویرى «ســوره» با اشاره به ناموفق 
ماندن تالش هاى صورت گرفته براى جلوگیرى 
از افزایش مجدد قیمت دى وى دى در سال جارى 
گفت: با  رسیدن قیمت به ده هزار تومان در تهران 
و هشت هزار تومان در شهرستان ها، فروش ما 
50 درصد کاهش داشته است اما اگر این مبلغ را 
به دالر هم حساب کنید حتى کمتر از قیمت یک 

بلیت سینماست.

سریع السیر 
از مکه به مدینه 

  ایسنا| پروژه قطار سریع السیر حرمین 
که دو شــهر مکه و مدینه را به یکدیگر متصل 
مى کند پس از 9 سال ســرانجام  افتتاح شد. این 
قطار برقى که ظرفیــت جابه جایى 60 میلیون 
مسافر در سال را دارد، با سرعت 300 کیلومتر بر 
ساعت در فاصله دو ساعت و ده دقیقه بین دو شهر 

مقدس مکه و مدینه تردد مى کند. 

در انتظار یک کانون غبارى
على جعفــرى، متخصص محیط     پانا |
زیست مى گوید دریاچه نمک قم به طور کامل 
خشک نشده ولى روند خشکى این دریاچه جدى 
است و خشک شدن آن باعث مى شود کانون هاى 

جدید تولید گرد و غبار ایجاد شود.

کلیه درد دانشجویى!
هرچنــد که در    خبرگزارى دانشجو|
دو سال اخیر بیشــتر خوابگاه هاى دانشجویى 
دانشگاه ارومیه تعمیر شده، اما چندین سال است 
که دانشجویان این دانشگاه به علت آهکى بودن 
آب آشــامیدنى خوابگاه هاى این دانشگاه دچار 
درد کلیه مى شوند. عبدالناصر نظریانى، معاون 
دانشــجویى دانشــگاه ارومیه مى گوید: برآورد 
هزینه اى که کردیم، حــدود 14 میلیارد تومان 

هزینه بهبود کیفیت آب دانشگاه است.

«ریال»، مى ماند
کمیســیون اقتصادى مجلس در  | 598   
نشســت خود مصوب کرد که واحد پول ایران 
«ریال» بماند.  قبًال بحث تبدیل ریال به تومان 
و حذف صفر آخر پول ملى مطــرح بود که این 
موضوع در مصوبه کمیسیون اقتصادى به علت 

شرایط موجود دیده نشده است.

دفتر مشق، زیر بار نخود!
مأموران گمرك باشماق     افکار نیوز |
در مریوان حین بازرسى از یک محموله صادراتى 
نخود، 120 کارتن به وزن 3200 کیلوگرم کاالى 
ممنوعه صادراتى دفترچه مشق کشف و ضبط 
کردند. این محموله قاچاق در انتهاى این کامیون 

جاسازى شده بود که کشف و ضبط شد.

گوجه!
به دنبــال گران شــدن گوجه     نوداد |
فرنگى، کاربرى نوشــته: «گوجه شــد 7000 
تومن، دیگــه املت هم نمى تونیــم بخوریم!» 
کاربر دیگرى نوشــته: «گوجه یه جورى گرون 
شــده که انگار به جاى کود، آب و نور خورشید، 
دالر مى ریــزن پاش که شــده 7000 تومن!»  
کاربرى نوشته: «مگه گوجه رو با دالر چند حساب 
مى کنن که اینقدر گرون شده!» کاربر دیگرى 
نوشته: « االن دیگه الکچرى ترین ماشین، پراید 
گوجه ایه!» کاربر دیگرى هم نوشته: «قبالً  وقتى 
مى رفتیم کبابى طرف مى پرســید کنار کباب 
گوجه هم بزنم یا نه؟ االن باید بپرسه کنار گوجه، 

کباب بذارم؟!» 

یکى از روحانیون مرتبط با دفتر آیت ا... سید محمدعلى 
موسوى جزایرى، نماینده ولى فقیه در استان خوزستان در 
روایتى شنیده نشده از روز حمله تروریست ها به رژه اهواز، 
مى گوید کدام فرماندهان روى زمین دراز نمى کشند و با 

تروریست ها وارد جنگ مى شوند. 
حجت االسالم کمیل عســاکره مى گوید: محافظى که 
پشت آیت ا... ایستاده بود، تعریف مى کرد، حاج آقا را روى 
زمین انداختم و روى ایشان افتادم. شخصیت هایى که در 
جایگاه ایســتاده بودند، بعد از اینکه متوجه حمله شدند، 
روى زمین خوابیدند، اما آقاى حسین باقرزاده، مدیرکل 
اطالعات خوزستان از جا بلند مى شــود و از دیگران هم 
مى خواهد بایســتند. ســردار احمد دانش پژوه، فرمانده 
قرارگاه کربال و ســرتیپ محمد مختارى از فرماندهان 

ارتش از جایگاه پایین مى آیند و با مهاجمان شــروع به 
جنگیدن مى کنند.  آقاى دانش پژوه به سمت تروریست ها 
مى رود و محافظ ایشان از جایگاه پایین مى آید و با شلیک 
به سمت تروریست ها، یکى را به درك واصل مى کند. آن 
زمان آقاى دانش پژوه اسلحه یکى از محافظان را مى گیرد 
و با تروریست ها درگیر مى شود. سرانجام مى تواند یکى از 
آنها را به هالکت برساند. آقاى مختارى هم با اینها درگیر 
مى شود و مى تواند یکى دیگر از آنها را به هالکت برساند. 
همان لحظه، یکى از محافظان آیت ا...  جزایرى هم پایین 
جایگاه بودند. ایشان در تصاویر منتشر شده از حادثه هم 
حضور داشــتند. در لحظاتى که تروریست ها مردم را به 
رگبار بسته بودند، ایشــان به دنبال یکى از تروریست ها 

مى رود. 

پایگاه اطالع رسانى «مشرق نیوز»، دیروز این تصویر از حادثه تروریستى اهواز را منتشر کرد. این اولین عکس 
واضح  از تیراندازى یکى از تروریست ها به مراسم رژه در اهواز است.

نوزاد شش ماهه در غســالخانه باغ رضوان شهردارى ارومیه 
جان دوباره گرفت و دوباره از دنیا رفت . پیرو اخبار منتشرشده 
درباره زنده شدن نوزاد شش ماهه، رئیس سازمان آرامستان هاى 
شــهردارى ارومیه خبر فوق را تأیید کرد و گفت:  نوزاد شش 
ماهه که شــب قبل از ارجاع به باغ رضوان، فوت کرده بود در 
زمان غسل میت در غســالخانه دوباره دیده به جهان گشود. 
حجت االسالم و المسلمین امیر عباس عابدینى در شرح ماجرا 
اظهار کرد: پدر فرزندان دوقلویى که هر دوى آنها فوت کرده 
بودند یک شب پس از فوت براى غسل نوزادان و طى کردن 
روال تدفین به غسالخانه باغ رضوان ارومیه مراجعه کرده بود 

که متوجه مى شود یکى از نوزادان فوت کرده در حین غسل 
دادن جان گرفت و گریه کرد. وى افزود: بر اساس نظر پزشک 
معالج، این نوزاد همه عالیم حیاتى خود را از دست داده بود و 
پزشک بیمارستان نیز فوت این نوزاد را تأیید کرده بود اما دوباره 
زنده شــد. وى افزود: پس از زنده شدن این کودك به سرعت 
کار انتقال وى به مراکز درمانى انجام شد و زیر دستگاه هاى 
مربوطه پزشکى قرار گرفت. عابدینى افزود: متأسفانه صبح روز 
چهارشنبه(دیروز) و کمتر از 24 ساعت پس از این واقعه مجدداً 
بستگان این کودك پیکر بى جان وى را به غسالخانه آوردند و 

پس  از غسل و مراسم کفن ودفن به خاك سپرده شد.

عضو شوراى شهرستان بشرویه از شهرستان هاى استان 
خراسان جنوبى با اشاره به مشکالت این شهرستان گفت: 
استان خراسان جنوبى، استانى بسیار فقیر است. ما مدیران 
ضعیفى داریم که از نگاه من؛ مدیریت کارآمدى ندارند. 
برخى از آنها فقط به دنبال میز و حقوقى هستند که ماهانه 

دریافت مى کنند.
حسین زاده با بیان اینکه مشکالت جاده اى؛ دسترسى و 
خروج از شهرستان را سخت کرده است، ادامه داد: اولین و 
آخرین بارى که جاده اى از شهر بشرویه کشیده شد به 55 

سال پیش و زمان طاغوت بازمى گردد. 15 سال است که 
ما به بن بست خورده ایم و خودروها کمتر به سمت منطقه 
ما مى آیند. مسیرهاى اطراف شهرستان ما براى رسیدن 
به مشهد تبدیل به بزرگراه شده و دیگر کسى از این مسیر 
عبور نمى کند. هیچ اتوبوسى از این منطقه عبور نمى کند. 
اگر دانشجویان بخواهند خود را به دانشگاه برسانند باید 
به شهرهاى دیگر همچون طبس بروند چراکه اتوبوس از 
این منطقه عبور نمى کند. ما نمى توانیم دختران و پسران 

جوانمان را با تریل ى به اصفهان بفرستیم!

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در 
نشست مجمع عمومى سازمان ملل ســخنرانى کرد و 
به مســائل مختلفى از جمله ایران، کره شمالى، تغییرات 
آب و هوایى و امنیت جهانى اشاره کرد. در طول دومین 
سخنرانى دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومى سازمان 
ملل در مقابل ســران دیگر کشــورها، وى نخست به 
تعریف و تمجید از خود و اقداماتى که در مدت ریاســت 
جمهورى اش براى آمریکا انجام داده اســت، پرداخت 
که مورد تمسخر حاضرین قرار گرفت. «جودى جیمز»، 
کارشــناس زبان بدن، ســه مورد از حاالت بدنى دونالد 

ترامپ را از زمانى که وارد سالن شــد مورد بررسى قرار 
داد.

در تصویر اول، دونالد ترامپ کــه دیر به محل برگزارى 
نشســت مجمع عمومى سازمان ملل رســیده است، با 
چهره اى که به نظر مى رســد در حال فریاد زدن است 
به مطبوعات پاسخ مى دهد. این عکس دونالد ترامپ را 
که دستانش را از هم باز کرده است، بیشتر شبیه به یک 
خواننده نشان مى دهد تا شخصى که قرار است در سازمان 

ملل مقابل سران دیگر کشورها سخنرانى کند.
در تصویر دوم، دونالد ترامپ بــر روى صندلى در انتظار 

نشسته است تا سخنرانى خود را ارائه کند. جودى با بررسى 
این عکس اعالم کرد: او تنها و منزوى روى صندلى خود 
نشسته اســت. در این حالت زانوهایش را از هم باز کرده 
است که بیشتر خود را همانند یک مرد قدرت طلب نشان 
دهد. وى همچنین دستان خود را به شکلى در آورده که 
باز هم این حالت دست او براى نشان دادن برترى است. 
چشــمان خیره او هم نشــاندهنده این است که پیش از 

سخنرانى عمیقاً در فکر فرو رفته است.
تصویر ســوم هم دونالد ترامپ را در حال ســخنرانى در 
مجمع عمومى نشــان مى دهد. به عقیده جودى، سبک 

ارائه ترامپ با صدایى بلند و گاهى گمراه کننده همراه بود. 
نمایان شدن دندان هاى ردیف پایین او به صورت آشکار 

نشانه خشونت طلب بودن او است.
وى همچنین حاالت دست ترامپ را در طول سخنرانى 
مورد بررسى قرار داد و گفت: ترامپ در طول سخنرانى با 
دو دستش محکم تریبون ســازمان ملل را گرفته بود که 
این هم نشانه «قدرت طلبى» اســت. ترامپ در همین 
حالت که تریبون را محکم گرفته بود، انگشــت شست 
خود را هم به سمت باال نگه داشته بود که نشانه  لذت و 

سرخوشى او ا ست.

تحلیل «زبان بدن» ترامپ هنگام سخنرانى اش در سازمان ملل

قدرت طلب، خشونت طلب و سرخوش!

روایت شنیده نشده از روز حمله تروریست ها در اهواز چگونه یک کتاب پس از 13 سال توقیف، منتشر شد 

غروب «افق» 

نوزاد 6 ماهه در غسالخانه زنده شد و دوباره از دنیا رفت

دختران و پسرانمان را با تریلى به اصفهان بفرستیم؟

تصویرى متفاوت از حادثه تروریستى اهواز 

کتاب «زندگى در پیش رو» نوشــته «رومن گارى»  با 
ترجمه لیلى گلستان پس از 13 سال توقیف دوباره روانه 

بازار کتاب شد.
گلســتان در این باره گفت: کتاب «زندگى در پیش رو» 
نخستین بار پیش از انقالب در ســال 53 یا 54 به چاپ 
رسید. اما بعد از انقالب حدود ده سال توقیف بود. سپس 
از توقیف خارج شد و به چاپ هاى متعددى رسید. اما در 
دوره ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد، کتاب دوباره 

مهر توقیف خورد.
وى ادامه داد: مدتى قبل مصاحبه اى با روزنامه اى داشتم 
و اشاره کردم کتاب «زندگى در پیش رو» دارد به صورت 
افست منتشــر مى شود و هیچکســى پاسخگو نیست. 
خوشــبختانه مدیرکل اداره کتاب با من تماس گرفت 

و طى گفتگویى که با هم داشــتیم، کمک کردند کتاب 
منتشر شود و چاپ دوباره آن را مدیون ایشان هستم.

گلستان درباره علت توقیف این کتاب، اظهار کرد: در این 
داستان پسربچه کوچکى در محیط نامناسبى بزرگ شده 
و قاعدتًا خیلى با ادب نیست و جز این یاد نگرفته است. 
اول انقالب انتشارات امیرکبیر مصادره شد و افرادى که 
آنجا را گرفته بودند، گفتند مى خواهیم این کتاب درآید اما 
باید این بچه را تربیت کنید! خیلى خنده دار بود بچه کتاب 
را تربیت کنم که موافقت نکــردم این کار را انجام دهم. 
بچه بى ادب باقى ماند تا اینکه مجوز چند ساله گرفت اما 
دوباره توقیف شــد. االن بچه این داستان خیلى با ادب 
نیســت اما کمتر از آنچه فکر مى کــردم تعدیل صورت 

گرفت و به چاپ رسید.

با تغییرات مدیریتى در شبکه «افق» و هجرت مدیر این 
شبکه به شبکه 5 سیما، مدتى طوالنى است شبکه افق 
بدون مدیر مانده و این روزهــا خبرهایى درباره احتمال 
ادغام این شــبکه با یک شــبکه کم مخاطب سیما به 

گوش مى رسد.
شبکه افق از پانزدهم تیرماه بدون مدیر در حال فعالیت 
اســت. شــبکه اى که راه اندازى آن با حمایت معنوى 
سازمان هنرى-رسانه اى «اوج» انجام شد تا این شبکه 
محتواى تولید شده توسط این ســازمان و بخش هاى 
مرتبط با آن را با هدف تقویت جبهه انقالب اســالمى 
پخش کند. این شــبکه در طول فعالیت خود نتوانست 
به شبکه اى ُپرمخاطب تبدیل شود و مدیریت آن بعدها 
به سازمان صدا و سیما واگذار شد اما باز هم نتوانست به 

شبکه ُپرمخاطبى تبدیل شود. 

ظاهراً بودجه این شــبکه نیز امسال کاهش محسوسى 
داشــته و برخى اطالعات غیر رسمى حکایت از آن دارد 
به یک پنجم کاهش یافته و به دلیل همین مسئله، این 
شــبکه به جاى تصویب طرح هاى جدید، از فیلم هاى 
آرشــیوى و تولیدات مراکز بیشتر استفاده مى کند. حاال 
شنیده مى شود مؤسســان اولیه «اوج»  نیز دیگر تمایلى 
به شبکه دارى ندارند و بیشتر ترجیح مى دهند در بخش 
تولید -آن هم تولیدات فاخر و بزرگ- متمرکز شــوند و 
پخش را به بخش هاى دیگر واگذار کنند. از طرفى شبکه 
4 نیز در طول سال هاى گذشته وضع و روز خوبى نداشته 
و جزو شبکه هاى کم مخاطب سیما بوده است. حاال این 
امیدوارى وجود دارد که از برکت پیوند این دو شــبکه با 
یکدیگر، هر دو به جایگاه بهترى در نزد مخاطبان دست 

پیدا کنند.
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تولید 61 کیلووات برق خانگى 
در شهرضا

مدیر اداره برق شهرضا با اشـاره به اجراى طرح خرید 
انرژى برق تولید شده توسط مشـترکان شرکت برق 
این شهرستان، گفت: تاکنون قرارداد ایجاد 32 مرکز 
ایجاد برق خانگى در شهرستان منعقد شده که از این 
میزان، 61 کیلووات به مرحله اجرایى رسیده شده است.

مجتبى باقى با اشاره به وجود 81 هزار و 247 مشترك 
شـرکت برق در ایـن شهرسـتان، اظهار کـرد: از این 
تعداد، 64 هزار و 727 مشترك بخش خانگى و هزار و 

732 مشترك عمومى هستند.

