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مؤثرترین روش براى کاهش چربى خون ساخت ِکِرم آرایشى زالو توسط محققان دانشگاه کاشاننامزدى ساعد سهیلى و ساره بیات در ویتنامفقرا و ثروتمندان براى تحصیل فرزندانشان چقدر هزینه مى کنند؟  سالمتاستانفرهنگ جهان نما

ساخت 4000 کالس با مشارکت خّیران

فواید شگفت انگیز خرمـا 

جلسه مهم امروز درباره زاینده رود
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ادامه روند کاهش دما
 در اصفهان

سپاهان و تراکتور روى ابرها 
استقالل فاجعه آفرین!

بانوان براى ورود به 
ورزشگاه صبور باشند آینده اصفهان

 در گرو 
طرح هفتگانه 

احیاى زاینده رود

3

خرما حاوى مواد مغذى مهمى است که نیازهاى یک فرد مبتال به 
دیابت را برآورده مى کند. 

خرما یکى از گزینه هاى سالم جایگزین براى شکر طبیعى است که 
مصرف آن براى دیابتى ها ممنوع است.

اســتاندار اصفهان گفت: طرح هفتگانه احیاى 
زاینده رود به عنوان یک یــادگارى براى مردم 
اصفهان و مورد مطالبه مردم از مسئوالن آینده 
خواهد بود و اگر اجرایى نشود، آینده اصفهان به 
مخاطره خواهد افتاد. محسن مهرعلیزاده در دیدار 
با آیت ا...مظاهرى،  رئیس حوزه علمیه اصفهان 

ضمن تشریح اقدامات مدیریت...
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این جادوى علم روز استاین جادوى علم روز است
تحلیلى از رویکرد امیر قلعه نویىتحلیلى از رویکرد امیر قلعه نویى
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نماینده شاهین شهر مى گوید  جلسه اى در وزارت نیرو برگزار مى شود که تصمیم بگیرند آب زاینده رود در پاییز جارى  شود یا خیر

واکنش ماهایا پطروسیان به شایعه ازدواجش 
با رضا شفیعى جم 

به من تهمت مالى زدند

«راهپیمایى 13 آبان، تکمیل راهپیمایى اربعین حسینى 
در چهلمین ســالگرد انقالب اسالمى خواهد بود و این 
مراسم و راهپیمایى در اصفهان، روز 13 آبان ساعت 9 
صبح با تجمع در میدان امام حســین(ع) با سخنرانى 
فرمانده انتظامى کشور و راهپیمایى در مسیر میدان امام 
حسین(ع)، خیابان باغ گلدسته و ابتداى خیابان پاسداران 
ادامه یافته و با صدور قطعنامه سراســرى و بیانیه هاى 
تشکل هاى دانش آموزى، دانشجویى و... پایان مى یابد 
و مى طلبد تمامى اقشــار مردم در راهپیمایى 13 آبان، 

حضورى گسترده داشته باشند.»
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: 
حماسه بزرگ اربعین حســینى، بیانگر تجلى فرهنگ 
عاشورا و نویدبخش فرج امام زمان(عج) است و ما باید 
قدر زحمات و فداکارى هاى شــهدا که از بدو پیروزى 
انقالب اسالمى در این مســیر گام نهادند را بدانیم و 

یادشان را گرامى بداریم.
جعفر عسگرى نمایش اربعین حســینى را نشانگر آن 
دانســت که باطل رفتنى و حق ماندنى است و اظهار 
کرد: ملت بزرگ ایران اسالمى، 40 سال است با اقتدا 
به فرهنگ عاشورا در مقابل استکبار و یزیدیان ایستاده 
و نشان داده دوســتدار اهل بیت(ع) و دشمن دشمنان 
اهل بیت(ع) است و در این ایســتادگى از همه هستى 

خود گذشت و امروز این ایستادگى الگویى براى مردم 
مسلمان منطقه و خاورمیانه شده و نویدبخش پیروزى 

اسالم ناب است.
وى بــا بیان اینکــه آمریکا قبــل از انقــالب هم در 
صحنه هاى مختلــف همچون کودتــاى 28 مرداد و 
بعد از آن هشت ســال دفاع مقدس، حمله به طبس و 
تحریم هاى اقتصادى و... حضور داشــته و این بخشى 
از جنایــات آمریکا علیه مردم ایران اســت، افزود: اگر 
دشمنى هاى آمریکا براى جوانان امروز به خوبى تبیین 
شــود آنان با معرفت به میدان آمده و از دستاوردهاى 
انقالب اسالمى در این 40 ســال، حفاظت مى کنند. 
بنابراین رسانه ها مى توانند در این راستا، آنان را بیش از 

پیش در این مسیر ترغیب کنند.
رئیس ستاد برگزارى مراسم یوم ا... 13 آبان گفت: 13 
آبان فرصت بسیار خوبى اســت تا یک بار دیگر همه 
اقشار مختلف مردم براى دفاع از ارزش ها به میدان آیند.
عســگرى ادامه داد: هرچنــد برخــى عملکردها در 
پســت هاى مدیریتى پذیرفتنى نیســت و براى حل 
مشکالت مدیریت جهادى نیاز است که هنوز در جامعه 
تحقق نیافته ولى باید در نظر داشت که براى مطالبات 
مادى، نباید از ارزش هاى دینى و اسالمى دست کشید. 
بنابراین با حضور جانانه و گســترده اقشــار مردم در 
راهپیمایى روز 13 آبان در اصفهان، مى توانیم ســیلى 
محکم دیگرى به دشــمن بزنیم و او را به این نتیجه 

برسانیم که تشدید تحریم ها هم کارساز نیست تا دشمن 
عقب نشینى کند.

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان اظهــار کرد: 13 آبان تجلــى آزادگى و عزت 
انقالبى و دینى، روز حقانیت مردم ایران، روز شکست 
آمریکا در جبهــه نبرد اقتصادى و اثبات عملى شــعار 

هیهات مّناالذله است.
وى شعار محورى امسال روز مبارزه با استکبار جهانى 
و روز دانش آموز را «هیهات مّناالذله، آمریکا رو به افول 
است» اعالم کرد و افزود: جمهورى اسالمى ایران طى 
40 سال گذشته از یک نهال، امروز به یک درخت تنومند 
و پرثمر تبدیل شده و توانسته است توطئه هاى دشمنان 
به ویژه آمریکا را در منطقه با شکست مواجه سازد و اینها 

نشان از قدرت خداوندى است.
عسگرى از تشکیل ستاد 13 آبان و کمیته هاى مختلف 
این ســتاد خبر داد و گفت: کمیته هاى برنامه ریزى و 
مراسم، ارتباطات و اطالع رسانى، پشتیبانى، دانشجویى، 
دانش آموزى، فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى، 
طالب و روحانیت و مســاجد، تشــکل هاى مردمى و 
هیئات مذهبى، فرهنگى و هنرى و نظرسنجى و ارزیابى 
در ستاد برگزارى مراسم یوم ا... 13 آبان تشکیل شده و 

برنامه هایى را تدارك دیده اند.
وى با بیان اینکه سخنران مراسم 13 آبان در اصفهان، 
سردار اشترى فرمانده انتظامى کشور خواهد بود، گفت: 

نهضت ســخنرانى در مدارس، برگزارى کرسى هاى 
آزاداندیشــى در دانشــگاه ها و مبلغین در مســاجد، 
سخنرانى در نمازهاى عبادى سیاسى جمعه، تبلیغات 
و اطالع رسانى و... از جمله برنامه هاست که مشابه این 
برنامه ها در شهرســتان هاى مختلف هم در یوم ا... 13 

آبان برپا خواهد شد.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان از رسانه ها خواست تا نسبت به تبیین جنایات و 
یادآورى جنایات آمریکا و انعکاس و اطالع رسانى مراسم 
یوم ا... 13 آبان در اصفهان به اقشار مختلف مردم اقدام 
کنند تا با حضور گسترده مردم در این مراسم، گزینه هاى 
دشــمنان به ویژه آمریکا که کارساز هم نخواهد بود از 

روى میز برداشته شود.
عسگرى از مسئوالن هم خواست تا با اعمال مدیریت 
جهادى در رفع مشکالت مردم گام هاى اساسى بردارند. 

