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چه کسانى باید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟حذف دفترچه هاى کاغذى بیمه سالمتاستفاده نا بجاى تلویزیون از 2 بازیگر مشهور 65 سالگى ات مبارك زرد دوست داشتنى سالمتاستان ورزش جهان نما

همراه صبحانه کشمش مصرف کنید

تصمیم نهایى براى 400 مغازه میدان امام على
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طرح نمایندگان براى 
استانى شدن انتخابات مجلس

سریال «ممنوعه» آزاد شد

مسمومیت با الکـل 
در اصفهان هـم 
قربانى گرفت
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جهانگیرى هنوز هم 
نفر دوم دولـت

 اسـت؟

2

کشمش خوردنى شیرین و خوشمزه اى است که مى تواند جایگزین
 تنقالت شود و از تخریب سلولى پیشگیرى مى کند که

 همین امر موجب خاصیت پیشگیرى از سرطان مى شود. 

فعاالن سیاسى دو جناح، جهانگیرى را شخصیتى 
معتدل و منطقى مى شناســند اما او در همایش 
روز صادرات صحبت کرد و گفت:«تا این لحظه 
اجازه برکنارى منشى خودم را 
هم نداشته ام، از من انتظار 
نداشته باشید که وکیل 
و وزیر را تغییر دهم.» 
این جملــه جهانگیرى 
گرچه حاشیه ساز شد، یک 
پیام مهم داشت. به نظر مى رسد او هدف طعنه و 

کنایه اصالح طلبان تندرو قرار دارد.
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مدیر منطقه3 شهردارى اصفهان تشریح کرد

رشید، تاج سر گلرها!

زبان عقاب دیگر بیرون نمى آید!
تیم فوتبال ســپاهان به عنــوان پرافتخارترین تیــم لیگ برتر 
سال هاست در حسرت پیروزى برابر اســتقالل است. سپاهان به 

عنوان یکى از اصلى ترین مدعیان قهرمانى در لیگ هجدهم روز جمعه برابر 
استقالل قرار مى گیرد، تیمى که سه بازى آخر خود را با پیروزى پشت سر گذاشته است...
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چند نکته از مصاف این هفته سپاهان- استقالل

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان ( خوراســگان ) در نظر دارد اماکن رفاهى خود شامل: بوفه دانشکده 
علوم تربیتى، بوفه 15 خرداد، کافى شاپ دانشکده علوم تربیتى، رستوران فجر و بوفه خوابگاه خواهران 
را از طریق مزایده عمومى به افراد واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت مى شود در صورت 
تمایل، جهت خرید و تحویل اسناد مزایده وحداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ درج آگهى جهت بازدید از 
محل وخرید اسناد مزایده و دریافت آنها  به آدرس اینترنتى www.khuisf.ac.ir   قسمت مناقصه و مزایده 

مراجعه نمایند .
شرایط:

1-شرکت کنندگان در مزایده ملزم به واریز مبلغ 10٪ قیمت پیشنهادى ساالنه خود به صورت چک تضمین 
شده یا ضمانتنامه بانکى در وجه دانشگاه یا واریز وجه نقد بابت تضمین شرکت در مزایده ومبلغ 500,000ریال 
بابت خرید اسناد به شماره حساب سیبا 0223255621008 بنام دانشــگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

(خوراسگان) مى باشند.
2-هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3-دانشگاه در رد یا قبول تمامى پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی 

روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/08/14
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/08/15

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/08/26
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چا پ دوم

مساحت- کاربرىردیف
آدرسمترمربع

قیمت پایه 
هر مترمربع 

(ریال)

5٪ سپرده واریزى 
شرکت در مزایده 

(ریال)

بلوار پاسداران- تفکیکى شرق 180مسکونى1
17/000/000153/000/000ترمینال قطعه- 323

کنید
ن
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شهردارى قهدریجان در نظر دارد بر مبناى مصوبه شماره 145- 5 مورخ 97/07/10 شوراى محترم اسالمى 
از طریق مزایده عمومى 4 پالك زمین مسکونى با مشخصات درج شده در جدول ذیل که واقع در خیابان 
طالقانى، کوچه ارم مى باشــند را با قیمت پایه هر مترمربع 5/500/000 ریال به فروش برساند. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید تا با مراجعه به امور مالى شــهردارى قهدریجان فرم شرکت در مزایده و 
رؤیت زمین، قیمت پیشنهادى خود را در پاکت پلمب شــده نهایتًا ده روز پس از انتشار مرحله دوم یعنى 
تا پایان وقت ادارى مورخ 97/08/11 به دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در حراست شهردارى تحویل و 

رسید دریافت نمایند.

شرایط
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط و پس از موعد و یا فاقد سپرده و یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر 
مردود است.

- رعایت کلیه مندرجات برگه هاى مزایده الزامى است.
- سپرده (ودیعه) شــرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست به 
حساب سپرده شماره 0105871653006 شهردارى نزد بانک ملى واریز یا ضمانت نامه بانکى معادل آن ارائه 

نمایند.
- پاکت الف حاوى فیش بانکى سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوى قیمت پیشنهادى که در موعد مقرر 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل گردد.
- کلیه پاکات فوق در ساعت 14:30 روز 97/08/13 در محل شهردارى قهدریجان بازگشایى و در کمیسیون 
معامالت شهردارى قرائت مى شود (حضور شخص شرکت کننده یا نماینده رسمى ایشان در جلسه بالمانع 

است)
- هزینه درج آگهى با خریدار خواهد بود.

- در شرایط مساوى اولویت با مالک ملک مجاور خواهد بود.
- هزینه نقل و انتقال و محضر بر عهده خریدار خواهد بود.

مزایده فروش 4 پالك زمین با کاربرى 
مسکونى واقع در خیابان طالقانى کوى ارم

حبیب قاسمى- شهردار قهدریجان

نوبت دوم

مساحت پالك شماره پالك
(مترمربع)

قیمت پایه هر 
میزان سپردهقیمت کل (ریال)مترمربع (ریال)

1242/505/500/0001/333/750/00066/687/500
2204/455/500/0001/124/475/00056/223/750
3204/455/500/0001/124/475/00056/223/750
4224/805/500/0001/236/400/00061/820/000
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الناز شاکردوست با 
فیلم فرزاد مؤتمن 
به سینما مى آید

افشاى شگرد 
کالهبردارى از 

متقاضیان
 ویزاى اربعین

انصاریان: نمى دانم ممنوع التصویر هستم یا خیر فرهنگ

5

نفر دوم دو
 اسـت
فعاالن سیاسى دو جناح، جها
معتدل و منطقى مى شناســ
روز صادرات صحبت کرد و
اجازه برکنا
همند
ندا
و و
این
گرچه
پیام مهم داشت. به نظر مى
کنایه اصالح طلبان تندرو قر

رجج سر گلرجدرررشید، تاج رلرها!گر گلرها!رشید، تاج سر گلررر سر تاج گلرهاششید، سر گلرها!اج سر سستاج گلگلش س رشید، تاج سر گلرها!ش
س

مدیر شعب بانک مسکن اصفهان؛

رشد 94 درصدى پرداخت تسهیالت مسکن در اصفهان

(ع)

اپراى «حالج» در اصفهان هم اجرا مى شوداپراى «حالج» در اصفهان هم اجرا مى شود
تور ایرانگردى «پرواز هماى» با گروهى بزرگ  و دکورى متفاوت تور ایرانگردى «پرواز هماى» با گروهى بزرگ  و دکورى متفاوت 

4
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نماینده مردم بابل در مجلس شــوراى اســالمى از تهیه 
طرحى در مجلس خبر داد کــه در صورت تصویب نهایى 

انتخابات مجلس استانى مى شود.
على نجفى در حاشیه جلســه علنى صبح دیروز سه شنبه 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 121 نفر از نمایندگان طرح 
یک فوریتى مبنى بر اصالح قانون انتخابات با استانى شدن 
انتخابات مجلس را ارائه کردند کــه امیدواریم این طرح 
هرچه سریع تر مراحل قانونى خود را طى کند و به تصویب 
برسد. وى اضافه کرد: بر اساس یکى از مواد این طرح، در 
انتخابات مجلس محدوده جغرافیایى هر استان به عنوان 
حوزه استانى انتخابات محدود مى شود و نمایندگان هر حوزه 

اســتانى معادل تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه موجود در 
استان هستند که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه هاى 

انتخابیه مجلس و اصالحات بعدى آن تعیین مى شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح به صورت یک 
فوریتى چاپ شــده و به زودى در دستور کار مجلس قرار 
مى گیرد، خاطرنشان کرد: طبق ماده دیگرى از این طرح 
از هر حوزه انتخابیه موجود در اســتان نامزد یا نامزدهایى 
که حداقل 20 درصد آراء صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه را 
کسب کرده باشند و باالترین رأى را به دست آورده باشند، 
نماینده و نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب 

مى شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به این پرسش که 
آیا موضوع صدور ویزاى سریع براى اربعین صحت دارد، 
تصریح کرد: اصًال چیزى به عنوان ویزاى سریع صحت 
ندارد و عده اى افراد سودجو و کالهبردار و فرصت طلب 
مردم را فریب مى دهند و به  جاى 235 هزار تومان مبلغ 

600 هزارتومان از زائران به ناحق اخذ مى کنند.
حمید محمدى با بیان اینکه از زمان نام نویسى در سماح 
و تحویل مدارك، صدور ویزاى اربعین حدود 72 ساعت 
زمان خواهد برد، تأکید کرد: متأســفانه افراد سودجو در 
برخى شهرها این گونه شایعه پراکنى و فضا سازى مى کنند 
که اخذ ویزا از طریق سماح بیش از پنج روز زمان مى برد و 

با طرح این ادعا به دنبال سوءاستفاده و دریافت مبلغ 600 
هزار تومان به ازاى ویزاى اربعین هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت با تشریح شگرد افراد سودجو 
تصریح کرد: این افراد سودجو بعد از دریافت 600 هزار 
تومــان از متقاضیــان، از طرف آنها در همان ســامانه 
ســماح که ادعا کرده بودند زمانبر خواهــد بود ثبت نام 
مى کنند و مبلغ تعیین شــده 234 هزار و 875 تومان را 
پرداخت مى کنند و مابه التفاوت را براى خود برمى دارند. 
 محمدى افزود: مــردم حتمًا به دفاتــر خدمات زیارتى 
معتبرى که لیست آنها در سامانه سماح وجود دارد مراجعه 

کنند.

طرح نمایندگان براى 
استانى شدن انتخابات مجلس

افشاى شگرد کالهبردارى از 
متقاضیان ویزاى اربعین

او که نمى شناسیمش!
فعـال  کمالـى،  حسـین    اعتماد آنالین |
سیاسى اصالح طلب گفت: هیچیک از گزینه هاى امروز 
رئیس جمهـور آینده نخواهـد بود. برداشـت کلى من از 
انتخابات سال 1400 این است که کسى رئیس جمهور 

خواهد شد که امروز نامش مطرح نمى شود.
 

جنگى شدیدتر از جنگ با عراق
مسـعود پزشـکیان، نایـب    انصاف نیوز |
رئیس مجلس با بیان اینکه باید سـتاد جنگ اقتصادى 
تشکیل شـود، گفت: یعنى اینکه آن ستاد هر تصمیمى 
که بگیرد مجلس، دولت، قوه قضائیه، رسانه ها، امامان 
جمعه و جماعت بایـد از آن تبعیـت کنند؛ زیـرا در یک 
جنگ اقتصادى شدیدترى از جنگ با عراق هستیم اما 
مسئوالن و سیاستمداران ما نمى خواهند این واقعیت را 

با مردم در میان بگذارند.

سفر پر ماجرا
حسـینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم    ایلنا|
شاهین شهر درباره سفر برخى از نمایندگان به برزیل و 
حضور آنها در یک باشـگاه ورزشى گفت:  معتقد هستم 
باید تحقیق و تفحص در این مورد صورت گیرد. در حالى 
که ما در یک چنین شرایطى به سـر مى بریم چه دلیلى 
دارد حداقل سـه نفر از نمایندگانى که من عکسشان را 
دیدم به برزیل بروند و لباس ورزشـى بپوشـند و عکس 
بگیرند؟ برزیل چه دسـتاوردى براى ما دارد و چه نفعى 
به مردم مى رسـاند؟ باید ببینند این سفر چگونه صورت 

گرفته؟ منشأ هزینه هاى آن از کجا بوده؟ 

چالش بزرگ
  ایسنا| معـاون اول رئیـس جمهـورى گفت: 
100درصـد هزینه هاى صندوق نیروهاى مسـلح و 70 
الى 80درصد هزینـه هاى صندوق هاى بازنشسـتگى 
را دولت پرداخت مى کند؛ به همین دلیل در سـال هاى 
آینده با چالـش بزرگـى در صندوق هاى بازنشسـتگى 

روبه رو خواهیم بود.

قحط الرجال
حمیدرضـا ترقى، معـاون بین الملـل حزب    آنا|
مؤتلفه اسـالمى درباره وزراى پیشنهادى دولت، اظهار 
کرد: انتظار بیشترى از دولت بود که افرادى بسیار قوى 
و با کارایى بیشـتر بـراى وزارتخانه ها معرفـى مى کرد. 
معرفى این وزرا توسـط دولت در زمان جنگ اقتصادى 

یعنى دولت دچار قحط الرجال شده است.

آنها که پشت ایرانند
سـخنگوى هیئـت رئیسـه مجلس    تسنیم|
شوراى اسـالمى جلسـه غیرعلنى صبح دیروز پارلمان 
را تشـریح کرد. بهروز نعمتى گفت: در این جلسه آقاى 
ظریف درباره مذاکرات با اروپایى ها بـراى ادامه برجام 
اظهـار کـرد: آقـاى ظریـف در این جلسـه اعـالم کرد 
اروپایى ها مصمم هسـتند از 13 آبـان اقداماتى را انجام 
دهند و سازوکارى را در این زمینه پیش بینى کردند. البته 
روسیه، چین و هند نیز متعهد شـدند که اقدامات خود را 
انجام دهند. وى ادامـه داد: آقاى ظریف در این جلسـه 
 FATF اعالم کرد کـه در چهار ماه آینـده که از سـوى
مهلتى به ایران داده شده، باید سازوکارى تعیین شود و 

به تصویب نظام برسد.

تسلیت قاتل به خانواده مقتول
«سلمان بن عبدالعزیز    خبرگزارى دانشجو |
آل سـعود»، شـاه عربسـتان سـعودى با صـدور پیامى 
به خانـواده «جمـال خاشـقجى»، روزنامه نـگار منتقد 
عربستانى که در کنسولگرى این کشور در استانبول به 
قتل رسید، تسلیت گفت. «محمد بن سلمان»، ولیعهد 
سعودى هم در پیام مشابهى کشته شدن این روزنامه نگار 
را به خانواده اش تسلیت گفته است. این در حالى است که 
اغلب اعضاى تیم 15 نفره ترور خاشقجى از نزدیکان بن 
سلمان هستند و آنطور که رسانه ها گزارش داده اند، روز 

حادثه چند بار با دفتر او تماس گرفته اند.

خبرخوان
تعطیلى پاسارگاد؟! 

  چمدان| اطالعیــه اى منتســب بــه 
اســتاندارى فارس در حال پخش است که خبر 
از تعطیلى محوطه جهانى پاسارگاد در روزهاى 5 
تا 8 آبان مى دهد و علت این اتفاق را سوء استفاده 
جریان هاى ضد انقــالب از روز کورش مى داند. 
استاندارى فارس به انتشار این اطالعیه واکنش 
نشان داده و در اطالعیه اى اخبار منتشر شده به 
نقل از این نهاد پیرامون مجموعه جهانى پاسارگاد 

را جعلى دانست. 

نان هاى مضر 
  تسنیم| با وجود اینکه سازمان غذا و دارو 
همواره اعالم مى کند، استفاده از جوش شیرین در 
پخت نان ممنوع اســت و حتى نانوایان متخلف 
به دادگاه معرفى مى شــوند، اما آمارهاى بخش 
خصوصى نشان مى دهد جوش شیرین هنوز در 43 

درصد نان هاى تولیدى کشور استفاده مى شود.

جنجال جدید 
بهنوش بختیارى 

بهنوش بختیارى که در عرصه     ایران آرت |
تبلیغات حضور بسیار فعالى دارد، بعد از تبلیغ عطر 
و یک برند کیف و کفش که جزو ســهامدارانش 
بود، ایــن روز ها به تبلیغ محصــوالت جدیدى 
مانند کفش بچگانه روى آورده است.  به تازگى 
آگهى نــازل یک برند ایرانى کفــش بچگانه از 
تلویزیون پخش شده است که بهنوش بختیارى 
در آن حضور دارد و براى آن شعر مى خواند. او در 
فضاى مجازى براى تاالر پذیرایى و دکتر تغذیه 
هم تبلیغات کرده اســت. اگرچه براى چهره ها 
تبلیــغ کاال هایى مانند پوشــاك اتفاق عجیبى 
نیست اما برخى از حضور هاى تبلیغاتى بهنوش 
بختیارى آنقدر چیپ بوده که او را یک بار دیگر 

سوژه کرده است.

مى خواهند 
خودشان لذت ببرند

حجت  االســالم و المسلمین حاجى    پانا |
صادقى، نماینده ولى فقیه در سپاه گفت: مقاومت 
در مقابل حضور زنان در ورزشگاه هزینه دارد ولى 
باید انجام شود؛ عده اى که مروج چنین مسئله اى 
هستند باید به این سئوال پاسخ دهند که آیا براى 
شادى زنان تالش مى کنند و یا تالش مى کنند 
که خودشان از کنار این مسئله لذت ببرند و شاد 
شوند؛ بیشتر این تالش ها براى سرگرم شدن خود 

این افراد است.

هدررفت
2 میلیارد شاخه گل

محمود هروى زاده، فعال حوزه    تسنیم|
گیاهان دارویى با بیان اینکه دور ریز گل در کشور 
باالست، عنوان مى کند: در کشور سالیانه حدود دو 
میلیارد شاخه گل دورریز داریم البته بدون محاسبه 
گل هاى وحشى که در طبیعت از بین مى رود؛ در 
حالى که مى توانیم با کمک روش هاى ساده این 
دورریز را کم کنیم و آنهــا را به چرخه اقتصادى 
کشور باز گردانیم؛ این گل ها پس از خشک شدن و 
بسته بندى در صنایع مختلفى چون سفال، مبلمان، 

ساختمان و... به کار مى رود.