مهلت یک هفته اي شوراى شهر 
کاشان به شهرداري

على رسول زاده، رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان 
گفت: مدیریت درآمدها و هزینه هاى شـهردارى، از 
واجبات کار ماست و مسـئوالن امور مالى شهردارى 
باید تا هفته آینده با ارائه گزارش مکتوب به شـورا، با 
شفاف سازى بیشـتر اطالع رسـانى بهتري به مردم 

داشته باشند.

فراخوان نوزدهمین 
همایش ملى«مهندسى سطح»

فراخوان ارسـال مقاله بـه نوزدهمیـن همایش ملى 
«مهندسـى سـطح» در دانشـگاه صنعتـى اصفهان 

منتشر شد.
بنا بر اعالم دبیرخانه این همایش ملى، عالقه مندان 
مى توانند براى ارسال آخرین دستاوردهاى پژوهشى 
خـود در زمینه علوم و مهندسـى سـطح بـه تارنماى 

www.surfaceseminar.ir  مراجعه کنند.

علوم و مهندسـى سـطح در صنایع، ارزیابى سـطوح 
و پوشـش هـا، رسـوب فیزیکـى بخـار و رسـوب 
شیمیایى بخار، ارزیابى سـطوح و پوشش ها، فناورى 
نانـو در مهندسـى سـطح و پوشـش هاى نفـوذى و 
ترموشیمى، از مهمترین محورهاى این همایش ملى

 است.
نوزدهمیـن همایـش ملـى مهندسـى سـطح بهمن 
امسـال در دانشـگاه صنعتـى اصفهـان برگـزار

 مى شود.

دستگیرى قاتل شهید مدافع 
امنیت حوادث دى ماه اصفهان

دادسـتان نجف آباد از دسـتگیرى قاتل پاسدار شهید 
«سـجاد شاهسـنایى» خبر داد که طى اغتشاشـات 
دى مـاه سـال گذشـته در شهرسـتان کهریزسـنگ 
نجف آباد بر اثر شـلیک مسـتقیم به شـهادت رسیده

 بود.
محمدرضا توکلى با اشـاره بـه دسـتگیرى قاتل این 
شهید، قول داد پیش از فرارسـیدن سالگرد شهادت، 

قاتل مجازات شود.
شـهید شاه سـنایى براى حفظ امنیت در روزهایى که 
آشـوبگران خیال باطل دیده بودند، با گلوله مستقیم 
فتنه گـران و منافقان کوردل در روز دوشـنبه 11 دى  
ماه 1396 به شـهادت رسید، او متولد سـال 64 بود و 

32 سال داشت. 

از تضییع حقوق مردم 
جلوگیرى شود

نماینـده مـردم فریدن در مجلس شـوراى اسـالمى 
خطاب بـه رئیس جمهـور گفت: در موضـوع معرفى 
15 نفر از سـوى اسـتاندار اصفهان بـراى فرماندارى 
و بخشـدارى ورود کنیـد تـا از تضییـع حقـوق مردم 
جلوگیرى شود. اکبر ترکى در اخطار قانون اساسى با 
استناد به اصل سوم گفت: این تذکر در خصوص رفع 
تبعیض هاى ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براى مردم 

در همه زمینه هاست. 
وى افـزود: اسـتاندار اصفهـان درخواسـتى از رئیس 
سـازمان ادارى و اسـتخدامى داشـته اسـت و ایـن 
درخواست مبنى بر این بوده که براى انتصاب 15 نفر 
در جایگاه هاى بخشـدار، فرماندار و معـاون فرماندار 

مجوز داده شود.

خبر

سرپرست معاونت پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: 
در استان اصفهان از هر صد نفر، 11 نفر در گروه سالمندان 

قرار دارند. 
محمد سعید محمدى با بیان اینکه سالمندى فرایند جارى و 
غیر قابل توقف است، اظهارکرد: با مراقبت هاى صحیح، ساده 
و به موقع مى توان دوران سالمندى توأم با سالمتى داشت. 
وى افزود: مراکز بهزیستى استان اصفهان برنامه هایى را براى 
مراقبت از سالمندان دنبال مى کند و امسال براى اولین بار در 
استان اصفهان طرح «آگاهسازى و پیشگیرى از معلولیت هاى 
دوران  سالمندى»در شهرهاى  اصفهان، شاهین شهر و گز 
و برخوار براى هفت هزار نفر اجرا مى شود. سرپرست معاونت 

پیشگیرى بهزیســتى اســتان اصفهان با بیان اینکه  طرح 
«آگاهسازى و پیشگیرى از معلولیت هاى دوران سالمندى» 
براى  گروه هاى سنى ماقبل از سالمندى و بین 45  تا 65 سال 
و بعد سالمندى و بین 65 تا 85  سال اســت، ادامه داد: این 
طرح با هدف ارتقاى دانش، تغییر نگرش و تغییر  رفتار در این 
گروه هاى سنى است و موضوعات آموزشى براى این افراد در 
پنج جلسه نیم ساعته  ارائه مى شود و کالس ها رایگان است. 
وى با بیان اینکه طرح مذکور، شش محور آموزشى دارد، افزود: 
این آموزش ها براى پیشگیرى از سکته مغزى، بیمارى هاى 
قلبى وعروقى، آرتروز، دیابت، سقوط از ارتفاع و  استئوتروز( 

ضعف عضالنى و پوکى استخوان ) است.

امسال خدمات حقوقى ارائه شــده به مددجویان کمیته 
امداد استان اصفهان 29درصد افزایش داشته است.

مدیر اداره حقوقى و امور نماینــدگان کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال 
هزارو 810 خدمت حقوقى به مددجویان ارائه شــده که 
این خدمات29 درصد بیشــتر از  مدت مشــابه پارسال 

است.
جواد کرانى، مشــاوره حقوقى، تنظیــم الیحه دفاعیه، 
شکوائیه و اظهارنامه را از مهمترین این خدمات حقوقى 
برشــمرد و افزود:104 وکیل و حقوقــدان نیکوکار در 
همکارى  با کمیته امداد این اســتان بــه 917 پرونده 

مددجویى در شش ماهه امسال رسیدگى کردند.
وى میزهاى حقوقى با هدف تسهیل ارائه خدمات حقوقى 
به مددجویان را در  19 شهرستان این استان فعال دانست 
و افزود: میز خدمت حقوقى براى کمک به مددجویان در 
امور حقوقى و ارتقاى آگاهى آنان ایجاد شده و مشکالت 
حقوقى، ناتوانى براى احقاق حق و پایمال شدن حقوق 

مددجویان تحت حمایت، از دالیل تشکیل آن است.
مدیر اداره حقوقى و امور نمایندگان اداره کل کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: همچنین نیمه 
نخست امسال بیش از 487 پرونده معافیت هزینه هاى 

دادرسى به مراجع قضائى معرفى شده است.

رشد 29 درصدى ارائه خدمات 
حقوقى به مددجویان اصفهانى

از هر 100 اصفهانى، 11 نفر 
سالمند هستند

یک میلیون و صدهزار قطعه مرغ در استان اصفهان بر اثر 
ابتال به آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان معدوم شدند.

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى 
تیرماه تاکنون، این تعداد مرغ مبتال به آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در 13کانون این بیمارى واقع در شهرستان هاى

 نجف آباد، تیران و کرون و فالورجان معدوم شده اند. 

شهرام موحدى با اشاره به اینکه بیش از 3300 قطعه مرغ  
مبتال به آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نیز در شهرســتان 
فالورجان در چند روز آینده معدوم خواهند شــد، افزود: 
رعایت نکردن نکات بهداشــتى در مرغدارى ها، وزش 
باد و  تأخیر در اطالع رســانى کارشناسان دامپزشکى از 
این بیمــارى در واحدهاى پرورش مــرغ، از علت هاى 

شــیوع آنفلوآنزا در استان بوده اســت. وى با بیان اینکه 
بیش از یک میلیون و 500هزار واکسن براى جلوگیرى 
از شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان تهیه شده 
است،گفت: هم اکنون بیش از 6000 قطعه مرغ در استان 
علیه بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان واکسیناسیون 

شدند. 

در 13 کانون بحرانى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 3 شهرستان استان اصفهان؛

یک میلیون قطعه مرغ 
معدوم شد

مراسم سالروز خاکسپارى شهید محسن حججى 
صبح امروز در مســجد جامع نجف آباد و از ساعت 
17 نیز در یادمان شهداى نجف آباد برگزار مى شود.

مراسم سالروز خاکسپارى شهید مدافع حرم، محسن 
حججى امروز از ساعت 9 صبح تا 11و30 دقیقه در 
مســجد جامع نجف آباد و از ساعت 17 نیز همراه با 

دعاى کمیل در یادمان شــهداى نجف آباد برگزار 
مى شود.

شــهید محســن حججى در 16 مرداد 1396 در 
عملیاتى در گذرگاه مرزى الولید (منطقه مرزى بین 
سوریه و عراق) توســط نیروهاى داعش به اسارت 

درآمد و پس از دو روز به شهادت رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: 
سازمان هاى مردم نهاد مى توانند از حمایت مالى 

20 تا 50 میلیون ریالى برخوردار شوند.
محمد سلطان حسینى افزود: در همین پیوند اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان آماده عقد تفاهمنامه 

با سمن هاست. 
وى توضیح بیشــترى در این باره نــداد اما گفت: 
سازمان هاى مردم نهاد باید ســعى کنند تا با ارائه 

برنامه هاى مختلف، نشاط، شادابى و امید را در دل 
مردم افزایش دهند.

سلطان حسینى افزود: افزایش شــادابى و امید در 
دل مردم، نیازمند برگــزارى برنامه هاى گوناگون 

ورزشى، فرهنگى و هنرى است. 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان اظهار 
کرد: حدود 200 تشکل مردمى که بیشتر از جوانان 

تشکیل شده است، در استان وجود دارد.  

درخت مصنوعــى هوشــمند با قابلیــت کاهش 
آالیندگى هوا در دانشگاه آزاد خمینى شهر طراحى 

و ساخته شد.
دانشــجوى این واحد دانشگاهى و ســازنده این 
دستگاه هوشــمند گفت: دســتگاه تصفیه هواى 
ساخته شده قادر اســت همچون درخت مصنوعى، 
هوشمندانه آالینده ها را شناسایى کند و با استفاده از 
پاالینده هاى بــه کارگرفته شــده در طراحى آن، 
نقش مهمى در کاهش آالیندگى هواى شهرهاى 

پرجمعیت ایفا کند.
محمدرضا حقیقت نما، ایــن درخت را قادر به جذب 
باالى دى اکســید کربن و کاهــش آالیندگى هوا 
دانست و افزود: این دســتگاه هوشمند با مشارکت 

امین کالهدوز و رضا عابدین زاده از اعضاى هیئت 
علمى گروه مهندسى مکانیک این واحد دانشگاهى، 
سه ساله با صد میلیون ریال هزینه تولید شده که با 
دســتیابى به تولید انبوه، قیمت تمام شده به نصف 
کاهش مى یابد. این مبتکر دانشــگاه آزاد خمینى 
شــهر، نمایش آنالین غلظت آالینده بر روى تلفن 
همراه و تعیین شــاخص کیفیت هوا با رنگ هاى 
سبز، زرد و قرمز براى تشخیص شرایط آلودگى هوا، 
استفاده از پنل خورشیدى براى تأمین انرژى مورد 
نیاز این دستگاه و خاموش و روشن شدن خودکار آن 
بر اساس میزان غلظت آالینده هاى موجود در هوا را 
ازجمله نوآورى هاى جدید در طراحى این دستگاه 

تصفیه هواى هوشمند عنوان کرد.

مدیرکل و رئیس ســتاد اجرایى طــرح آمارگیرى 
ویژگى هاى مسکن روستایى استان اصفهان گفت: 
طرح آمارگیرى از ویژگى هاى مسکن روستایى از 21 
مهرماه سال جارى همزمان با سراسر کشور در استان 

اصفهان آغاز مى شود.
غالمحسین خانى اظهار کرد: اجراى طرح آمارگیرى 
از ویژگى هاى مسکن روســتایى، گامى مهم براى 
بهبود وضعیت مسکن روستاییان است و از 21 مهر 

تا 21 آبان سال جارى اجرا مى شود.
وى افزود: جمــع آورى اطالعات دقیــق در زمینه 
امکانات عمومى، امکانــات عمرانى، ویژگى هاى 
سکونتى و بهداشتى، برنامه ریزى براى پیشبرد طرح 
جامع بهسازى و نوسازى مسکن روستایى، بهبود و 

ساماندهى امکانات رفاهى و معیشت روستانشینان، 
برنامه ریزى دقیق دســتگاه هاى اجرایى به منظور 
توسعه و عمران مناطق روســتایى، از جمله اهداف 

این طرح است.
خانى همچنین اهداف دیگر اجــراى این طرح را، 
شناسایى تغییرات ایجاد شده در واحدهاى مسکونى 
بهسازى شده، شناخت عمومى روستا و واحدهاى 

مسکونى روستایى عنوان کرد.
خانى با بیان اینکه در این طرح 304 روستاى استان 
مورد آمارگیرى و مطالعه قرار خواهند گرفت، اضافه 
کرد: روستاها براســاس آمارگیرى نفوس و مسکن 
سال 1395 انتخاب شده  و در 24 شهرستان استان 

ارزیابى و آمارگیرى مى شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: در قالب طرح هتلینگ، کار 
مرمت بیمارستان هاى اصفهان در وسعت 150 هزار 

متر مربع صورت گرفت.
علیرضا یوســفى اظهار کرد: طى پنج سال گذشته 
طرح هتلینگ در 500 هــزار متر مربــع از مراکز 
بهداشتى و درمانى و بیمارســتان ها به اجرا درآمده 

است.
وى بیان کرد: در طرح تحول سالمت اقدام به بهبود 

فضاى خدمات رســانى به بیمــاران تحت عنوان 
هتلینگ در سطح بیمارستان ها و مراکز بهداشتى و 

درمانى در سطح استان کردیم.
معاون توســعه مدیریت و منابع انســانى دانشگاه 
علــوم پزشــکى اصفهــان تصریح کرد: اســتان 
اصفهان جزو اســتان هاى پیشگام در عرصه طرح
پیاده سازى هتلینگ اســت که این طرح در تمامى 
سطوح سالمت که ارائه دهنده خدمات پایه است، 

به اجرا در آمد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از اجراي 
طرح بازدید و کنترل مهدهاى کودك همزمان با آغاز 

بازگشایى مدارس در شهر اصفهان خبر داد.
محمدحسن اسماعیلى اظهارکرد: در راستاى ارتقاى 
امنیت اجتماعى و پاســخگویى به مطالبات مردم و 
رفع دغدغه ها و نگرانــى خانواده ها همزمان با آغاز 
بازگشایى مدارس، طرح بازدید و کنترل بر مهدهاى 

کودك  توسط پلیس در شهر اصفهان اجرا شد.

وى افزود: در همین راســتا مأموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومى پلیس امنیت عمومى استان اصفهان 

از 114 مهدکودك بازدید کردند.
رئیس پلیس امنیــت عمومى اســتان اصفهان از 
پلمب شش واحد صنفى متخلف در این رابطه خبر 
داد و گفت: همچنین بــراى 19 واحد صنفى دیگر 
اخطاریه پلمب صــادر و از متصدیان 21 واحد دیگر 

تعهد اخذ شد.

جزئیات مراسم سالروز خاکسپارى شهید حججى

سمن ها از حمایت مالى برخوردار مى شوند

ساخت دستگاه تصفیه هواى هوشمند در 
دانشگاه آزاد خمینى شهر

آمارگیرى از مسکن هاى روستایى استان 

مرمت150 هزار مترمربع از بیمارستان هاى استان

کنترل و نظارت پلیس بر مهدهاى کودك 

نخستین نمایشگاه فناورى، نوآورى و استارت آپ ها با 
حضور جمعى از مسئوالن در نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان دایر است.
در این نمایشــگاه دســتکم 70 فعال اســتارت آپ از 
اســتان  هاى تهران، اصفهان، خراسان رضوى و چهار 
محال و بختیارى توانمندى  هاى خود را در بخش هاى

 مرتبط بــه نمایش گذاشــتند. همچنین کشــورهاى 
عمان و مغرب با اعــزام هیئت  هــاى عالیرتبه به این 
نمایشگاه، جنبه  هاى بین  المللى ویژه اى را در نخستین 
نمایشگاه تکنولوژى، نوآورى و اســتارت آپ ها ایجاد 

کرده اند.
این نمایشگاه بســترى براى عرضه نوآورى و فناورى 
در نظر گرفته شده و برخالف نمایشگاه  هاى مشابهى 
که عرضــه و تبــادل کاال را هدفگــذارى کرده اند، به 
دنبال تبادل دانش فنى و تکنولوژى و مشــارکت میان 
شرکت  ها و سرمایه گذارى روى طرح  هاى نو و استارت  

آپ  هاست.
در این نمایشــگاه طیف وســیعى از مخاطبین شامل 

فعاالن بخش هاى فناورى و تکنولوژى مانند تجهیزات 
پوشیدنى، خرده  فروشى، خدمات، آموزش، حمل و نقل 
و پشتیبانى، شهرهاى هوشمند و فناورى  هاى شهرى، 
پهپاد و روباتیک، واقعیت افزوده، واقعیت مجازى، هوش 
مصنوعى، کشــاورزى هوشمند، ســفر و گردشگرى، 
بازى  هاى رایانه اى، رسانه و بازاریابى، سالمت، اینترنت 
اشیا، انرژى، امنیت شبکه، اتوماسیون، تولید هوشمند، 
بالك  چین، فین  تک و تجارت الکترونیک، شبکه  هاى 
اجتماعى، فناورى  هاى فضایى و کارآفرینى اجتماعى 
حضور دارند و داشــته  ها و دســتاوردهاى خود را براى 
افرادى نظیر مدیران وزارتخانه  ها، سازمان  هاى دولتى 
و خصوصى، شرکت  هاى دانش  بنیان و فناور، استارت 
آپ  ها، صندوق  هاى ســرمایه گذارى، سرمایه گذاران 
خصوصى، پارك  هاى علم و فناورى، شتاب دهنده  ها 
و مراکز رشد، مخترعان، توســعه  دهندگان نرم  افزار، 
مشــاوران و منتورهــا، برگزارکننــدگان رویدادها و 
مدیران تحقیق و توسعه صنایع و شرکت  ها به نمایش  

مى گذارند.