***
در ادامه، مسئوالن کمیته هاى مختلف ستاد برگزارى 
یوم ا... 13 آبان به تشریح برنامه هاى تدارك دیده براى 

این ایام پرداختند.
حجت االسالم و المسلمین حسن بابایى، مسئول کمیته 
تشکل هاى مردمى و هیئات مذهبى گفت: با استفاده از 
پیام اربعین ما چندین برنامه شاخص از جمله آگاه سازى 
و ارتقاى آگاهى مردم با برگزارى جلسات بصیرت افزایى 
با موضوع گفتمان استکبارستیزى، پدیده بودن اربعین، 

گسترش فرهنگ ایثار و شــهادت با برگزارى مسابقه 
زندگینامه چهار شهید نوجوان و برنامه دفاع از مظلوم 
در کانون هاى فرهنگى و تبلیغى و برگزارى نمایشگاه به 
سوى تمدن نوین اسالمى که در طول هفته دانش آموز 

برپاست را خواهیم داشت.
بهروز فرهمند، مسئول کمیته ارتباطات و اطالع رسانى 
هم گفت: 13 آبان در حقیقت نقطه عطفى در مبارزات 
ملت ایران و دیگر ملت هاى آزاده اســت که دستاورد 
آن، اجماع جهانى علیه سیاســت هاى اســتکبارى در 

جهان است.
وى افــزود: کمیته ارتباطات و اطالع رســانى ســتاد 
بزرگداشت 13 آبان و رسانه ملى برنامه هاى مختلفى 
را در قالب ها و ساختارهاى مختلف پیش بینى کرده که 
محور آن در صدا و سیما، معاونت فضاى مجازى و... با 
برنامه هاى تحلیل محور با حضور اســاتید در راستاى 
سیاست هاى مداخله جویانه آمریکا، انعکاس دیدگاه هاى 
مردم نسبت به ددمنشى هاى آمریکا، پخش فیلم هاى 
سینمایى، پخش برنامه هاى رادیو و تلویزیونى مراسم 
راهپیمایى 13 آبان، تولید و پخش اخبار مربوطه، استفاده 
از بســتر فضاى مجازى، معرفى اسناد النه جاسوسى، 
پخش زیرنویس براى دعوت از مردم به راهپیمایى روز 

13 آبان خواهد بود.
مســئول کمیته دانش آموزى هم به شــرکت بیش از 
16 هزار دانش آموز در مراســم راهپیمایى 13 آبان در 

اصفهان اشــاره کرد و گفت: 13 آبــان فرصتى براى 
آگاه سازى دانش آموزان است.

مرتضى شــکرى، نواختن زنگ استکبارســتیزى در 
مدارس، صــدور بیانیه دانش آموزى و اجراى ســرود 

دانش آموزى را از برنامه هاى این هفته برشمرد.
ســرهنگ محمد ادیب، مســئول ســازمان بســیج 
دانش آموزى ســپاه صاحب الزمان(عــج) هم گفت: 
فراخوان کلیه اقشــار بســیج براى حضور گسترده در 
راهپیمایــى 13 آبان، صــدور بیانیه اقشــار مختلف، 
برگزارى نشست هاى روشــنگرى و اعزام سخنران به 
دستگاه ها، فراخوان گردان هاى رزمى بسیج، برگزارى 

مسابقه و... از برنامه هاست.
محمدحسین کفعمى، مســئول کمیته دانشجویى نیز 
از اعزام تشکل هاى دانشــجویى براى ارائه خدمات به 
چهار نقطه حاشیه شهر، سلسله نشست هاى چنگ در 
چهره، تریبون هاى آزاد، مسابقه کتابخوانى، سخنرانى 
دانشجویان مؤمن، برگزارى نمایشگاه بدعهدى هاى 
آمریکا و صدور بیانیه  تشکل هاى دانشجویى را از جمله 

برنامه هاى 13 آبان برشمرد.
محمدتقى خلیل زاده،  مسئول کمیته فرهنگى و هنرى 
هم به برنامه هاى این کمیته اشاره کرد و گفت: برگزارى 
نمایشــگاه ویژه 13 آبان در نمایشــگاه کتاب، حضور 
گسترده و منسجم هنرمندان و... در راهپیمایى 13 آبان 

و... از برنامه هاى این کمیته است. 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى تأکید کرد:

راهپیمایى 13 آبان، تکمیل راهپیمایى اربعین است

ساسان اکبرزاده

تیم مشهدى مانند اسمش عمل مى کند

سپاهان خطر پدیده را 
جدى بگیرد

ســپاهانى ها باید بدانند تیمى که مى تواند در 
مسیر قهرمانى براى آنها یک خطر بزرگ باشد 

و مانند نامش عمل کند، پدیده خراسان است.
پدیده فصل گذشته را با ...
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آگهی مزایده عمومی 
اموال غیر منقول 
بانک کشاورزى
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کى روش بد کى روش بد 
کى روش خوب!کى روش خوب!

ی ب یر ب یم و ى ز بر و

مل مى کند

یده را 
د

ه مى تواند در
طر بزرگ باشد 

سان است.
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 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ورود 
زنان به ورزشگاه ها براى تماشاى مسابقه فوتبال گفت: در 
این زمینه راه بسیارى را آمده ایم اما راه زیادى هم داریم و 

خانم ها امیدوار باشند.
به گزارش «ایسنا»، معصومه ابتکار با اشاره به اینکه من 
پیش از این با خانواده و همسر خود به ورزشگاه رفته ام، 
اظهار کرد: اگر شهرستان نبوده و درگیر کار دیگرى نباشم 
حتماً براى تماشاى مسابقه فوتبال فینال جام باشگاه هاى 
آسیا به ورزشگاه مى روم. ورود به ورزشگاه مطالبه دختران 
است و زمینه الزم براى حضور بانوان نیز در ورزشگاه در 

حال فراهم شدن است.

ابتکار درباره مواضع دادستان کشور در خصوص جلوگیرى 
از حضور زنان در ورزشگاه ها نیز بیان کرد: ما در این زمینه 
تالش زیادى کرده ایم. ورزشکاران و فوتبالیست هاى ما 
لباس اســتاندارد دارند و فاصله آنها با تماشاگران خیلى 
زیاد است. با صبورى این هدف به دست مى آید. خانم ها 
امیدوار باشند. شاید مســئله حضور ورزشکاران زن در 
تیم هاى ورزشى سخت تر از ورود خانم ها به ورزشگاه ها 
بود اما در همین بازى هاى آســیایى اخیر یک سوم تیم 
اعزامى یعنى صد نفر را خانم ها تشکیل دادند و یک سوم 
مدال ها را هم بانوان کسب کردند. این نشان مى دهد ما 

خیلى راه آمده ایم.

نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس فواید 
استانى شدن انتخابات مجلس را تشریح کرد.

عباس پاپى زاده با اشاره به تصویب کلیات طرح استانى شدن 
انتخابات مجلس در صحن علنى قوه مقننه، اظهار کرد: طرح 
مذکور قلمرو حوزه انتخابات را عالوه بر شهرستان، استان 
هم قرار مى دهد. وى افزود: بر اســاس ایــن طرح نماینده 
عالوه بر اینکه باید از طرف مردم شهرستان حوزه انتخابیه 
رأى بیاورد، باید تا حدودى هم مورد تأیید مردم حوزه انتخابیه 
استانى قرار گیرد. نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلى مجلس در تشــریح فواید این طرح گفت: بر اساس 
این طرح مجلس به سمتى خواهد رفت که موضع گیرى ها، 

پیگیرى ها و همچنین نظراتى که نمایندگان مطرح خواهند 
کرد کمتر باعث تفرقه بین شهرها و شهرستان هاى مختلف 
مى شود و باعث وحدت و همگرایى مثبتى در استان ها خواهد 
شد. پاپى زاده در همین راستا اضافه کرد: همچنین براساس 
این طرح نظرات نمایندگان نســبت به گذشته، تدریجًا به 
سمتى حرکت خواهد کرد که مســائل ملى پررنگ تر دیده 
شده و حرکت هاى جمعى که باید اتفاق بیافتد نیز پررنگ تر 
مى شود. به گزارش «تسنیم»، نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى در جلسه علنى روز چهارشــنبه 2 آبان در جریان 
بررسى طرح استانى شدن انتخابات مجلس، کلیات این طرح 

را به تصویب رساندند.