دهه شصتى ها
90 ساله مى شوند

  فارس| وزیر بهداشــت گفت: به نظر 
مى رسد در سال 95 ســن امید به زندگى در 60 
سالگى 20/9 ســال برآورده شده و این به معنى 
آن است آنهایى که اکنون زندگى مى کنند تا سن 
80 تا 85 ســالگى زنده خواهند ماند و متولدین 
اوایل دهه 60 باید عمر 90 ســاله داشته باشند 
پس با جمعیت ســالمندى در ســال هاى آینده 

مواجه مى شویم.

پسر جوانى که تحت تأثیر فیلم «مغزهاى کوچک زنگ زده» 
روى پدر دوستش اسید ریخته و با ضربه هاى چاقو او را تا یک 
قدمى مرگ برده بود، پس از 24 روز سکوت لب به اعتراف 
گشود. متهم در تحقیقات مدعى شد بعد از دیدن فیلم، جرأت 
اسید پاشى پیدا کرده است. متهم به نام «مازیار»گفت: طى 
مدتى که با «رامبد» دوست شده بودم، بیشتر اوقات خودم را 
با رامبد سپرى مى کردم و همین موضوع باعث شد وابستگى 
زیادى به وى پیدا کنم . زمانى که متوجه شدم پدر رامبد مانع 
ادامه دوستى من با او شده، تصمیم به انتقام گرفتم اما جرأت 
این کار را نداشتم تا اینکه شب حادثه به سینما رفتم و فیلم 
«مغزهاى کوچک زنگ زده» را دیدم . صحنه هاى خشنى 

در فیلم وجود داشــت . با دیدن صحنه هاى قدرت نمایى با 
سالح سرد توسط شخصیت اول فیلم جرأت پیدا کردم تا از 
پدر رامبد انتقام بگیرم . پس از اکران فیلم بالفاصله مقدارى 
اسید و همچنین چاقو و پنجه بوکس را خریدم و به مقابل 

خانه رامبد رفتم.
در همین حال شاکى بعد از بهبود حالش به مأ موران گفت: 
براى آوردن پسرم از پارك، از خانه خارج شده بودم که یکى 
از دوستان پسرم که از قبل او را مى شناختم به من نزدیک 
شد . ناگهان وى روى صورت و بدنم اسید پاشید، بعد با چاقو 
ضربه اى به پهلویم زد و همزمان با پنجه بوکس چند ضربه 

به صورتم وارد کرد.

اخیراً خبرى در فضاى مجازى منتشر شد مبنى بر اینکه 
سه فیلمساز سرشناس یعنى رسول صدرعاملى، وحید 
جلیلوند و آیدا پناهنده به عنوان کارشــناس در شوراى 
اجتماعى بنیاد سینمایى فارابى حضور دارند و به بررسى 
فیلمنامه همکاران خود مى پردازند. شــنیده ها حاکى از 
این اســت که فیلمنامه هر فیلمى که متقاضى دریافت 
وام و حمایت از بنیاد سینمایى فارابى باشد توسط این سه 
فیلمساز خوانده شده و در موارد بسیارى نیز مردود شده 
است. در مواردى هم نویسنده اثر را مجبور به بازنویسى و 
اعمال نظرات اصالحى کرده اند، نظراتى که معموًال هم 
ناظر بر تغییرات محتوایى اثر و هم در جهت خنثى سازى 

ابعاد اجتماعى آن بوده است.
انتشار این خبر در فضاى مجازى ســئواالت بسیارى 
را به وجود آورد و از جمله منیــژه حکمت، کارگردان و 
تهیه کننده ســینما نســبت به این موضوع ابراز تأسف 
مى کند. حکمت در گفتگو با «اعتمادآنالین» مى گوید: 
«ببینید امروز به کجا رسیده ایم که هنرمندانى داریم که 
هم روشنفکر هستند و هم سانسورچى. یعنى به نوعى 
کارمند دولت هســتند اما فیلم هم مى سازند.» حکمت 
تأکید مى کند: «به عنوان کارگردان فیلم "جاده قدیم" 
هیچ پولى دریافت نکرده ام و سئوال اصلى این است که 

چه کسانى چرا و چگونه از فارابى پول مى گیرند.» 

دبیر شوراى نظارت بر سازمان صداوسیما ضمن تأکید 
بر حفظ برنامه هاى برند در تلویزیون، افراط و تفریط در 
استفاده از سلبریتى ها را از آفت هاى تلویزیون دانست که 

رویه اى قاعده مند نیست.
صوفى درباره مسابقه «برنده باش» اظهار کرد: توفیق 
نیافتن این برنامه  به این دلیل است که از محمدرضا گلزار 
در جاى خود استفاده نشده است. آقاى گلزار مجرى خوبى 
نیست، هنرپیشه  خوبى است؛ بنابر این وقتى از ایشان به 
عنوان مجرى استفاده مى کنیم، هم برنامه اشکال پیدا 
مى کند و هم ویژگى هاى هنرى آقاى گلزار زیر سئوال 
مى رود. در هر جایى که ما بــدون برنامه بدون مطالعه و 
بدون بررســى و بدون در نظر گرفتن سالئق مخاطب و 
بدون در نظر گرفتن توانمندى هــاى یک مجرى، از او 
استفاده مى کنیم، مخاطب پس مى زند و جذابیت نخواهد 
داشــت؛ بنابراین آقاى گلزار یک هنرپیشــه  است و نه 

یک مجرى، آقاى گودرزى  یک هنرپیشه  است نه یک 
مجرى؛ آنها را باید در جاى خود استفاده کرد.

وى تأکید کرد: در شــوراى نظارت انــواع تذکرات به 
تلویزیون داده مى شود و به تدریج این تذکرها خروجى 

خواهد داشت.

مدیرکل دفتر مالکیت صنعتــى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره به ثبت جهانــى «خلیج فارس» در 
ســازمان جهانى مالکیت معنوى گفت: این ثبت از نوع 
ثبت جغرافیایى اســت و با ثبت این حوزه در یونســکو 
که بیشــتر تأکید بر جنبه هاى فرهنگى دارد، متفاوت

 است.
ســیدمهدى میر صالحى خاطرنشــان کــرد: موضوع 
خلیج فارس یک موضوع سیاســى است که بحث هاى 
بســیارى براى آن وجود دارد، ضمن آنکه کشورهاى 
مختلف ادعاهایى در این حوزه دارند که کامًال بى اساس 

است.
میرصالحى بــا تأکید بــر اینکه امــروزه خلیج فارس 
داراى ابعاد سیاسى گسترده اى است، اظهار کرد: براى 
ثبت جهانى خلیج فــارس الزم بود تا فــارغ از فضاى 
سیاســى اقدام مى کردیم، از این رو بررسى کردیم که 
چه محصولى در داخــل خلیج فارس موجود اســت و 
تصمیم گرفته شد تا «مروارید» همراه با نام خلیج فارس 

به ثبت برسد.
مدیر کل دفتر مالکیت صنعتــى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه در ایــن ثبت محصول با منطقه 

جغرافیا به ثبت رسید، یادآور شد: این امر نشان مى دهد 
این محصول منتسب به این منطقه است. به عنوان مثال 
زعفران زمانى به ثبت مى رسد که حوزه جغرافیایى آن 
مشخص شود؛ چراکه نوع ثبت به گونه اى است که باید 
منطقه جغرافیایى مشخص باشــد و آن محصول با آن 

منطقه به خصوص ثبت مى شود.
میرصالحى در پاسخ به این سئوال که این نوع ثبت چه 
مزایایى دارد، توضیح داد: این امتیاز را دارد که موضوع 
خلیج فارس  را سیاســت زدایى کنیم و خــارج از فضاى 

سیاسى به ثبت برسانیم.

دادســتان تهران گفت: بــا هماهنگى میــان بانک 
مرکزى، دادســتانى تهران، وزارت کشــور و پلیس، 
خرید و فــروش ارز در معابر ممنوع اعالم شــده و با 
اقدامات قضائى ظرف چند روز گذشته، 53 متهم ارزى 
دستگیر شدند. جعفرى دولت آبادى به بروز برخى از 
مشــکالت اقتصادى مرتبط با قیمت ارز پرداخت و 
افزود: تصمیماتى که در حوزه ارز در یکسال گذشته 
اتخاذ شد، نشان داد که تصمیمات برخى دستگاه هاى 
اجرایى مى تواند منشاء بروز مشکالت اقتصادى باشد.
وى در پاسخ به شبهه جرم بودن خرید و فروش سکه 
یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت ودولت 
تصمیم گرفت با فروش سکه، نقدینگى را جمع کند 
و بر اساس بررســى هاى صورت گرفته، از 100 نفر 
فهرســت خریداران ســکه که بیش از دو هزار سکه 

خریدارى کرده بودند، چند مورد پیگیرى شد. 
وى افزود: در یکى از این مــوارد، خانمى با اعضاى 
خانواده اش 32 هزار ســکه خرید کــرده  بودند و در 

تحقیقات مشخص شد که متهم زن در شرکت هاى 
هرمى اوریف لیم نقش داشته است. وى داراى چندین 
پرونده قضائى در مشهد و تهران و شیراز بود که همگى 
مختومه شده بود و با این پول ها، سکه خریدارى کرده 
بود. وى ادامه داد: در بازرســى از منزل این خانم، 24 
هزار و 500عدد سکه در کولر منزل و 108 کیلو طال 

کشف شد.

فعاالن سیاسى دو جناح، جهانگیرى را شخصیتى معتدل و 
منطقى مى شناسند اما او در همایش روز صادرات صحبت 
کرد و گفت:«تا این لحظه اجازه برکنارى منشى خودم را 
هم نداشته ام، از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را 
تغییر دهم.» این جمله جهانگیرى گرچه حاشیه ساز شد، 
یک پیام مهم داشت. به نظر مى رسد او هدف طعنه و کنایه 
اصالح طلبان تندرو قرار دارد. این گروه از اصالح طلبان با 
فشار بر جهانگیرى دنبال سهم خواهى از دولت براى تکیه 

زدن به کرسى هاى مدیریتى هستند.
غالمحسین کرباسچى تلویحًا این مسئله را تأیید کرد و 
گفت: «من فکر مى کنم آقاى جهانگیرى این ســخنان 
را در واکنش به مراجعاتى که به ایشــان مى شود، بیان 
کرده  است. مراجعات به ایشان نسبت به مسائل مختلف 
زیاد اســت و آقاى جهانگیرى خواســته  کــه بگوید با 

محدودیت هاى زیادى روبه رو است.»
البته در این فضــا فقط اصــالح طلبان تنــدرو دنبال 
ماهیگیرى نیســتند بلکه اصولگرایان تندرو نیز تالش 
مى کنند با القاى شایعه شکاف بین جهانگیرى و روحانى، 
بدنه اجتماعى دولت را سرخورده و ناامید کنند تا انتخابات 
مجلس آینده با حداقل مشارکت برگزار شود، پیش بینى 
آنها این است که با این اتفاق اکثریت کرسى ها را به دست 
مى آورند و گام بلندى به سوى فتح پاستور در سال 1400 

بر مى دارند.
محمدرضا نعمت زاده درباره شــایعه خبر خروج اسحاق 
جهانگیرى از دولت به نامه نیوز گفت: «شایعات که زیاد 
است و سایت ها هم به این نوع مباحث دامن مى زنند اما 
من چنین خبرى را نشنیدم و از خودم نیز نمى توانم جعلیات 
درست کنم.» وى با اشاره به حضور خود در دولت یازدهم 
و نقش جهانگیرى در اداره امور اجرایى افزود: «زمانى که 
من عضو کابینه بودم، آقــاى جهانگیرى نفر دوم دولت 
بود، نقش مؤثرى داشت و به آقاى رئیس جمهور کمک 

مى کرد.»

عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: «آقاى جهانگیرى 
همیشــه هماهنگ کننده کارها و برگزارکننده جلسات 
تخصصى در دولت یازدهم بود و بسیار مؤثر عمل مى کرد. 

امروز نیز بعید است که غیر از این باشد.» 
اما الیاس حضرتى، نماینده مردم تهران در مجلس شوراى 
اسالمى و قائم مقام حزب اعتماد ملى دیدگاهى دیگر دارد.

نماینده مردم تهران در گفتگو با «تســنیم» در پاسخ به 

پرسشــى درباره اظهارات جهانگیرى که گفته بود تا این 
لحظه اجازه برکنارى منشى خود را هم پیدا نکردم، گفت: 
«به نظرم آهنگ، آهنگ رفتن آقاى جهانگیرى است.» 
وى افــزود: «من مجموع اخبار و تحلیلم این اســت که 

ایشان از دولت خواهد رفت.»
قائم مقام حزب اعتماد ملى در پاسخ به این سئوال که آیا 
قرار است نوبخت جایگزین جهانگیرى شود یا خیر، گفت: 

«من چنین چیزى نشــیندم ولى آقاى روحانى احتماًال 
تصمیم گرفته دولتش را هماهنگ تر کند.»

عضو شوراى مرکزى حزب اعتدال و توسعه درباره روابط 
فى مابین اسحاق جهانگیرى و حسن روحانى اظهار کرد: 
«البته امروز چون در دولت حضور ندارم و از جزئیات بى 
اطالع هســتم اما هیچ دلیلى نمى بینم که طور دیگرى 

نسبت به دولت یازدهم باشد.»

جهانگیرى هنوز هم نفر دوم دولت است؟

کشف 24 هزار و 500سکه و 100 کیلو طال 
در کولر یک خانه 

چرایى ثبت «خلیج فارس» با پیشوند «مروارید»

اسیدپاشى بعد از تماشاى «مغزهاى کوچک زنگ زده»!

شگفتا!

استفاده نا بجاى تلویزیون از 2 بازیگر مشهور
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اختصاص تسهیالت 
مشاغل خانگى به شهرضا

فرماندار شهرضا از اختصاص یک میلیارد و 400 میلیون 
تومان تسـهیالت مشـاغل خانگـى به این شهرسـتان 

خبر داد.
على اصغر رفیعى نژاد اظهار کرد: از این میزان اعتبار، 350 
میلیون تومان به بخش مشاغل مستقل و یک میلیارد و 
50 میلیون تومان به بخش مشاغل پشتیبان اختصاص 
یافته اسـت که 350 میلیـون تومـان آن از طریق بانک 
مسکن و یک میلیارد و 50 میلیون تومان از طریق بانک 

توسعه تعاون توزیع مى شود.

صدور
130 هزار روادید اربعین 

مدیرکل حج و زیارت اسـتان اصفهان گفـت: تاکنون 
142 هزار نفر از مردم این اسـتان براى دریافت روادید 
عراق براى شـرکت در مراسم اربعین در سـامانه ستاد 
مرکزى اربعین حسـینى (سـماح) ثبت نام کرده اند که 

روادید 130 هزار نفر صادر شده است.
غالمعلى زاهدى با اشـاره به اینکه ثبت  نام متقاضیان 
براى حضور در مراسم اربعین حسینى(ع) از پنجم مهر 
آغاز شده اسـت، افزود: براى تسـریع در فرآیند صدور 
روادید، دو گروه از کنسولگرى عراق در استان اصفهان 

مستقر شده اند. 
وى مـدت اعتبار روادیدهاى صادر شـده بـراى زائران 
اربعین حسینى را سه ماه اعالم کرد و افزود: سقف مدت 
اقامت دارنـدگان این روادید در عـراق از زمان ورود به 

مدت یک ماه است.

کمبود شیر خشک  در اردستان
این روزها کمبود شیر خشـک یارانه اى در اردستان، 
مردم این شهر را با مشکل جدى رو به رو کرده است.
نبود و کمبود شـیر خشـک یارانـه اى در داروخانه ها 
ظرف چند هفته گذشته موجب نارضایتى شهروندان 

اردستانى شده است.
مسئول یکى از داروخانه هاى اردسـتان گفت: تولید 
شیر خشـک یارانه اى در کشـور تنها در یک شرکت 
انجام مى شود و شیر خشک یارانه اى در انحصار یک 
شرکت اسـت. وى شـرکت البرز در قم را تنها توزیع 
کننده و شرکت پگاه مشـهد را تنها تولید کننده شیر 

خشک یارانه اى عنوان کرد.

افزایش 20درصدى کشفیات 
موادمخدر

در نیمه نخست امسـال کشـفیات موادمخدر در استان 
اصفهان با 20درصد افزایش، به 21تن رسید.

محسن مهرعلیزاده، اسـتاندار اصفهان برخورد قاطعانه 
با قاچاقچیان موادمخدر را وظیفه اى اخالقى و انسـانى 
دانست و افزود: افزایش تقاضا نشانه خوبى نیست که باید 

براى کاهش آن اقدامات جدى صورت گیرد.

رفع شدن مشکل تأمین 
آب شرب در برخوار 

مدیر آبفـاى شهرسـتان برخوار گفت: در شـش ماه 
نخسـت سـال جارى، با اجراى دو خط انتقال پایدار 
آب شرب شهرستان برخوار مشـکل تأمین آب این 
منطقه برطرف شـد. احمدرضا مهرجـو اظهار کرد: 
در سال هاى  اخیر مردم  شهرستان برخوار در فصل 
تابسـتان با چالش هایى پیرامون دسترسى پایدار به 
آب شرب مواجه بودند که در سال جارى با اجراى دو 
خط انتقال آب هر کدام به طول 2/7 و 3/5 کیلومتر 
مشـکل تأمین پایدار آب شـرب این منطقه برطرف 
شد. وى با اشاره به ضرورت اجراى خط انتقال آب به 
این شهرسـتان گفت: بخش هاى شمالى شهرهاى 
دولت آباد و شاپورآباد، حبیب آباد و دستگرد در انتهاى 
خط آبرسـانى به شهرسـتان برخـوار قـرار دارند، به 
همین علت ساکنان این مناطق در بعضى از ماه هاى 
سال با مشکل افت فشار آب مواجه بودند اما با اجراى 
دو خط انتقال به این شهرها، در سال جارى مشکل 
دسترسى نداشتن به آب شرب پایدار در این مناطق 

رفع شد.