برپایى نمایشگاه فناورى و استارت آپ ها 
در نصف جهان 

مدیر کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: 
گوشــت هاى گوســاله منجمد وارداتى عالوه بر 
تأمین گوشــت مورد نیاز هیئت ها در ایام عزادارى 
امام حسین(ع)، به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز 
توسط بخش دولتى و ذخایر بخش خصوصى توزیع 

شده است.
على اکبر نجفى، با اشاره به توزیع 450 ُتن گوشت 
گوساله منجمد وارداتى و 330 ُتن گوشت گوسفندى 
گرم وارداتــى از ابتداى ســال جــارى تاکنون، 
اظهارکرد: در زمینه سیاســت هاى تنظیم بازار و 
در جهت رفاه عموم مردم، از ابتداى ســال جارى 
شرکت پشتیبانى استان، گوشــت گوساله منجمد 
وارداتى را با نرخ مصرف کننــده 29 هزار تومان و 
گوشت گوســفندى گرم وارداتى را با حداکثر نرخ 
مصرف کننده 35 هــزار و 700 تومان توزیع کرده

 است.
وى ادامه داد: گوشت گرم گوسفندى نیز به صورت 
الشه اى از استرالیا، روســیه و کشورهاى آسیاى 
میانه به صورت هوایى و زمینى وارد کشــور شده 
و به صورت الشــه اى یا قطعه بندى شــده توزیع 

شده است. 

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: پیش بینى مى شود میزان برداشت محصول بادام 
استان اصفهان در سال 97 به حدود 8960 ُتن برسد که این 
میزان در مقایسه با تولید سال گذشته درحدود 15 درصد 

کاهش داشته است.
احمدرضا رئیس زاده اظهار کرد: خشکسالى و کمبود آب، 
مهمترین عامل کاهش محصول بادام استان در سال جارى 
بوده و به همین دلیل بعضى از باغات بادام از چرخه تولید 
خارج شده اســت. وى اعالم کرد: برداشت بادام از 8000 
هکتار باغات بارور بادام استان اصفهان که از نیمه مرداد 

ماه سال جارى آغاز شده بود، تا اوایل مهرماه ادامه دارد.
مدیرامور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
یادآور شد: ســطح کل باغات بادام استان اصفهان 9600 
هکتار اســت که 2300 هکتار آن را باغات دیم تشکیل

 مى دهد و 1600هکتار از باغات بادام این استان در مرحله 
قبل از باردهى قرار دارد.

رئیس زاده گفت: عمده باغات بادام اســتان اصفهان در 
شهرســتان هاى تیران و کرون ، چادگان، لنجان، نجف 
آباد، فریدونشهر، کاشان، خوانسار، اصفهان و اردستان قرار 

دارد.

تنظیم بازار گوشت قرمز 
توسط بخش خصوصی 

و دولتی

پیش بینى برداشت 9000 تُن بادام از باغات استان 

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى گیتا ســازه اسپادانا شرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 32239 و شناســه ملى 
10260527830 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/06/24و تفویض اختیار حاصله از مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1397/06/20 سرمایه شرکت 
از طریق واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ یک 
میلیون ریال به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید.

مــاده 5: ســرمایه شــرکت مبلــغ پانصــد و یک 
میلیــون ریال نقــدى مى باشــد که پنجــاه هزار و 
یکصد ســهم بانام عــادى ده هزار ریالى منقســم 
گردیده و تمامــاً پرداخت شــده اســت. اداره کل 
ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (256127)
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سریال تلویزیونى «بازى نقاب ها» آخرین ساخته سیروس حسن پور از روز شنبه 7 مهرماه روى 
آنتن شبکه 2 سیما خواهد رفت.

این سریال ساعت 21 و30 دقیقه از شبکه 2 پخش مى شــود.  «بازى نقاب ها» بر اساس رمانى 
خارجى نوشته شده که توسط نویسنده ایرانیزه شده است و اتفاقاتى که در طایفه ترکمن مى گذرد 

را به شکل بومى و محلى به نگارش درآورده است.  
بازیگران اصلى این سریال لهجه ندارند اما بازیگران بومى بنا به شرایط جغرافیایى که در آن قرار 
دارند، لهجه دارند. همچنین بازیگران گیالنى و ترکمن بســیارى در این سریال به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
«بازى نقاب ها» در منطقه بندر ترکمن تصویربردارى شده است. به این دلیل که قصه سریال در 
بستر جامعه فعلى اتفاق مى افتد، لوکیشن ها بازسازى نشده اند و سازندگان این سریال از خانه هاى 

قدیمى و فضاى روستایى که در منطقه قرار داشته استفاده کرده اند.
بخش هایى از «بازى نقاب ها» به گذشته کاراکترها مربوط مى شود و در سکانس هاى کوتاهى 
مخاطب را به زمانى حدود 20 سال پیش مى برد، اما این سکانس ها در چادر و جنگل مقابل دوربین 

رفته و نیازى به لوکیشن هاى قدیمى نداشته است.
«بازى نقاب ها» یک ملودرام عاشقانه است و از آنجایى که ترکمن ها را با عناصر اسب و گندم 
مى شناسند، این چند عنصر در این ســریال نمود پیدا کرده است. داستان ســریال در رابطه با

 ترکمن هاست و اتفاقاتى که بین دو طایفه مى افتد که سال ها با هم کدورت دارند.
بازیگران ســریال عبارتند از آزیتا حاجیان، جعفــر دهقان، منوچهر آذر، بابک انصارى، ســیما 
خضرآبادى، لیال برخوردارى، مهرداد ضیائى، فرهاد بشارتى، یلدا قشقایى، مهسا هاشمى، رقیه 

نوچمنى، على اصغر کیانى، فاطمه حسینى و... 

سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم توکیو محل اولین اکران جهانى ده فیلم از سراسر جهان 
در دو بخش رقابتى اصلى خواهد بود؛ فیلم هایى که به همراه صدها فیلم سینمایى دیگر در طول 
هشت روز برگزارى این رویداد مهم به اکران درخواهند آمد. در این جشنواره همچنین قرار است 

ترانه علیدوستى یک کارگاه بازیگرى برگزار کند.
 «بریالنته مندوزا»، کارگردان 58 ســاله فیلیپینى ریاســت هیئت داوران بخش مسابقه اصلى 
جشنواره امسال را بر عهده دارد و «استنلى کوان»  کارگردان هنگ کنگى و «برایان بورك» تهیه 
کننده آمریکایى فیلم هایى چون «جنگ ستارگان: نیرو برمى خیزد» (2015) و سریال «دنیاى 
غرب» (2016-تاکنون) او را همراهى خواهند کرد. بورك همچنین یک کارگاه پیشرفته با حضور 

دو بازیگر برگزار مى کند که شامل «کاهو مینامى» از ژاپن و ترانه علیدوستى از ایران مى شوند.

انیمیشن سینمایى «پاکوچولوها» به کارگردانى « کرى کرك پاتریک» اکران بین المللى خود در 
سینماهاى هالیوود را از دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد کرد.

«پاکوچولوها» به کارگردانى مشترك «کرى کرك پاتریک» و «جیسون ریسینگ» اکران بین 
المللى خود را از 28 سپتامبر 2018 در سینماهاى آمریکاى شمالى آغاز خواهد کرد.

از نکات جالب و با اهمیت این انیمشین مى توان به حضور «لبرون جیمز»، ستاره بسکتبال آمریکا 
اشــاره کرد. از وى به عنوان بهترین بازیکن قرن بســکتبال جهان یاد مى کنند. پیش از جیمز، 
«مایکل جردن» اسطوره بسکتبال جهان حضور بسیار موفقى را در عرصه انیمیشن تجربه کرده 

است.
در این انیمیشن «ایتى ها» که به غول هاى سفیدبرفى مشهور هستند با انسان ها روبه رو شده و 

مشکالت فراوانى در زندگى خصوصى آنها به وجود مى آید.
داستان اولیه این فیلم را «سرجیو پابلو» به نگارش در آورده و در نوشتن فیلمنامه «کرى کرك 

 پاتریک» و «جیسون ریسینگ» به او کمک کرده اند.

«بازى نقاب ها» از شنبه روى آنتن شبکه 2

اکران پرهزینه ترین
انیمیشن هالیوودى از هفته آینده

کارگاه بازیگرى ترانه علیدوستى 
در جشنواره توکیو

دنیــاى جادوگرى «هرى پاتــر» به لطف دنبالــه «جانوران 
شــگفت انگیز: جنایات گریندل والد» امسال باز هم گسترش 
خواهد یافت، اما «جى.کى رولینگ» نویسنده کتاب هاى «هرى 
پاتر» با برگزارى نشست رسانه اى پیش از انتشار تریلر سوم و 
آخر «جنایات گریندل والد»، اعالم کرد که عطش هواداران را 
فرونخواهد نشاند زیرا به گفته او چهار داستان جدید در دنیاى 
«هرى پاتر» مى نویسد. رولینگ با حضور در برنامه تلویزیونى 
«شوى امروز» شبکه NBC در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز 
مایل به نوشتن داستانى در دنیاى «هرى پاتر» است یا نه، گفت: 
«به نوعى هستم. من هنوز در دنیاى جادوگرى به سر مى برم. 

به همین دلیل است که امروز به این برنامه آمده ام. از بابت چهار 
داستان بعدى که در حال نوشتن شــان هستم مطمئنم. از این 

مى ترسم که پیش از انتشارشان از دنیا بروم.»
این اشاره کوچک شــاید دقیقاً همان چیزى نبود که بسیارى 
از هواداران منتظر شنیدنش بودند و امیدوار بودند اسپین هاى 
بیشترى از «هرى پاتر» رسماً به کتاب تبدیل شود. البته خیلى از 
طرفداران تصور نمى کردند که دنباله «جانوران شگفت انگیز» 
به این زودى ساخته شود، بنابراین هیچکس به درستى نمى داند 

در آینده چه پیش خواهد آمد.
چیزى که مى دانیم این است که رولینگ پروژه جدیدى با نام 

مستعار «رابرت گالبریث» منتشر خواهد کرد. البته این خبرى 
نیست که دوستداران «هرى پاتر» منتظرش بودند، 

اما باز هم براى آنان جــذاب خواهد بود. تنها 
خبر هیجان انگیزى که رولینگ در «شوى 
امروز» در مورد دنیاى «هرى پاتر» اعالم 
کرد، خبر انتشار تریلر سوم و آخر «جنایات 

گریندل والد» در تاریخ 25 سپتامبر بود.
«جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندل والد» 

در تاریخ 16 نوامبر امسال (26 آبان ماه 1397) 
اکران مى شود. 

سریال «ممنوعه» از جدیدترین و پرستاره ترین سریال هاى 
شبکه خانگى است که با حضور نیکى کریمى، امیر جعفرى، 
آتیال پســیانى و دیگران همراه اســت. در هفته هاى اخیر 
انتقادهایــى درباره محتواى ســریال «ممنوعه» در برخى 
رسانه ها و خصوصًا صداوسیما مطرح شد و خبر توقیف این 
مجموعه دست به دست مى گشت. حاشیه ها بر سر توقیف 
«ممنوعه» در رســانه ها به قوت خود باقى بــود تا حاال که 
مدیرکل اداره نمایش خانگى درباره آخرین وضعیت پخش 
سریال «ممنوعه» و حواشى ایجاد شده پیرامون توقیف این 
سریال در شبکه نمایش خانگى گفت: «سریال "ممنوعه" 
توقیف نشده است و براى بازبینى و اصالحات مجدد قسمت هاى 

بعدى، مدتى در توزیع آن وقفه ایجاد خواهد شد.»
پخش سریال «ممنوعه» از دوشــنبه 5 شهریور 1397 در 
شبکه نمایش خانگى آغاز شد. پس از انتشار دو قسمت از این 
مجموعه، برخى از رسانه ها نسبت به داستان و اتفاقات این 
سریال واکنش منفى نشان دادند و این سریال را با الگوبردارى 
از سریال هاى سطحى ترکیه اى و دست گذاشتن روى موضوع 
خیانت و شک و اعتیاد مى دانســتند. این رسانه ها از وجود و 
نمایش روابط غیراخالقى خاص و کم سابقه دراین اثر گفته و 

آن را نشانه نبود نظارت دراین حوزه عنوان کرده بودند. 
پیرو این انتقادات گســترده ابراهیم داروغــه زاده، معاون 
ارزشیابى و نظارت سازمان سینمایى توضیحاتى ارائه کرد. 
داروغه زاده گفت: «به طور طبیعى وقتى موضوع یک سریال 
درباره آسیب هاى اجتماعى اســت و در این سریال به طور 

خاص ولنگارى و کژرفتارى تعدادى جوان مطرح اســت، 
فیلمنامه نویس ناگزیر است براى پى ریزى شخصیت و شالوده 
فکرى آنها رفتار هایى را طراحى کند که در زمره تخلفات و 
کنش هاى غیرمتعارف است... البته آنچه مشاهده مى شود 
مصداق اشاعه ابتذال نیست و جنبه عبرت آموز آن مورد تأکید 
است. همانطور که گفتم فیلمنامه نویس در برخى موارد ناگزیر 
به تصویر برخى موارد است... آنچه در "ممنوعه" تصویر شده 
مشمول چنین چیزى نمى شود. به همین علت بیننده باید با 
بردبارى در انتظار قسمت هاى بعدى مجموعه باشد تا فرجام 
و عاقبت سوء رفتار شخصیت ها و یا اصالح و انابه آنها را در پرتو 
ارشادات و دلسوزى هاى خیرخواهانه شخصیت هاى مصلح 

داستانى نظاره گر باشد...»
اما این اظهار نظر باعث فروکش کردن انتقادات نشــد و در 
ادامه حسین پارسایى، مدیرکل اداره نمایش خانگى درباره 
ادامه سریال«ممنوعه» و رفع مواردى که باعث ایجاد سوء 
تفاهم و حساسیت شده اظهار کرد: «تا اعمال اصالحات الزم 
جهت پیشگیرى از سوء تعبیر در مخاطبین و اقشار مختلف 
جامعه اجازه نشر این سریال داده نخواهد شد.» وى همچنین 
تأکید کرد: «ســریال "ممنوعه" با موضوع آســیب هاى 
اجتماعى سعى در نقد انحراف و نشان دادن عقوبت تعدادى از 

جوان ها را دارد.»
با همه اینها مدیرکل اداره نمایش خانگى گفت: «از آنجایى 
که چند صحنه در قســمت هاى ابتدایى این سریال موجب 
واکنــش هایى از ســوى برخى مخاطبان شــده بــود، بنا 
به تشــخیص ســازمان ســینمایى و شــوراى ارزشیابى 

مربوطه مقــرر شــد به دلیــل حساســیت هــاى ایجاد 
شــده و پرهیز از هــر گونه ســوءتعبیر، ادامه انتشــار آن با 
بازنگــرى مجــدد و اصالحــات احتمالى انجام شــود.» 
پارســایى ادامــه مى دهــد: «بیــش از 10 قســمت این 
ســریال براى اخذ مجوز از ســوى تهیه کننده و مؤسســه

پخش کننده ارسال شده و توسط اعضاى شوراى پروانه نمایش 
با دقت تمام در چارچوب قوانین حاکم  ارزیابى خواهد شد.»