بانوان براى ورود به 
ورزشگاه صبور باشند

فواید استانى شدن
 انتخابات مجلس 

 خرازى انصراف داد 
   تابناك | صادق خرازى، دیپلمات سابق که به عنوان 
یکـى از گزینه هاى شـهردارى تهران در میـان چندین 
گزینه مطرح شده، در نامه اى از کاندیداتورى این پست 
انصراف داد. در نامه وى به رئیس شـوراى شـهر تهران 
آمده اسـت: با عنایت به اینکه بنده کاندیـداى پذیرفتن 
این مسئولیت نیستم سپاسگزار خواهم شد نام اینجانب 

از گزینه هاى مطرح شده حذف شود.

اظهارات نماینده دست بوس
   فرارو | عزت ا... یوسفیان مال، نماینده مردم آمل در 
مجلس شوراى اسالمى درباره فیلم پرحاشیه اى که نشان 
مى دهد او در جلسه رأى اعتماد به وزراى پیشنهادى دست 
رئیس جمهور را بوسیده است، گفت: آقاى روحانى استاد 
راهنماى من در دانشگاه بودند، ایشان رأى ملت را دارند، 
تنفیذ رهبرى را دارند، بزرگ تریـن اعتبارات را دارند. من 
اگر هم دست ایشان را مى بوسیدم به آن افتخار مى کردم. 

تأمین امنیت 5 میلیون زائر
   ایسـنا | فرمانده نیـروى انتظامـى از آمادگى کامل 
پلیس براى ارائه خدمات و تأمین نظم و امنیت مراسم بزرگ 
28 صفر در مشهد خبر داد. سردار حسین اشترى گفت: پس 
از انجام عملیـات بزرگ اربعین که همچنـان ادامه دارد در 
روزهاى پایان ماه صفر آمـاده عملیات بزرگ تأمین نظم و 
امنیت 28 صفر با بیش از پنج میلیون زائر بارگاه ملکوتى امام 
رضا (ع) هستیم و امیدواریم برگ زرین دیگرى بر افتخارات 

خادمان نظم و امنیت کشور عزیزمان بیافزاییم.

درخواست از آیت ا... شبیرى 
   روزنامـه کیهـان |برخـى خبر ها حاکـى از این 
است که حلقه نفاق شامل محمد خاتمى، عبدا... نورى و 
کرباسچى، آیت ا... شبیرى زنجانى را در ماجراى مالقات 
اخیر مقابل عمل انجام شده و در رودربایستى قرار داده اند. 
اما فارغ از صحت و سـقم این خبر، ایشـان مشـخصاً از 
خاتمى توضیح بخواهد که چرا نقش هیزم کشـى براى 
آشـوب و ناامنـى را در خدمـت نقشـه براندازى اسـالم 
و جمهورى اسـالمى (به نیابـت از آمریـکا و انگلیس و 

اسرائیل) ایفا کرده اند؟

قالیباف رئیس مى شود؟
   روزنامه اعتماد | پس از خداحافظى قالیباف از 
شهردارى تهران، بار دیگر زمزمه هاى ریاست او بر بنیاد 
مستضعفان مطرح شد اما شایعه حضور قالیباف در بنیاد 
مستضعفان، این روزها بیش از هر زمان دیگرى جدى 
شـده اسـت. با وجود این، باید منتظر بازگشت او از سفر 
کربال و برگزارى جلسه هیئت مدیره بنیاد ماند تا مشخص 
شود، شنیده ها واقعیت دارد یا بار دیگر شایعه اى مطرح در 

فضاى مجازى است.

بازداشت یک مدیر ارشد
   میزان | دادسـتان عمومى و انقالب مرکز اسـتان 
خراسان شـمالى از بازداشـت رئیس سـازمان صنعت و 
معدن اسـتان خراسان شـمالى بر اسـاس گزارش هاى 
سازمان بازرسى خبر داد. مسـلم محمدیاران گفت: این 
فرد به اتهام اختالس و تصاحب و تضییـع اموال دولتى 
در بازداشت موقت است. یاران اضافه کرد: این پرونده در 

شعبه دوم بازپرسى در حال بررسى است.

جان باختن 46 زائر 
   ایرنا | مدیر اجرایى نمایندگى بیمـه ایران در عراق 
از درگذشـت 46 زائر ایرانى در آیین اربعین حسینى خبر 
داد. عبدالنبى سـاعدى گفت: از این تعـداد 15 نفر بر اثر 
مرگ طبیعى و مابقى زائران بر اثر حـوادث جاده اى و... 
کشته شـده اند. مدیر اجرایى بیمه ایران در عراق گفت: 
35 نفـر از جانباختـگان مـرد و 11 نفر زن هسـتند. وى 
تصریح کرد: ظرف چند روز گذشته تاکنون 250 زائر در 

بیمارستان هاى تحت پوشش درمان سرپایى شده اند.

خبرخوان
پاس گل به دانش آموزان!

   تسنیم | وزیر آموزش و پرورش به پیام هاى 
دانش آموزان براى تعطیلى امروز شنبه و تماشاى 
مسابقه فوتبال پرسپولیس و کاشیما پاسخ داد. در 
چند روز گذشــته تعداد زیادى از دانش آموزان با 
مراجعه به صفحه شــخصى سید محمد بطحایى 
در فضاى مجازى، پیام هایى را با عنوان درخواست 
تعطیلى مدارس در روز شنبه براى مشاهده بازى 
فوتبال داشتند. وزیر آموزش و پرورش در این باره 
نوشت: «تعطیلى مدارس که ممکن نیست اما از 
مدیران محترم مى خواهم چنانچه امکانات الزم 
را داشته باشند شرایط پخش مسابقه را در مدارس 

فراهم کنند.»

فردوسى پور دادگاهى شد!
   خبرآنالیــن | عــادل فردوســى پور مجرى 
برنامه «نــود» این روزهــا روى دور بدشانســى 
اســت! او در روزهایى که برنامه «نود» روى آنتن 
نمى رود، دوشنبه گذشــته ناچار شد ساعاتى براى 
اداى توضیحات در دادســراى رسانه باشد. شاکى 
جدید عادل فردوســى پور البته اصــًال ارتباطى با 
دعواهاى اخیرش نداشت بلکه مدیران شرکتى بودند 
که چند هفته قبل عادل گزارشى از آنها در برنامه اش 
پخش کرد. ماجراى باشــگاهى در گرجستان که 
مالک خانم آن از فردوسى پور شکایت کرده است 
دلیل احضار او بود. در برنامه «نود» این شرکت متهم 
به انتقال غیرقانونى بازیکنان به گرجستان شده بود. 

غوغاى محسن یگانه 
   روزنامه ایران | آهنگ «بهت قول میدم» 
از محســن یگانه در یوتیوب بــا 17 هزار کامنت 
و 44 میلیون بازدید غوغا به پــا کرد. نکته جالب 
اینکه نزدیک به 1000 نفر در کامنت ها گفته اند 
که بخاطر این موزیک مى خواهند زبان فارسى را 
یاد بگیرند. عالقه مندان از اکثر کشورهاى دنیا هم 
کامنت گذاشتند؛ از ترکیه، عربستان، بنگالدش، 
هند، آلمان، آمریکا، مکزیک، نروژ، روسیه،کانادا، 
دانمارك، اتیوپى، آفریقاى جنوبى، استرالیا، اکوادور، 

تانزانیا و...