خبر

معاون خدمات شهرى شهردارى آران و بیدگل در نشست 
شوراى معاونان شهردارى آران و بیدگل گفت: شناسنامه 
فضاى سبز شــهرى آران و بیدگل در بردارنده وسعت 
فضاى ســبز، نوع درختان و گیاهان و... است و پس از 
تدوین آن، کار پالك کوبى درختان شهر آران و بیدگل 

انجام مى شود.
على مهرآبادى اظهار کرد: سکوى موقت زباله نیز در آران 
و بیدگل بهسازى شده است و بهسازى این سکو، عالوه 
بر رعایت بهتر اصول زیســت محیطى، امکان تسریع و 

تسهیل در عملیات بارانداز زباله را فراهم مى کند.
وى در ادامه بیان کرد: شستشــوى ســطل هاى زباله 

شهرى به صورت مداوم انجام مى شود و در حال حاضر 
براى مناطق مسکونى جدید شــهر، نیازمند 60 سطل 

زباله جدید هستیم.
على مهرآبادى،  به رنگ آمیزى کلیه جداول سطح شهر 
در سال جارى اشــاه کرد و گفت:  این جداول براى شب 

عید، شستشو داده مى شوند.
معاون خدمات شهرى شهردارى آران و بیدگل همچنین 
با بیان اینکه جاروى مکانیزه فعلى، جوابگوى نیازهاى 
شــهر نیســت، گفت: جاروى جدید خریدارى شــده 
اســت و  در مراحل پایانى براى تحویــل و راه اندازى 

است.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه موضوع اصلى تولید محصوالت 
کشاورزى اســتفاده از بذرهاى مناســب است، گفت: 
سطح زیرکشــت اســتان به علت افت نزوالت جوى 
مؤثــر در فصل پاییــز و زمســتان و کاهــش منابع 
آب هاى ســطحى و زیرزمینى 50 هــزار هکتار کمتر

 شده است.
محمودرضا افالکى در خصوص محصوالت کشاورزى 
باصرفه اقتصادى در اســتان، اظهار کــرد: در عرصه 
کشاورزى، امروز کشت مکانیزه و میزان آب مصرفى به 
ازاى تولید هر کیلو محصول کشاورزى سالم موردنظر 

سازمان جهادکشاورزى است.
وى افزود: حدود 25 هزار هکتار اراضى سطح زیر کشت 
شرق استان اصفهان کاهش یافته است، البته در بهار 
97 تا حدودى میزان خسارت ناشى از کمبود آب کاهش 

یافته است. 
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه سال گذشته 152 هزار تن گندم 
تولید شد و شرکت خدمات بازرگانى استان 101 هزار 
تن گندم را به صورت تضمینى از کشاورزان خریدارى 
کرد، افزود: سطح زیر کشت جو نیز با کاهش 34 هزار 

هکتارى به 145 هزار تن رسیده است.

کاهش 50هزار هکتارى 
سطح زیر کشت اصفهان

به زودى؛ پالك کوبى 
درختان شهر آران و بیدگل

مسئول بخش مســمومان بیمارســتان نور و على 
اصغر(ع) اصفهان گفت: یک نفر بر اثر مســمومیت 

ناشى از مصرف الکل تقلبى در این شهر جان باخت.
فرزاد قشالقى افزود: به دنبال موج مسمومیت الکلى 
که چند هفته اخیــر در برخى از مناطق کشــور رخ 
داد، سه نفر به اورژانس مســمومان اصفهان ارجاع 
شــدند که یک نفر از آنها با وجــود اقدامات درمانى 

از دنیا رفت. 
موج مســمومیت با الکل تقلبى از شــهریور امسال 
در کشور ایجاد شــد که به گفته سخنگوى سازمان 
اورژانس کشور، 727 نفر به دلیل این نوع مسمومیت 

به مراکز درمانى مراجعه و 63 نفر فوت کردند.

مسمومیت با الکل در اصفهان هم قربانى گرفت

31مجرم در طرح امنیت محله محور پلیس اصفهان 
دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان  اصفهان گفت: با اجراي 
طرح امنیت محله محور، 11ســارق، پنج فروشنده 
موادمخــدر، 13معتاد و دو نفــر از محکومان فراري 

دستگیر شدند. 
حسن یاردوستی، هدف از اجراي این طرح را برخورد با 
فروشندگان موادمخدر، دستگیري سارقان و متهمان 
تحت تعقیب بیان کرد و گفت: از مجرمان دســتگیر 
شــده، یک تیغه سالح سرد، پنج دســتگاه خودرو و 

هفت دستگاه وسیله نقلیه مسروقه، کشف و تحویل 
مالباختگان شد.

دستگیرى 31مجرم در طرح امنیت محله محور پلیس

مدیر بیمه سالمت شمال اســتان در کاشان از حذف 
دفترچه هاى کاغذى بیمه سالمت خبر داد.

مسلم آشــورى با بیان اینکه راه اندازى سامانه طرح 
تبادل الکترونیک در منطقه شمال استان اصفهان به 

صورت پایلوت آغاز شده است، گفت: با راه اندازى این 
سامانه، ارائه این دفترچه ها در بیمارستان ها و مراکز 
طرف قرارداد همچون آزمایشگاه، مطب پزشکان و 
مراکز رادیولوژى حذف مى شود و با ثبت کدملى بیمار 

در سامانه، روند اقدامات درمانى صورت مى گیرد.
مدیر بیمه سالمت شمال استان با بیان اینکه در شش 
ماه نخســت امســال 450 هزار مورد اسناد بسترى و 
سرپایى به این سرپرستى ارسال شده، گفت: درهمین 
مدت 250 میلیارد ریال از سوى سازمان بیمه سالمت 
براى افراد بیمه تحت پوشش در منطقه شمال اصفهان 
شامل شهرهاى کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود 

پرداخت شده است.

حذف دفترچه هاى کاغذى بیمه سالمت

 احمد خســروى وفا، رئیس کل دادگســترى استان 
اصفهــان گفت: یــک بانــد دالل و کار چاقکن در 

اصفهان شناسایى و دستگیر شدند.
وى افزود: نیروها و کارشناسان حفاظت و اطالعات 
دادگسترى استان، این باند را که به صورت گسترده 
از طریق ارتباط با مقام قضائى و جلب اعتماد دوطرف 
پرونده، وجوه کالنى را از افــراد دریافت مى کردند، 

شناسایى و دستگیر کردند. 
وى بیان کرد: در این رابطه دو نفر از افراد این باند با 
صدور دستور قضائى دستگیر و به اتهام اعمال نفوذ بر 
خالف حق و مقررات قانونى و فعالیت در امور قضائى 

با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. 
وى گفت: تحقیقات تکمیلى درخصوص شناســایى 

دیگر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.

شناسایى باند دالل و کارچاقکن در اصفهان

عضو هیئت علمى دانشــگاه تهــران گفت: در حال 
حاضر براى تربیت کارآفرینان موفق باید اول از همه 
حدود اختیارات و وظایف بخش خصوصى را روشن 
کنیم و با تعیین تکلیــف ماهیت مالکیتى این بخش، 

جریان ورود سرمایه به اقتصاد را تسهیل کنیم.
على اصغر ســعیدى در همایش «تحلیل و بررسى 

فراز و نشیب هاى صنعتى شــدن ایران» با اشاره به 
تجربه صنعتى شــدن ایران اظهارکرد: مایه فکرى 
اولین نسل از صنعتگران ایران، ترقى خواهى ناشى از 
بروز مشروطه در ایران بود که در سال هاى دهه 20 و 
30 به دلیل بى ثباتى سیاسى و هرج ومرج اقتصادى تا 

حدودى نتوانست شکوفا شود.
وى در ادامه افزود: بــا این حــال، از نیمه دوم دهه 
30، رفته رفته اقتصاد کشــور از بى ثباتى خارج شد 
و جنبش صنعتى ایران با پیشــگامى بازاریان و تجار 

شکل گرفت.
عضو هیئت علمى دانشگاه تهران همچنین تصریح 
کرد: نقطه عطف تاریخ صنعتى ایران، سال 1342 و 
زمانى است که اتاق صنایع و معادن ایران پایه گذارى 

شد.

مدیر شــعب بانک مسکن اســتان اصفهان از پرداخت لزوم تعیین تکلیف حدود اختیارات بخش خصوصى
11هزار و 577 فقره تسهیالت به ارزش پنج  هزار و 564 
میلیارد ریال تا پایان شش ماهه نخست سال جارى خبر 
داد و گفت: پرداخت تسهیالت نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، 94 درصد رشد داشته است.
حسن نوروزى هدف از پرداخت این تسهیالت را، رونق 
اقتصادى و ایجاد اشــتغال براى فعاالن بخش مسکن و 
ساختمان عنوان و اظهار کرد: تا پایان شهریورماه امسال 
ده هزار و 386 فقره تسهیالت به ارزش پنج هزار و 368 
میلیارد ریال در بخش مسکن و ساختمان و هزار و 191 
فقره تســهیالت به ارزش 196 میلیــارد ریال در بخش 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
وى با اشاره به تک نرخى شــدن سود تسهیالت حساب 
صندوق مسکن یکم، بیان کرد: تا کنون هزار و 689 فقره 
تسهیالت به ارزش بالغ بر هزار و 356 میلیارد ریال از محل 
این حساب پرداخت شده و با آسان شدن برخى شرایط اخذ 
تسهیالت از این صندوق نسبت به ابتداى اجراى طرح، 

روند استقبال و درخواست چند برابر شده است.
مدیر شعب بانک مسکن اســتان اصفهان کاهش مبلغ 
اقساط وام مسکن، افزایش سقف تسهیالت، حذف شرط 
تأهل، حذف شرط ازدواج اول در تسهیالت پرداختى به 
زوجین و حذف شرط استعالم فرم (ج) همسر متقاضى و 
حذف شرط حداکثر سه سال عمر واحد مسکونى و تبدیل 
آن به حداکثر 15 سال را، از جمله شرایط آسان شده براى 

اخذ تسهیالت نام برد.

■■■
نوروزى پرداخت تسهیالت بافت فرسوده و ناکارآمد 
شهرى را از اولویت هاى بانک مسکن برشمرد و اضافه 
کرد: افزایش ســهم از تأمین مالى بخش مســکن و 
توسعه شــهرى، ســاماندهى انواع تقاضا در بخش 
مسکن و توانمندسازى مالى خانوارهاى فاقد مسکن، 
به ویژه گروه هاى کم درآمد نیــز از اولویت هاى این 

بانک است.
وى تصریح کرد: میزان سقف تسهیالت حساب صندوق  
پس انداز یکم براى متقاضیان شهرهاى اصفهان، کاشان، 
خمینى شهر و نجف آباد به صورت فردى 60 میلیون تومان 

و براى زوجین 120 میلیون تومان است.
مدیر شعب بانک مســکن اســتان اصفهان افزود: این 
تســهیالت براى سایر شــهرهاى این استان به صورت 
فردى 40 میلیون تومان و براى زوجین 80 میلیون تومان 
با نرخ شش درصد در بافت هاى فرسوده و هشت درصد در 

سایر مناطق شهرى با بازپرداخت 12 ساله است.

مدیر شعب بانک مسکن اصفهان؛

رشد 94 درصدى پرداخت تسهیالت مسکن در اصفهان

«منطقه 3 شهردارى اصفهان در مرکز شهر اصفهان با 
بافت تاریخى، تجارى و مذهبى در دوره هاى دیلمیان، 
سلجوقیان و صفویان، از مهمترین مراکز در شهر اصفهان 
به شــمار مى رود و میدان امام (ره) اصفهان نیز از مراکز 

تجمع مردم بوده است.»
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران با 
بیان این مطلب گفت: منطقه 3 شهردارى اصفهان داراى 
14 محله کلیدى است که بافت قدیم فرسوده اصفهان 

را تشکیل مى دهد.
حسین کارگر با بیان اینکه در منطقه 3، دویست و بیست 
مسجد، 84 مدرسه و 20 مرکز حوزه علمیه مستقر است 
از وجود 42 مرکز تاریخى گردشگرى در این منطقه خبر 
داد و افزود: در این راستا، همواره تالش آن بوده است که 
فعالیت هاى عمرانى براى احیاى بافت تاریخى صورت 
پذیرد. وى ادامه داد: صد واحد مسکونى در منطقه 3 به 
دلیل نداشتن متولى به صورت میراثى، اختالف مالکیتى 
و... در حال تخریب است که با مشارکت بخش خصوصى 
و سرمایه گذاران، سعى در احیاى این خانه هاى تاریخى 

داریم.
مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان از شناســایى 600 
گلوگاه در این منطقــه گفت و اینکه قرار اســت براى 
آزادسازى و روانسازى و زیباسازى آنها اقدام شود تا اقدام 
خوبى براى ورود گردشــگران به منطقه 3 باشد.کارگر 
گفت: عملیات ســنگ فرش پیاده راه چهارباغ، عملیات 
پیاده راه شــرق چهارباغ با یک میلیــارد و 600 میلیون 
تومان، پیاده راه وسط چهارباغ با شش میلیارد تومان، فاز 
اول خیابان سازى دسترسى محلى جنب بیت الحسین(ع) 
در خیابان نشــاط که تا یک ماه دیگر به نتیجه مى رسد، 
دسترســى محله انتهاى خیابان آیت ا... صافى و اجراى 
آزادســازى براى پارکینــگ کمرزرین و... بخشــى از 

فعالیت هاى عمرانى است.
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان اظهار کرد: در راستاى 
بازسازى آثار تاریخى، امســال دو حمام قدیمى خسرو 
آقا و حمام شــاهزاده ها از بناهاى بــا ارزش صفوى که 
تخریب شده، احیا خواهد شــد و احیاى حمام خسرو آقا 
تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته و عملیات احیاى حمام 
شاهزاده ها آغاز شده و تاکنون بیش از یک میلیارد تومان 
هزینه داشت که براى اتمام آن نیز هزینه هاى دیگرى 
مى طلبد، این در حالى است که ساماندهى محور دردشت 

در حال انجام است.
وى از راه انــدازى موزه خیــار در میدان امــام على(ع) 
اصفهان که 90 درصد پیشــرفت کارى دارد، خبر داد و 
افزود: براى مرمت خانه مشــروطیت نیز امسال حدود 
صد میلیون تومان هزینه شد. مدیر منطقه 3 شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه امســال ما در بخش تملک خوب 
عمل کردیم، گفت: براى آزادسازى 1765 متر در شمال 
میدان امام على(ع) که باید میدان جلوخوان احداث شود 
هشت میلیارد تومان هزینه شد و قرار است در شعاع 50 

مترى 400 مغازه که باید آزادســازى شود، تحت عنوان 
مجموعه تجارى ادارى کمرزرین براى انتقال کسبه  در 
نظر گرفته شود. همچنین 1923 متر آزادسازى در امالك 

منطقه 3 با دو میلیارد تومان انجام شد.
وى با بیان اینکه در مسیر توافق با مالکان رضایت کسبه 
براى شهردارى بسیار مهم است، تأکید کرد: مشکلى که 
در این خصوص وجود دارد این اســت که بعضى از افراد 
در گذشته با استفاده از یک سینى در میدان میوه کسب 
و کار مى کردند، اما اکنون بــا توجه به اینکه مغازه هاى 
ساخته شــده در پروژه کمرزرین طبق استاندارد حداقل 
15 مترمربع اســت و بایــد براى خریــدارى آن هزینه 
پرداخت کنند، معترض هستند، در حالى که نباید زیاده 

خواهى باشد.
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان با رد این مطلب که عدم 
رونق و استقبال از میدان امام على(ع) به علت نارضایتى 
برخى کسبه است، گفت: عدم رونق میدان امام على(ع) 
به دلیل ناراضى بودن کسبه را به هیچ وجه قبول ندارم، 
باید اعالم کنم که حق و حقوق کسبه براى اجراى میدان 
امام على(ع) در حد منطقى و کارشناسى به آنان پرداخت 
شده است و بیش از 1200 پرونده توافقى در این زمینه 
داریم.  وى افزود: ما سعى داریم در آینده، بخشى از میدان 
امام على علیه السالم را با در نظر گرفتن مقررات و ضوابط 
بهداشتى، هفته اى یک روز به بازار روز همچون بازارهاى 
روز قدیمى، براى مشاغل مختلف، اختصاص دهیم، تا 

مورد استفاده مردم و شهروندان قرار گیرد.
کارگر آمارى هم از وضعیت خدمات شهرى شهردارى 
منطقه 3 اصفهان داد و گفت: در منطقه 3 شــهردارى 
اصفهان 20 هزار واحد تجارى وجود دارد و متأســفانه 
کســبه بازار اصفهان نظافــت را رعایت نمــى کنند و 
پالستیک، کارتن و... را بدون حس مسئولیت، کف بازار 
مى ریزند. این در حالى است که هر ماه 172 تن و روزانه 
5832 کیلوگرم پسماند خشک، 67 هزار کیلوگرم پسماند 
تر، 5000 کیلو نخاله، جمع آورى و دو میلیون و 300 هزار 

مترمربع در منطقه 3 رفت و روب معابر انجام مى شــود. 
وى گفت: بودجه منطقه 3 شــهردارى اصفهان در سال 
جارى 140 میلیارد تومان است که 68 میلیارد تومان آن 
عمرانى و بقیه جارى است. البته علیرغم همه مشکالت 
اقتصادى و رکود، تاکنون 39 درصد بودجه امسال تحقق 

یافته است. 
کارگر افزود: 23 درصد از ســطح منطقه 3 شــهردارى 
اصفهان با مســاحت 265 هکتار در بافت فرسوده بوده 
که 11 درصد کل شهر اصفهان را در بر مى گیرد و وجود 
خانه هاى قدیمى، یکى از دالیلى اســت که تاکنون این 
منطقه نتوانسته، احیا شود که البته مکاتبات براى احیاى 
آنها انجام پذیرفته اســت. وى خاطرنشان کرد: امسال 
2000 متر تملک در مجاورت آرامگاه صاحب بن عباد، 

انجام و 15 درصد آزادسازى شده است. 
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان با هشدار به مالکین و 
مستأجران پاساژهاى ایفل و تخت جمشید در چهارباغ، 
عنوان کرد: ما هشدارهاى الزم در زمینه نصب کپسول 
آتش نشــانى، تعویض ســیم هاى برق در این دو پاساژ 
که امروز ناایمن هســتند و از نکات ایمنى است و باید 
انجام و رعایت شــود را به آنان اعالم کرده ایم. کارگر 
گفت: به علت کم آبى از 38 حلقه چــاه در منطقه، 32 
حلقه چاه خشک شــد و تأمین آب براى فضاى سبز، از 
دغدغه هاى ماست که امید است با بارش، مسئله کم آبى 

برطرف شود.  
وى افزود: با بستن چهارباغ، پزشکان در محدوده خیابان 
آمادگاه، خود به این نتیجه رســیده اند کــه نقل مکان 
کنند و امید است سال آینده این اقدام صورت گیرد ولى 
شهردارى در اجبار پزشــکان به نقل مکان، به شهرك 
سالمت و جاهاى دیگر هیچ مســئولیتى ندارد. کارگر 
گفت: 25 واحد و مرکز فرهنگى در منطقه 3 از ســوى 
بخش خصوصى فعال بوده و شهردارى هم در چهارباغ 
عباسى، در نظر دارد در طول هفته برنامه هاى متنوعى 

را اجرایى کند.