او در بخش دیگرى از صحبت هایش افزود: «رده سنى این 
سریال گروه بزرگسال جامعه است که مسئولیت سنگینى در 
قبال آسیب هاى اجتماعى و مراقبت از فرزندان خود دارند، 
به همین منظور دفتر نمایش خانگى و شــوراهاى مرتبط 
این رده بندى ســنى را براى سریال لحاظ کرد اما به دلیل 
فرهنگسازى نکردن مناســب، نتیجه این اتفاق به خوبى 
حاصل نشد.» وى تأکید کرد: «این سریال به هیچ وجه قبل 
از بازبینى مجدد و اعمال اصالحات توزیع نخواهد شد و خبر 

پخش آن را با همکارى صاحبان اثر اعالم خواهیم کرد.»
در همین راســتا اســماعیل عفیفه، تهیه کننده با سابقه 
تلویزیونى هم در خصوص حواشــى به وجود آمده براى 
سریال «ممنوعه» که در شــبکه نمایش خانگى پخش 
مى شود و با اعتراض هایى در خصوص عبور از خط قرمزها 
رو به رو بود، مى گوید: «ســریال "ممنوعه" به مسائل روز 
جوانان مى پردازد و سوژه اى دارد که شــاید در نگاه اول 
به نظر برسد خط قرمزها و ضوابط را پشت سر مى گذارد؛ 
در صورتى که اینطور نیســت و در آن ضمن روایت یک 
داستان اجتماعى رویکرد اخالقى نیز وجود دارد. متأسفانه 

در کشور ما نوعى کم طاقتى در مواجهه با سریال ها وجود 
دارد. بعضى از مخاطبین بعد از دیدن همان قسمت اول و 
یا دوم یک سریال طوالنى شروع به ارزیابى و پیشداورى 
در باره محتوا و مضمون اثر مى کنند در حالى که در مورد 
سریال ها، قصه، شخصیت پردازى و مضمون محورى اثر 
در یک فرایند طوالنى چندین قسمتى شکل مى گیرد.» 
وى با اشاره به اینکه با پخش یک یا دو قسمت یک سریال 
نمى شود درباره کل محتواى آن قضاوت کرد، افزود: «این 
جوانمردانه نیست که سریالى پس از یک یا دو قسمت مورد 

هجمه قرار بگیرد.» 
او با بیان اینکه بــراى آثار تولیدى نمایــش خانگى رده 
بندى ســنى تعیین مى کند مى گوید: «در مورد ســریال 
"ممنوعه" آن را مناسب براى رده سنى مثبت 16 تشخیص 
داده که بر روى جلد هر قســمت درج شده است.» عفیفه 
در همین رابطه یــادآورى کــرد: «گفته مى شــود که 
مردم درجه بندى ســنى را رعایت نمى کننــد. نمى دانم 
این حرف چقدر صحیح اســت اما در این صــورت باید با

اطالع رسانى مناسب فرهنگ توجه و رعایت رده بندى سنى 
را در مخاطبین و به خصوص خانواده ها جا انداخت. ما به رده 
بندى سنى آثار نمایشى نه تنها در شبکه نمایش خانگى بلکه 

در تلویزیون نیز نیازداریم.»
تهیه کننده سریال «آنام» خاطرنشان کرد: «شوراى پروانه 
نمایش شبکه نمایش خانگى معتقد است که اگر این سریال 
را مخاطبین باالى 16 سال ببینند، نه تنها برایشان مشکل 

ایجاد نمى کند، بلکه عبرت آموز نیز هست.»

ابهام در سرنوشت مجموعه جنجالى شبکه نمایش خانگى 
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 در دنیاى 

«هرى پاتر»

شــرکت تعاونى صنف بافندگان درچه پیاز و حومه به 
شــماره ثبت 1056 و شناسه ملى 10260230575 
به استناد نامه شماره 9867 مورخ 1397/06/05اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان خمینى شهر 
و صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1397/05/03تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
منتهى به 1396/12/29بــه تصویب مجمع عمومى 
رسید. - آخرین رقم سرمایه به مبلغ 2783970000 
ریال به مجمع گزارش گردید. - سید ابراهیم مرتضوى 
به شماره ملى 1140639935، عباسعلى قاسمى درچه 
به شماره ملى 1140625675، حسین درچه زاده درچه 
به شماره ملى 4723528474، سیدمجید مرتضوى به 
شماره ملى 1288944950، مرتضى پناهى درچه به 
شماره ملى 1141811065 17 به سمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره، محمد درچه زاده درچه به شــماره ملى 
1142090507 و سیدعطا مرتضوى درچه به شماره 
ملى 1141809338 به سمت اعضاى على البدل هیئت 
مدیره براى مدت سه ســال انتخاب شدند. - رسول 
شریفیان درچه به شماره ملى 1141883511 به سمت 
بازرس اصلى و سیدحسین مرتضوى درچه به شماره 
ملى 4723544798 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (255920)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

شرکت مسکن کارکنان فرماندارى شهرستان خمینى 
شهر شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 448 و شناسه 
ملى 10260093587 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مــورخ 1397/05/22و نامه 
شــماره 10466 مورخ 97/6/15اداره تعاون خمینى 
شــهر تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه منتهى به 
12/29/ 1396 به تصویب مجمع عمومى رسید. آخرین 
رقم سرمایه به مبلغ 372000000 ریال به سمع اعضاء 
حاضر در جلسه رســید. کمال عاملى 1290088871 
حمید یارى 1290341951 به ترتیب به سمت بازرس 
اصلى و على البدل براى یکسال انتخاب شدند اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (255919)

شرکت پردازشــگران داده آراى سپاهان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 21119 و شناسه 
ملى 10260419748 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ1397/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شــعبه شرکت در شهر 
تهران به آدرس : خیابان استاد نجات الهى ، کوچه 
ارشد، بن بست شــادى ، پالك 4 واحد 3 کد پستى 
1998138669 تاســیس شــد و اقاى علیرضا 
سجادیه به شماره ملى 1288051972 به سمت 
مدیر شعبه تعیین شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (255918)

موسسه آرمان حســاب اســپادانا به شماره ثبت 
3884 و شناسه ملى 10260698273 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1397/06/01مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
- شهرســتان اصفهان - بخش مرکزى - شــهر 
اصفهان-محله چهار باغ باال-خیابان دکترشریعتى-

خیابان چهار بــاغ باال-پالك -69-مجتمع تجارى 
پارســیان-طبقه دوم-واحــد 407- کدپســتى 
8173999433 انتقال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (255917)

شرکت تعاونى مصرف و خدمات کارگران کارخانه 
پنیر پاستوریزه شهید بیاتى گلپایگان به شماره ثبت 
228 و شناسه ملى 10860071752 به استناد نامه 
شماره 6986 مورخ 1397/06/22اداره تعاون، کار 
و راه اجتماعى شهرســتان گلپایگان و صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ1397/04/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - صورتهاى مالى سال 
1396 به تصویــب مجمع رســید. - آخرین رقم 
ســرمایه به مبلغ 1420000000 ریال به مجمع 
گــزارش گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى گلپایگان (255916)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى گیتا ســازه اســپادانا 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
32239 و شناســه ملى 10260527830 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ 1397/06/20کلیه ســرمایه 
تعهدى شــرکت توســط صاحبان ســهام 
پرداخــت گردیــده اســت. اداره کل ثبت 
اســناد و امــالك اســتان اصفهــان اداره

 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 
(256125)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسى گیتا ســازه اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32239 و شناسه 
ملى 10260527830 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/06/19داریوش دانشور 
باغبادرانى بــه کدملــى 6209678017 و فرهاد 
اســتوان به کدملى 1290776581 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (256126)
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نصف جهــان دیدار تیم هاى سپاهان و نفت مسجد سلیمان را  
مى توان آغــاز پیچ خطرناك لیگ براى زردپوشــان 

قلمداد کرد.
هفته هشتم از دور رفت رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
امروز پنج شنبه 5  مهر ماه با برگزارى دو دیدار آغاز 
مى شود که در یکى از این رقابت ها، سپاهان در ورزشگاه 
شهید بهنام محمدى مسجد سلیمان ، مقابل تیم نفت مسجد 
سلیمان به میدان مى رود. شاگردان قلعه نویى در شرایط خوبى به 

مصاف این تیم جنوبى مى روند .
خبرگزارى «تســنیم اصفهان» در وصف شرایط این روزهاى سپاهان 
نوشــته: ســپاهان این روزها در اوج قرار دارد، تیمى که  فصل گذشته 
کاندیداى سقوط بود و با نتایج ضعیف خود، صداى منتقدان را در آورده 
بود، با تغییراتى که ایجاد کرد، لیگ هجدهم را پر امید آغاز کرده و در هفت 
هفته اخیر نه تنها نتایج تقریباً خوبى به دست آورده، بلکه بازى به بازى به 

فرم ایده آل خود نزدیک تر مى شود.
نگاهى به چند دیدار گذشته این تیم به ویژه بازى هاى آنها 
مقابل ذوب آهن، تراکتورســازى و فوالد، گویاى 
این واقعیت است که بازیکنان سپاهان با تفکرات 
سرمربى خود به خوبى عجین شده و درك تقریبًا 
کاملى از وظایف خود در زمین و حرکات سایر 

هم تیمى هایشان پیدا کرده اند.
جذب بازیکنان مؤثــرى مانند ایران پوریــان، کیانى، 
شهباززاده و «کى روش اســتنلى» در پیش از شروع  فصل 
توسط سپاهان در کنار اوج گیرى مجدد ساسان انصارى 

و مهرداد محمدى خیال قلعه نویى را براى اجراى تفکراتش راحت کرده 
است. یکى از تفاوت هاى دلنشین سپاهان با  فصل گذشته، باال رفتن توان 
هجومى، اشتیاق و حضور پر تعداد بازیکنان در حمله است. امرى که سبب 
شده مهاجمان تیم بهره ورى بهترى از موقعیت هاى ایجاد شده داشته 
باشند و تا به اینجاى فصل صاحب عنوان بهترین خط حمله لیگ باشند.

سپاهان که حاال با کسب سه برد و چهار تساوى از هفت بازى، 13 امتیازى 
است و در رده سوم جدول جاى دارد، اگرچه از  نظر نتیجه گیرى مى توانست 
بهتر کار کند با این حال، یکى از مدعیان اصلى کسب عنوان قهرمانى 
محسوب مى شود و شانس باالیى براى رسیدن به صدر جدول در هفته 
هشتم دارد. زردپوشان اصفهانى در این هفته، به مصاف تیم نفت مسجد 
سلیمان خواهند رفت. دیدارى که در صورت پیروزى شاگردان قلعه نویى، 
با توجه به بازى هاى سنگین رقباى اصلى سپاهان، یعنى پرسپولیس و 

پدیده مى تواند این تیم را به صدر جدول برساند.
تقابل سپاهان و نفت مسجد سلیمان را مى توان ابتداى پیچ خطرناك لیگ 
براى زردپوشان دانست. سپاهان در هفته هاى دهم تا دوازدهم، سه بازى 
سنگین مقابل تیم هاى استقالل تهران، سایپا و پرسپولیس دارد و همین 
امر لزوم کسب برد و اندوختن هر 3 امتیاز طى دو دیدار آینده را مشخص 
مى سازد. سپاهانى ها با توجه به رقابت نزدیک تیم هاى نخست تا هفتم 
جدول، فرصت کوچک ترین اشتباهى ندارند و همین امر،  مى تواند کار را 
براى آنها تا حد زیادى سخت کند، اما قلعه نویى نشان  داده که به سادگى از 

موقعیت پیش آمده براى رسیدن به صدر جدول نمى گذرد.
در آن  سو تیم نفت مسجد سلیمان قرار  دارد که با توجه به عدم نتیجه گیرى  
در شــش بازى قبلى، محکوم به برد در این دیدار است. طالیى پوشان 
مسجد ســلیمان،که در فصل جارى براى نخســتین بار به لیگ برتر 

آمده اند، با یک بازى کمتر، شش بار به میدان رفته و با کسب سه مساوى 
و سه باخت، تنها با 3 امتیاز و بدون هیچ بردى، در رده پانزدهم جدول قرار 
گرفته اند. نفت مسجد سلیمان تیم بدون تجربه و بى ادعایى است که در 
خانه به راحتى امتیاز از دست نمى دهد. بازیکنان مسجد سلیمان با وجود 
نتایج ضعیفشان، مقابل تیم هاى بزرگ خوب ظاهر شده اند و از انگیزه 

باالیى برخوردار هستند.
نقطه قوت شاگردان مرزبان، در خط دفاعى آنهاست. خوردن پنج گل در 
شش بازى و ثبت سه کلین شیت، نشان دهنده قدرت آنها در فاز دفاعى 
است. سبک بازى تخریبى و دفاع تیمى و منظم آنها موجب مى شود که به 
راحتى گل نخورند و بهترین خط حمله ها را زمینگیر کنند. طالیى پوشان 
مســجد ســلیمان با همین شــیوه در چهار هفته ابتدایى لیگ مقابل 
تراکتورسازى، فوالد و پرسپولیس، سه مساوى ارزشمند را کسب کردند.

از طرف دیگر، نفت مسجد سلیمان در فاز تهاجمى، بسیار ضعیف بوده و 
با یک گل زده بدترین خط حمله لیگ را دارد. با این حال پس از تغییراتى 
که در کادر فنى این تیم ایجاد شد و مرزبان هدایت آنها را بر عهده گرفت، 
شکل و شمایل بازى طالیى پوشان مسجد سلیمان در فاز هجومى، بهبود 

یافته و نمایش بهترى ارائه مى دهند.
تقابل سپاهان و نفت مسجد سلیمان را مى توان دیدار سخت و حساسى 
براى هر دو تیم دانست. ســبک تدافعى بازیکنان نفت مسجد سلیمان 
با توجه به بازى مستقیم سپاهانى ها مى تواند براى شاگردان قلعه نویى 
دردسرساز شود. از طرف دیگر شرایط جوى و چمن نامناسب ورزشگاه 
شهید محمدى، کار را براى سپاهانى ها سخت تر نیز مى کند. در آن سو نیاز 
نفت مسجد سلیمان به برد و فقدان یک مهاجم کامل در این تیم، شرایط 

سختى را براى مرزبان و شاگردانش فراهم آورده است.

آغاز پیچ خطرناك لیگ براى سپاهان

نصف جهان  خط هجومى سپاهان در فصل جارى لیگ برتر بیشتر از تمام 15 تیم دیگر لیگ برتر گلزنى کرده است. علیرغم 
تمام انتقاداتى که برخى مواقع به شیوه بازى تیم هاى امیرقلعه نویى از سوى برخى مربیان وارد مى شود، سپاهان در لیگ 
هجدهم برخالف دو فصل گذشته آمار بسیار خوبى در گلزنى ثبت کرده و بازى هاى این تیم هم جذاب و پرموقعیت بوده است.
در صورتى که از نام ســپاهان در جدول گل هاى زده لیگ هجدهم فاکتور بگیریم، بهترین خط هجومى به پدیده مشهد 
مى رسد که صدرنشین لیگ است و 9 بار موفق به گلزنى شده است و این یعنى مساوى با تعداد گل هایى که مربع هجومى 
سپاهان یعنى محمدى، انصارى، شهباززاده و کى روش استنلى به ثمر رسانده اند و شش گل کمتر از آمار کلى گلزنى سپاهان 
در فصل جارى.  سپاهان که با آمدن امیرقلعه نویى مشکالت فصل گذشته براى گلزنى را به دست فراموشى سپرده، در خط 
هجومى خود مثلث انصارى، محمدى و کى روش را مى بیند و پشت سر این سه بازیکن هم سجاد شهباززاده به عنوان مهاجم 
خود را به محوطه جریمه مى رساند تا برترى عددى در یک سوم دفاعى حریف شکل بگیرد. تاکنون محمدى دو بار، انصارى 
سه بار، کى روش دو بار و شهباززاده دو بار گلزنى کرده اند و شش گل دیگر سپاهان هم دو گل با ضربات سر پورقاز، یک گل 
با ضربه سر یزدانى، دو گل با ضربات محمد ایران پوریان و یک گل هم با ضربه سعید آقایى ثبت شده تا این تیم با اختالف 

شش گل نسبت به تیم دوم، بهترین خط هجومى لیگ باشد.