نوسازى مدرسه  خبرساز
   میزان | مدرسه روستاى «گرماش سنندج» 
که چندى پیش باعث مرگ «دنیا ویسى»، یکى 
از دانش آموزان دختر این روستا شده بود، با همت 
یک خّیر تهرانى از نو ساخته مى شود. دبستان دو 
کالسه روســتاى گرماش در زمینى به مساحت 
200 مترمربع با زیربناى آموزشى 90 متر مربع و 
هزینه اى بالغ بر 230 میلیون تومان توســط حاج 
مهدى کیانى فرد از خّیــران نیک اندیش تهرانى 

ساخته مى شود.

30 فالمینگو خشک شدند
   رکنا | روز چهارشنبه 30 فالمینگو در حسن 
آباد اقلید استان فارس بر اثر صاعقه جان خود را 
از دست دادند. این دســته فالمینگو در آسمان 
پرواز مى کردند که وقوع صاعقه آنها را زمینگیر 
کرد. یک روز پیش تر هــم30 عقاب به دلیل 
خوردن الشــه مرغ هاى ســمى در سروستان 

تلف شدند.

چرا در فرسایش خاك 
اولیم؟

   پانا | محمد حیدرى، کارشناس و فعال حوزه 
محیط زیســت، در پاســخ به چرایى اینکه ایران 
داراى مقام اول در فرسایش خاك است گفت: طى 
سال هاى اخیر به دلیل کمبود آب و خشکسالى ها، 
پدیده فرســایش خاك در کشور با افزایش مواجه 
شده است و میزان فرســایش خاك به چند برابر 
حد مجاز رسیده، به طورى که ساالنه 6 ُتن در هر 

هکتار، خاك با فرسایش روبه رو است.

در چند سال اخیر مخارج و هزینه هاى زندگى رو به افزایش 
بوده است و هزینه هاى تحصیل نیز که بخشى از هزینه ها 
و مخارج زندگى هســتند از این قاعده مستثنى نبوده اند و 
رشد یافته اند. در ســال جارى و با شرایط تورمى که براى 
اقتصاد ایران پیش آمده است شرایط اندکى متفاوت تر از 
سال هاى گذشته بوده اســت و بى تعارف باید عرض کرد 
که هزینه هاى تحصیل، امسال از هر سال دیگرى طبیعتًا 

بسیار بیشتر بوده است.
هر چند که آمار دقیق و مســتندى از هزینه هاى تحصیل 
خانوار ها براى سال جارى وجود ندارد اما مى توان به صورت 
دقیق و مستند گفت که هزینه تحصیل دهک هاى مختلف 
درآمدى در سال گذشته چقدر بوده است. این کار را مى توان 
با استفاده از گزارش هاى بودجه خانوار در سال 1396 که 

توسط بانک مرکزى تهیه و منتشر شده است، انجام داد.
همان گونه کــه مى دانیــد خانوار ها با توجه به ســطح 
درآمدهایشان، سهم هزینه اى مختلفى را براى تحصیل 
فرزندان خود در نظر مى گیرند. هــر چه درآمد یک خانوار 
بیشتر باشد طبیعتًا سهم در نظر گرفته شده براى تحصیل 

فرزندان نیز بیشتر خواهد بود. 
بر این اساس مى توان گفت که خانوار هاى حاضر در دهک 
اول که فقیرترین خانوار هاى جامعه هستند در طول سال 
96 تنها 49 هزار تومان براى تحصیــل فرزندان خود در 
نظر گرفته اند و این در حالى اســت که خانوار هاى حاضر 
در دهک دهم که جزو ثروتمندتریــن خانوار هاى جامعه 

محسوب مى شوند، براى تحصیل فرزندان خود دو میلیون 
و 700 هزار تومان هزینه کرده اند. این یعنى اینکه هزینه 
تحصیل فرزندان ثروتمندتریــن خانوار هاى جامعه، 57 
برابر بیشتر از هزینه تحصیل فقیرترین خانوار هاى جامعه 

است. در همینجا باید اشاره کرد که عمده هزینه تحصیل 
در خانوار هاى ثروتمند مربوط به هزینه شــهریه مدارس 
اســت، چون اینگونه خانوار ها طبیعتاً فرزنــدان خود را به 
مدارس معمولى و دولتى نمى فرستند. نکته دیگر این است 

که مجموع هزینه تحصیل فرزندان خانوار هاى حاضر در 
هفت دهک جامعه دو میلیون و 400 هزار تومان است که 
این میزان کمتر از هزینه تحصیل (دو میلیون و 700 هزار 

تومان) فرزندان خانوار هاى حاضر در دهک دهم  است.

فقرا و ثروتمندان براى تحصیل فرزندانشان چقدر هزینه مى کنند؟ 

روزنامه «جوان» از نذرى دادن بعضى ســلبریتى ها 
انتقاد کرد. این روزنامه اصولگرا نوشــت:  نذرى غذا 
و گرفتن نذرى را خیلى ها براى حاجت روا شدن یا روا 
شدن حاجتشان انجام مى دهند. اما شاهد این هستیم 
که برخى از چهره ها هم مثل دیگران براى حاجتى که 

دارند در توزیع نذرى غذا پیشگام هستند. تا اینجا بسیار 
پسندیده است.

امــا بعضًا دیــده مى شــود دوربین هــاى حرفه اى 

تصویربردارى حضور دارنــد و این نیت خیر را به یک 
شــو تبلیغاتى تبدیل مى کنند... از آن طرف افرادى 
که در صف گرفتن هستند براى دریافت این برکت و 
خیر الهى نیامده اند بلکه براى دیدن سلبریتى گرامى 
و انداختن ســلفى آمده اند و چهــره محبوب مردمى 
با حضور در میان صف یا از پشــت 
نرده هاى حیــاط که مشــرف به 
خیابان اســت و در دید کامل تأثیر 
بســزایى دارد براى تجدید دیدار با 
طرفدارانش صداى جیغ و سوت و 

هوراى آنها را در مى آورد.
 اگر نیت این افراد دیده شدن است 
که صبح تا شب دارند دیده مى شوند 
و اگر این نیســت راه هاى بهترى 
براى انجام دین به ابــا عبدا...(ع) 
هســت. عزیزانى هم که به صف 
دریافت نذرى رفته اند یادشان باشد 
این صف و نام این ماه حرمت دارد و براى سلفى گرفتن 
بلیت تئاتر و سینماها و کنسرت هایى را که سلبریتى 

عزیز در آن حضور دارند تهیه کنند.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت درباره آخرین وضعیت 
ارتباطى زائران اربعین حســینى اظهار کــرد: در فاصله 

زمانى 24 مهر مــاه تا 9 آبان 
ماه سال جارى نزدیک به 29 
میلیون دقیقــه مکالمه میان 
ایران و عراق مبادله شــد که 
سهم مکالمات صادره (از ایران 
به عراق) 70 درصد و ســهم 
مکالمــات وارده (از عراق به 

ایران) 30 درصد بوده است.
اســماعیل رادکانــى پیک 
ترافیک ارتباطى در ایام اربعین 

امسال را مربوط به روز یک شنبه ششم آبان ماه عنوان کرد 
و گفت: در این روز بالغ بر 3/5 میلیون دقیقه مکالمه میان 

ایران و عراق برقرار شد.
مسئول کمیته ارتباطات اربعین میزان مصرف مکالمه زائران 
اربعین را نسبت به سال گذشته 
کمتر و میزان مصــرف دیتا را 
بیشتر از سال گذشته اعالم کرد 
و ادامه داد: حجم مصرف دیتاى 
موبایل توســط زائران ایرانى، 
امسال دو برابر سال گذشته بود.

وى گفت: کاربــران ایرانى در 
بازه زمانى 24 مهرماه تا هشتم 
آبان ماه، بیــش از 35 ترابایت 
اینترنت موبایل مصرف کردند 
و این رقم، جداى از ســرویس هاى اینترنت واى فاى و 

سرویس اینترنت اپراتورهاى عراقى است.