مدیر منطقه3 شهردارى اصفهان تشریح کرد

تصمیم نهایى براى 400 مغازه 
میدان امام على(ع)

ساسان اکبرزاده
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بر اساس اعالم شوراى صنفى نمایش از امروز چهارشنبه 
فیلم سینمایى «گرگ بازى» نخستین ساخته عباس نظام 
دوست در ژانر رازآلود اکران مى شود تا پاییز سینماى ایران 

متنوع تر از گذشته باشد.
طى سال هاى اخیر ســینماى ایران شاهد حضور تعداد 
بســیار زیادى کارگــردان کار اولى موفق بوده اســت.

 نام هایى چون سعید روستایى، محمدحسین مهدویان، 
کاوه صباغ زاده، بهروز شــعیبى از جمله جوانانى هستند 
که طى سال هاى اخیر خوش درخشیده اند. اکنون نوبت 

به عباس نظام دوست رسیده تا شــانس خود را در میان 
جوانان بیازماید. حال با عبور از اکران تابستان و مشخص 
شدن فیلم هاى اکران پاییزى اهالى سینما در انتظار اکران 
فیلم هایى هستند که تاکنون از چرخه اکران جا مانده اند. 
فیلم هایى که با اکرانشان تنوع بیشتر و بهترى به چرخه 

اکران سینماى ایران خواهند داد.
فیلم سینمایى «گرگ بازى» نخستین ساخته عباس نظام 
دوست از جمله آثارى است که با وجود حضور بازیگران 
پرتعداد خود مى تواند شــانس بسیارى براى موفقیت در 

اکران تابستان 97 داشته باشد.
داســتان از یک بازى گروهى آغاز مى شــود. دوستانى 
قدیمى دور هم جمع مى شوند تا قواعد «گرگ بازى» را 
یاد مهمان تازه وارد دهند. اما پیش بینى ناپذیر بودن بازى، 
کنترل آن را از دستشــان خارج مى کند و باعث مى شود 
بازى به سمت جدیت هولناکى پیش رود و به تدریج بازى 

و واقعیت در هم آمیزد.
فیلم با فلش بک هایى که به زندگى شخصیت هاى اصلى 
مى زند بخش هایى از زندگى آنها که در پیش برد داستان 

مؤثر است را به ما نشان مى دهد و ما را وارد بازى پیچیده و 
جذابى مى کند. «گرگ بازى» فیلمى  است با داستانى بکر 

که نظیرش را در سینماى ایران کمتر دیده ایم.
در این فیلم على مصفا، هانیه توســلى، نگار جواهریان، 
سهیال گلستانى، سعید چنگیزیان، مهسا عالفر، فهیمه 
امن زاده، احســان گودرزى، امیرحســین قدسى، حمید 
پورآذرى، ژرژ پطرســى، منوچهر زنــده دل، محمدرضا 
مالکى، سوده سعدایى و قاسم فرمانبردار به ایفاى نقش 

مى پردازند.

اکران فیلمى رازآلود از امروز

على مصفا و نگار جواهریان با «گرگ بازى» مى آیند

شــایعه ممنوع التصویر شــدن على انصاریان در 
تلویزیون در حالى در فضاى مجــازى پیچید که او 
به «ایرنا» گفت از این مســئله مطلع نیســت. این 
بازیکن اســبق فوتبال اعالم کرد که هنوز کسى به 
صورت رسمى به او اعالم نکرده که ممنوع التصویر 

است یا خیر. 
«على انصاریــان ممنوع التصویر 
شــد» این شــایعه به اوج خود 
رســیده و در فضاى مجازى به 
شدت سر و صدا کرده است. ماجرا 

از چه قرار است؟
قضیه از روز جمعه شــروع شــد. من به یک برنامه 
تلویزیونى دعوت شده بودم. طبق معمول براى حضور 

در برنامه هاى تلویزیونى مراحل اســتعالم، 
کارهاى ادارى و... باید سپرى شود تا یک 
مهمان بتواند در برنامه حضور پیدا کند. به 
همین دلیل مى دانستم که این کارها زمان 
زیادى مى برد و چندان پیگیر ماجرا نبودم 
تا اینکه متوجه شدم استعالم نام من براى 
حضور در شبکه جواب مثبت نگرفته است.

حضور شــما در این 
برنامه کنسل شد؟
متأسفانه بله، من در این برنامه 
حضور پیدا نکردم. این مسئله 
را هــم با کســى در میان 
نگذاشتم اما براى خود من 

هم خبرى ارسال شد که اعالم مى کرد على انصاریان 
ممنوع التصویر شده است.

یعنى خودتان هــم از همه جا بى 
خبر بودید؟

دقیقًا. هنوز از طرف مســئوالن تماسى نداشتم که 
عنوان کنند ممنوع التصویر هستم. مصاحبه اى هم 
با مدیران درباره تأیید و یا تکذیب این خبر نخواندم. 
خودم هم نمى توانم به طور حتم بگویم که این خبر 

صحت دارد یا خیر.
فکر مى کنید دلیل شکل گیرى این 

حاشیه ها چیست؟ 
واقعًا اطالعى در این باره ندارم. اگر ممنوع التصویر 
هم باشم نمى دانم که به چه دلیلى این 
تصمیم گرفته شده است. اگر به 
علت ویــژه برنامه «آیو» این 
مشکالت پیش آمده است باید 
بگویم که من در این برنامه، 
نهایت ســعى خود را کردم که 
مردم کشورم را شاد کنم، اجرایى 
هم خالف عرف نداشــتم. 
هدف اصلى من خنداندن 
و شــاد کردن مردم 
در آن موقعیت 
بد اقتصادى 

بود.

انصاریان: نمى دانم ممنوع التصویر 
هستم یا خیر

 جنایى نویس ترین بانوى تاریخ ادبیات پلیســى در 
دوران جنگ جهانى اول پرستار داوطلب بود. همین 
تجربه ها در سال هاى پس از جنگ به کمک آگاتاى 
جوان آمد و به او در نوشتن شــرح دقیق جنایت ها 
بسیار کمک کرد. سند فعالیت داوطلبانه کریستى 
در واحدهاى پرستارى صلیب ســرخ به تازگى به 
دست آمده تا این فرضیه را اثبات کند که او با اشراف 
کامل به علم سم شناسى قتل هاى داستان هایش را 

طراحى و اجرا مى کرد.
قــرار اســت کارت 
عضویــت پرســتارى 
کریســتى همــراه با 
عکس دســته جمعى 
پرســتاران داوطلب در 
بیمارستانى در تورکى 
انگلیس مــاه آینده به 
مناسبت سالگرد پایان 
جنگ جهانــى اول به 
نمایش درآیــد. کارت 

کریستى نشــان مى دهد او در اکتبر 1914 به جمع 
پرستاران داوطلب پیوسته در مجموع 3400 ساعت 
در زادگاهش تورکى خدمت کرده اســت. بخشى 
از خدمت کریســتى هم توزیع دارو بین بیماران و 
مجروحان جنگى در بیمارستان موقتى در ساختمان 

شهردارى تا پایان جنگ بوده است.
همان چند سال کار در بیمارستان و آشنایى با انواع 
داروها و سم ها کافى بود تا آگاتا کریستى بیش از 50 
سال تجربه هایش را در نوشتن داستان به کار گیرد و 
به پرفروش ترین جنایى نویس تاریخ دنیا تبدیل شود. 

عکسى که نویسنده نامدار بریتانیایى را کنار دیگر 
پرستاران در دوران جنگ جهانى اول نشان مى دهد، 
پیش از این هرگز دیده نشده بود و حاال برگى دیگر 
از دفتر زندگى یکى از مهمترین نویسندگان تاریخ 

ادبیات را ورق مى زند.
وقتى «آگاتا میلر» در 24 سالگى داوطلب خدمت در 
بیمارستان شهر تورکى شد، با نخستین شوهرش 
«آرچى کریستى» نامزد کرده بود. آرچى آن زمان 
عضــو نیــروى هوایى 
سلطنتى بود و در فرانسه 
به سر مى برد و آنها قرار 
بود کریسمس 1914 با 
هم ازدواج کنند. در هر 
حال، آگاتا براى خدمت 
در بخش داروســازى 
چند آزمون را پشت سر 
گذاشــت و در دورانى 
که تمام داروها با دست 
درست مى شد، کامًال در 

جریان کارکرد سم ها قرار گرفت.
او در رمان اول خود از اســتریکنین براى کشــتن 
استفاده کرد که در دهه 1940 مانند آرسنیک هنوز 
کاربرد درمانى داشــت اما این سیانید بود که بیش 
از هر ماده دیگر در کشــتن آدم ها در داستان هاى 
کریســتى به کار مى رفت و محبوب خانم نویسنده 
بود. ضمن اینکه او به گیاهــان مرگبار هم عالقه 
داشت و وقتى جنگ جهانى دوم شروع شد، دوباره 
به پرستاران داوطلب پیوست تا هنگام پخش داروها 

بین بیماران، به تازه ترین روش هاى قتل فکر کند.

پرستار داوطلب که چیره دست ترین جنایى نویس تاریخ شد

«آگاتا کریستى» چگونه آگاتا کریستى شد

الناز شاکردوســت آخریــن بار با فیلم ســینمایى 
«خفه گى» به سینماها آمده بود و حاال بعد از مدتى 
قرار است «سراسر شب» به کارگردانى فرزاد مؤتمن 

با بازى او اکران عمومى شود.
فــرزاد مؤتمن ســال گذشــته فیلم ســینمایى 
«سراسر شــب» را کارگردانى کرد، فیلمى که الناز 

شاکردوســت و امیر جعفرى بازیگــران اصلى آن 
هستند.

«سراسر شــب» به نویسندگى مشــترك زامیاد 
ســعدوندیان و فرزاد مؤتمن یک درام معاصر است 
و در خالصه داستانش آمده: «"مهتا" براى یافتن 
ردى از "داود مــرادى" که آخرین فــرد مرتبط با 
خواهرش "مریم"، پیش از خواب طوالنى مدتش 
بوده به محله زندگى داود مى رود تا پاسخى براى 

سئواالتش پیدا کند...»
فرزاد مؤتمن درباره زمان اکران این فیلم سینمایى به 
«خبرآنالین» گفت: «این فیلم آماده شده و امیدوارم 
به زودى شرایطى پیش بیاید که بتوانیم آن را اکران 
کنیم. البته هنوز کمى زود اســت که زمان قطعى 
اکران را مشخص کنیم و در آینده اى نزدیک قطعًا 
تصمیم نهایى را خواهیــم گرفت.» این کارگردان 
درباره حضور «سراسر شب» در جشنواره فیلم فجر 
نیز بیان کرد: «تصمیمى براى ارائه فیلم به جشنواره 

نداریم و آن را اکران مى کنیم.»
به جز الناز شاکردوست و امیر جعفرى، افسانه چهره 
آزاد، سینا حجازى، آزاده صمدى، مهدى سلطانى، 
حسام شــجاعى، سحر نظام دوســت، محمدرضا 
هاشــمى، ایلناز آذرى، دیانا روهنده، آفرین 
رهنما، داراب داداش زاده هم بازیگران 

این فیلم سینمایى هستند.

الناز شاکردوست با فیلم فرزاد مؤتمن 
به سینما مى آید

پرواز هماى از سفر به شهرهاى اصفهان، اهواز، 
تبریز، رشــت، شــیراز و کرمان و اجراى اپراى 

«حالج» خبر داد.
پرواز هماى پس از آنکه از 21 مرداد تا 15 شهریور 
به مدت 25 شب اپراى «حالج» را در ایوان عطار 
کاخ سعدآباد اجرا کرد، قصد دارد از پایان آذر آن را 

به شهرهاى دیگر ایران ببرد.
او که در این اپرا خود ســرایش بخشى از اشعار، 
آهنگســازى، خوانندگى، کارگردانى و بازى در 
نقش «حالج» را برعهده داشت، در این مورد به 
«ایلنا» گفت: ما از آخر آذر تور ایران داریم و اپراى 
«حالج» را با همان تجهیزات و همان کســت و 
با دکور پرتابل به شــهرهاى اهواز، تبریز، رشت، 
شــیراز، تهران، اصفهان و کرمان مى بریم و در 

هر شهر حدود هشت شب روى صحنه مى رویم.
هماى در مورد اینکه پس از اجراى اپراى «حالج» 
در تهران و در ایوان عطار کاخ سعدآباد، براى اجرا 
در شهرهاى دیگر چه خواهد کرد، توضیح داد: ما 
ورزشگاه ها را در نظر گرفته ایم و دکورمان را در 
آنجا برپا مى کنیم. در واقع کارناوالى راه مى اندازیم 
که از هر شهر به شــهر دیگر برویم و همه چیز را 
آنجا سه تاپ کنیم. قرار است کل دکورمان را و از 
جمله ایوان عطار را در شهرهاى مختلف برپا کنیم 
و به شکل پرتابل آنها را ســاختیم و در هر شهر 

نصبشان خواهیم کرد.
وى افزود: تمام تالش ما این بوده که برنامه طورى 
طراحى شود که فقط مختص اجرا در تهران نباشد 
و جنبه فرهنگسازى ملى به خود بگیرد و اصًال به 
این شکل نخواهد بود که بزرگ بودن گروهمان و 
دکورمان مانع سفرمان به نقاط مختلف ایران شود. 
هماى در مورد هزینه هاى برگزارى این تور هم 
گفت: هزینه چنین کارى بسیار زیاد است و خدا را 
شکر درآمدمان خوب است و آنقدرى درمى آوریم 

که هم خرج خودمان کنیم و هم هنرمان.

فیلم «صد سال به این سال ها» پس از ده سال همچنان 
اکران نشــده و تهیه کننده فیلم به دنبال رفع توقیف آن 

است.
«صد سال به این ســال ها» به کارگردانى سامان مقدم 
مدت هاست که در انتظار اکران است. این فیلم با بازى 
پرویز پرســتویى، فاطمه معتمدآریا و رضا کیانیان، فقط 
یکبار در بیست و ششمین دوره جشــنواره فیلم فجر در 
سال 1386 به نمایش درآمد و در سال 87 در جشن خانه 

سینما در شش بخش نامزد دریافت جایزه شد.
داستان این فیلم روایتگر زندگى زنى است که در طول 30 
سال اتفاقات مختلفى براى او رخ مى دهد و بخشى از این 
اتفاقات در جریان پیروزى انقالب اسالمى رخ مى دهد. 
با وجود اینکه داستان این فیلم درباره تاریخ معاصر است 
و بخشى از آن در مقطع پیروزى انقالب اسالمى روایت 

مى شود اما تاکنون اجازه نمایش را نداشته است.

مرتضى شایسته، تهیه کننده فیلم با اشاره به اینکه بیش 
از یک دهه است منتظر اجازه اکران براى این فیلم است، 
گفت: در طول 11 ســال گذشته ســه بار در سال هاى 
مختلف براى فیلم صد ســال به این ســال ها تقاضاى 
صدور پروانه نمایش کردیــم. در این مدت دو بار پروانه 
نمایش براى فیلم صادر شد اما امکان اکران فیلم فراهم 
نشــد و به شــکل هاى مختلف در اکران آن مشکالتى 

ایجاد شد.
شایسته که مدتى پیش از اکران قریب الوقوع فیلم خبر 
داده بود، افزود: قصد داشــتیم مقدمات اکران فیلم را بار 
دیگر شروع کنیم اما وزارت ارشاد جلوى اکران فیلم را به 
این دلیل که مدت زمان اعتبار پروانه نمایش فیلم تمام 
شده است، گرفت. وى ادامه داد: سازمان سینمایى به ما 
اعالم کرد که باید دوباره تقاضاى صدور پروانه نمایش 
کنیم. ما نیز براى ســومین بار تقاضاى صــدور پروانه 
نمایش را براى فیلم «صد سال به این سال ها» به وزارت 

ارشاد ارائه کردیم.
شایسته درباره اشکالى که از سوى وزارت ارشاد به فیلم 
وارد شده گفت: سازمان ســینمایى و وزارت ارشاد به ما 
اعالم نکردند که چه اشــکاالت یــا اصالحاتى به فیلم 
وارد شده است فقط گفتند باید مجدد درخواست پروانه 

نمایش بدهیم.

تالش براى رفع توقیف فیلمى با بازى فاطمه معتمدآریا

تهمینه میالنى در مصاحبه با رسانه دولت از زندانى شدن 
خود صحبت کرده است. او مى گوید در زمان اکران فیلم 
«نیمه پنهان» به دلیل اینکه رئیس جمهور و وزیر ارشــاد 
وقت حاضر نشدند این فیلم را از پرده سینماها پایین بکشند 
او به زندان منتقل شد. او همچنین مى گوید آن زمان فرج ا... 

سلحشور از او به عنوان «مگس مزبله» یاد کرده بود 
و به همین دلیل در اواخر عمرش از او حاللیت طلبید.

کارگردان «دو زن» درباره ماجراى پرونده 14 سال 
قبلش به «ایرنا» گفت: براى اولین بار این ماجرا باید 
روشن شود. ســالى که من فیلم «نیمه پنهان» را 
ساختم اصًال فکر نمى کردم من را زندان ببرند. من و 
همسرم فکر مى کردیم که با ساختن این فیلم مسئله 
قضاوت را نقد مى کنیم و مى گوییم که یک بچه هفده 
هجده ساله هر کسى که مى خواهد باشد جانى نیست 
و  نباید قضاوت شــود، بلکه باید او را تحت آموزش 
قرار دهیم، اگر تفکر او خطاست. بنابراین فیلم «نیمه 
پنهان» را ساختیم ولى این فیلم به مذاق بعضى ها 

خوش نیامد. یک روز آمدند ریختند و من را به زندان بردند. 
آن روز سخت مریض بودم. اصًال نمى خواهم وارد جزئیات 
شوم چون بسیار روزهاى بدى بود. تصور کنید فیلم من روى 
اکران است و من زندان هستم براى همان فیلم. چون جناح 
چپ ما که آن موقع آقاى خاتمى رئیس جمهور بودند و آقاى 
مسجدجامعى وزیر بودند، حاضر نبودند فیلم را پایین بیاورند. 