نصــف جهــان هفتــه هشــتم از دور رفــت 
رقابت هــاى لیگ برتر فوتبال فــردا جمعه 6 
مهرماه با برگزارى پنج دیدار ادامه مى یابد که 
در یکى از این رقابت ها ذوب آهن در ورزشگاه 
فوالدشــهر، مقابل تیم صنعت نفت آبادان به 

میدان مى رود.
شاگردان نمازى که پس از شکست هفته ششم 
برابر پدیده، 3 امتیاز ارزشمند مقابل استقالل 
خوزستان را هم از دست دادند، همچنان روى 
نوار ناکامى قدم برمى دارند و براى بازگشت به 
لیگ محکوم به شکســت صنعت نفت آبادان 
هستند. ذوب آهن هفته گذشــته مهمان تیم 
اســتقالل خوزســتان بود و با وجود ارائه یک 
بازى تقریبًا خوب، با نتیجه یک بر صفر بازنده 

میدان شد.
نتایج ضعیف و سینوسى شاگردان نمازى زاده، 
انتقاد بسیارى از کارشناسان را به همراه داشته 
و اغلب کارشناســان با وجود تمجید از شیوه و 
ســبک بازى مالکانه ذوب آهن، به فقدان یک 
مهاجم تمام کننده و افت محسوس خط دفاعى 
این تیم منتقد هستند. سبزپوشان از خط میانى 
قدرتمندى برخوردار بــوده و در فاز تهاجمى، 
موقعیت هاى بســیارى به وجود مى آورند، اما 
نبود یک مهاجم تراز اول موجب شــده است 
تا بهره چندانى از فرصت هــاى به وجود آمده 

نبرند و به راحتى امتیازات را از دست بدهند. از 
طرف دیگر، خط دفاعى ذوب آهن در چند هفته 
گذشته عملکرد ضعیفى داشته و نقش پررنگى 

در ناکامى این تیم داشته است.
ذوب آهن که حاال با کسب دو برد و دو تساوى 
و سه شکست از هفت بازى خود، تنها 8 امتیاز 
به دست آورده و در رده نهم جدول جاى دارد، 
باید در ابتداى دور جدید دیدارهاى حساسش، 
به مصاف صنعت نفت آبادان برود. بازى اى که 
در صورت عدم نتیجه گیرى، با توجه به نزدیکى 
امتیازات تیم هاى میانه جــدول و بازى هاى 
باقیمانده سبزپوشان، تبعات زیادى را مى تواند 

براى ذوب آهن به همراه داشته باشد.
ذوب آهن در هفته هاى دهم تا چهاردهم پنج 
بازى ســنگین مقابل تیم هاى پرســپولیس، 
پیکان، پارس جنوبى، فوالد و تراکتورســازى 
در پیــش دارد و همین موضوع، لزوم کســب 
برد و اندوختن هر 3 امتیاز در دو دیدار آینده را 

مشخص مى سازد.
در آن  سو، تیم صنعت نفتى قرار  دارد که با توجه 
به عدم نتیجه گیرى در دیدارهاى قبلى، محکوم 
به برد در این بازى است. طالیى پوشان آبادانى 
در هفت بازى که انجام داده اند، پنج تساوى و 
دو شکست به دست آورده و بدون برد با 5 امتیاز 
در رده چهاردهم جدول جاى دارند. با این حال 

صنعت نفت از خط حمله خوبى برخوردار است 
و در فاز تهاجمى عملکرد تقریبًا خوبى دارد.

نقطه ضعف طالیى پوشــان آبــادان، در خط 
دفاعى آنهاســت. خوردن هفت گل در هفت 
بازى و ثبــت تفاضل گل منفى 2، از پاشــنه 
آشیل این تیم در برابر رقبا حکایت دارد؛ نقطه 
ضعفى که با توجه به تــوان هجومى ذوبى ها ، 
مى تواند کار را براى تیم آبادانى ســخت کند. 
با وجود این، قدرت جنگندگــى و انگیزه وافر 
طالیى پوشان آبادان، مى تواند برگ برنده آنها 
در بازى ســنگین روز جمعه باشد. باید منتظر 
ماند و دید حوادث بازى بــه نفع کدام تیم رقم 

خواهد خورد.
ذوب آهــن در حالى به مصــاف صنعت نفت 
مى رود که در هفت دیدار قبلى مقابل این تیم 
شکست نخورده و آخرین پیروزى زردپوشان 
آبادان مربوط به بازى رفت لیگ یازدهم است.

این دو تیم تا کنون 14 بار در تاریخ لیگ برتر به 
مصاف هم رفته اند که ذوب آهن با کسب پنج 
برد، عملکرد بهترى داشته است. سهم صنعت 
نفت آبادان چهار برد بــوده و پنج دیدار آنها با 
نتیجه مساوى پایان یافته است. باید دید ستاره 
ســبز اصفهان با غلبه بر تیمى که دوست دارد 
برزیل ایران باشد! و ناك اوت این تیم مى تواند 

به روزهاى تلخ خود پایان دهد یا خیر.

نصف جهان  طبق خبرى که دیروز در برخى رسانه ها منتشر شد،گلر ملى پوش سوریه هنوز در بین تیم هاى لیگ 
برترى کشورمان خواهان دارد و احتمال بازگشتش به ایران وجود دارد.

«ابراهیم عالمه»، دروازه بان تیم ملى سوریه یکى از خارجى هایى است که فصل گذشته به فوتبال ایران معرفى 
شد. او در اواســط لیگ هفدهم به تیم ســپاهان اصفهان پیوســت و در مدت حضور در این تیم عملکرد تقریبًا 
خوبى داشت و توانست ضعف طالیى پوشــان در چهارچوب دروازه را تا حدود زیادى پوشش دهد. عالمه بخاطر 
واکنش هاى سریع و تند و فرزش در فوتبال ســوریه ملقب به «ماهى پرنده» است. او که در پایان فصل از جمع 
سپاهانى ها جدا شده بود و از ایران رفته بود، دوباره در رادار یک تیم لیگ برترى قرار گرفته است و اخبارى مبنى 
بر حضور مجددش در فوتبال ایران شنیده مى شود. اخبار مبنى بر بازگشت عالمه به ایران در حالى مطرح شده که 
فصل جدید فوتبال و لیگ هجدهم با خودنمایى چند دروازه بان جوان از جمله حسین پورحمیدى، اکبر منادى، 
احسان مرادیان، احمد گوهرى و محمد دریس همراه بوده و به نظر مى رسد در چند تیم اعتماد مربیان به دروازه 

بان هاى جوان ایرانى جواب داده است.

نصف جهان  مهاجم اسکاتلندى تراکتورسازى یکى از بهترین بازیکنان این تیم تا اینجاى لیگ برتر بوده است.
«آنتونى استوکس» که در ابتداى لیگ برتر با سابقه اى درخشان راهى تراکتورسازى شد، تاکنون به خوبى توانسته جواب اعتماد 
کادر فنى و مسئوالن باشگاه تبریزى را بدهد. استوکس اگرچه قرارداد تقریباً باالیى با تراکتورسازى امضا کرده اما توانسته انتظارات 
را برآورده کند و بدون تردید یکى از بهترین هاى تیمش بوده است. این مهاجم اسکاتلندى با دو گل زده در لیگ برتر و دو گل در جام 
حذفى بهترین گلزن تراکتورسازى تاکنون محسوب مى شود و از این حیث رکورددار است. او در بازى تراکتور مقابل پدیده مشهد 
نیز عملکرد خوبى داشته و بارها خط دفاع حریف را آزار داد. استوکس با عملکرد فوق العاده اش توانایى هاى فنى خود را بارها به رخ 
کشیده است و این پتانسیل را دارد که در لیگ برتر هجدهم از سایر خارجى هاى حاضر در مسابقات پیشى بگیرد و نام خود را در بین 
بهترین خارجى هاى تاریخ لیگ برتر ایران قرار دهد. مهاجم فیزیکى و گلزن تراکتورسازى حاال امید اول گلزنى این تیم در ادامه 
لیگ برتر است و با توجه به حضور پاسورهاى دقیقى مثل دژآگه، شجاعى، پهلوان، سوکیتا، حاج صفى و... در تراکتورسازى او فرصت 

بسیار مناسبى دارد تا آمار گل هاى زده خود را بیشتر کند و باعث خوشحالى هواداران تیمش شود.

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی قرعه کشی شد و تیم هاي 
حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

در یکــی از دیدارهاي مهم این مرحله تیم هاي ســپاهان و 
نساجی به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار بیشتر از اینکه در 
درون زمین حائز اهمیت باشد، روي نیمکت دو تیم و بخاطر 
تقابل سرمربیانی که هدایت آنها را برعهده دارند، مهم است 
و چه بسا تقابل نکونام و قلعه نویی به بهانه برگزاري این دیدار 
یکی از رویدادهاي مهم سال نیز لقب بگیرد. امیر قلعه نویى در 

گفتگویى در مورد این تقابل صحبت کرده است .
در جام حذفی باید در اصفهان به مصاف 

نساجی بروید!
قبل از این دیــدار باید به نفت مسجدســلیمان فکر کنیم و 
قطعاً بعد از این بازي درباره نســاجی صحبت خواهم کرد اما 
خوشحالم که تیم نساجی بعد از 24 سال به لیگ برتر بازگشت 

و شور خاصی را به وجود آورده است.
هواداران این تیم هم در همه شهرها از 

تیم خود حمایت می کنند.
درست است؛ از همه مهمتر اینکه آنها نشان داده اند چه مردم 
با فرهنگی هستند و چگونه از مهمانان خود پذیرایی می کنند. 
جو ورزشگاه نیز چقدر جو خوبی است و چیزي که در فوتبال ما 
گم شده است را امروز به راحتی می توانید در شهر قائم شهر 
و ورزشگاه شهید وطنی پیدا کنید. از این بابت خوشحالم اما 

درباره بازي، بعد از دیدار با نفت صحبت خواهم کرد.
حضور نکونام روي نیمکت رقیب براي 

شما حساسیتی ندارد؟
این بازي هم براي ما مثل ســایر بازي هاست و فرقی ندارد 

کدام مربی روي نیمکت حریف بنشیند!
به هر حال مشــکالتی در استقالل با 

هم داشتید!
فقط یک جمله می گویم؛ هرکسی هر حرفی بزند و هرکاري 

کند آن باالیی می بیند و همه آدم ها هم با اعمالشان سئوال و 
جواب پس می دهند. نمی خواهم به گذشته ورود کنم اما یک 
روزي باید با اعمالمان حساب و کتاب پس بدهیم و حق الناس 
هم اگر گردن آدم باشــد چیز زیاد خوبی نیســت. البته این 

موضوع را کلی می گویم و مصداقى عرض نمى کنم.

مدافع جوان سابق تراکتورسازى روزهاى خوبى را در لیگ بلژیک سپرى نمى کند. 
محمد نادرى سال گذشته در تراکتورسازى به واسطه عملکرد خوبى که در خط 
دفاعى این تیم داشت، توانست طرفداران زیادى به خود جذب کند و در نهایت هم 

به عنوان یکى از لژیونرهاى ایرانى راهى فوتبال بلژیک شود.
نادرى قبل از شروع لیگ هجدهم با عقد قراردادى به عضویت تیم کورتریک 
بلژیک در آمد تا بتواند رؤیاهایش را در فوتبال اروپا جستجو کند اما مسئله 

نگران کننده درباره آینده این بازیکن است.
پدیده سال گذشته تراکتورسازى تا حاال که هشت هفته از رقابت هاى 
لیگ بلژیک سپرى شده است، حتى یک دقیقه هم در ترکیب کورتریک به 
میدان نرفته و جالب تر اینکه در اکثر این مسابقات جایى در لیست 18 نفره 
تیمش نیز نداشته اســت. اتفاقى عجیب که مى تواند کامًال به ضرر نادرى 
باشد. این مدافع 22 ساله اگرچه زمان زیادى براى چهره شدن در فوتبال 
دنیا دارد اما اینکه در هشت مسابقه به عنوان یک یار خارجى نتوانسته 
در لیست 18 نفره تیمش هم قرار بگیرد، اتفاق معمولى نیست 
و نمى شود به سادگى از آن عبور کرد. باید منتظر ماند و دید 
محمد نادرى در آینده چه شــرایطى در فوتبال بلژیک پیدا 

مى کند و آیا فرصت بازى به او مى رسد یا خیر.

ماهى پرنده در راه ایران! مربع برموداى سپاهان!

ذوب آهن- صنعت نفت آبادان، فردا در فوالدشهرذوب آهن- صنعت نفت آبادان، فردا در فوالدشهر

یک روز باید «برزیل فیک» را ناك اوت کنید!«برزیل فیک» را ناك اوت کنید!
حساب پس داد

یک خارجى 
کامالً متفاوت

آیتم طنز لژیونرها!

یر ىب پی ب ر ر ى رجى یر ز م ج ر بر ی ر ر یلر ینپ و ی
بهترین خارجى هاى تاریخ لیگ برتر ایران قرار دهد. مهاجم فیزیکى و گلزن تراکتورسازى حاال امید اول گل
لیگ برتر است و با توجه به حضور پاسورهاى دقیقى مثل دژآگه، شجاعى، پهلوان، سوکیتا، حاج صفى و... در ترا
بسیار مناسبى دارد تا آمار گل هاى زده خود را بیشتر کند و باعث خوشحالى هواداران تیمش شو

ــلیمان فکر کنیم و 
حبت خواهم کرد اما 
ه لیگبرتر بازگشت 

ر همه شهرها از 
.

شان داده اند چه مردم 
ود پذیرایی می کنند. 
یزي که در فوتبال ما 
د در شهر قائم شهر 
 بابت خوشحالم اما 

خواهم کرد.
کت رقیب براي 

هاست و فرقی ندارد

 در استقالل با 

فی بزند و هرکاري 
ا اعمالشان سئوال و 
ته ورود کنم اما یک 
س بدهیم و حق الناس 
این ی نیســت. البته

ضنمىکنم.

مدافع جوان سابق تراکتورسازى روزهاى خوبى را در لیگ بلژ
محمد نادرى سال گذشته در تراکتورسازى به واسطه عملک
دفاعى این تیم داشت، توانست طرفداران زیادى به خود جذب
به عنوان یکى از لژیونرهاى ایرانى راهى فوتبال بلژیک شود
نادرى قبل از شروع لیگ هجدهم با عقد قراردادى به ع
بلژیک در آمد تا بتواند رؤیاهایش را در فوتبال اروپا ج

نگران کننده درباره آینده این بازیکناست.
پدیده سال گذشته تراکتورسازى تا حاال که هشت
لیگ بلژیک سپرى شده است، حتى یک دقیقه هم در
میدان نرفته و جالب تر اینکه در اکثر این مسابقات جا
تیمش نیز نداشته اســت. اتفاقى عجیب که مى تواند
2باشد. این مدافع 22 ساله اگرچه زمان زیادى براى

دنیا دارد اما اینکه در هشت مسابقه به عنوان یک
8در لیست18 نفره تیمش هم قرار بگیرد،
و نمى شود به سادگى از آن عبور کرد.
محمد نادرى در آینده چه شــرایطى
مى کند و آیا فرصت بازى به او مى رسد

آیتم طنز لژیونرها!
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139703902004000249 تاریخ آگهى: 1397/07/02 شــماره پرونده: 
139404002004000347 آگهــى مزایده پرونــده اجرایى شــماره بایگانى: 9400777 
ششدانگ اعیانى کاشانه واقع در طبقه زیرزمین پالك شماره 2881 فرعى از 10353 اصلى 
احداثى بر روى عرصه اولیه 1389 فرعى از اصلى مرقوم به مساحت 116/90 مترمربع با حق 
العبور از پارکینگ 2888 فرعى بانضمام ششدانگ اعیانى پارکینگ پالك 2889 فرعى واقع 
در زیرزمین بمساحت 13/47 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان جى خیابان مهدیه (کردآباد) خیابان کلمان 
کوچه ایثارگران بن بست نصر پالك روبرو کدپستى 8157995395 که سند مالکیت آن در 
صفحه 231 دفتر 51 امالك به شماره ثبتى 6561 و با شماره چاپى 449741 سرى الف 83 
ثبت و صادر شده است با حدود، شــماًال: اول به طول دو متر و پنجاه صدم متر دیوارى است 
مشترك با پارکینگ دو هزار و هشتصد و هشتاد و یک دوم به طول هشتاد صدم متر دیوارى 
است مشترك با پارکینگ دو هزار و هشتصد و هشتاد و هشت سوم در سه قسمت که قسمت 
اول و سوم به ترتیب شرقى و غربى است به طولهاى دو متر و شصت صدم متر و سه متر و سى 
و سه صدم متر و دو متر و شصت صدم متر درب و دیوارى است به راه پله مشاعى چهارم به 
طول یک متر و هفتاد و پنج صدم متر دیوارى است مشترك با پارکینگ دو هزار و هشتصد و 
هشتاد و هفت پنجم به طول دو متر و پنجاه صدم متر دیوارى است مشترك با پارکینگ دو 
هزار و هشتصد و هشتاد و شش شــرقا: به طول یک متر و سى و سه صدم متر دیوار به دیوار 
پالك یکهزار و سیصد و نود فرعى جنوبا: به طول یازده متر و بیست و پنج صدم متر دیوارى 
است به حیاط مشاعى، غربا: به طول یازده متر و ســى و پنج صدم متر دیوار به دیوار پالك 
یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت فرعى دوم حدود پارکینگ دو هزار و هشتصد و هشتاد و نه 
فرعى، شماال: به طول دو متر و پنجاه صدم متر دیوارى است به کوچه، شرقا: به طول پنج متر 
و سى و هشت صدم متر خط مستقیم مفروض است به پارکینگ دوهزار و هشتصد و هشتاد 
و هشت، جنوبا: به طول دو متر و پنجاه صدم متر دیوارى است مشترك با کاشانه دو هزار و 
هشتصد و هشتاد و یک، غربا: به طول پنج متر و چهل صدم متر دیوار است به پالك یکهزار و 
سیصد و هشتاد و هشت فرعى. حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک کاشانه هاست که 
طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق در طبقه 60- ساختمانى سه طبقه با نماى آجرى واقع 
گردیده که داراى پارکینگ سرپوشیده و حیاط اختصاصى مى باشد آپارتمان فوق در مجموعه 
5 واحدى واقع شده است و با سقف تیرچه و بلوك و بدنه دیوارها کاغذ دیوارى و کف کفپوش 
با طرح پارکت و آشــپزخانه با کابینت فلزى و درب و پنجره ها فلزى و آلومینیوم مى باشد و 
داراى مشترکات آب و برق و گاز و سرمایش آن کولر آبى و گرمایش بخارى گازى مى باشد 
و پله ارتباطى طبقات ســنگى و پارکینگ با کف و بدنه سنگى مى باشد ملکى آقاى مرتضى 
احمدى که طبق سند رهنى شــماره 91/4/19- 16865 و سند متمم 16867- 91/4/19 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 51 برخوار در رهن بانک کشاورزى شعبه دولت آباد 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
یکشنبه مورخ 97/7/22 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/338/000/000  ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینــه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 97/7/5 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م 