حجم مکالمه اربعین به 29میلیون دقیقه رسیدانتقاد از نذرى دادن پرهیاهوى سلبریتى ها

رئیس جامعه تورگردانان ایران مــى گوید: ارائه نکردن 
خدمات به زبــان و ذائقه چینى ها در هتــل هاى ایران 
باعث شده که گردشگران چینى به جاى اقامت در هتل، 

خانه هاى ارزان اجاره کنند.
ابراهیم پورفرج گفت: به عنوان کسى که بازار گردشگرى 
چین را راه اندازى کرده معتقدم، دلیل کاهش گردشگران 
چینى بعد از دوره فزونى، به دالیل مختلفى از جمله عدم 
توجه به خواســت و ذائقه چینى هــا در ارائه خدمات به 

خصوص به زبان آنها از فرودگاه تا هتل است.
وى افزود: به دالیل متعدد از بهار امســال شاهد کاهش 
محسوس گردشگران چینى هستیم از جمله اینکه تعداد 
رســتوران ها با غذاى چینى در ایران کافى نیست؛ آنها 
عادات غذایى خود را دارند به طور نمونه قبل از صبحانه 

باید آب گرم بخورند. پورفــرج تصریح کرد: اگر مهمان 
نوازى از چینى ها را با آشنایى به فرهنگ و مطابق خواست 
آنها تقویت کنیم، ما مى توانیم با یک برنامه ریزى میان 
مدت تعداد گردشگران چینى در کشورمان را به ده میلیون 
نفر برسانیم درحالى که هم اکنون مجموع گردشگران 

خارجى در ایران حدود پنج میلیون نفر در سال است.
او در پاسخ به این پرسش خبرنگار «ایرنا» که چرا ضعف 
فرودگاه هاى ما با نداشــتن حتى یک تابلو راهنما براى 
گردشــگران چینى که عمومًا زبان 
انگلیسى هم نمى دانند با ضعف کمبود 
یا نبود تورگردانــان و راهنمایان تور 
آشنا به زبان چینى تشدید شده است، 
پاسخ داد: دانشجوهاى چینى که در 
ایران ادبیات فارسى مى خوانند براى 
راهنماى تور شــدن مــورد هدف ما 
نیستند. وى دلیل این مسئله را شناخت 
اندك آنها از فرهنگ ایران دانست و 
افزود: آنها مثل یک فارسى زبان ایران 
را نمى شناســند بنابر این اولویت ما 
تورلیدر (راهنماى گردشگران) ایرانى 

براى چینى هاست.
پورفرج یادآور شد: ما هم اکنون دانشجوهایى داریم که 
در حال تحصیل و آموختن زبان چینى هستند و با به ثمر 
نشستن برنامه ها و ورود آنها به صنعت گردشگرى ایران، 

به بازار گردشگران چینى در آینده امیدوارم.

چرا سفر توریست هاى چینى به ایران
 کم شده است؟

کارگروه صیانت از حقوق ناشــران، مؤلفان و مترجمان 
اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران اعــالم کرد با 

مســاعدت اداره کل حراست 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمى، همکارى و اقدام 
پلیس امنیت و دستور قضائى 
یــک بــاب کتابفروشــى با 
کتاب هاى قاچاق را کشــف 
کرد. حجم کتب قاچاق کشف 
و ضبط شده از این کتابفروشى 
به مقیاس یک وانت نیســان 

است.
به گــزارش «ایرنا»، پیش تر رئیس اتحادیه ناشــران و 
کتابفروشان تهران نیز در نشستى خبرى با اصحاب رسانه 

از کشف انبار و کتابفروشان قاچاق کننده کتاب به ارزش 
ده ها میلیارد تومان با حجم حدود 90 دستگاه کامیون خاور 
و وانت نیســان در چند محله 

تهران خبرداده بود.
محمود آموزگار تأکید داشت 
کــه 50 درصد کتــب قاچاق 
کشــف شــده مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى را 

نداشته اند.
بنا به اعالم رئیــس اتحادیه 
کتابفروشــان  و  ناشــران 
تهران، بیش از 900 بســاطى 
کتابفروشى کنار خیابان ها و چندین کتابفروشى در تهران و 
برخى از شهرستان ها از شبکه کشف شده تغذیه مى شدند.

کشف محموله جدید کتاب هاى قاچاق 

در جریان اعزام زائران اربعین و بحبوحه بازگشت زوار به 
کشور، به تازگى اخبارى مبنى بر فروش بلیت پرواز نجف 

به تهران به بهاى 15 میلیون 
تومان به گوش مى رســد که 
البته توســط معاون عملیات 
هوانوردى سازمان هواپیمایى 

کشورى تکذیب شده است.
به گزارش «باشگاه خبرنگاران 
جــوان»، مرتضــى دهقان، 
معاون عملیــات هوانوردى 
سازمان هواپیمایى کشورى 
در واکنش به خبر فروش بلیت 

15 میلیونى نجف-تهران به زائران گفت: این خبر صحت 
ندارد چراکه نرخ بلیت  هاى پرواز اربعین مشخص است که 

براى تهران دو میلیون و 200 هزار و براى مشهد دو میلیون 
و 800 هزار تومان است. این نرخى است که اعالم شده و 

شرکت ها رعایت کرده اند.
معاون هوانــوردى و امور بین 
الملــل ضمن تکذیــب خبر 
فروش بلیت با نرخ 15 میلیون 
تومان، تصریح کرد: نمایندگان 
ما در فرودگاه نجف مســتقر 
هستند، چنانچه کسى بلیتى با 
این نرخ خریدارى کرده است، 
مى تواند با ارسال نمونه کپى آن 
و طرح شکایت در سامانه حقوق 
مسافر، امکان پیگیرى آن را براى ما فراهم آورد تا اقدامات 

الزم در این خصوص انجام شود.

ماجراى بلیت 15 میلیونى نجفـ  تهران 
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کلنگزنى طرح آبیارى نوین در 
باغات تیران 

طرح انتقال آب و آبیارى نوین در 450 هکتار از باغات 
تیران کلنگزنى شد.

محســن حاج عابدى، مدیر جهاد کشــاورزى این 
شهرســتان اظهار کرد: این طــرح در 450 هکتار از 
باغ هاى این شهر با اعتبارى بالغ بر 40 میلیارد ریال 

اجرا مى شود.
وى افزود: بــراى اجراى این پــروژه، هفت میلیارد 
ریال ســهم پرداختى کشــاورزان و بقیه به صورت

تســهیالت بالعوض تأمین مى شــود و تا یکسال 
آینده، شــاهد بهره بردارى از این پروژه آبرســانى 

خواهیم بود.

اصفهان به تفلیس سفر مى کند
عکاسان اصفهانى این بار لنز دوربین شان را بر روى 
معمارى و فرهنگ شهر خود زوم کردند تا نصف جهان 
را با عکس هایشان به تفلیس ببرند، شهرى که گویند 

نسخه مینیاتورى شهر اصفهان است.
گالرى «اکنــون» فراخوانــى مبنى بــر برگزارى 
نمایشگاهى با عنوان «تفلیس نسخه مینیاتورى شهر 
اصفهان»ارسال کرد و پس از انتخاب چند عکس از 
میان آثار عکاسان، چندى دیگر معمارى و فرهنگ 

اصفهان را در تفلیس به نمایش مى گذارد.

دستگیرى44 شکارچى 
غیرمجاز در استان

محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان موفق به شناسایى و دستگیرى 44 شکارچى 
غیر مجاز در زیستگاه هاى حفاظت شده این منطقه 

شدند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
از این متخلفان، 274 فشنگ، ســه دام زنده گیرى 
پرنده، دو رشــته تور زنده گیرى پرنده، دو دســتگاه 
دوربین چشمى، سه رشته قطار فشنگ و سایر ادوات 

شکار و صید کشف و ضبط شد.
رحمان دانیالى با بیان اینکه 9 قبضه ســالح مجاز و 
هفت قبضه ســالح غیر مجاز از متخلفان کشف و 
ضبط شد افزود: الشه یک رأس آهو، یک رأس قوچ، 
44 قطعه کبک و سه کبوتر نیز از دستگیر شدگان به 

دست آمد. 