مى گفتند ما به این فیلم مجوز داده ایم و کارگردان با مجوز 
ساخته است. ولى از آن طرف من را انداخته بودند زندان و 
دنبال محاکمه. هر روز 6 صبــح من را پیش رئیس دادگاه 
مى بردند. چهارتا جرم بزرگ به من تفهیم کرد. یک روز مرا 
از زندان انفرادى به بند عمومى منتقل کردند. چون آقاى 

خاتمى باالخره من را پیدا کرده بودند، که من کجا هستم آن 
موقع در بند 209 اوین بودم. وقتى به بند عمومى منتقل شدم 
پس از مدت ها آدم دیدم و خیلى خوشحال شدم. بدنم خیلى 
کثیف بود و من را حمام بردند. هر کدام از زندانى ها در سبدى 
که برایم درست کرده بودند، از پرتقال تا سیب تا مسواك 
تا لباس برایم تهیه کردند. این زن هاى زندانى که فهمیده 

بودند من کى هستم لطف را تمام کردند. این از آن خاطراتى 
است که هرگز از قلبم بیرون نمى رود. یادم است همانجا یک 
روزنامه جلویم گذاشتند و من دیدم یک آقایى به اسم فرج ا... 
سلحشور نوشته: تهمینه میالنى به «مگس مزبله» مى ماند 
و رفتار و کردار ضد اسالمى ایشان اظهر من الشمس است. 
من هر چه فکر کردم دیدم این آقا را نمى شناســم. 
چون هنوز یوســف پیامبر(ع) را هم نســاخته بود. 
گفتم این آقا کیه که من نمى شناسمش ولى آنقدر 
خوب مرا مى شناسد که مى فهمد من مگس مزبله 
هستم! غرورم شکست. بچه ام هم شش سالش بود 
خیلى کوچک بود. خودم عذاب وجدان داشتم. من 
چه کار کرده ام که االن بچه من باید صدمه ببیند. 
آن حال بد واقعــًا هیچ وقت یادم نمــى رود. خیلى 

غصه خوردم.
او در بخش دیگر این گفتگو از حاللیت خواســتن 
سلحشــور صحبت کرده اســت: زمان گذشت و  
آقاى سلحشــور در بســتر بیمارى افتاد. یک روز 
آقایى از بیمارستان به من زنگ زدند، گویا آقاى سلحشور 
نمى توانست حرف بزند. گفت فرج از تو حاللیت مى خواهد. 
پرسیدم شما کى هستى؟ گفت فکر کن برادرش. نه اینکه 
برادر واقعى اش باشد شاید برادر دینى. گفتم بهش بگو من 
نه بلدم کســى را نفرین کنم و نه کینه اى مى گیرم. راحت 

باشد من مشکلى ندارم.

توزیع مجموعــه «ممنوعه» که مدتى پیــش به دلیل 
بازنگرى و انجام برخى اصالحات در شبکه نمایش خانگى 
متوقف شده بود، قرار است بعد از ایام سوگوارى ماه صفر 

بار دیگر از سر گرفته شود.
صفحه رســمى مجموعه «ممنوعه» در اینستاگرام، با 
انتشار فیلمى کوتاه مدعى شــد که بعد از اتمام ماه هاى 

سوگوارى و پایان کارهاى ادارى، توزیع این مجموعه از 
سر گرفته مى شود. 

انتقاد به محتواى ســریال «ممنوعه» از ســوى برخى 
رسانه ها، باعث شد که از تاریخ 26 شهریور ماه اعالم شود 

این مجموعه شبکه نمایشى فعًال اجازه نشر ندارد.
عباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى پیش تر با 
اشاره به حواشى ایجاد شده در توزیع مجموعه «ممنوعه» 
در شبکه خانگى به «ایســنا» گفته بود: به دلیل پاره اى 
تردیدها که درباره این مجموعه وجود داشــت، قرار شد 
قسمت هاى بیشترى از این مجموعه تولید و سپس مراحل 
بعدى آن براى توزیع در شبکه نمایش خانگى طى شود. 

درباره این مجموعه به دلیل پاره اى از تردیداتى که وجود 
داشت، قرار شد که قسمت هاى بیشترى از این مجموعه 
تولید شــود تا با این کار امکان تداوم و تضمین بیشتر و 
قطعى ترى براى توزیع پیدا شود؛ بنابراین بر اساس قرارى 
که گذاشته شده چند قسمت بعدى این مجموعه پس از 
تولید در اختیار وزارت ارشاد قرار مى گیرد و مراحل بعدى 

به صورت یکجا طى مى شود.
«ممنوعه» یک سریال شبکه خانگى با برچسب 16+ است 
که به گفته سازندگانش ســعى در تقبیح رفتار و عملکرد 
افرادى دارد که سبک زندگى غربى را چه در ظاهر و چه در 

محتوا برگزیده اند.

سریال «ممنوعه» داستان سه نسل را به صورت همزمان 
و پیوسته روایت مى کند و به دغدغه هاى امروز جوانان و 

آسیب مسائل روز خانوادگى و اجتماعى مى پردازد.

روایت تهمینه میالنى از حضورش در زندان اوین

ماجراى «مگس مزبله» و حاللیت خواستن فرج ا... سلحشور

سریال «ممنوعه» 
آزاد شد

اپراى «حالج» در اصفهان 
هم اجرا مى شود

شده بودم. طبق معمول براى حضور 
یزیونى مراحل اســتعالم، 

. باید سپرى شود تا یک 
رنامه حضور پیدا کند. به 
ستم که این کارها زمان 
چندان پیگیر ماجرا نبودم 
دم استعالم نام من براى 
واب مثبت نگرفته است.

ر شــما در این 
کنسل شد؟
در این برنامه 
 این مسئله 
ى در میان 
 خود من 

وع ر م ن ى و
هم باشمنمى دانم که به چه د
تصمیم گرفته شده است
علت ویــژه برنامه «
مشکالت پیش آمدها
بگویم که من در این
ک نهایت ســعى خود را
مردم کشورم را شاد کنم
هم خالف عرف ند
هدف اصلى من خ
شــاد کرد و
در آن
اق بد
بو

ش پ م ر رش و
بوده به محله زندگى داود مى

سئواالتش پیدا کند...»
فرزادمؤتمن درباره زمان اکران
«خبرآنالین» گفت: «این فیلم
به زودىشرایطى پیش بیایدک
کنیم. البته هنوز کمى زود اس
آ اکران را مشخص کنیم و در
تصمیم نهایى را خواهیــم گر
درباره حضور «سراسر شب»
نیز بیان کرد: «تصمیمى براى
نداریم و آن را اکران مى کنیم.
به جز الناز شاکردوست و امیر

آزاد، سینا حجازى، آزاده صمد
حسام شــجاعى، سحر نظام
هاشــمى، ایلناز آذرى،
رهنما، داراب داد
این فیلم سینم
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مبارك 
زرد دوست داشتنى

مرتضى رمضانى راد

دوم آبان ماه ســالگرد تأسیس باشگاه ســپاهان و البته 
سالروز راهیابی تیم فوتبال بزرگســاالن این باشگاه به 
تورنمنت معتبر جام باشگاه هاي جهان است که سال هاى 

پیش در این روزنامه به آن اشاره کرده بودم.
سپاهان در سال 1332 توســط زنده یاد محمود حریري 
تأسیس شد و 65ســال خاطره انگیز را با روزهاي تلخ و 
شیرین پشت سرگذاشت. به مناســبت این ایام دو سال 
پیش در «نصف جهان» خاطرات کوتاهى از ســپاهان 
نوشتم که حاال آنها را تکمیل شده تر تقدیم خوانندگان 

«نصف جهان» و هواداران سپاهان مى کنم.
...ســال ها پیش در اوایل دهه 80، وقتی سپاهان اولین 
موفقیت هاي ملی خود را تجربه می کرد، مدیران باشگاه 
به همراه مسئوالن ارشد فدراسیون فوتبال ایران سفري 
به کشور ایتالیا داشتند و نشستی را با «ماسیمو موراتی»، 

مالک اسبق باشگاه اینترمیالن برگزار کردند.
در جلسه برگزار شده بین مســئوالن ایتالیایی و ایرانی 
که به منظور عقد تفاهمنامه هاي فرهنگی و ورزشــی 
به خصوص در زمینه آکادمی هاي ورزشــی و گسترش 
و تقویت بســترهاي فوتبال پایه برگزار می شد قرارداد 
خواهرخواندگی بین باشگاه سپاهان و اینترمیالن ایتالیا 
نیز به ثبت رســید و صحبت هایی هم مبنی بر برگزاري 
یک دیدار دوستانه بین تیم هاي فوتبال دو باشگاه رد و 
بدل شد. این رویداد بزرگ براي ســپاهانی ها، آرزویی 

شیرین و جالب از ماسیمو موراتی را به همراه داشت.
در آن جلســه مالک اینتر اینطور اظهار کرد: «امیدوارم 
روزي سپاهان شما آنقدر قدرتمند بشود که پس از حضور 
در عرصه هاي قاره اي، به جام باشگاه هاي جهان صعود 

کند و در آن جام با ما دیدار کند.»
در آن زمان شاید خوشــبین ترین هوادار تیم اصفهانی 
هــم از این صحبــت موراتی بــه عنوان یــک آرزوي 
شــگرف و دســت نیافتنی یاد می کرد. سال ها گذشت 
و وقتی در ســال 2007 میالدي ســپاهان توانست به 
فینال جام باشگاه هاي آســیا صعود کند، جواز حضور 
در رقابت هــاي جام باشــگاه هاي جهان بــه همراه 
بــزرگان فوتبال باشــگاهی پنج قاره را کســب کرد. از 
قضا رقیب ســنتی اینترمیالن در ایتالیا یعنی باشــگاه 
آ.ث. میالن نیز به عنوان قهرمــان و نماینده قاره اروپا 
نیز در آن رقابت هــا حضور یافته بود. اگرچه ســپاهان 
در آن دوره با بد اقبالی تا یک قدمــی برگزاري دیدار با 
آ.ث. میالن پیش رفت و در نهایت به مقام پنجمی آن جام 
رسید ولی نکته بسیار حائز اهمیت، برآورده شدن آرزوي 

موراتی براي سپاهان بود!
بعدها در پاسخ به ایمیلی که مسئوالن باشگاه اینترمیالن 
براي باشگاه سپاهان ارسال کرده بودند و موفقیت هاي 
به دست آمده را به این باشگاه ایرانی تبریک گفته بودند 
باشگاه ســپاهان خطاب به مالک باشــگاه اینترمیالن 
اینطور نوشت: «آقاي موراتی، آرزوي شما براي ما برآورده 

شد، ما آمدیم اما شما نبودید...»
...خاطره دیگــري که می خواهم به آن اشــاره کنم که 

دو سال پیش هم نگاهى 
گذرا به آن داشــتم، مربوط 

به پیشکسوتان فوتبال اصفهان 
است.

بنده همیشه از زمان نوجوانی عالقه شدیدي به 
زنده یاد ناصر حجازي داشتم و بخاطر این عالقه چندین 

و چند بار به دیدن ایشان رفته بودم.
یک بار ناصر خــان در برنامــه «ورزش از نگاه دو» که 
آن روزها با مجریگري جهانگیر کوثري برگزار می شد 
به عنوان مهمان دعوت شــده بود. مجري برنامه از وي 
سئوال کرد که چه شد که به پست دروازه بانی عالقه مند 
شد و ناصر خان نیز پاســخ داد: «دو نفر در این راه باعث 
عالقه من به دروازه بانی شــدند، که یکی ازآنها محمد 
برزمهري، گلر ســپاهان بود که اینقدر خوب و زیبا بازي 
می کرد که تمایل مرا براي اینکه در این پست بازي کنم 

زیاد کرد.»
در مجله «کیهان ورزشی» سال 57 نیز ناصر حجازي در 

مورد الگوهاي خود اینطور می گوید:
«من تا کالس نهم فقط به والیبال و بســکتبال عالقه 
نشان می دادم ولی در محالت هم گاهی توپ می زدم. 
در همین زمان اخبار زیــادي درباره بازي تیم ملی ایران 
مقابل هند در تهران به گوش می رســید.به همین دلیل 
من تحریک شدم که براي اولین بار شاهد مسابقه اي در 
امجدیه باشــم. در این بازي عزیز اصلی مرا تحت تأثیر 
خود قرار داد. پس از آن بازي شاهین اصفهان(سپاهان) 
را دیدم و از کار محمد برزمهري خیلی زیاد خوشــم آمد 
به طوري که این دومی انگیزه اي شــد تا به طور جدي 

دروازه بان شوم...»
من وقتی این برنامه را دیدم و بریده «کیهان ورزشــی» 
آن زمان را خواندم، براي خودم متأســف شــدم که چرا 
با وجود اینکه اصفهانی و ســپاهانی هســتم اما محمد 
برزمهري را آنطور که باید و شــاید نمی شناســم. گلر 
پیشکســوت ســپاهان کــه ناصــر حجــازي از او به 
عنــوان الگوي خود نام مــی برد چرا مــورد بی مهري
 و بی توجهی من و نســل جدید هــواداران فوتبال قرار 

گرفته است؟ 
سپاهان و ذوب آهن پیشکسوتان و گنجینه هاي بزرگ 
فوتبال ایــران را در اختیار دارند که بــه دالیل مختلف 
این گنجینه ها در انزوا هســتند و کمتر مورد توجه قرار
گرفته اند. امیدوارم این هشدارها بهانه اي باشد تا اجازه 
ندهیم آنها ادامه حیاتشــان در ســکوت و انزوا باشد. به 
بهانه 65 سالگى ســپاهان این خاطرات را نوشتم و در 
روزهاى آینده هم مى خواهم سلسله خاطراتى از حضور 
در ســپاهان را تقدیمتان کنم تا بیش از هــر زمانى به 

بزرگى  هاى زرد دوست داشتنى شهرمان ببالیم.

65
سالگى ات

تا زمان پایان دور رفت مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا عملکرد دروازه بانان تیم هاى ایرانى را بررسى 
کرده ایم. پنج دروازه بان براى چهار تیم ایرانى بازى کرده اند و فقط استقالل در چهارچوب خود تغییر 

داشته است.
عملکرد گلرهاى تیم هاى ایرانى در آسیا را مى توان رقابت نفسگیر گزینه هاى تیم ملى دانست. حسین 
حسینى دو بار براى استقالل بازى کرده و مظاهرى و بیرانوند هم در هر سه بازى تیم هایشان حضور 
داشته اند. «جوردى آلمیدا» هم براى تراکتورسازى ســه بازى دور رفت را درون چهارچوب ایستاده و 

مهدى رحمتى هم یک 90 دقیقه کامل براى استقالل بازى کرده است.
آمارها نشان مى دهد مظاهرى و بیرانوند با دو کلین شــیت از این نظر بهترین عملکرد را داشته اند و 
مظاهرى همراه با آلمیدا بیشترین سیو را به نام خود ثبت کرده اند. مظاهرى با 13 سیو و آلمیدا با ده سیو 
تنها دروازه بانانى هستند که تعداد سیوهایشان دو رقمى شده است. در بخش دفع توپ هم دروازه بان 
برزیلى تراکتورسازى بهترین عملکرد را داشته و با شــش دفع از دروازه بانان ایرانى پیش افتاده است. 
حسینى و بیرانوند هم هر کدام با سه دفع از این نظر در رده دوم قرار دارند. حسینى البته در بازى با الهالل 
غایب بود و نسبت به  دو دروازه بان دیگرى که پاى ثابت اردوهاى تیم ملى هستند یک بازى کمتر انجام 
داده است. حسینى به همراه آلمیدا موفق شده یک پنالتى حریف را هم سیو کند. آمارها نشان از برترى 
مطلق دروازه بانى بر دروازه بانان دیگر ندارد و شاید باید بیشتر منتظر بمانیم تا یک دروازه بان با آمادگى 

خیره کننده مسیر خود را براى رسیدن به شماره یک تیم ملى از دیگر رقیبان جدا کند.

زبان عقاب دیگر بیرون نمى آید!چند نکته از مصاف این هفته سپاهان- استقالل
خشایار بیدمشکى

مرور چند  نکته و موضوع ویژه از مصاف روز 
جمعه سپاهان و اســتقالل مى تواند برایتان 

جالب توجه باشد.
-تیم فوتبال سپاهان به عنوان پرافتخارترین 
تیم لیگ برتر سال هاست در حسرت پیروزى 

برابر اســتقالل است. ســپاهان به عنوان 
یکى از اصلى ترین مدعیان قهرمانى در 
لیگ هجدهم روز جمعه برابر استقالل 

قرار مى گیرد، تیمى که ســه بازى 
آخر خود را با پیروزى پشت سر 

گذاشته اســت و با پیروزى 
برابر شــاگردان امیرقلعه 
نویــى مى توانــد به یکى 
از مدعیان جدى کســب 

عنوان قهرمانى تبدیل شود. 
اما آنچه از بازى هــاى اخیر این 
دو تیم مشخص است آمار فوق 
العاده اســتقالل در چهار فصل 

گذشته برابر سپاهان است، جایى که آبى ها 
هرگز از طالیى پوشــان اصفهانى شکست

نخورده اند. آخرین شکســت استقالل برابر 
سپاهان مربوط به لیگ چهاردهم مى شود، 
جایى که آبى ها با هدایت ســرمربى فعلى 
ســپاهان در بازى رفت با نتیجــه 3 بر یک 
شکست خوردند. استقالل در بازى برگشت 
همان ســال با نتیجه 2 بر یک سپاهان را در 
آزادى شکســت داد و فصل بعد با هدایت 
مظلومى در بازى رفت 3 بر صفر طالیى 

پوشــان را شکســت 

داد و بازى برگشــت هم با نتیجه بدون گل 
مساوى به پایان رســید. در لیگ شانزدهم 
اســتقالل در بازى رفت در ورزشگاه نقش 
جهان با سپاهان به تساوى یک بر یک رسید 
و در بازى برگشت که در هفته پایانى برگزار 
مى شد، آبى ها با نتیجه 2 بر یک پیروز و نایب 

قهرمان لیگ شانزدهم شدند.
اما فصل گذشته اســتقالل در بازى رفت با 
نتیجه 3 بر صفر سپاهان را گلباران کرد و در 
بازى برگشــت هم آبى ها با تک گل «مامه 
تیام» بازى را به نفع خود به پایان رساندند. در 
صورتى که استقالل از سپاهان در بازى روز 
جمعه شکست نخورد، به چهار سال شکست 
ناپذیرى خود برابــر این تیم ادامه 

خواهد داد. نکته جالب اینکــه در این چهار 
فصل استقالل چهار بار در آزادى با سپاهان 
بازى کرده که حاصل آن سه پیروزى و یک 
تساوى بوده است. با توجه به سیمایى که از سپاهان 
امسال مى بینیم به نظر مى رسد مى توانیم امیدوار 

به شکستن این طلسم باشیم.
اما موضوع دیگر در مورد تقابل رحمتى و قلعه 
نویى است که در یکى دو روز اخیر هم مورد 

نگاه رسانه ها قرار گرفته است.
حتمًا یادتان هســت که مهدى رحمتى ســال ها 
دروازه بان محبــوب امیر قلعــه نویى بود، 
گلرى که در مس کرمان و سپاهان باعث شد 
افتخارهاى مهمى نصیب امیر قلعه نویى شود.