الف: 255084 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/161
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139703902004000247 تاریخ آگهى: 1397/07/02 شــماره پرونده: 
139504002004000500 و 139504002004000499 و 139504002004000501 و 
139504002004000502 آگهى مزایده پرونده هاى اجرایى به شماره بایگانى: 9501567، 
9501568، 9501569، 9501570 تمامى ششدانگ یک باب آپارتمان پالك 684 فرعى 
از 15193 اصلى مجزى شده از 359 فرعى واقع در طبقه اول به مساحت 267/96 مترمربع 
بانضمام قدرالسهم از ششدانگ اعیانى عرصه مشاعى شماره 359 فرعى و پناهگاه مشاعى 
675 فرعى و راه پله مشاعى شــماره 677 فرعى و انبارى پالك شماره 676 فرعى و دیگر 
مشاعات متعلق به آن و حیاط مشاعى شــماره 681 فرعى واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان خیابان مشــتاق دوم خیابان مهرآباد کوچه شــهید وطن پور (شماره 5) 
فرعى اول پال 21 که سند مالکیت آن در صفحه 551 دفتر امالك جلد 671 نقل به صفحه 
260 دفتر 88 خروجى ذیل شماره 125665 ســه دانگ مشاع از ششدانگ به نام محمدرضا 
آیتى ثبت و سند مالکیت المثنى به شماره 060076 الف/82 جهت آن صادر و طبق صفحه 
517 دفتر 126 محلى به شماره ثبت 21639 سه دانگ مشاع به نام سلیمه سپه کار که سند 
مالکیت المثنى به شــماره 060075 جهت آن صادر گردیده است با حدود آپارتمان: شماًال: 
اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقى اســت به طولهاى 3/40 متر و 1/70 متر پنجره و 
دیوارى است به فضاى کوچه دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى است به 
طولهاى 4/30 متر دیوار مشترك و به طول 3/9 متر درب و دیوار مشترك به طول 4/30 متر 
دیوار مشترك با راه پله مشاعى 677 فرعى سوم در دو قسمت که قسمت اول غربى است به 
طولهاى 1/90 متر و 5/70 متر دیوار و پنجره است به فضاى کوچه شرقًا: به طول 23/5 متر 
دیوار به دیوار پالك 358 فرعى جنوبًا: در سه قسمت که قسمت دوم غربى است به طولهاى 
5/90 متر و 1/10 متر و 7/10 متر دیوار و پنجره اســت به فضاى حیاط مشاعى شماره 681 
فرعى غربًا: اول به طول 9/45 متر دیوار به دیوار پالك 360 فرعى دوم در ســه قسمت که 
قسمت اول شمالى و سوم جنوبى است به طولهاى 2 متر و 1/30 متر و 2 متر دیوار و پنجره 
است به نورگیر مشــاعى ســوم به طول 11/10 متر دیوار به دیوار پالك 360 فرعى حقوق 
ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناسان محل موردنظر 
یک واحد آپارتمان سه خوابه واقع در طبقه اول مجتمع مسکونى سه طبقه با اسکلت فلزى با 
سقف تیرچه بلوك داراى حیاط مشاعى، موتورخانه، پناهگاه سه دستگاه کنتور برق مجزى و 
یک انشعاب گاز مشترك و یک انشعاب آب و فاضالب مشترك مى باشد. مشخصات داخلى 
آپارتمان: کف سالن و ناهارخورى پارکت و آشپزخانه و سرویسها سرامیک، درب و پنجره ها 
چوبى، سیستم گرمایش آن فن کوئل با موتورخانه مرکزى واقع در زیرزمین مجتمع بانضمام 
یکدستگاه آبگرمکن مخزنى اختصاصى و سیستم سرمایش آن کولر آبى مى باشد که طبق 
اسناد رهنى شماره 114913- 80/5/22 و 124580- 82/2/28 و 137410- 84/9/13 و 
166913 - 93/3/1 و شماره تمدیدى 166912 و اصالحى 166914 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در قبال بدهى آقاى محمدرضا آیتى در رهن بانک ملى شعبه 
چهارراه آبشار واقع مى باشد و تا تاریخ 98/1/14 داراى بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 
روز شنبه مورخ 97/7/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور ســمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 15/856/000/000 ریال (پانزده میلیارد و هشتصد و 
پنجاه و شش میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/7/5 درج و منتشــر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى 
اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقــت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 254916 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /7/162
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023009858- 97/6/11 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمى باستناد 
یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت 3 دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 3721/0 واقع در بخش یک که در صفحه 
435 دفتر 12 فرعى امالك ذیل ثبت 128/1629 بنام خودشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و بموجب حکم دادگاه شماره  49- 74/29 دادگاه اصل 49 یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 254909 رئیس ثبت  اسناد 

مرکزى اصفهان /7/163
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023013108- 97/6/19 نظر باینکه ســند مالکیت دو و نیم دانگ 
مشاع از شش دانگ پالك 3937 اصلى واقع در بخش 1 که در صفحه 199 دفتر 22 امالك 
ذیل ثبت 2657 و سند چاپى بشماره 590639 بنام محمد ودائى فرزند نعمت اله ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و سپس با ارائه درخواســت کتبى به شماره 139721702023013108- 
14 /97/06 نامبرده باستناد یکبرگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء بشماره 18337- 
97/06/04 دفترخانه 68 اصفهان شهود رســما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود 
گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هــر کس مدعى انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 

کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 254505 

صفایى - رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /7/164
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023013626- 97/7/2 نظر باینکه ســند مالکیت دو دانگ مشاع 
باستثنا بها ثمنیه اعیانى ان از شش دانگ پالك 1019 اصلى واقع در بخش 2 که در صفحه 
239 دفتر 9 متمم امالك ذیل ثبت 115/1101 و ســند چاپى (تک برگ قدیمى) بشــماره 
481111 بنام احمد برخشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و سپس اقاى مسعود شانه بموجب 
تفویض وکالــت 345643 مورخ 97/06/10 دفتر 77 و ارائه درخواســت کتبى به شــماره 
139721702023013626- 97/06/25 باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و 
امضاء ان بشــماره 139702155624000602- 97/06/20 دفترخانه 44 اصفهان شهود 
رسما گواهى شده است اظهار نموده ســند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 254406 صفایى نایینى- رئ یس اداره ثبت 

منطقه مرکزى اصفهان /7/165
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793701127 شــماره پرونده: 9709986793700345 شماره 
بایگانى شــعبه: 970346 خواهان: هاشــم انصارى طادى فرزند احمد به نشــانى استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ دانشگاه- کوچه گلشن- پ 9- طبقه دوم 
خوانده: مهدى چمنى فرزند على به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 
2- مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى قاضى شوراى حل 
اختالف: درخصوص دعوى آقاى هاشم انصارى طادى فرزند احمد به طرفیت آقاى مهدى 
چمنى فرزند على به خواسته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال وجه 6 فقره سفته به شماره 
خزانه دارى کل 118666 به سررسید 91/3/20 و 118665 به سررسید 91/3/20 و 118776 
و 118664 و 904383 و 153769 همگى به سررسید 91/3/20 به انضمام مطلق خسارات 
قانونى و صدور قرار تامین خواسته؛ با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته را دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگى 97/6/13 و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب و؛ شورا 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 309 و 307 قانون تجارت و 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/903/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/3/28 لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى 
جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید رأى صادره غیابــى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعــى قابل واخواهى در این 
شعبه و ظرف 20 روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه خواهان 
خواسته خود را نسبت به صدور قرار تامین خواسته در جلسه رسیدگى مسترد نموده است لذا 
به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد تامین خواسته صادر و اعالم مى 
گردد قرار صادره 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى 
اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف . م الف: 254789 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/166
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 970157 شماره دادنامه: 9709976795300532 تاریخ رسیدگى: 97/4/31 
مرجع رسیدگى: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفى ساالرى نشانى: 
اصفهان- خ 22 بهمن- خ عالمه امینى غربى- آپارتمان هاى مسکونى- آپارتمان گلهاى 
1 طبقه سوم دست راســت خواندگان 1- صدیقه افرا 2- عبدالحسین چادریان 3- محمود 
طاهرى هر سه به نشانى: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى مصطفى ســاالرى به طرفیت خانم صدیقه افرا و 
آقاى عبدالحسین چادریان و آقاى محمود طاهرى به خواسته ى الزام به تنظیم سند رسمى 
خودرو هیونداى به شماره اســتعالمى 354 ق 74 ایران 55 با توجه به استعالم اخذ شده از 
راهور و مالحظه قراردادهاى ارائه شده به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى حکم به 
الزام خانم صدیقه افرا به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى به نام خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. درخصوص دعوى خواهان به طرفیت دیگر خواندگان به علت عدم 
توجه دعوا به ایشان به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر 
و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
مرجع و پس از انقضاء مدت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 253076 عبادى- قاضى  شعبه 23 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/167
ابالغ رأى

کالســه پرونده 961447 شــماره دادنامه: 9609976794204514- 96/12/10 مرجع 
رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف خواهان: ســید مرتضى کدخدائى الیادرانى نشانى: 
اص- خ نیکبخت مقابل دادگســترى مجتمع دیبا طبقه پ ایین واحد 3 خواندگان: 1- احمد 
سلیم پور 2- حیدر پورحیدر نشانى: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
رأى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى سید مرتضى کدخدایى الیادرانى 
به طرفیت آقایان احمد سلیم پور، حیدر پورحیدر به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال 
وجه چک به شماره ى 324803- 96/11/9 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان 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 جلسه رسیدگى حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 1/975/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (96/11/9) 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 شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 253082 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/168
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9710426794100385 شــماره پرونــده: 9609986794100016 
شــماره بایگانى شــعبه: 960016 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096794100362 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794100566 محکوم علیه 
حمزه فالح الله زارى فرزند محمد نشــانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
28/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 
مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر اگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخ 1394/06/23 لغایت اجراى حکم در حق خواهان محمــد محرابیان محمدى فرزند 
حیدرحسین نشــانى: اصفهان- اصفهان خیابان جابر انصارى خیابان ابونعیم کوچه میخک 
پالك 85 منزل محمد محرابیان و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. 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 بــراى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت 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 
درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 253067 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل  اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/169
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420351500199 شــماره پرونده: 9609980351501142 شماره 
بایگانى شعبه: 961305 بموجب درخواست اجراى حکم  9709970351500038 محکوم 
علیهم 1- على کفش رسان فرزند حسین نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ گلزار خ استاد همایى- مقابل امالك مشبکى پ 142 ك.پ: 8154774981 
ك.م: 1292118873، 2- محمد کفش رســان فرزند حسین نشــانى: اصفهان- خیابان 
گلزار خیابان اســتاد همایى پالك 142 کدملى خوانده 1288157975، 3- امیررضا ظفرى 
فرزند مصطفى نشانى: اصفهان- خیابان شــیخ صدوق کوى شهید کالنترى شرکت طرح 

و ســرا پارس 1 کدملى خوانده 4621640968 متضامنا محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 
237/000/000 ریال بابت اصل خواسته، 2- خســارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید تا زمان 
وصول که بر مبناى تغییر شــاخص اعالمى بانک مرکزى محاسبه خواهد گردید 3- هزینه 
نشر آگهى 850/000 ریال 4- نه میلیون و چهارصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
5- شش میلیون و هشــتصد و هشــتاد هزار ریال بابت حق الوکاله داود محمدى فر فرزند 
مهدى نشانى: اســتان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خ شیخ صدوق 
شمالى- کنارگذر- شرقى پل هوایى میر- ساختمان شــماره 34 در حق محکوم له علیرضا 
زارعى فرزند براتعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ مدرس 
قدیم- ك شــریعتى- ك شــهید مهدى زارعى- پ 16- کارگاه کفش ارین 6- نیم عشر 
دولتى. راى غیابى اســت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344. م الف: 

253056 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/170
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976836500785 شــماره پرونده: 9709986836500198 شماره 
بایگانى شــعبه: 970221 خواهان: داریوش انوارى فرزند حســین با وکالت علیرضا وفائى 
فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خانه اصفهان- 
نوبهار شــمالى- بن رز- پ 154 خوانده: مینا داســتانیان اصفهانى فرزند حسین به نشانى 
اصفهان- فلکه مارنان- خیابان خیام- نبش کوچه بهار- مجتمع مســکونى آسمان- طبقه 
دوم- واحد 7 (خانم منیژه حسین زاده گویا) خواسته: الزام به تمکین گردشکار:  دادگاه پس از 
بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى داریوش انوارى فرزند حسین با وکالت 
آقاى علیرضا وفائى بطرفیت خانم مینا داســتانیان اصفهانى فرزند حسین به خواسته صدور 
حکم بر الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفاى تکالیف زوجیت به شرح دادخواست تقدیمى با 
توجه به محتویات پرونده و دالئل ابرازى از ســوى خواهان به خصوص سند نکاحیه شماره 
4421- 74/10/15 دفترخانه شماره 10 اصفهان و احراز رابطه زوجیت ایشان و توضیحات 
خواهان و سایر دالئل و قرائن موجود در پرونده و نظر مشاور محترم قضایى خواسته خواهان 
را وارد دانسته و به اســتناد مواد 1102 الى 1104 و 1114 قانون مدنى حکم به الزام خوانده 
به حضور در منزل تهیه شده از سوى خواهان و تمکین و اداى تکالیف زوجیت صادر و اعالم 
مى گردد راى صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
مرجع است و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
است. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى 
شهید قدوســى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 253041 کریمى دستگردى- رئیس شعبه 5 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/171
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976795400374 شــماره پرونده: 9709986795400080 شماره 
بایگانى شعبه: 970080 خواهان: على زارع چاوشى فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان آتشــگاه- خیابان نبوى منش- کوچه قائم 
2- کوچه شهید اکبر نصر- پالك 1 خوانده: محســن معینى کیا فرزند محمدعلى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح اتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى آقاى على زارع چاوش فرزند حسین به طرفیت آقاى محسن معینى 
کیا فرزند محمدعلى به خواسته مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک به شماره 412553 مورخ 
1397/1/19 عهده بانک ملى با انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رقم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 519، 
515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده بــه مبلغ 80/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/360/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه ى قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1397/1/29 لغایت اجراى حکم که محاسبه 
آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع 
شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 253065 قرهى- قاضى  شعبه 24 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /7/172
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976836700879 شــماره پرونده: 9709986836700150 شماره 
بایگانى شعبه: 970165 خواهان: سلیمه فرهنگ اصفهانى فرزند غالمرضا با وکالت صدیقه 
منش فرزند محمد به نشانى اســتان اصفهان – چهارباغ باال- مجتمع پارسیان طبقه پنجم 
آپارتمان 705 خوانده: مسعود کبیرى فرزند محمود به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق 
به درخواســت زوجه رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم ســلیمه فرهنگ اصفهانى فرزند 
غالمرضا با وکالت خانم صدیقه منشى به طرفیت آقاى مسعود کبیرى فرزند محمود مبنى بر 
صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت به جهت تخلف خوانده از شروط ضمن عقد نکاح 
و اجازه جهت اجراى صیغه طالق، وکیل خواهان بیان داشته موکلش همسر دائم و شرعى 
خوانده مى باشــد که در تاریخ 1384/8/24 با وى ازدواج کرده است و تا سال 1390 با هم 
زندگى مشترك داشــته اند لیکن خوانده پس از آن موکل وى را ترك کرده و از ایران خارج 
شده و دیگر مراجعتى به ایران نداشته است و موکل وى در عسر و حرج قرار گرفته است لذا 
به جهت تخلف خوانده از بند 8 شروط ضمن عقد نکاح درخواست طالق موکل خود را دارد 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده مفاد سند ازدواج شماره 8069- 1384/8/24 دفتر 
رسمى ثبت ازدواج شماره 116 اصفهان و رونوشت شناســنامه خواهان اوال رابطه زوجیت 
طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز اســت و اینکه دادگاه و داوران طرفین در اجراى ماده 
27 قانون حمایت خانواده سعى در ایجاد سازش نمودند ولیکن مؤثر واقع نگردید و زوجه بر 
طالق اصرار دارد و با توجه به شرح دادخواســت و اظهارات خواهان و وکیل وى، تحقیقات 
انجام شده توسط مرجع انتظامى و اســتعالم از پلیس اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان که اعالم داشته خوانده در تاریخ 1390/08/27 از طریق مرز هوایى 
از کشور ایران خارج و تاکنون فاقد سابقه ورود مى باشــد و با توجه به اینکه خوانده حضور 
نیافته و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده اســت به نظر تحقق بند 8 از شروط 
ضمن عقد نکاح محقق اســت بنابراین دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته با نظر موافق 
قاضى مشاور مستندا به ماده 1119 قانون مدنى و مواد 26- 27- 31- 33- قانون حمایت 
خانواده حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت صادر و اعالم مى شود به زوجه اجازه داده مى 
شــود با مراجعه به یکى از دفاتر ثبت طالق به وکالت از طرف زوج و با حق توکیل به غیر و 
در صورت بذل کل یا قســمتى از مهریه قبول بذل کند و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه 
نماید و رعایت شــرایط موضوع مواد 1134- 1135- 1136- 1140- 1141 قانون مدنى 
بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود و مدت اعتبار حکم از تاریخ قطعیت شش ماه مى باشد 
زوجه راجع به مهریه و ســایر حقوق مالى خود در این پرونده درخواستى ندارد زوجه مدخوله 
است و زوجین فرزند مشــترك ندارند مدت ایام عده سه طهر است و ارایه گواهى از پزشک 
ذیصالح درخصوص وجود حمل یا عدم آن هنگام اجراى طالق الزم اســت این راى غیابى 
است و ظرف مدت  بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 2- اتاق 205. م الف: 253045 اســماعیلى- رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/173
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976836700754 شــماره پرونده: 9609986836701725 شماره 
بایگانى شــعبه: 961901 خواهــان: مینو صنیع اجالل فرزند محمود به نشــانى اســتان 
اصفهان - - شهر اصفهان – هشت بهشــت غربى- کوى شــهید ابراهیم زاده- مجتمع 
مســکونى ســیف- پالك 52- واحد 8 خوانده: مصطفى زمانیان فرزند عباسعلى به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان فالورجان- فالورجان- خ فردوســى- دبیرخانه دانشگاه ازاد 
اسالمى فالورجان- کدپســتى 8451515541 خواســته: طالق به درخواست زوجه رأى 
دادگاه: درخصوص دعوى خانم مینو صنیع اجــالل فرزند محمود به طرفیت آقاى مصطفى 
زمانیان فرزند عباسعلى به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به طالق به جهت عسر و حرج 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده مفاد ســند ازدواج شماره 1242- 1363/06/18 
دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 99 اصفهان و رونوشت شناسنامه خواهان اوال رابطه زوجیت 
طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز اســت و اینکه دادگاه و داوران طرفین در اجراى ماده 
27 قانون حمایت خانواده سعى در ایجاد سازش نمودند ولیکن مؤثر واقع نشد و زوجه اصرار 
بر طالق و متارکه دارد و بیان نموده است همسر دائم خوانده مى باشد او حدود ده سال است 
که از خانه رفته و او را ترك کرده است و از سال 1393 هم از کشور خارج شده است نفقه هم 
به وى نداده است دعوى مطالبه نفقه هم طرح کرده است اما امکان استیفاء آن فراهم نشده 