ادامه روند کاهش دما
 در اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: روند کاهش دما در اســتان اصفهان همچنان 

ادامه دارد.
نازنین زهرا ســیدان با بیان اینکه بــراى اکثر نقاط  
استان آسمان کمى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش 
باد را پیش بینى مى کنیم، افزود: بر اساس نقشه هاى 
هواشناسى، طى دوروزه آینده پدیده غالب افزایش ابر 
در ساعات بعدازظهر و وزش باد خواهد بود که براى 
برخى نقاط اصفهان مانند جنوب شرق وزش باد تقریبًا 

شدید را پیش بینى مى کنیم.

راه اندازى بانک ایده و 
پژوهش در محیط زیست 

به منظور جلب مشارکت فرهنگى و اجتماعى، بانک 
ایده و پژوهــش در پایگاه اطالع رســانى اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان راه اندازى شد.
براى بهره گیرى از ایده هاى عالقه مندان به طبیعت 
و محیط زیســت و افراد خالق و صاحــب ایده در 
مدیریت زیست محیطی کشــور و جلب مشارکت 
فرهنگی واجتماعی، این بانک ایده راه اندازى شده 

است. 
در این سامانه، ایده هاى نو و خالق در زمینه محیط 
زیســت دریافت و پس از بررسى و تأیید کارشناسان 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان، به طرح هاى 

اجرایی و کاربردي تبدیل مى شود.
ایده هاي ارسالی باید داراي ویژگی هایی نظیر تازگی، 

قابلیت اجرا، کارآیی و اثربخشی باشد.

خبر

معاون عمرانــى اســتاندار اصفهان گفــت: رویکرد 
اســتاندارى براى اجراى طرح هاى عمرانى، استفاده از 
بخش خصوصى است.على مقدس زاده افزود: مشارکت 
و همکارى بخش خصوصى در هر طرحى، هزینه و زمان 
آن را کاهش مى دهد و به بهره بردارى بهتر مى انجامد.

وى اظهارکرد: از همه امکانات و ظرفیت هاى اســتان 
براى اجراى هر چه سریع تر و بهتر طرح هاى عمرانى 

استفاده خواهیم کرد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده 5 براى اجراى 
طرح هاى عمرانى تصریح کرد: با تغییرکاربرى ها، سهم 

بیشترى براى آموزش و پرورش در نظر خواهیم گرفت.
مقدس زاده با بیان اینکه استاندارى اصفهان آماده هر 
گونه همکارى با خیران است، افزود: امیدواریم فرهنگ 
مدرسه سازى هر روز در جامعه گســترش یابد و نسل 
حال و آینده از برکات اینگونه اقدامات بهره مند شوند. 
مقدس زاده نهضت مدرسه سازى با کمک از خیران را 
اتفاق مبارکى دانست و گفت: خیران براى اجراى طرح 
عمرانى، مدرسه ها، دانشگاه ها و راه ها به کمک دولت 

مى آیند.
به گفته وى،  ثواب جارى اینگونه اقدامات براى همیشه 

در نامه اعمال خیران ثبت خواهد شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســتان اصفهان گفت: طرح 
جامع پدافند غیر عامل در شــهرهاى اصفهان، کاشان، 

نجف آباد و خمینى شهر اجرا مى شود.
عبدالرسول صفرى افزود: درطرح جامع پدافند غیرعامل، 
تمام ســرمایه و دارایى هاى فیزیکى، معنوى، انسانى و 
سایبرى شناسایى و در قالب سه سطح حیاتى، حساس و 
مهم سطح بندى مى شود.وى با بیان اینکه حوزه پدافند 
زیستى شامل انسان، آب، دام، کشــاورزى و غذا و دارو 
است، گفت: با هر موضوعى که سالمت انسان و جامعه 
را تهدید کند، برخورد مى کنیم و پیشگیرى هاى الزم را 

انجام مى دهیم.

صفرى ادامه داد: مهمترین موضوع در قرارگاه زیستى، 
بیمارى هاى مشترك انســان و دام از جمله آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرنــدگان اســت.وى همچنین با اشــاره به 
فعالیت هاى قرارگاه سایبرى گفت: کشور ما در معرض 
تهدیدات سایبرى اســت، به همین منظور پیشگیرى و 

پیش بینى هاى الزم در این زمینه صورت مى گیرد.
وى همچنین ضمن تشریح پدافند شیمیایى گفت : استان 
اصفهان داراى شــمار زیادى صنایع شیمیایى و هفت 
شهرك صنعتى پرخطر است که پدافند شیمیایى وظیفه 
دارد در این زمینه، آیین نامه الزم را اجرا و اصول پدافندى 

را رعایت کند.

اجراى طرح جامع پدافند 
شهرى در 4 شهر استان 

رویکرد مدیریت اجراى طرح ها 
با بخش خصوصى است

آگهى مناقصهآگهى مناقصه  (نوبت اول)(نوبت اول)

مهدى کثیرى- سرپرست شهردارى دولت آباد

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذارى خدمات شهرى و فضاى سبز شهردارى از طریق 
مناقصه عمومى اقدام نماید.
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وزیر آموزش و پرورش گفت: با مشارکت خّیران، 
تاکنون بیــش از 4000 کالس درس در کشــور 

ساخته شده است.
وزیر آموزش و پرورش  در جمع خیران مدرسه ساز 
شهرستان گلپایگان با اشــاره به اینکه مشارکت 
مردم در امر مدرســه ســازى نوعى تعلیم و درس 
بخشــندگى براى دانــش آموزان اســت، افزود: 
دانش آموزان باید در مدرســه راه و رسم پرورش 

ذهنى و روحى را تمرین کنند. 
محمد بطحایى افزود: در حوزه آموزش و پرورش 
باید به جایى برسیم که مدیران به جاى اعالم آمار 
رتبه کنکور، از آمار افزایش شاخص هاى مهربانى، 
صداقت، نیکى کردن و از خودگذشتگى در مدارس 

سخن بگویند.
وى برپایــى آزمون هاى مکرر علمــى و تأکید بر 
حافظه محورى در مدارس  را یکى از مشــکالت 
آموزش این نهاد برشمرد و گفت: براى رسیدن به 
اهداف جدید آموزش و پــرورش، نیاز به فضاهاى 
متناســب با این امــر  داریم تا عالوه بــر ارتقاى 
مهارت هاى شناختى و علمى بتوانیم مهارت هاى 
زندگــى و اجتماعى دانش آمــوزان را نیز افزایش 

دهیم.
در این جلســه، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
در مجلس شــوراى اســالمى هم گلپایگان را از 
قدیمى ترین شهرهاى کشور برشمرد و افزود: در 
این شهرستان نیاز به تأســیس پژوهش سراهاى 
دانش آموزى داریم. على بختیــار افزود:به منظور 
کمک به رفع مشکالت آموزشى در کشور، مصوبه 
ممنوعیت مدارس از پرداخــت قبوض آب و برق 

تصویب شده است. 
***

حبیب ا... جمالى، مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
گلپایگان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 35درصد 
از واحدهاى آموزشى این شهرستان فرسوده است 
و براى بازسازى نیاز به حمایت خیران دارد، گفت: 
بیش از 15هزار و 285دانش آمــوز در 146واحد 

آموزشى این شهرستان تحصیل مى کنند.  

سیزدهمین نمایشــگاه کتاب اصفهان با شعار«بخوان 
براى زندگى» بــا حضور معاون امــور فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، اســتاندار اصفهان و جمعى از

 مســئوالن در نمایشــگاه هاى بین المللى این استان 
گشایش یافت.

در این نمایشگاه 96 هزار و 423 عنوان کتاب توسط 400 
ناشر کشورى و 53 ناشر از استان اصفهان در 384 غرفه 

کتاب به معرض نمایش گذاشته شده است.
از 29 مهرماه تا پنجم آبان بن کتاب با 20 درصد تخفیف 
به بخشى از دانش آموزان، دانشجویان، طالب و سطوح 

مختلف اعطا شده است.
سیزدهمین نمایشگاه اســتانى کتاب اصفهان که پس 
از وقفه سه ساله امســال برگزار شــد، با ویژگى هاى 
متنوع و متعددى همراه اســت تا رضایت مخاطبان را

 جلب کند.
یکــى از ویژگى هاى نمایشــگاه امســال، اختصاص 
غرفه اى براى نذر و هدیه کتاب است. در این راستا، مردم 
مى توانند کتاب هاى خود را در قالب نذر یا هدیه به این 
غرفه تحویل دهند تا این کتب پس از اتمام نمایشگاه، در 

اختیار مدارس محروم قرار گیرد. 