در لیگ دوازدهم امیر قلعه نویى و رحمتى در 
استقالل به هم رســیدند و حاصل همکارى 
این دو 29 کلین شیت براى این تیم در لیگ، 
لیگ قهرمانان و لیگ برتر و آخرین قهرمانى 

آبى ها در لیگ برتر بود.
رحمتى در لیگ ســیزدهم هم پــاى امیر 
قلعه نویى که تعداد زیادى از ســتاره هایش 
را از دســت داده بود ایســتاد امــا در پایان 
فصل به دلیلى که هنوز بر خیلى ها پوشیده 
اســت بین آنها اختالف ایجاد شد و کاپیتان

 آبى ها ترجیح داد لیگ چهاردهم را در پیکان 
بازى کند.

لیگ پانزدهــم امیرقلعه نویى از اســتقالل 
رفت تا رحمتى با مظلومى دوباره به جمع آبى 
پوشان برگردد و در این بین همیشه بازى هاى 
آنها با حواشى همراه بوده است. به ویژه بازى 
تراکتور- استقالل که رحمتى چند بار زبانش 

را براى قلعه نویى در آورد!
با ایــن حال رحمتــى در بازى رفــت برابر 
ذوب آهــن در مرحله یک هشــتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا با دسته گل سمت امیر
قلعــه نویى رفــت تا نشــان دهــد وقت 
فراموشــى خاطرات تلخ فرا رســیده است 
و قرار اســت از این به بعد رابطه حســنه اى 
بین این دو شــکل بگیــرد. رحمتى در تمام 
بازى هاى این فصــل در درون دروازه 
استقالل ایســتاده بود اما «وینفرد 
شــفر» ترجیــح داد در بــازى با 
سایپا از حســینى جوان به عنوان 
دروازه بان تیمش اســتفاده کند. با 
این شــرایط چه رحمتى روز جمعه 
در درون دروازه اســتقالل باشــد و 
چه نباشــد، تقابل او با امیرقلعه 
نویى یکى از جــذاب ترین 

صحنه هاى بازى با سپاهان خواهد بود. هرچند 
دیگر خبرى از زبان آقاى عقاب نخواهد بود.

و نکته آخر اینکه بازى استقالل برابر سپاهان 
براى دو بازیکن استقالل حساس تر از سایر 

بازى هاست.
وریا غفورى بعد از درخشش در نفت تهران در 
لیگ چهاردهم  با ســپاهان قرارداد امضا کرد 
تا بتواند با درخشــش در این تیم در تیم ملى 

موقعیت بهترى براى خود دست و پاکند.
اما غفورى در طول مدتى که در سپاهان بازى 
کرد هفته هاى زیــادى را به دلیل مصدومیت 
غایب بود و به همین دلیل بعد از دو فصل ترجیح 

داد این تیم را به مقصد استقالل ترك کند.
اما على کریمى هم بازیکنى است که فوتبال 
را از رده هاى پایه سپاهان شروع کرد و حتى 
بازوبند کاپیتانى طالیى پوشان را هم به بازو 
بست و با این تیم قهرمان لیگ برتر شد اما در 
پایان فصل گذشته به دلیل اختالف با مدیران 
این تیم تصمیم به جدایى گرفت و با استقالل 

قرارداد امضا کرد.
طبیعى اســت که این بازى روز جمعه براى 
این دو بازیکن که هیچ کدام با خاطره خوش 
از سپاهان جدا نشــدند یک بازى ویژه است. 
آرمین سهرابیان هم دیگر بازیکن استقالل 
است که از ســپاهان به فوتبال معرفى شد و 
البته غایب این دیدار است. مهدى رحمتى هم 
که هشت سال است از اصفهان رفته و دیگر 
این دیدار به اندازه قبل براى او حساس نیست. 
هر چند شاید سید آبى ها از روى نیمکت باید 
نظاره گر بازى تیمش با سپاهان و نمایش یک 

سید جوان در چه ارچوب دروازه آبى ها باشد.

دوم
سال
تور

پیش
سپا
تأس

رشید، تاج سر گلرها!

اصفهانیان
 به جامعه فوتبال 
بى احترامى
 مى کند

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بدیهى است که حمایت و تمرکزى که باید به داورى ارائه شود در حال 
حاضر اتفاق نمى افتد و این مسائل دلیل دارد.

مجید حاج رسولیها در ارتباط با اشتباهات مکرر داورى به ضرر تیم فوتبال ذوب آهن گفت: متأسفانه در دیدار 
با سپیدرود هم یک پنالتى مسلم ما نادیده گرفته شد و یک گل مشکوك هم داشتیم که منتظر بودیم در برنامه 
«نود» کارشناس داورى در موردش نظر دهد. البته قضاوت آقاى کرمانشاهى بسیار خوب بود و ایشان کامًال 
قابل احترام هستند ولى مشکل ما این است که در شش بازى از ده بازى این فصل اشتباهات اثرگذار داورى 

به ضرر ما صورت گرفته است.
حاج رسولیها ادامه داد: من دو سئوال دارم. اول اینکه آیا جلسه قبل از مسابقه که ناظر داور نیز ملزم به حضور 
در آن است مهم است یا خیر؟ و سئوال دومم این است که چرا خود رئیس کمیته داوران که اتفاقاً ناظر داورى 

دیدار ما با سپیدرود بود نباید این التزام را داشته باشد که خودش در جلسه حضور یابد؟!
وى اظهار کرد: وقتى خود رئیس کمیته داوران که در این بازى به عنوان ناظر باید حضور داشــته باشد در 
جلسه حضور نمى یابد، مى توان فهمید که مدیریت در کمیته داوران به چه نحوى است. در تمامى بازى  هاى 
آسیایى و داخلى که ذوب آهن حضور داشته است، ناظر داورى شانه به شانه ناظر بازى در جلسات شرکت
 مى کند و این نشان از اهمیت این حضور است ولى آقاى اصفهانیان نه پاسخ ما را در مورد این همه اشتباه 
داورى مى دهد و نه در جلسه اى رسمى پیش از برگزارى مسابقه حضور مى یابد. این نوعى بى احترامى به 

فوتبال است که در حال حاضر رخ مى دهد و کسى پاسخگو نیست.

مدافع استقالل در تمرین دیروز تیمش هم 
غایب بود. پژمان منتظرى در جریان تمرین 
استقالل پایش درد گرفت و نتوانست در 
تمرین آبى پوشــان شرکت کند. منتظرى 
دیروز هم غایب بود و در زمین صنایع دفاع 
حاضر نشد تا مشخص شود فعًال شرایط 
شرکت در تمرین را ندارد. با این شرایط 
حضور منتظــرى در بازى با ســپاهان در

 هاله اى از ابهام قرار گرفته است و معلوم 
نیســت او به این بازى برسد. منتظرى تا 
بدین جاى فصــل با ثبات تریــن بازیکن 
اســتقالل بوده که در تمام بازى ها حضور 

داشته است.

منتظرى بازى با سپاهان را 
از دست مى دهد؟

ور زى مب ر لبو
داشتهاست.
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
کالسه 960154 له آقاى داریوش لرکى با وکالت خانم فریناز دهقانى ناژوانى علیه آقاى افشین 
اکبرى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/000/000/000 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و 
حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/8/30 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یکدستگاه وانت نیسان به شماره انتظامى 34 ط 
896 ایران 13 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده، برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ صداقت مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس 
از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایــى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. ضمنًا مالک رسمى آقاى سید مصطفى حسینى اقرار به فروش اتوموبیل به محکوم 
علیه نموده است. لیست اموال مورد مزایده 1- وانت زامیاد به شماره انتظامى 34 ط 896 ایران 
13 به رنگ سفید مدل 1391 درب سمت راننده رنگ شــده، موتور و گیربکس خاموش بوده، 
باطرى خوابیده وســیله از وانت به اتاق یخچال دار تغییر کاربرى داده شده. قیمت اتومبیل به 
مبلغ 320/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الــف: 270027 داد ورز اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى اصفهان /7/721
مزایده

در شعبه پنجم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، درخصوص پرونده کالسه اجرایى 
970186 ش 5/ا/ا/ا/م ش له آقاى سامان سیاه رستمى با وکالت آقاى سید حسین نکوئى و علیه 
جالل روشنائیان به نشانى اصفهان- نجف آباد- باغ ملى- پاساژ سجاد طبقه دوم، فروشگاه شهر 
قشنگ واحد 3 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 58/348/522 ریال اموال توقیفى 
محکوم علیه به شرح یک خط تلفن به شماره همراه 09133333141 که طبق نظریه کارشناس 
به مبلغ 18/000/000 ریال (هیجده میلیون ریال ارزیابى گردیده است و مورد اعتراض هیچ یک 
از طرفین واقع نشده است. در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 97/8/27 در ساعت 12- 11 
صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه مجتمع شماره شوراى حل اختالف اصفهان 
برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاددهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 270033 قاسمى- مدیر اجراى 

احکام  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/722
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710100361709567 شــماره پرونده: 9609980361700976 شماره 
بایگانى شــعبه: 961092 محکوم له: مجید کرباســیون پیرو آگهى هاى منتشــره در جراید 
بدینوسیله به دانیال جمشیدیان که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه صادره 
از شــعبه 28 در پرونده کالسه 961092 به موجب دادنامه شــماره 970940 مورخ 97/5/28 
صادره از شعبه 28 محکوم علیه محکوم به تنظیم سند رسمى انتقال خودروى سوارى هیونداى 
سفید روغنى تیپ وراکروز مدل 2010 به شــماره انتظامى 251 ل 32 ایران 53 به نام خواهان 
بابت اصل خواسته در حق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه هاى 
اجرائى بر عهده محکوم علیه مى باشد. بدیهى است با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم 
غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به 
محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات 
نســبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. اصفهان- خیابان 
جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 201. م الف: 
270663 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى)  /7/723

اخطار اجرایى
شــماره: 960686 تاریخ: 97/7/10 به موجب رأى شــماره 9709976795800165 تاریخ 
97/2/1 حوزه 28 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه بهرام نصرتى فر فرزند محمدعلى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
60/700/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 35/3750 ریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها 88/7/27- 15/000/000 ریال و 
88/9/27- 15/000/000 و 88/9/15- 13/200/000 ریــال 88/11/10- 17/500/000  
لغایت زمان وصول در حق محکوم له اکبر شــفیعى فرد فرزند صحنعلى نشانى: اصفهان- خ 
آتشگاه- خ زیتون- کوچه بهمن و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 269550 شعبه 28 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/724
 اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795700212 شماره پرونده: 9609986795700504 شماره بایگانى 
شعبه: 960504 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795700200 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976795702873 محکوم علیه 1- عبدالرسول رضایى نشانى: 
اصفهان- اصفهان خمینى شهر ادریان ك شهید بهرامى منزل شخصى 2- احمد مانیان نشانى: 
اصفهان- اصفهان خ کهندژ ایستگاه محمداباد پشــت تاالر نور ك شماره 70 ك مطهرى بن 
شکوفه سمت راست درب طوسى رنگ ط 2، 3- جواد علیزاده نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/537/500 ریال بابت هزینه 
دادرســى و حق الوکاله وکیل 1- مهدى جعفرى فرزند کریم نشانى: اصفهان- شاهین شهر- 
شاهین شهر خ عطار بین فرعى 3 و 4 غربى ساختمان ترنج ط دوم واحد 4، 2- مهدى ابراهیمى 
ورزنه فرزند عبدالصمد نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان- چهارراه پلیس ساختمان ماکان 
3 ط 6 واحد 29 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/2 تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى بر عهده اجراى 
محترم احکام مى باشــد در حق محکوم له عباسعلى قاســمى جوهرانى فرزند احمد نشانى: 
اصفهان- اصفهان بزرگراه اقابابایى بعد از شهرك سالمت محله جوهران پ 241 و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 
269574 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/725

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 961152 شماره دادنامه: 9709976794100040- 97/1/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه یازده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى محمدعلى حاجى حیدرى فرزند رحیم 
نشــانى: اصفهان، محمودآباد، بین خیابان جدید االحداث و فرعى ماهــوت، بازارچه رحیمى 
سنگ راد خوانده: آقاى سید امیر هدایت زاده فرزند على اکبر نشانى: مجهول المکان خواسته: 
صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
855575 مورخ 90/10/30 و مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت 
زمان اجراى حکم و صدور قرار تأمین خواســته. 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. راى 
قاضى شوراى حل اختالف درخصوص دعوى آقاى محمدعلى حاجى حیدرى فرزند رحیم به 
طرفیت آقاى سید امیر هدایت زاده فرزند على اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 
وجه چک به شــماره ى 855575 مورخ 90/10/30 به عهده بانک پاسارگاد به انضمام مطلق 
خســارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 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 رغم ابالغ قانونى درج آگهى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 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 خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه درج آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک موص وف (90/10/30) 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 بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 270029 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/726
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793700571 شماره پرونده: 9709986793700065 شماره بایگانى 
شــعبه: 970065 خواهان: احسان سرتیپ زاده فرزند منصور به نشــانى اصفهان- خ جى- خ 
توحید- نیلوفر 3- پ 16 خوانده: زهرا ابوالفتحى البوفتیله فرزند شیال به نشانى اهواز- کوى 
الصافى- خ عالمه- کوچه مجاهد- پالك (92) خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى احسان سرتیپ 

زاده فرزند منصور به طرفیت خانم زهرا ابوالفتحى البوفتیله فرزند شیال به خواسته مطالبه مبلغ 
130/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 662906 مورخ 97/1/8 و 718890 مورخ 
97/1/8 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى؛ با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 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 رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 2/765/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید چک هاى موصوف (97/1/8) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى 
باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 270645 عبادى- قاضى شعبه 7  حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/727
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793501265 شماره پرونده: 9609986793501002 شماره بایگانى 
شعبه: 961007 خواهان: محمود فضیلى نژاد فرزند عباس با وکالت آقاى محمدعلى شریفیان 
فرزند ابوالقاسم به نشانى اصفهان- سمیرم- ســمیرم- فلکه ماندگار کوى پروین اعتصامى 
خوانده: سعید حاج فروش فرزند محمدتقى به نشانى مجهول المکان خواسته: تعدیل اجاره بها 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى محمود فضیلى نژاد با وکالت آقاى 
محمدعلى شریفیان به طرفیت آقاى سعید حاج فروش به خواســته تعدیل اجاره بها یک باب 
مغازه به شماره پالك 241 فرعى از 3559 و 3560 اصلى و الزام خوانده به پرداخت ما به تفاوت 
از زمان تقدیم دادخواست انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات 
پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق قرار داد اجاره نامه عادى مورخ 84/7/1 
که اصالت آن از ناحیه خوانده مصون از ایراد و تعرض مانده و با احراز مالکیت خواهان و رابطه 
استیجارى فى مابین و با توجه به نظریه کارشناس رســمى دادگسترى که مطابق با اوضاع و 
احوال مسلم و محقق قضیه بود و مصون از ایراد و اعتراض مانده از نظر عدم ایراد و دفاع مؤثر از 
ناحیه خوانده، دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم بر تعدیل اجاره 
بها از تاریخ تقدیم دادخواست 96/8/8 مبلغ ماهیانه 1/450/000 ریال و محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 620/000 ریال بابت مابه تفــاوت آن از تاریخ مذکور لغایت زمان صدور حکم و 
پرداخت هزینه داد رسى و نشر آگهى به مبلغ 1/230/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مدت واخواهى ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 270669 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/728
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793600396 شماره پرونده: 9709986793600106 شماره بایگانى 
شعبه: 970109 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793600410 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709976793600515 محکوم علیه زهرا شریفیان نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 212/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و 1/500/000 ریال هزینه کارشناسى در حق محکوم 
له عبدالرضا تفنگ چى فرزند حسین نشــانى: استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ دروازه شیراز خ مالصدرا کوچه  اول مجتمع آفاق واحد 1 صادر و اعالم مى نماید با 
احتساب نیم عشر دولتى. 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 میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 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 فهرست 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 درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 270694 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/729
مزایده اموال منقول (نوبت اول)