است در عسر و حرج است درخواســت صدور حکم بر الزام خوانده به طالق دارد دادگاه نیز 
با توجه به شرح دادخواســت و اظهارات خواهان و مالحظه دادنامه هاى صادر شده از شعبه 
یک شوراى حل اختالف اصفهان به شماره 1245 و شماره 4145- 1396/10/27 شعبه دو 
شوراى حل اختالف اصفهان  که طى آن دادنامه ها خوانده به پرداخت نفقات معوقه محکوم 
شده است و این که حسب استعالم از پلیس اطالعات و امنیت انتظامى استان خوانده از تاریخ 
1395/03/27 از کشور خارج شده است و تاکنون مراجعت نکرده است بنابراین به نظر عسر 
و حرج خواهان به جهت ترك زندگى از ســوى زوج و عدم پرداخت نفقه محرز است با نظر 
موافق قاضى مشاور و مستندا به مواد 1129- 1130 قانون مدنى و مواد 26- 27- 31- 33 
قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طالق خواهان صادر و اعالم مى شــود و مدت 
اعتبار این حکم از تاریخ قطعیت شش ماه مى باشد که در صورت امتناع زوج از اجراى صیغه 
طالق سردفتر طالق به نمایندگى از دادگاه صیغه طالق را اجراء خواهد کرد و رعایت شرایط 
موضوع مواد 1134- 1135- 1136- 1140- 1141 قانون مدنى بعهده مجرى صیغه طالق 
خواهد بود خواهان راجع به حقوق مالى خود در این پرونده درخواســتى نداشته است دادگاه 
مواجه با تکلیف نمى باشد. زوجه مدخوله است فرزندان مشترك زوجین به رشد رسیده اند نوع 
طالق به جهت سن یائسگى بائن است این راى غیابى است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى 
مى باشد. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 205. م الف: 253043 اســماعیلى- رئیس شعبه 7 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/174
احضار متهم

شماره نامه : 1397009000960536 – شماره پرونده : 9609980362801112 – شماره 
بایگانى پرونده : 970251 – نظر به اینکه در پرونده کالســه 970251 . د/1 متهم علیرضا 
شکرانى فرزند به اتهام مشارکت در سرقت موضوع شکایت مجتبى شیروانى مجهول المکان 
اعالم گردیده اســت لذا در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبردگان ابالغ مى گردد 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى ســاعت ادارى صبح جهت رسیدگى به اتهام 
خود در شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند 
درصورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به 
منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . م الف 254948 – دادیار شعبه 

اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان فالورجان/ 7/175 
حصر وراثت

آقاى قربانعلى امینى زازرانى بشناسنامه شماره  1  به شرح دادخواست کالسه 97/1110  از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان نادرقلى 
امینى زازرانى  بشناسنامه شماره 23  در تاریخ 28/ 1387/03  درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشــت عبارتند از :  1- قربانعلى امینى زازرانى شماره شناســنامه 1 نسبت 2-حسنعلى 
امینى زازرانى شماره شناسنامه 16 نســبت 3-قدیرعلى امینى زازرانى شماره شناسنامه 90 
نسبت 4- سهیال امینى زازرانى شــماره شناسنامه 1455 نسبت 5-  معصومه امینى زازرانى 
شماره شناسنامه 57 نسبت 6- حمیرا امینى زازرانى شماره شناسنامه 1541 نسبت 7- سمیه 
امینى زازرانى شماره شناسنامه 40 نســبت 8- صفورا امینى زازرانى شماره شناسنامه 105 
نسبت 9- خانمجان حسینى شماره شناســنامه 328 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 254956  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/7/176 
مزایده

در پرونده کالسه 970532  اجرایى سعید عزیزى محکوم است به پرداخت 250/000/000 
ریال و هزینه هاى دادرســى و تاخیر از 1396/03/30 و خســارات دادرســى کــه متعاقبا 
محسابه مى گردد بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیرو در حق محکوم له و مبلغ 
12/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگستریى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
آقایان علیرضا فاضل- مهدى کتانى- حســین پور قیصرى- حســین پیرمرادیان به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: پالك ثبتى 445/791 واقع در جالل آباد بخش 9 بلوار کشاورز 
تقاطع خیابان جواد االئمه با کوى عمار یاســر داراى مســاحت عرصه  150/46 متر مربع 
شــماال بطول 5/86 متر- غربا در دو قســمت بطول 20/57 متر به گذر و پخ بطول 1/50 
متر، شــرغا بطول 21/7400 متر و جنوبــا بطول 7/05 متر به پالکهاى مســکونى مجاور 
به قیمت 2/400/000/000 ریال باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به 
نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و درتاریخ 
1397/08/02 ســاعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده 
شــخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفــع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدد تکرار میگردد. ضمنــًا خریدار میتواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از اموال 
توقیفى بازدید به عمل آورد.    254810/م الف-  مدیر شعبه اول اجراى احکام مدنى نجف 

آباد/7/177
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9709973730400817 شــماره پرونده: 9609983730401118 شماره 
بایگانى شعبه: 961139  پرونده کالســه: 9609983730401118 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد تصیم نهایى شــماره 9709973730400817 خواهان: خانم 
بهناز رحیمى فرزند عباسعلى با وکالت خانم فاطمه جوشیار نجف آبادى فرزند محمدرضا به 
نشانى استان اصفهان – شهرستان نجف آباد- نجف آباد- خیابان شریعتى- چهار راه معلم- 
ســاختمان خورشــید- طبقه اول دفتر وکالت خوانده آقاى اصغر جعفرى به نشانى مجهول 
المکان خواسته ها: 1.مطالبه وجه بابت... 2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.مطالبه حق الوکاله 
به درخواست وکیل 4.مطالبه خسارت دادرسى پرونده کالسه: 9609983730401118 شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد تصیم نهایى شماره خواهان: خانم بهناز رحیمى 
فرزند عباسعلى با وکالت خانم فاطمه جوشیار نجف آبادى فرزند محمدرضا به نشانى استان 
اصفهان – شهرستان نجف آباد- نجف آباد- خیابان شــریعتى- چهار راه معلم- ساختمان 
خورشــید- طبقه اول دفتر وکالت خوانــده آقاى اصغر جعفرى به نشــانى مجهول المکان 
خواسته ها: 1. مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.مطالبه 
خســارت دادرســى 4. مطالبه وجه بابت... راى دادگاه در باب دعوى خانم بهناز رحیمى با 
وکالت خانم جوشــیار بطرفیت آقاى اصغر جعفرى به خواسته مطالبه 310/000/000 ریال 
بانضمام خسارات دادرســى و خســارات تاخیرتادیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى ، 
اظهارات خواهان در جلسه دادرسى ، مصدق رسید ارایه شده مضبوط در پرونده و عدم حضور 
خوانده جهت دفاع با وصف ابالغ قانونى، این دعوى را مدلل تشــخیص و  مستنداً به مواد 
198و 515 و 518 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
310/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجراى حکم بر مبناى نرخ شاخص بانک مرکزى صادر، 
اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى دراین دادگاه و ســپس ظرف 
20 روز از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى  در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى 
باشد. 254912/م الف سید امید قاضى عسگر- رییس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

نجف آباد/ 7/178
 مزایده

در پرونده کالســه 970550  اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730400137 صادره 
از شعبه 4 حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى هادى سوارى فرزند عباس محکوم 
است به پرداخت 550/500/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیرو در حق 
محکوم له و مبلغ 22/862/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى دادگستریى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى آقاى محمد على معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب محل 
تجارى(فعال نمایشــگاه اتومبیل) واقع در یزدانشهر بلوار پرســتار نبش کوى شهید بهشتى 
وفق یکبرگ قولنامه بتاریخ 1393/02/15 که دو دنگ آن به نام محکوم علیه مى باشــد و 
ملک به مساحت 1004/53 مترمربع میباشــد که 132متر در انتهاى ملک از آن جدا شده و 
یک نمایشگاه به مســاحت 114/75 مترمربع و یک باب مغازه به مساحت 25/90 مترمربع 
و مساحت گاراژ تجارى جمعا 872/53 مترمربع میباشــد سهم محکوم علیه از ملک مذکور 
(دودانگ) وفق نظر کارشناس به مبلغ 2/545/000/000 ریال براورد گردیده است. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد و درتاریخ 1397/08/02 ساعت 11 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدد تکرار میگردد. ضمنًا خریدار میتواند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده از اموال توقیفى بازدید به عمل آورد. 255189/م الف-  مدیر شــعبه اول اجراى 

احکام مدنى نجف آباد/ 7/179
 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 هیأت/ هیأت هــاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000147 مــورخ 97/02/31 خانم نرگس 
ابوطالبیان الیادرانى به شماره شناســنامه 1274905001 کدملى 1274905001 صادره از 
اصفهان فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 328  مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 19 فرعى از 2947- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت مشاعى 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: 
1397/06/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/05 م الف: 244744 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/461



سالمتسالمت 073326 سال پانزدهمپنج شنبه  5 مهر  ماه   1397

چه عدم تحمل الکتوز در شما تشخیص داده شده باشد یا آلرژى به 
شیر داشته باشید و چه این گونه نباشد، محصوالت لبنى مى توانند 

برخى عوارض نامطلوب را براى بدن شما به همراه داشته باشند.
عالیم عدم تحمل الکتوز یا حساسیت به آن مى توانند پنهان کار و 
گمراه کننده باشند. در ادامه برخى عالیم که نشان مى دهند کاهش 

یا قطع مصرف لبنیات مى تواند براى شما مفید باشد، ارائه شده اند.
یبوست 

برخى شواهد نشان مى دهند که محصوالت لبنى به واسطه ایجاد 
التهاب در دستگاه گوارش، مى توانند موجب بروز یبوست در برخى 
افراد شــود. پروتئین موجود در محصوالت لبنــى مى تواند موجب 

یبوست شدید در افراد شود.
همچنین اگر به طور مکرر با ســوء هاضمه دردناك و پر سر و صدا 
مواجه مى شوید، محصوالت لبنى مى توانند از مقصران اصلى بروز 
این شرایط باشند. به گفته کارشناسان، محصوالت لبنى به طور قطع 

مى توانند موجب تولید گاز و نفخ در افراد شوند.
در همین راســتا، اگر محصوالت لبنى را از رژیــم غذایى خود کنار 

بگذارید کاهش گاز و درد ناشى از آن را نیز تجربه مى کنید.
بروز آکنه 

داده ها درباره ارتباط بین آکنه و محصوالت لبنى قطعى نیســتند، 
اما مصرف لبنیات براى برخى افراد مى تواند موجب بروز مشکالت 
پوســتى شــود. زمانى که موضوع آکنه مطرح مى شــود، نه تنها 
باکترى هاى ساکن در منافذ پوست موجب التهاب مى شوند، بلکه 
آنچه مى خورید، مانند شــیر نیز مى تواند التهــاب را افزایش دهد 
و شرایط پوست را وخیم تر ســازد. به نظر مى رســد شیر و بستنى 
مى توانند موجب آکنه شوند، در شــرایطى که پنیر و ماست ممکن 

است چنین نتیجه اى به همراه نداشته باشند.
خستگى به دالیل نامشخص

اگر به دلیلى نامشخص احساس خســتگى مى کنید، کنار گذاشتن 
لبنیات از رژیم غذایى مى تواند به شما کمک کند. 

شاید غیر منتظره باشــد، اما افرادى که نمى توانند شیر و لبنیات را 
تحمل کنند، ممکن است با مصرف این غذاها دچار خستگى شوند.

آلرژى به شیر واکنش به پروتئین «کازئین» موجود در شیر و دیگر 

محصوالت لبنى اســت. زمانى که افراد مبتال به آلرژى به شیر، این 
مواد غذایى را مصرف مى کنند، بدن بــا تولید پادتن هایى علیه این 
پروتئین و انتشــار هیســتامین در خون، یک واکنــش ایمنى ارائه 

مى کند.
این مى تواند پس از فروکش کردن واکنش آلرژیک به احســاس 
خستگى منجر شود. متأسفانه بسیارى از غذاها حاوى منابع پنهان از 
شیر هســتند که از آن جمله مى توان به گوشت هاى پردازش شده، 
آبنبات ها و محصوالت سویا اشــاره کرد. در نتیجه، تشخیص این 
آلرژى ممکن است به ســادگى ردیابى واکنش بدن به محصوالت 

لبنى نباشد.
گرفتگى بینى 

اگر با گرفتگى بینى مواجه هستید و هیچ چیز آن را بهبود نمى بخشد، 
حذف لبنیات ارزش امتحان کردن را دارد. مصرف لبنیات و گرفتگى 
بینى یکى دیگر از روابطى است که براى بیشتر مردم وجود ندارد، اما 
برخى ممکن است پس از حذف محصوالت لبنى از رژیم غذایى خود 

گرفتگى کمترى را تجربه کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکى ایران با اشاره به عالیم ابتال به عفونت 
قرنیه گفت: استفاده نامناسب از لنزهاى تماسى، ضربه و خراش روى قرنیه مى تواند 

سبب بروز این بیمارى شود.
امین ا... نیک اقبال در مورد عفونت هاى چشمى اظهار کرد: عفونت پوست، پلک، 
مژه، غدد اشکى و کره چشــم مى تواند به طور کلى عفونت چشمى را به همراه 
داشته باشد، البته سیستم ایمنى چشم قوى است و بدن تالش مى کند در مقابله با 

میکروب ها از خود مقاومت نشان دهد.
 وى ادامه داد: حساسیت و عفونت لبه پلک از شایع ترین عفونت هاى چشمى بوده 

که با قرمزى، خشکى، ترشح و سوزش چشم همراه است.
نیک اقبال گفت: از میان انواع عفونت هاى چشــمى، عفونت قرنیه و داخل چشم 
نگران کننده اســت و در صورت ضربه و خراش و یا استفاده نادرست از لیزرهاى 
تماسى مى تواند این مشکل بروز یابد که نشانه هاى آن اشک ریزش، حساسیت به 
نور، قرمزى و در نهایت اگر درمان نشود، سوراخ شدن چشم و کورى را به همراه 

داشته باشد.
نیک اقبال گفت: تبخال چشمى نیز در برخى افراد بروز مى یابد که تشخیص آن 
تنها توسط چشم پزشــک بوده و با عالیمى همچون عفونت چشم، قرمزى آن و 

حساسیت به نور ایجاد مى شود.