استاندار اصفهان گفت: طرح هفتگانه احیاى زاینده رود به 
عنوان یک یادگارى براى مردم اصفهــان و مورد مطالبه 
مردم از مســئوالن آینده خواهد بود و اگر اجرایى نشــود، 
آینده اصفهان به مخاطره خواهد افتاد. محسن مهرعلیزاده 
در دیدار با آیــت ا...مظاهرى،  رئیس حوزه علمیه اصفهان 
ضمن تشریح اقدامات مدیریت اســتان در خصوص حل 
مشکل آب، اظهارکرد: با به کارگیرى تدابیر الزم، با کمترین 
حاشیه و بدون اینکه نقشه هاى دشــمنان مبنى بر ایجاد 
درگیرى و تنش عملى شود، مشکل آب شرب در تابستان 
گذشته برطرف شد.وى با تشریح اقدامات مدیریت استان در 
خصوص آبیارى باغات غرب اصفهان و طرح هاى هفتگانه 
احیاى حوضه  آبریز زاینده رود، بر ضرورت جارى شدن آب در 
زاینده رود براى حفظ بناهاى تاریخى، روحیه و نشاط مردم در 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانى اسالمى و رونق گردشگرى 

تأکید کرد. استانداراصفهان با بیان اینکه در طرح هاى تدوین 
شده بهترین روش ها براى آبیارى باغات غرب اصفهان و 
کشاورزى شرق در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: طرح 
هفتگانه احیاى زاینده رود به عنوان یک یادگارى براى مردم 
اصفهان و مورد مطالبه مردم از مسئوالن آینده خواهد بود و 
اگر اجرایى نشــود، آینده اصفهان به مخاطره خواهد افتاد.

وى مهمترین شــاخصه طرح هاى هفتگانه را بى نیازى به 
اعتبارات دولتى برشمرد و افزود: تمامى منابع از داخل استان 

و با مشارکت صنایع بزرگ تأمین خواهد شد.
همچنین رئیس حوزه علمیه اصفهان، خطاب به مهرعلیزاده 
گفت: فعالیت  و درایت مدیریت اســتان اجازه نداد که در 
تابستان گذشته مشکلى در تأمین آب شرب ایجاد شود و 
یکى از اقدامات خوب ولى سخت استاندارى حل مشکالت 

آب استان بود.

سرشــمارى 720کلونى زنبور عســل در استان 
اصفهان به پایان رسید.

مدیــر امــور طیــور و زنبور عســل ســازمان 
جهادکشــاورزى اســتان اصفهان گفــت: این 
سرشمارى، به منظور جمع آورى اطالعات علمى 
و کاربردى در زمینه تولید عســل، پرورش زنبور 
عسل و آموزش تولیدکنندگان براى تولید محصول 

با کیفیت در استان اجرا شد. 
زهرا فیضى تعداد زنبورداران فعال در زمینه تولید 
عســل اســتان را درحدود 4000نفر اعالم کرد و 
افزود: درحدود 500نفر از زنبورداران اســتان در 
این فصل به منظور تولید محصول به استان هاى 

گرمسیر کشور مهاجرت کردند. 
وى گفت: بیش ترین کلونى هاى زنبور عسل استان 
در شهرســتان هاى نجف آباد، خوانسار، سمیرم، 

شهرضا وگلپایگان مستقر هستند.

رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى شهر 
اصفهان گفت: مرکز ساماندهى معتادان متجاهر اصفهان 

واقع در میدان استقالل رو به تعطیلى است.
کورش محمدى در نشست شوراى شهر  که با محوریت 
ســاماندهى معتادان متجاهر برگزار شد، اظهارکرد: در 
سال هاى گذشته شاهد مشکالت و آسیب هاى اجتماعى 
پیرامون موضوعــات کارتن خواب ها و معتادان متجاهر 
بودیم که در حال حاضر این افراد در مرکزى که در میدان 
استقالل، جمع آورى شده اند و این مرکز توسط یکى از 
خیران داوطلب اداره مى شــود. وى با اشاره به اینکه در 

جلسات گذشــته براى اداره این مرکز براى هر سازمان 
وظایفى در نظر گرفته شد، افزود: متأسفانه بعد از مدتى 
همه دستگاه ها وظایف خود را رها کردند و در حال حاضر 
خّیر اداره کننده این مرکز نیز دچار مشکالت اقتصادى 
شده و توان تأمین مایحتاج صد فرد آسیب دیده موجود در 
این مرکز را ندارد. وى با اشاره به روبه تعطیلى بودن مرکز 
ساماندهى معتادان متجاهر شــهر اصفهان، اظهارکرد: 
چنانچه این مرکز تعطیل شود، عواقب خوبى را به دنبال 
نخواهد داشت و چالش هایى که تاحدودى مدیریت شده 

است، دوباره به سطح شهر باز مى گردد.

آینده اصفهان در گرو طرح هفتگانه احیاى زاینده رود

رو به تعطیلى بودن مرکز ساماندهى معتادان متجاهر گشایش سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

ساخت 4000 کالس با 
مشارکت خّیران

وزیر آموزش و پرورش  
در جمع خّیران مدرسه ساز گلپایگان خبر داد؛

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: تکلیف اختصاص آب در پاییز به مناطق 
مختلف اصفهان در جلسه روز شنبه(امروز) وزارت نیرو 

مشخص مى شود.
حســینعلى حاجى دلیگانى درباره ابــراز امیدوارى وزیر 
نیرو براى جارى شــدن آب زاینده رود در پاییز امســال

 اظهارکــرد: در جلســه اى که ما نماینــدگان اصفهان 
در مجلــس با وزیــر نیرو داشــتیم، وى گفــت که در 
روز دوازدهم آبان(امروز) جلســه شــوراى هماهنگى
 زاینده رود براى بررسى وضعیت این حوضه آبریز تشکیل 

مى شود.
وى افزود: همچنین وزیر نیرو اعالم کرد در جلسه اى که 
برگزار خواهد شد، شرایط بررسى شده و عددى را براى 
اختصاص آب در پاییز به مناطق مختلف استان پیش بینى 

مى کنیم.
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: براین اساس، اینکه آب زاینده رود در پاییز 
جارى مى شود و یا خیر و یا اینکه به چه میزان به مناطق 
مختلف اختصاص پیدا خواهد کرد، در جلســه روز شنبه 

(امروز) مشخص مى شود.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در جلســه علنى (یک شنبه 29 
مهرماه) به منظور پاســخگویى به سئوال حسن کامران 
نماینده اصفهان در صحن علنى مجلس حاضر شــد و 
درباره مواردى از جمله وضعیت حقابه کشاورزان حوضه 
زاینده رود اظهاراتى داشت، وى در این جلسه ابراز کرد: 
امیدواریم براى ســال جارى با شرایط بهترى که توسط 
سازمان هواشناسى پیش بینى شــده است، در وضعیتى 
قرار بگیریم که بتوانیم براى کشت پاییزه دوم آب تأمین 

کنیم و حقابه ها را به نتیجه برسانیم.