به موجب ماده 140 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه بــا پرونده اجرایى 970158 مطروحه 
در شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان اقالم مشــروحه ذیل که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى ارزیابى و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به 
فروش مى رسد. 1- اوصاف و مشخصات اموال موضوع مزایده: * توضیح: ابزارهاى مورد بازدید 
بصورت دست دوم و ساخت ایران و آماده به کار و متصل به برق در محل شرکت رویت گردید 
که در صورت توقیف، در بازار ایران قابل خرید و جایگزینى اســت. الف) یک دستگاه خالصه 
موتورى برقى آزمایشگاهى با فرمان خمش دستى دست دوم و سالم و آماده به کار ساخت ایران، 
به رنگ زرد و به حجم حدود 100 لیتر و کد اموال 1091، به ارزش: 19/000/000 ریال ب) یک 
دستگاه کمپرسور 30 لیترى تک سیلندر آزمایشگاهى ساخت شرکت ایران کمپرسور با شیلنگ 
جمع شو و نازل تفنگى دستى، نسبتا نو و دست دوم و ســالم و آماده به کار، به رنگ قرمز و کد 
اموال 1238، به ارزش: 6/000/000 ریال ج) یک دستگاه جک 200 تن بتن شکن آزمایشگاهى 
با سیستم فرمان بصورت یونیت و شیر و جک هیدرولیک و فرمان شیر هیدرولیک دستى با گیج 
بزرگ نشان دهنده نیرو و فشار نصب روى شاسى، دست دوم و سالم و آماده به کار ساخت ایران 
شرکت آزمون، و کد اموال  1158، به ارزش: 49/500/000 ریال توضیح: دو عدد این دستگاه 
نیز به صورت دست دوم در حیاط شرکت مشــاهده مى گردد که جزو مزایده نمى باشد. د) یک 
دستگاه برش سنگ و بتن آزمایشگاهى موتورى با دیسک برش 30 سانتیمتر ساخت شرکت 
و سریال GOLZ-MS400 با سیستم فرمان بصورت یونیت و شیر و جک هیدرولیک به 
ابعاد میز 60*40 سانتیمتر و کورس 30 سانتیمتر نصب روى شاسى دست دوم و سالم و آماده به 
کار ساخت ایران، به رنگ قرمز و کد اموال 1171، به ارزش: 48/500/000 ریال جمع ارزش 4 
ردیف اقالم اشاره شده در باال معادل: یکصد و بیست و سه میلیون ریال 123/000/000 ریال 
2- فروش و مزایده از قیمت پایه (123/000/000) ریال شروع و برنده مزایده کسى است که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 3- متقاضیان شرکت در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را نقدا 
به حساب سپرده دادگسترى به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملى واریز نمایند 
و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت 
مابقى ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصــورت ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. 4- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از 
شروع مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از اموال موصوف بازدید نمایند. 5- زمان مزایده 
روز پنج شنبه مورخ 97/8/24 ساعت 11 و مکان مزایده شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان 

مى باشد. م الف: 270584 دادورز شعبه 20 اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان /7/730
ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان- شماره پرونده : 96/375 – شماره 
دادنامه 97/1057- تاریخ رسیدگى 97/05/31 – شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف – 
خواهان : خانم سلیمه قنبرزاده فرزند حسین به سرپرستى فرزند مشترك یسنى فرزند مصطفى 
نشانى : بابل روستاى باال مرزناك شهداى 12 – وکیل : ســرکارخانم زهرا عابدى – خوانده 
: آقاى مصطفى تقى پــور فرزند عزیزاله به نشــانى زفره خ مخابــرات 500 متر داخل کوچه 
منزل محمدرضا قاســمى ، مجهول المکان – خواســته : مطالبه نفقه معوقــع زوجه از مورخ 
1393/12/18 لغایت زمان اجراى حکم مقوم به 20/000/000 ریال و نفقه فرزند مشترك مقوم 
به 10/000/000 ریال جمعا 30/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسى –گردشکار 
: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به خواسته فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا ، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید 
. – در خصوص دادخواست خانم : سلیمه قنبرزاده فرزند حسین سرپرستى فرزند مشترك یسنى 
فرزند مصطفى با وکالت خانم زهرا عابدى به طرفیت آقاى مصطفــى تقى پور فرزند عزیزاله 
به خواســته مطالبه نفقه معوقه زوج از مورخ 1393/12/18 لغایت زمان اجراى جکم مقوم به 
20/000/000 ریال و نفقه فرزند مشترك مقوم به 10/000/000 ریال جمعا 30/000/000 ریال 
بانضمام مطلق خسارات دادرسى بشرح متن با بررسى محتویات پرونده و اینکه خواسته خواهان 
با توجه به نظریه کارشناسى محترم که مصون از اعتراض طرفین مانده است از حد نصاب مالى 
صالحیت شورا فراتر مى باشد ( 207/690/000) در صالحیت رسیدگى این شورا نمى باشدلذا 
شورا مستنداً به ماده 27 ق آ د م و ماده 9 قانون شوراى حل اختالف قرارعدم صالحیت خود به 
صالحیت مرجع ذى صالح در دادگسترى شهرســتان فالورجان اعالم مى نماید قرارا صادره 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظــر خواهى در محاکم عمومى فالورجان مى 

باشد م الف 272680 -  قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/7/736
حصر وراثت

آقاى / خانم مهین یزدانى بشناسنامه شــماره  7  به شرح دادخواست کالسه 97/1387  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محترم رفائى على 
آبادى بشناسنامه شــماره 4  در تاریخ 19/ 1396/07  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- محمد یزدانى على آبادى شماره شناســنامه 352 نسبت  2- عباسعلى یزدانى 
على آبادى شماره شناسنامه 4 نسبت  3- قربانعلى یزدانى على آبادى شماره شناسنامه 7 نسبت  
4- سعید یزدانى شماره شناسنامه 1350 نسبت  5- صدیقه یزدانى على آبادى شماره شناسنامه 

6 نسبت  6- شهین یزدانى على آبادى شماره شناسنامه 9 نسبت  7- مهین یزدانى على آبادى 
شماره شناسنامه 7 نسبت   ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 272668  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /7/737
اخطار اجرائى

شماره 624/96 تاریخ 97/05/15 مشــخصات محکوم علیهم: 1- عبداله اسدى فرزند یداله 
2- محمدرضا فکارى فرزند حســین هر دو مجهول المکان  – مشخصات محکوم له : بانک 
مهر اقتصاد بــا وکالت خانم مریم ناصرى به نشــانى اصفهان پل آذر ابتــداى خ توحید بعد از 
تاالر فرشچیان محکوم به : بموجب رأى شــماره 92  تاریخ 97/02/11 حوزه قضایى شوراى 
حل اختالف شهرســتان فالورجان(به موجب راى غیابى تاریخ 97/02/11 شــعبه 5 حقوقى 
دادگاه عمومى فالورجان) که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم محکوم است پرداخت مبلغ 
21/876/901 ریال قسمتى از وجه 1 فقره چک به شماره 189255 مورخ 93/07/09 به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ وجه چک لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ 273/461 ریال بابت 
هزینه دادرسى و مبلغ صد و بیست هزار ریال بابت هزینه تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگسترى - ماده 34 قانون اجراى احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحاً اعالم نماید.  

م الف 272499  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه سوم /7/738
حصر وراثت

آقاى / خانم غالمرضا ابراهیمى سهرفیروزانى بشناســنامه شماره  2052  به شرح دادخواست 
کالســه 97/1385  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شادروانصدیقه طیارى سهروفروزانى بشناسنامه شــماره 1647  در تاریخ 08/ 1394/10  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- غالمرضا ابراهیمى سهروفیروزانى 
شماره شناسنامه 2052 نسبت فرزند 2- جعفر ابراهیمى سهروفروزانى شماره شناسنامه 1901 
نسبت فرزند 3- زهرا ابراهیمى سهروفروزانى شماره شناسنامه 1896 نسبت فرزند 4- فاطمه 
ابراهیمى سهروفروزانى شماره شناسنامه 2053 نسبت فرزند 5- حسین ابراهیمى سهروفروزانى 
شماره شناسنامه 1467 نسبت همسر  ، پس از تشــریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد 

م الف 272674  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /7/739
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى ایمان القاصى بطرفیت محمد على رنجکش به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى 
به شعبه ارجاع به کالسه 841/97 ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار 
درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 
4 جهت رسیدگى حاضر شوند و واال نسخه ثانى دادخواست وضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده 
محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 274129/م الف شعبه 4-دبیر شوراى 

حل اختالف نجف آباد-مستقر در یزدانشهر /7/740
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان ابراهیم شیاسى با وکالت مهدى قائدى دادخواستى بطرفیت خواندگان: 1)وحید جبارى 
کرمجران 2)محمد رحمتى ها 3)صمد آقایى میرزایى خواسته مطالبه وجه؛ تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به این شعبه 2 دادگاه عمومى شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 970789ح2  ثبت گردیده که تاریخ رسیدگى 
به تاریخ 1397/09/14 ساعت 09:30 مى باشد که بدلیل مجهول المکان بودن  وحید جبارى 
کرمجرانى درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تاخواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. 270679/م الف-مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى نجف آباد /7/741

ابالغ وقت رسیدگى
 وقت رســیدگى حقوقــى: شــماره درخواســت: 9710463757300005 شــماره پرونده: 
97099833757300917 شــماره بایگانى شعبه: 970967 شــعبه اول شوراى حل اختالف 
مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 1397/08/15 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و 
یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 970967 به این دادگاه ارسال گردد. وقت 
رسیدگى 1397/10/01 ساعت 10:30 خواهان: آقاى اکبر راعى فرزند عباسعلى خوانده: رضا 
مجردى به نشانى مجهول المکان محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت. خواسته: اتیان 
سوگند توسط رضا مجردى- بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى اکبر راعى فرزند عباسعلى 
دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر مطالبه وجه مطرح نموده که در شعبه دادگاه عمومى بخش 
مهردشت تحت کالسه 970967  تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد 
تا جهت رسیدگى به خواسته و اتیان سوگند توســط جنابعالى ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر 
اگهى در این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور 
کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد امد.271630/ م 

الف قندهارى- مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/7/742
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 2841 واقع در علویجه 1اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا قندهارى (وغیره )  فرزند حسین  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 97/08/23 ساعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار97/08/02 م الف: 273026 ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره 

ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/7/743
ابالغ

 ابالغیه: شماره ابالغنامه: 9710103731205363 شماره پرونده: 9609983732202066 
شماره بایگانى شعبه: 970950 در پرونده کالسه 970950 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف 
اباد آقاى ذبیح اله هلیلى فرزند شمس اله متهم اســت به سرقت در شب نظر به اینکه متهم در 
آدرس اعالمى شناخته نشده اســت لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى به 
متهم ابالغ میگردد درجلسه مورخ 97/09/14 ساعت 9 صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف 
آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. 273339/م الف، دفتر شعبه 

103 دادگاه نجف آباد/7/744
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغیه: شماره ابالغنامه: 9710113733200592 شماره پرونده: 9709983733200019 
شماره بایگانى شــعبه: 970020 -آقاى سعید حســینى فرزند نجف مجهول المکان نظر به 
شکایت  آقاى سید میر حسین موسوى علیه شما در پرونده کالسه: 970020 مبنى بر تحصیل و 
خرید مال مسروقه بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این 
آگهى جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. عدم حضور شما مانع از اتخاذ تصمیم قانونى 
نخواهد شد. 273342/م الف-شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد /7/745

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 451/97 دادنامه 799-97/07/17 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد خواهان: علیرضا 
شــله جلوخانى نشــانى: نجف آباد-روبه روى پلیس راه-آتش نشانى-سنگبرى ملت وکیل 
خواهان: آقاى مجید محمدى نشــانى: جوزدان-خ امام خمینــى- جنب بانک تجارت-طبقه 
فوقانى خوانده: حسین مقیمى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک 
به شــماره 1395/12/25-7226802 جمعا به مبلغ یکصدو چهل میلیون ریال، گردشــکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى آقاى علیرضا شله جلوخانى با 
وکالت آقاى مجید محمدى به طرفیت آقاى حسین مقیمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3300000 ریال به عنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید 1395/12/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد. 271363/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2 حقوقى/7/747

 مزایده
در پرونده کالسه 970206 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973731500544 صادره از شعبه 
2حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقایان و خانمها: رسول-اصغر-محمد-اکبر-اکرم-
اعظم-عزت-فاطمه-الهه-امیرحسین-طاهره-خدیجه-حسنعلى-اسماعیل شهرت همگى 
ایمانیان و وراث بیگم ایمانیان محکومند به پرداخــت 934/500/000 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 46/500/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک واحد تجارى واقع در نجف اباد بعد از چهارراه فردوسى مغازه 

آالیش دام به شــماره پالك ثبتى 2 فرعى مفروز و مجزا شده از پالك از 1137 اصلى واقع در 
قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان داراى سند مالکیت به شماره ثبت 939/16224 ملک مرحوم 
حسینعلى ایمانیان به مســاحت 1125/8 مترمربع با سقف تیرچه بلوك ساختمان ملک مذکور 
بسیار قدیمى و فرسوده است. باتوجه به موقعیت ملک و ... ارزش 6 دانگ ملک مذکور معادل 
1/865/875/000 ریال (یک میلیارد و هشتصدو شصت و پنج میلیون و هشتصدو هفتادو پنج 
هزار ریال) مورد ارزیابى قرار گرفته، توضیحا به میزان محکوم به از ملک فوق به مزایده و فروش 
خواهد رســید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/08/14 ســاعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

274539/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/7/748
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 963/95 دادنامه 590-96/06/14 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد خواهان: حسن براتى نشانى: 
نجف آباد-خ فرخى-کوچه  ش حاج امینى پالك 8 وکیل خواهان: آقاى مهدى ســوادکوهى 
نشانى: نجف اباد-خ امام-روبه رو.ى سینما الله خوانده: هوشنگ امانى، موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 1392/08/05 -69618جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى حسین براتى با وکالت آقاى 
سوادکوهى به طرفیت هوشنگ امانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/585/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1392/08/05 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.272001/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 7/749/2
 مزایده

در پرونده کالســه 971068 اجرایى و به موجب دادنامه 546-89 صادره از شــعبه 2 عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى یوسف خلیلى فرزند فتح اله محکوم است به پرداخت 100 
عدد سکه تمام بهارآزادى در حق محکوم له هدى کارشناس و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت و در اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد  توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب منزل 
مسکونى واقع در نجف اباد-خ امام غربى-بعد از کوچه بامداد-پالك 913 روبه روى آموزش 
عالى-به میزان 3/6 سهم از 18 ســهم به پالك ثبتى به شــماره ملک 268 بخش 11 ثبت 
اصفهان- مصالح ســقف تیرچه- کف فرش موزاییک- درب هاى بیرونى آلومینیم-دربهاى 
داخلى چوبى-حدود 390 مترمربع بنا مى باشــد و محل مورد نظــر 268 مترمربع عرصه مى 
باشد- به میزان 9/000/000/000 ریال ارزیابى گردید.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 1397/08/15 ســاعت 08:30 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 شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمل آورد. 274502/م الف مدیراجراى احکام مدنى2 دادگسترى نجف آباد /7/750

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 39/97 دادنامه 97/07/11-762 مرجع 
رسیدگى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد خواهان: آرمان حقیقى فرزند 
غالمحسین نشانى: اصفهان-خ عالمه امینى-کوچه 15-بن بست ناهید-پالك37 خوانده: 
مصطفى خرمى فرزند عباس نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 
96/03/27-00612074 جمعا به مبلغ 100/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى آرمان حقیقى به طرفیت مصطفى خرمى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/350/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 273249/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2حقوقى/7/751
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 94/97 دادنامه 291-97/03/10 
مرجع رسیدگى شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد خواهان: مجتبى حیدر پور 
نجف آبادى نشانى: نجف آباد-خیابان دانش-کوچه امینى9 پالك 12 وکیل خواهان: مهدى 
سوادکوهى نشــانى:نجف آباد-خیابان امام-روبه روى ســینما الله-دفتر وکالت خواندگان: 
1.حسین آشورى 2.على نورى پور نشانى: هردو مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 844607 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال(دویست میلیون ریال)  گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مجتبى حیدرپور با وکالت 
مهدى سوادکوهى به طرفیت آقایان: 1.حسین آشــورى 2.على نورى پور به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال (دویســت میلیون ریال) بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/670/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/01/28 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 271997/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 7/752/11
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 232/97 مرجع رسیدگى شعبه سوم 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف اباد خواهان: یوسف شریعتى نشانى: نجف اباد-خ دکتر 
شریعتى-خ کشــاورز-ك صالحى-پ43 خوانده: محمد عمادى نشــانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه چک، گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواست یوسف شریعتى 
به طرفیت محمد عمادى به خواســته مطالبه مبلغ 49/500/000 ریال  وجه یک فقره چک به 
شــماره 92/07/16-662655 عهده بانک مهرایران شعبه خمینى شــهر به انضمام خسارت 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک 
از ناحیه بانک محال علیه و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 97/05/30 و 
علیرغم نشر آگهى خوانده حضور نداشته و الیحه ارائه ننموده و نظر به اینکه اصل سند تجارى 
در ید دارنده چک حکایــت از مدیونیت صادر کننده وظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجــه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/06/03 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراى حل اختالف و مواد 310 و 313 و 
311 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
و به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تازمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى و پرداخت 159/375 تومان هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن به مدت 20 
روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد. 260661/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 3 /7/753
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با خوردن 7 گیاه خونتان را تصفیه کنید
خون شما وظایفى از جمله حمل مواد زاید حاصله از متابولیسم سلولى به دستگاه  هاى دفع، انتقال ترکیبات و مواد مترشحه از غدد 
داخلى به بافت  هاى مربوطه، پخش حرارت به تمامى نقاط بدن، به  طورى که گرماى بدن همیشه ثابت بماند و کمک به ایجاد 

ایمنى به  منظور دفاع در برابر بیمارى  ها را به عهده دارد.
با این حال، خون شما ممکن است بنا به دالیلى مانند فعالیت فیزیکى ناکافى، رژیم غذایى سرشار از پروتئین حیوانى، فقدان غذاى 

سالم و... دچار سمیت شود و شما را در معرض خطراتى چون حمله قلبى و یا سرطان قرار دهد.
راهکارهاى مؤثرى براى تمیز نگهداشتن خون و تصفیه آن وجود دارد از جمله مصرف هفت غذاى گیاهى:

1-گشنیز
اگر در بدن شما جیوه یا فلزات دیگرى وجود دارد، 
حتمًا گشنیز مصرف کنید. این گیاه نه تنها فلزات 
را از بدن شما دفع مى  کند، بلکه براى پاکسازى 
خون بســیار مفید اســت. همچنین گشــنیز 
مى  تواند مشــکالت قلبى و عروقى و اضطراب 

را از بین ببرد.

2-گزنه
گزنه حاوى آهن اســت و کــم خونى را کاهش 

مى دهد. 
گزنــه بــراى تصفیه ســریع خــون و حذف 
توکســین  هاى آن فوق العاده اســت. این گیاه 
ادرارآور اســت و براى تمیزکردن کلیه ها و کبد 

مؤثر عمل مى  کند.