وقتى لبنیات باید از  رژیم غذایى حذف شود

آلرژى  دارید، روى برگ هاى خشک پاییز راه نروید
یک عضو هیئت علمى دانشگاه با اشاره به فرارسیدن پاییز و شیوع ابتال به آلرژى، رعایت برخى نکات ساده را به عنوان روش هایى 

مؤثر در پیشگیرى از عالئم آلرژى فصلى توصیه کرد.
کاظم کاظمینى از فصل پاییز به عنوان مولد انواع آلرژى و حساسیت ها یاد کرد و گفت: آلرژى و انواع حساسیت ها 

عالیمى مانند خارش هاى پوستى، آبریزش بینى، تنگ شدن مجارى تنفسى، عطسه و موارد دیگرى را به دنبال 
دارد که این عالیم، ناشى از بروز اشکاالتى در سیستم ایمنى بدن است. وى اضافه کرد: رفع عالیم آلرژى 

به منزله درمان و رفع اشکاالت آن نیست و در حقیقت منجر به رفع آن در ظاهر موضوع مى شود و 
ممکن است مجدداً پس از مدتى عالیم آن بروز پیدا کنند.

این متخصص در مورد علت شیوع این بیمارى در فصول پاییز و بهار نیز تصریح کرد: این دو فصل، آب و هوایى 
سرد و خشــک دارند و بیمارى هاى آلرژیک به علت پدیده هایى طبیعى مانند افزایش گرد و خاك، گرده افشانى برخى 

گیاهان و علف هاى هرز، ریزش برگ درختان و کپک زدن آنها و موارد مشابه در این ایام تشدید مى شوند.
وى در ادامه به روش هاى مؤثر در پیشگیرى از بروز آلرژى اشاره کرد و افزود: شستشوى راه هاى هوایى از جمله بینى با استفاده از 

سرم نمک قبل از بروز و ایجاد عالیم آلرژى، اصالح رژیم غذایى به ویژه با پرهیز از مصرف غذاهاى پر ادویه و تند و همچنین غذاهایى با طبع سرد مانند 
بادمجان و نوشیدنى هاى بسیار سرد، از موارد ساده ولى مؤثر در پیشگیرى از بیمارى هاى آلرژیک است. کاظمینى اظهار کرد: افراد براى پیشگیرى از آلرژى نباید در معرض مستقیم 

گرد و غبار و بادهاى موضعى این فصل قرار گیرند، حتى االمکان روى برگ هاى خشک راه نروند، حداکثر مواقع از باز کردن پنجره هاى خودرو و ساختمان نیز پرهیز کنند و در بعد از 
 ظهرهاى خشک و خنک نیز کمتر از خانه خارج شوند.
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عالیم ابتال به عفونت قرنیه
عدس نوعى از حبوبات با پروتئین باال و فیبر زیاد است. همچنین عدس یک غذاى بسیار 

مغذى است که داراى مواد معدنى، پروتئین و فیبر است.
عدس همچنین منبع ریبوفالوین، نیاسین، پانوتنیک اسید، منیزیم، روى، مس، منگنز 
و سلنیوم است. فیبر، اسید فولیک و پتاسیم موجود در عدس همه از سالمت 
قلب حمایت مى کنند. به گفته انجمن قلب آمریکا (AHA)، افزایش فیبر 

مى تواند کلسترول LDL یا کلسترول بد را کاهش دهد.
عدس ویتامین ها، مواد معدنى و فیبرهاى ضرورى را به رژیم 
غذایى اضافه مى کند. پتاسیم، کلسیم و منیزیم در عدس به 
طور طبیعى فشار خون را کاهش مى دهد. مصرف فوالت براى 
جلوگیرى از معلولیت هاى مادرزادى حیاتى است. اگر یکسال قبل 
از باردارى مصرف شود، شــانس زایمان زود هنگام را 50 درصد یا 

بیشتر کاهش مى دهد. 
یک فنجان عدس تقریبًا 90 درصد از فوالت مورد نیاز براى یک روز را فراهم مى کند. 
سلنیوم معدنى یافت شده در عدس نیز که در اکثر غذاهاى دیگر وجود ندارد، از التهاب 
جلوگیرى مى کند و میزان رشد تومور را کاهش مى دهد و پاسخ ایمنى را به عفونت انجام 
مى دهد. عدس همچنین نقش آنزیم هاى کبدى را ایفا مى کند و به سم زدایى برخى از 

ترکیبات سرطانى در بدن کمک مى کند.
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خواص

آقاى علیرضا موسایى فرزند على اکبر پیرو آگهى مورخ 1397/03/02 و آگهى مورخ 1397/05/28 نظر به اینکه ملک 
تحت تصرف شما واقع در خیابان 24 مترى (وفق نقشه ذیل) در مسیر طرح عمرانى تعریض بلوار مذکور قرار دارد و با 
توجه به ضرورت اجراى طرح برابر تبصره 4 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه امالك و اراضى مورد نیاز شهردارى مصوب 28 
آبان 1370 اعالم مى گردد ظرف مدت 
یکماه از تاریخ نشــر این آگهى نسبت 
به معرفى یک نفر کارشناس رسمى به 
عنوان معتمد و پنج نفر کارشناس رسمى 
مرضى الطرفین به شــهردارى سجزى 

واقع در میدان فاطمیه اقدام نمایید.
شایان ذکر است کارشناسان مى بایستى 
جزء کارشناسان رسمى دادگسترى و 
متخصص در رشته ساختمان باشند و 

ظرف مدت تعیین شده معرفى گردند. 

متقاضیــان شــرکت در مناقصــه مى تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
به آدرس poshtibani.mui.ac.ir   مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى:
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت

2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى ( رتبه بندى 5 در رشته ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى
3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار

4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دســتگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 ســال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه و 
مفاصاحساب قرارداد

5) گواهى بازدید یکى از اعضا شرکت از محل پروژه
6) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه  نمایند.

برآورد پروژه: 4/054/329/713 ریال بر اساس فهارس بها سال 1397 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 203/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یک شنبه مورخ 1397/7/8 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/7/15 

ابالغیه شهردارى سجزى (اصفهان)

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى
 تعمیرات و بازسازى بخش ترمیم مرکز آموزشى درمانى 

امام موسى کاظم (ع) بر اساس فهارس بها 97

سید محمد معین الدینى- شهردار سجزى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 257147 

شهردارى نایین باستناد مصوبه دوم شماره 78/5/259 مورخ 97/05/07 شوراى محترم اسالمى شهر 
نایین در نظر دارد تعداد 16 قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در بلوار آیت ا... خامنه اى قطب کارگاهى 
را با قیمت پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد 

را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/07/16 با تکمیل اسناد مزایده 
و مدارك مورد نیاز به انضمام یک فقره فیش واریزى نقدى به حساب 0105850675005 شهردارى نزد 
بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر شده (در 
پاکت الف فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و 

دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده:

1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادى قیمت به امور مالى 
شهردارى مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز 
بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت 

سپرده تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت.
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع بر 

عهده برنده مزایده مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، 

ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور 

عمرانى و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند.
5- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتى و 

شهرداریها مصوب دى ماه 1337.
6- پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط، امضاء نموده و 

به مزایده گزار تسلیم نمایند.
7- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و 
همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز 

پیشنهاددهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند.
8- سپرده نفرات دوم و سوم شــرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد 

نخواهد شد.
9- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 97/07/16 در محل 
شهردارى نایین با حضور اعضاى کمیســیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد 

مى باشد.

تجدید آگهى مزایده فروش زمین کارگاهى

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

نوبت اول
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

با سکوت بسیار، وقار انسان بیشتر مى شود و با انصاف بودن، دوستان 
را فراوان کند و با بخشش، قدر و منزلت انسان باال رود.  با فروتنى، 
نعمت کامل شود و با پرداخت هزینه ها، بزرگى و سرورى ثابت شود 
و روش عادالنــه، مخالفان را در هم شــکند و با شــکیبایى در برابر 

موال على (ع)بى خرد، یاران انسان زیاد شوند.

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان آنها دعوت مى گردد تا د ر جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 97/07/17 ســاعت 8 صبح که در محل 

شرکت برگزار مى گردد شرکت نمایند.
دستور جلسه: افزایش سرمایه و اصالح ماده 25 اساسنامه (تعداد سهام 

وثیقه اعضاى هیئت مدیره)

پیرو آگهى مزایده شماره 11925 مورخ 97/06/03 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 18 مورخ 97/01/08 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى یک قطعه زمین به شماره 37 به مساحت 117 م.م با کاربرى مسکونى واقع در 
شهرك گلستان، بلوك 10 به ازاى هر مترمربع 2300/000 ریال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت 
دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى دعوت از
 سهامداران شرکت حمل و نقل نوربار مبارکه

 سهامى خاص (ثبت 292)

آگهى مزایده (مرحله سوم)

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

روابط عمومى اداره کل بنیاد شهیدروابط عمومى اداره کل بنیاد شهید
 و امور ایثارگران استان اصفهان و امور ایثارگران استان اصفهان

این بار اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان در تاالر 
اجتماعات شهردارى خمینى شــهر با میزبانى شوراى 
اسالمى و شهردارى این شــهر همراه بود تا نمایندگان 
شوراهاى اسالمى شهرستان هاى استان اصفهان عالوه 
بر بازدید از منطقه گردشــگرى چشمه الدر و مجموعه 
فرهنگى- تفریحى بام سبز، از پروژه هاى انجام شده و 
در دست انجام در خمینى شهر، نشست ماهیانه خود را با 
حضور فرماندار شهرستان خمینى شهر و مدیرکل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان به 
عنوان مهمان ویژه اجالس برگزار کنند و به بیان مسائل، 
مشــکالت، راهکارهاى جذب گردشگر و خواسته هاى 
خود در زمینه هاى مختلف میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشگرى بپردازند.
در ابتداى این اجالس و در نطق قبل از دســتور، رئیس 
شوراى اســالمى اســتان اصفهان از میزبانى شوراى 

اسالمى و شهردار خمینى شهر تشکر کرد.
عبدا... کیانى با گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس و یاد 
شهداى هشت ســال دفاع مقدس، حمله تروریستى و 
ناجوانمردانه تروریســت هاى تکفیرى به رژه نیروهاى 
مسلح در اهواز را به شــدت محکوم کرد. وى با تبریک 
بازگشــایى مدارس هم گفت: بدون شــک توسعه هر 
کشــورى بدون توجه به امر آموزش امکانپذیر نیست. 
کشــورى مى تواند نگاهى امیدوار به آینده داشته باشد 
که بتواند براى آموزش کودکان و نوجوانان خود برنامه 

مناسب و مدون داشته باشد. 
کیانى درخصوص مدارس در بخش بافت فرســوده که 
داراى ساخت قدیمى و ناایمن هستند هشدار داد و گفت: 
این انتظار مى رود تا پیگیرى هاى الزم از طریق شوراى 
برنامه ریزى استان، ســازمان نوسازى، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور و خیرین صورت پذیرد. چرا که حادثه خبر 

نمى کند و در پروسه مدیریت بحران مقاوم سازى مسئله 
بسیار مهمى اســت به ویژه درخصوص مدارس که باید 
مکان ها و بناهاى امنى براى تحصیل افراد باشد و ضرورت 
دارد به این قضیه اهمیت ویژه داده شود و در یک کالم 
تمامى ظرفیت، توان و امکانات ســازمان ها و نهادهاى 
مسئول بر این قرار گیرد تا ماه مهر پر از مهرى با همدلى و 

یارى یکدیگر براى فرزندانمان فراهم کنیم.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان به مسائل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى هم اشاره کرد و 
گفت: امروزه صنعت گردشــگرى در دنیا یک صنعت 
تحولگراســت. بخش بزرگى از فرصت هاى شــغلى و 
کارى در ایــن صنعت ایجاد مى شــود. درآمد حاصل از 
ورود یک گردشگر به کشور برابر با صادرات نزدیک به 
30 بشکه نفت است. در جهان پیچیده امروز رقابت بسیار 
زیادى براى بهره بردارى بهتر و جذب گردشگر بیشتر در 
بین کشورها وجود دارد. خوشبختانه ایران پتانسیل ها و 

ظرفیت هاى الزم را براى توسعه گردشگرى دارد. میراث 
فرهنگى و تاریخى بسیار غنى، صنایع دستى مطرح در 
سطح جهانى، طبیعت و چشم اندازهاى بسیار زیبا و بکر، 
بناهاى تاریخى و باستانى ارزشمند، تنوع قومى و فرهنگى 
و هزاران دلیل دیگر ایــران را مى تواند تبدیل به یکى از 
قطب هاى مهم گردشگرى جهانى بکند و سهم بزرگى در 

ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کشور داشته باشد.
وى اظهار امیدوارى کرد این جلســه بتواند گام هرچند 
کوچک اما مؤثرى در حل مشــکالت میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى استان بردارد. 
کیانى افزود: شهرستان خمینى شهر با 2300 شهید، 10 
درصد شهداى استان را داراست و 17 شهید مدافع حرم از 

این شهرستان هستند.
***

در ادامه فرماندار شهرســتان خمینى شهر، گردشگرى 
را یکى از مشــاغل پایدار در برش استانى و شهرستانى 

دانست که مى تواند درآمدزایى، اشتغال و ارزش افزوده 
داشته باشد.

محمود مسلم زاده با بیان اینکه اســتان اصفهان داراى 
ظرفیت ها و اقلیم هاى بســیار زیادى براى گردشگرى 
اســت، گفت: رویکرد مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان توجه ویژه به این 
ظرفیت هاست و اگر رویکرد گردشگرى در هر شهرستان 
خوب هدفگذارى شود، منطقه گردشگرى معرفى شده و 

درآمد مطلوبى هم به دست مى آید.
وى با اشاره به دوشنبه بازار خمینى شهر که داراى 2/5 
کیلومتر محیط کسب و کار است، گفت: ما در شهرستان 
خمینى شهر 18 هزار واحد صنفى داراى پروانه داریم و 
حفظ محیط کسب و کار در شهرستان، حفظ اصالت بازار 

ولو قدیمى است.
فرماندار شهرستان خمینى شهر اظهار کرد: ساماندهى 
بازار به سبک قدیمى هم مى تواند نشاط داشته باشد و در 

دوشنبه بازار خمینى شهر مشترى مدارى و نشاط حاکم است 
و ما سعى داریم با کمک میراث فرهنگى و راه و شهرسازى در 
طرحى مشترك، این بازار را شکیل کرده و سنگفرش کنیم 
و حتى براى این کار بودجه اختصاص دهیم که الزم است در 
این راستا و ایجاد پارکینگ و ساماندهى بازار، میراث فرهنگى 

و اداره راه یاریگرمان باشند.
***

ســپس تعدادى از نمایندگان شــوراها، مسائل محل 
مأموریت خود را در زمینه هاى میراثى، صنایع دســتى و 
گردشگرى با مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 

گردشگرى استان در میان گذاشتند.
در پایان این اجالس، مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان عالوه بر قول پیگیرى 
و مساعدت درخصوص خواســته هاى نمایندگان و به 
کارگیرى پیشــنهادات آنان گفت: واقعیت آن است که 
مهمترین سرمایه میراث فرهنگى، عالقه مندى عمومى 

مردم در جامعه بوده و مسئوالن و نمایندگان شوراها هم به 
میراث توجه خاصى دارند که این همه قابل تقدیر است.

فریدون اللهیارى میراث فرهنگى را سرمایه اى بزرگ که 
با مطالبات همراه است دانست و گفت: در یکسال گذشته 
500 پروژه میراثى در استان اصفهان در حال انجام بوده 
و حجم فعالیت بسیار زیاد است و همکاران علیرغم همه 
محدودیت ها، این فعالیت ها را از دورترین نقاط اســتان 

انجام مى دهند.
وى با بیان اینکه 22 هزار اثر تاریخى در استان اصفهان 
وجود دارد، گفت: امکانات ما در حفاظت، نگهدارى، رفع 
تعرضات و... بسیار محدود بوده و مشارکت و همکارى و 
هماهنگى همه، براى حفاظت از این آثار یک ضرورت 
است و در حقیقت امروز حفظ میراث فرهنگى یک وظیفه 
عمومى براى آحاد مردم است. این در حالى است که امروز 
300 پروژه میراثى از سوى بخش خصوصى در استان احیا 
و زنده مى شود که البته عملکرد شهردارى ها و دهیارى ها 

درحفظ بناهاى تاریخى مطلوب بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان تحریم و اتفاقات را در گردشگرى مؤثر 
نمى داند و مى گوید: باید آماده بود تا با شناخت بازارهاى 
هدف جدید، در افزایش گردشــگران خارجى به استان 
مؤثر بوده و ایجاد اشتغال و چرخش سرمایه را به ارمغان 
آورد. البته گردشــگرى داخلى هم بسیار مهم است و با 
ساماندهى، مى توان بازار گردشــگرى استان را بیش از 

پیش فعال کرد. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى البته 
به نکته جالبى اشاره و اذعان کرد: در همکارى میراث با 
سازمان ها، بودجه باید از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذار 
تأمین شــود و در زمینه بودجه، میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان نمى تواند گره اى 

را باز کند. 

نوبت اول

ساسان اکبرزاده

ایران ظرفیت هاى الزم براى توسعه گردشگرى را داراست
در اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان عنوان شد