3-آلوئه ورا
احتماًال تصور مى کنید که از آلوئه ورا صرفًا براى 
نرمى و لطافت پوست استفاده مى  کنند اما باید 
بدانید که این گیاه، مفید براى درمان بسیارى از 
ناخوشى هاى روزمره و همچنین پاکسازى بدن 
از توکسین  ها یا همان سموم مفید است. آلوئه ورا 

باعث پاکسازى کبد و کلیه ها مى  شود.

4-سیر
مصرف منظم سیر به کاهش فشــار خون، بهبود 
گــردش خــون و کاهش کلســترول بــد منجر 

مى شود. 
ســیر عالوه بر این، باعث محافظت از شریان ها، 
به خصوص آئورت، شــریان هاى عروق کرونر و 

مغز مى شود.

5-قاصدك
حاوى مقادیر زیادى از آنتى اکســیدان ها و مواد 
مغذى ضرورى است که دســتگاه گوارش را از 
سموم پاك مى کند و به درمان بیمارى هاى کبد و 
حذف سموم خون نیز کمک مى کند. ساده ترین 
راه براى مصرف این گیاه، در قالب جوشــاندن 

برگ آن و نوشیدن آن به صورت چاى است. 

6-زردچوبه
در حالى که براى عطر و طعــم دادن به مواد غذایى 
از آن استفاده مى شود، داراى خواص شگفت انگیز 

دارویى نیز هست. 
یکى از ویژگى هــاى اصلى زردچوبــه، مبارزه با 
سرطان، کمک به آسیب هاى DNA و دفع التهاب 

مزمن است. 

7-ریحان
به کبد و کلیه ها کمک مى کند تا سموم ساخته 
شــده را از بین ببرند. در واقــع مصرف ریحان 
برطرف کننده مشکالت و عفونت هاى گوارشى 
است. عالوه بر این، به عنوان یک دیورتیک براى 
از بین بردن هر گونه سم مخفى از خون شناخته 

مى شود.

عضو کمیته علمى بیمارى  آنفلوآنزا درباره تفاوت سرماخوردگى و آنفلوآنزا، زمان درست 
تزریق واکسن این بیمارى و همچنین قیمت این واکسن توضیح داد.

مســعود مردانى گفت: ســرماخوردگى و آنفلوآنزا علیرغم شــباهتى که با یکدیگر 
دارند، تفاوت هایى نیز دارند و بروز آنفلوآنزا معموًال ناگهانى و حاد اســت، در حالى که 
سرماخوردگى تدریجى بروز مى کند و تب در آنفلوآنزا شدیدتر از سرماخوردگى است. وى 
ادامه داد: شاه عالمت سرماخوردگى، عطسه هاى مکرر و آبریزش است و شاه عالمت 
آنفلوآنزا، تب باال و بدن درد و استخوان درد است. وى افزود: در سرماخوردگى ممکن است 
بیمار بدون مراجعه به پزشک درمان شود، در حالى که آنفلوآنزا در بعضى افراد چنان شدت 

مى یابد که جان  آنها را به خطر مى اندازد و موجب بسترى شدن در بیمارستان مى شود.
این استاد دانشگاه، زمان مناسب براى واکسن آنفلوآنزا را ابتداى پاییز و شروع فصل سرد 
سال اعالم کرد و درباره افرادى که باید حتماً واکسینه شوند، گفت: افراد باالى 65 سال، 
زنان باردار (در هر سه ماهه باردارى)، بیماران صعب العالج و مزمن، بیماران قلبى یا ریوى، 
افرادى که نارسایى کلیه دارند یا پیوند کلیه شده اند، افرادى که برونشیت مزمن دارند، 
بیماران مبتال به سرطان و کسانى که شیمى درمانى مى شوند و بیماران HIV مثبت، از 

آن دسته افرادى هستند که باید واکسینه شوند.

چه کسانى باید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟
یک ارولوژیست و جراح کلیه گفت: مصرف زیاد نمک به یک عادت بد غذایى در بین 
مردم تبدیل شده است که به افزایش نارسایى هاى کلیه از قبیل تولید سنگ کلیه و 

افزایش فشار خون منجر مى شود.
امیر ایجادى افزود: مصرف نمک به یک عادت بد غذایى تبدیل شده است و همین 
نمکى که براى خوردن میوه حتى نارنگى هم مصرف مى شود، بیشتر از میزان هروئین 
باعث مرگ افراد مى شود. وى اضافه کرد: در کنار ایجاد فشار خون، مصرف زیاد نمک 
باعث افزایش کارکرد کلیه ها براى دفع نمک مى شود، کلسیم را هم دفع مى کند که 

این وضعیت باعث ایجاد و افزایش سنگ کلیه مى شود.
این ارولوژیست و جراح کلیه تأکید کرد: در این وضعیت همه عوامل دست به دست 
هم مى دهد تا کلیه از کار بیافتد و به همین راحتى مشکالت جدى اى براى سالمتى 
افراد ایجاد مى کند. وى اضافه کرد: مصرف نمک تأثیر مستقیم در ایجاد سنگ کلیه 
دارد اما خیلى ها این تصور را دارند که مصرف زیاد نمک روى بدنشان تأثیر ندارد و در 
بیمارهایى که دچار سنگ کلیه هستند به ویژه در خانم ها، اولین محدودیت حذف نمک 
از مواد غذایى است و هر کسى نمک بیشترى مصرف کند، نمک بیشترى دفع خواهد 

کرد و با دفع نمک بیشتر، کلسیم بیشترى دفع و سنگ تولید مى شود.

عوارض مصرف نمک بر کلیه ها

هیچ چیز نمى تواند بدتر از زمانى باشــد که چشم با 
مشکلى مواجه مى شود. این اتفاق حسابى مى تواند 

روى کیفیت زندگى تأثیر بد بگذارد.
تصورش را بکنید که دائمًا احســاس داشتن چیزى 
در چشم برایتان وجود داشــته باشد و هر چه هم که 
درون چشــمتان را نگاه مى کنید، هیچ چیزى در آن 
پیدا نشود. البته دردسرهاى دیگرى هم همراه با این 
حالت از راه مى رســند که همه آنها در کنار یکدیگر، 
مى توانند نشــان دهنده ابتال به خشکى چشم باشند 
که تشــخیص قطعى این مســئله، برعهده پزشک 

متخصص چشم است.
چرا خشکى چشم ایجاد مى شود؟

زمانى که اشک نتواند رطوبت مورد نیاز چشم را تأمین 
کند، خشکى چشــم اتفاق مى افتد. ابتال به خشکى 
چشم بسیار شایع اســت. دالیل زیادى مى تواند در 
ایجاد این مشکل نقش داشته باشد؛ براى مثال ترشح 
و تولید ناکافى اشک یا تولید اشک با کیفیت پایین، 

مى تواند باعث ابتال به این مشکل شود.

کاهش تولید اشک، به دالیل زیادى مى تواند اتفاق 
بیافتد که مهمترین آن، افزایش ســن به حســاب 
مى آید. عالوه بر این، ابتال به برخى از بیمارى ها مانند 
دیابت، آرتریت روماتوئید، اختالالت تیروئید، کمبود 
ویتامیــنA، کمبود اســیدهاى چرب امــگا3 و...، 
مى توانند در ابتال به خشــکى چشم ناشى از کاهش 

تولید اشک نقش داشته باشند.
همچنین مصرف برخى داروها نیز مى توانند منجر به 
کاهش اشک چشم شــوند. گاهى سفرهاى هوایى، 
دوچرخه ســوارى یا نگاه کردن به صفحه نمایشگر 
کامپیوتر یا تلفن همراه به صــورت طوالنى مدت، 
مى تواند در بروز خشکى چشم نقش داشته باشد، به 
همین دلیل در زمان مطالعه، کار با کامپیوتر یا تلفن 
همراه، باید حتماً به میزان کافى پلک زد و به چشم ها 

کمى استراحت داد. 
اگر درمان نشود

شاید خشکى چشم در نگاه اول مسئله ساده اى به نظر 
برسد، ولى در این رابطه باید گفت که درمان نکردن 

خشکى چشم مى تواند با مشکالتى همراه باشد. براى 
مثال، آن دسته از افرادى که به خشکى چشم مبتال 
هستند، بیش از ســایر افراد ممکن است به عفونت 

چشم مبتال شوند.
همچنین خشکى چشم شدید مى تواند التهاب، سایش 
سطح قرنیه و زخم در آن را در پى داشته باشد و بینایى 
نیز در چنین شرایطى تحت تأثیر قرار بگیرد. افرادى 
که به خشکى چشم مبتال مى شوند براى خواندن و 

فعالیت هاى روزمره دچار مشکل خواهند شد.
به عالیم بى توجه نباشید

احساس خارش، سوزش یا خراشــیدگى در چشم، 
برخى از عالیم خشکى چشــم محسوب مى شود. 
افرادى که به خشکى چشــم مبتال هستند، معموًال 
احساس مى کنند که چیزى در چشمشان وجود دارد.

قرمزى چشم، حساسیت به نور، ناتوانى در رانندگى 
شــب، تحمل نکردن لنزهاى تماسى و رشته هاى 
مخاطى داخل یا اطراف چشم، برخى دیگر از عالیم 

ابتال به خشکى چشم هستند. 

آنچه باید درباره خشکى چشم بدانید
کشمش خوردنى شیرین و خوشمزه اى است که مى تواند جایگزین تنقالت شود 
و از تخریب سلولى پیشگیرى مى کند که همین امر موجب خاصیت پیشگیرى از 
سرطان مى شــود. در ادامه علت خوردن کشمش با صبحانه و یا به صورت ناشتا 

را بیان مى کنیم.
کاهش فشار خون باال

کشمش حاوى گلوکز اســت، فشــار خون را کاهش مى دهد و از سالمت قلب 
محافظت مى کند. اگر ما به عنوان مثال در روز تعداد انگشــت شــمارى (حدود 
25 گرم) کشمش اســتفاده کنیم، مى توانیم به تنش رگ هاى خونى و کاهش 
فشار خون کمک کنیم. اگر شما همراه صبحانه این نوع میوه خشک را بخورید، از 

سالمت قلب و عروق خودتان مراقبت کرده اید.
مبارزه با کم خونى

کشمش حاوى مقدار  قابل توجهى از آهن است که براى درمان کم خونى کمک 
بسیارى مى کند. همچنین کشــمش حاوى ویتامین هاى غنى از گروه B است. 
ویتامین هاى گروه B باعث کاهش اســترس و افســردگى و سالمتى پوست و 

اعصاب مى شوند.
کاهش ابتال به بیمارى هاى دهان و لثه

برخالف آنچه از یک خوراکى شــیرین و چسبنده انتظار مى رود، 
کشــمش مى تواند ســالمت دهان و دندان را بهبود 
ببخشد. خوردن کشمش یکى از راه هاى طبیعى بازیابى 
کرم خوردگى ها و التیام پوســیدگى دندان است. طبق 

پژوهش ها، کشمش داراى مواد ضدمیکروبى است که 
رشــد باکترى هاى دهانى مرتبط با پوســیدگى دندان و 

بیمارى هاى لثه را سرکوب مى کند، بنابراین با وجود اینکه 
کشمش شیرین است، مانع کرم خوردگى دندان ها مى شود.

رفع یبوست 
اگر مى خواهید با یبوست خداحافظى کنید، به کشمش سالم کنید.

جالب است بدانید که کشمش بیشــتر براى رفع یبوست استفاده مى شود. وقتى 
کشــمش را قورت مى دهید، فیبر موجود در آن با توجه بــه مایعات طبیعى بدن 
شروع به تورم مى کند. این فرم کشمش خشک منقبض شده به مواد غذایى در 
حال حرکت از طریق دستگاه گوارش اضافه مى شود و به تسکین یبوست کمک 

مى کند.
کمک به هضِم عالى

به عنوان یک خوراکى سرشار از فیبر باال، کشمش مى تواند در هرچه بهتر انجام 
شدن فرایند گوارش در بدن،  کمک شایانى داشــته باشد. همانطور که مى دانید 
مواد غذایى اى که باعث شــوند دستگاه گوارش دچار یبوســت یا اسهال نشود، 
خوراکى هاى مناسبى براى بدن هستند و از این لحاظ، کشمش شامل هر دو فیبر 
محلول و نامحلول است که باعث مى شود مواد زاید به راحتى در روده حرکت کنند 

و فرد دچار یبوست یا اسهال نشود.

همراه صبحانه کشمش مصرف کنید

برنج قهوه اى یک دانه کامل اســت و از ســه قسمت 
تشکیل مى شود، الیه پر از فیبر به نام سبوس، هسته 
غنى از مواد مغذى و الیه میانى نشاسته که اندوسپرم 

نامیده مى شود.
برنج قهــوه اى به پاییــن آوردن کلســترول کمک 
مى کند، دســتگاه گوارش را پرکار مى کند و مى تواند 

باعث جلوگیرى از تشکیل لخته هاى خون شود.

بعضى از مواد شیمیایى و مواد معدنى موجود در دانه هاى 
کامل مانند برنج قهوه اى ممکن است با خطر پایین تر 
سرطان هاى خاص همراه باشــند. دانه هاى کامل به 
بهبود کلســترول کمک مى کنند و خطر بیمارى هاى 
قلبى، سکته مغزى و دیابت نوع 2 را کاهش مى دهد. 
برنج قهوه اى داراى ویتامین ها، فوالت (اسید فولیک)، 

آهن، منیزیم و سلنیوم است.

مزایاى فوق العاده  برنج قهوه اى

ه اید.
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بدانید که ریاکارى هر چند اندك بود شرك است وهمنشینى با اهل هوا و 
هوس، ایمان را به فراموشى سپارد و چنان مجلسى ، مجلس   شیطان است. از 
دروغ حذر کنید که دروغ از ایمان دور است. راستگو بر آستانه نجات و 
کرامت است و دروغگو بر پرتگاه سرنگونى و خوارى. حسد مورزید که 

حسد ایمان را مى خورد آنسان که آتش، هیزم را.
موال على (ع)

با توجه به اینکه شهردارى نیاســر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى 
مختلف شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى سبز  و   باغ تاریخى تاالر  نیاسر) به 
پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با 
اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد 
شرایط مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و 
مدارك به شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى
مرحله اول- نوبت اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

شــهردارى زازران در نظر دارد به استناد مجوز شــماره (47/97) مورخ 
(1397/06/26) شوراى محترم اسالمى شهر زازران سالن ورزشى واقع در 
شهرك ولیعصر (عج) را به صورت اجاره از طریق مزایده عمومى با قیمت پایه 
ساالنه (108/000/000) ریال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ درج 
آگهى به مدت ده روز به شهردارى زازران مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج 

آگهى به عهده برنده آگهى مى باشد.  

آگهى مزایده

یداله مؤمن زاده - شهردار زازران

نوبت  دوم

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1397،3644) نوبت اول
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید: 

موضوع مناقصه: اجراى عملیات ساخت و نصب و جابجایى و جمع آورى انشعابات فوالدى در سطح اداره گاز منطقه 4 اصفهان و نواحى تابعه
میزان تضمین: 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال)

کد فراخوان: 3178723
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/08/12
مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس

 www.iets.mporg.ir، www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت زیست فناوري دارو و مکمل طلوع (سهامی خاص) در 
حال تصفیه به شماره ثبت 56022 و شناسه ملی 1400577735 (نوبت اول)

 پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی شماره 20990 مورخ 1396/01/15 صفحه 102 
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا و یا طلبی نسبت به شرکت مذکور دارند 
دعوت می شود حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به استناد ماده 225 
قانون تجارت با در دست داشتن مدارك و مستندات به نشانی محل تصفیه واقع در اصفهان، 
بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، مرکز رشد فناوري گیاهان 
دارویی، پژوهشگاه مرکزي مراجعه و درخواست خود را کتباً با اخذ رسید تسلیم دارند تا مورد 
رسیدگی و اقدام گردد. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی 
و روزنامه کثیراالنتشار شرکت، آگهی می شــود. بدیهی است پس از انقضاي مهلت قانونی 

هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی شود.

آگهی دعوت از بستانکاران

روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 337- 5- ش- 97 مورخ 1397/06/15 
شوراى محترم اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد مقدار 60/720 تن قیر در اختیار 
خود در انبار کارخانه آسفالت واقع در مبارکه پشت کارخانه پلى اکریل کارخانه آسفالت 
شرکت شهیر بناى ایرانیان را تبدیل به آسفالت 19- 0 نموده و در پروژه هاى عمرانى 
سطح شهر استفاده نماید مقتضى است قیمت انجام عملیات یاد شده را به ازاى هر تن 
آسفالت تحویل درب کارخانه از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شهرداریها، با شــرایط ذیل اقدام نماید. از کارخانه هاى آسفالت و شرکت هاى داراى 
صالحیت دعوت مى گردد جهت شرکت در مناقصه، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
1397/08/19 به واحد امور قراردادهاى این شهردارى مراجعه نمایند. شهردارى در رد 

و یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه 

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت  اول

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نســبت به واگذارى بهره بردارى جایگاه CNG شهر 
کوهپایه از طریق آگهى مزایده به شرکت هاى واجد شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام 
نماید. کلیه شرکت کنندگان باید داراى صالحیت، دانش فنى، تجربه و داراى تاییدیه از 
شرکت پاالیش و پخش مواد نفتى ایران در رابطه با موضوع فعالیت «صنایع نفت و گاز، 
سازنده تجهیزات CNG، قرارداد نگهدارى و تعمیرات و یا نمایندگى مجاز از سازندگان 
مجاز CNG» بوده و همچنین داراى توان مالى و ظرفیت مناسب جهت اجراى موضوع 

قرارداد باشند.
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و دریافت مشخصات فنى پروژه از 

تاریخ 1397/08/02 لغایت 1397/08/19 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناســى و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد»

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت  اول

احترامًا شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقت نامه شــماره 
97/100/3271- 97/06/06 شوراى اسالمى شــهر تیران نسبت به احداث 
و بهره بردارى پروژه میدان میوه و تره بار واقع در غرب تیران به مســاحت

 36000 مترمربع (مجاور بازار بزرگ فدك) اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و تحویل فرم شرکت در فراخوان تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه 97/08/15 به دبیرخانه سرمایه گذارى شهردارى تیران

 مراجعه نمایند.

آگهى فراخوان عمومى

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت  اول