پایان سرشمارى 
کلونى هاى زنبورعسل  عضو هیئت علمى دانشــگاه کاشــان از موفقیت تیم 

تحقیقاتى این دانشگاه در تهیه ِکِرم زالو خبر داد.
ســعید معصوم اظهارکرد: اســتفاده از روغن زالو باعث 
افزایش گردش خون و خون رسانى در برخى اندام هاى 

بدن مانند عضالت مى شود.
وى ضمن بیان اینکه یکــى از فرآورده هاى زالو، روغن 
زالو است، بیان کرد: در طب ســنتى از این روغن براى 
افزایش رشد و حجم موضعى عضالت استفاده مى شد 
که امروزه اثرات شگفت انگیز آن شناخته شده و مى تواند 
جایگزین مناسبى براى کرم هاى شیمیایى، بوتاکس ها و 

یا جراحى هاى همراه با عوارض ناخوشایند باشد.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه کاشــان خاطرنشان 
کرد: روغن زالــو از طریق پوســت و با ماســاژ دادن، 
جذب بدن شده و با حذف ســلول هاى ُمرده بدن، سبب 
جایگزینى ســلول هاى زنده با سلول هاى مرده مى شود 
و به واســطه فرایند کالژن ســازى، از پیــرى زودرس 

جلوگیرى مى کند.
وى افزود: با توجه به ویژگى هاى ممتاز روغن زالو، تیم 
تحقیقاتى دانشگاه کاشان درصدد تدوین استاندارد براى 
روغن زالو و استحصال روغن با کیفیت از زالو و ساخت و 
تولید بهینه محصوالت آرایشى و بهداشتى با محوریت 

روغن زالو هستند.

اجراى عملیات تعمیرات دوره اى واحد مولد برق 
بخارى 120 مگاواتى نیروگاه اصفهان به دســت 
متخصصان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
با موفقیت انجام شــد. در این عملیات، تعمیرات 

دوره اى فعالیت هاى زیر انجام شد: 
داخل لوله هــاى کولرهاى هیــدروژن ژنراتور، 
کولر کلوز ســیکل و کندانســور واترجت شــد؛ 
جوشکارى و رفع عیب ترك ها و شکستگى داخل 
کانال هاي هــواي بویلــر،  اســتیم ایرهیترها 
تســت و ســوراخ هاى موجــود بر لوله هــا رفع 
عیب شد و همچنین تعدادي از بست هاي شکسته 
از ســوپر هیتر فاینــال بویلر جوشــکارى و رفع 

عیب شد.

اجراى  تعمیرات دوره اى 
در نیروگاه اصفهان

 ساخت ِکرِم آرایشى زالو توسط محققان دانشگاه کاشان

جلسه مهم امروز درباره زاینده رود
نماینده شاهین شهر مى گوید  جلسه اى در وزارت نیرو برگزار مى شود که 

تصمیم بگیرند آب زاینده رود در پاییز جارى  شود یا خیر
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به من تهمت مالى زدند

فیلم «اتاق تاریک» به کارگردانى و تهیه کنندگى  روح ا... حجازى که در پنجمین جشنواره «هانوى» ویتنام به عنوان تنها فیلم ایرانى در 
بخش مسابقه حضور داشت در نهایت روح ا... حجازى که خود مهمان جشنواره بود جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایى را دریافت 

کرد. 
«اتاق تاریک» عالوه بر بخش بهترین فیلم، در بخش بهترین کارگردانى، بهترین بازیگر مرد (ساره بیات) و بهترین بازیگر مرد (ساعد 

سهیلى) نیز نامزد کسب جایزه از این رویداد سینمایى بود. 
«اتاق تاریک» پنجمین فیلم بلند ســینمایى روح ا... حجازى است که وى نویســندگى و تهیه کنندگى آن را نیز برعهده دارد. این اثر 
سینمایى داستان فرهاد و هاله است که فصل جدید زندگى خود را آغاز کرده اند و این سرآغاز تغییرات دیگرى است که آنها را در مواجهه 

با مسائل جدیدى قرار مى دهد.
حضور ایرانیان طى سال هاى برگزارى جشنواره قابل توجه بوده و امسال هم شــهرام مکرى، کارگردان سینماى ایران جزو داوران 

جشنواره «هانوى» بود. همچنین در سال 2012 ترانه علیدوستى در میان اعضاى داوران این جشنواره حضور داشت.

ماهایا پطروســیان به شــایعه ازدواجش با رضا شــفیعى جم واکنش 
نشــان داد. اظهارات او را در این بــاره در گفتگو بــا روزنامه «آرمان» 

بخوانید:
■ این شایعه قبًال نبود و از زمستان سال گذشته، من براى اولین بار، دیدم 
پست هایى گذاشته مى شود که مربوط به زندگى گذشته آقاى شفیعى جم 
بود و عکس من را هم مى گذاشتند و این، مدام تکرار مى شد. یعنى بدون 
اینکه اســم من را بگذارند، تنها به زندگى قبل آقاى شــفیعى جم اشاره 
مى شد و عکس من را مى گذاشتند. من چندبار به آن صفحات تذکر دادم 

که برخى از آنها، آن پست ها را برداشتند اما دیدم که مردم زیر 
پست ها کامنت مى گذاشتند که مگر این دو با هم ازدواج 

کرده اند و مگر چنین اتفاقى افتاده؟ دیدم این شایعه 
دارد گسترده مى شود و دارد جورى تداعى 

مى شود که من همسر گذشته ایشان 
بودم و این در حالى بود که این 

صحبت در سال هاى قبل 
نبود چــه در زمانى که 

ایشان ازدواج کرده 
بودنــد و چــه در 
ازدواج  زمــان 
مــن.  ســابق 
من  ناگهــان 
نمى دانم این از 
کجا پا گرفت 
و آغــاز شــد 
معموًال  چون 
شایعات، شیطنت هایى پشــت ایــن 
ناراحت کننــده اســت چون وجــود دارد. 
در زندگى شما نبوده، حاال مدام چیــزى کــه 
عــده اى در صفحه شــخصى تکرار مى شود. 

من، پیام مى گذاشــتند که چرا شما مهریه سنگین 
گرفته اى و آقاى شــفیعى جم را بدبخت کرده اى 
و به این ترتیب به من اعتراض مى کردند. دیگر 
دیدم به جز این شایعه ازدواج، دارند به من تهمت 
مالى هم مى زنند که به همین علت  با خودشان 
هم صحبت کردم که گفتند من به این مسائل 
اهمیتى نمى دهم اما من گفتم که این مسائل، 
من را اذیت مى کند که خوشــبختانه ایشان 
در تلویزیون به این مورد اشــاره کردند و 
همین که گفتند، خیلى مؤثر بود چون در 

واقع تمام شد.

«آن مارى سالمه» بازیگر لبنانى- عربى سریال «حوالى 
پاییز» چهره اى شناخته شده در کشور لبنان است. وى 
در سریال «حوالى پاییز» به کارگردانى حسین نمازى و 
تهیه کنندگى سعید پروینى، در نقش «ساره»، یک دختر 

عرب سعودى بازى مى کند.
این بازیگر مســیحى در اولین مصاحبه تصویرى خود 
درخصوص تجربه بازى در این سریال گفت: زبان فارسى 
زبان مادرى من نیست. پس از انتخاب براى بازى در این 
نقش و سفر به ایران، از صفر شــروع کردم و چیزى به 
جز سالم و علیک نمى دانستم. بعضى اوقات از دستیار 
کارگردان یا کارگردان کمک مى گرفتم که جمله فارسى 
را به من بگویند و من پس از آنها تکرار و احساساتم را به 

آن اضافه مى کردم.
این بازیگر درباره ســختى هاى بازى در این نقش بیان 
کرد: على رغم این مشکالت با پیشرفت فیلمبردارى، کم 
کم زبان فارسى براى من آســان تر شد و از فیلمبردارى 
بیشتر لذت بردم اما مسئولیت و فشار روى من بیشتر شده 
بود. چالش خیلى بزرگى بود و سختى ها شروع شد، چون 
از سر صحنه که برمى گشتم مى بایست سکانس هاى 

فردا را حفظ و تمرین مى کردم. اما برخى اوقات، به دلیل 
آنکه ســر صحنه یکباره تصمیم گرفته مى شد که یک 
ســکانس که قبًال تمرین نکرده بودم را ضبط کنند، کار 

براى من سخت تر مى شد.
آن مارى سالمه درخصوص چگونگى ارتباط با فیلمنامه 
فارسى گفت: فیلمنامه از پیش کامًال ترجمه شده بود و 
من از اتفاقاتى که قرار بود بیافتد اطالع داشتم اما چون 
تمرین نکرده بودم سخت بود. ما فیلمبردارى را از وسط 
فیلمنامه شروع کردیم و من هیچ اطالعى راجع به این 
موضوع نداشتم. براى همین از کارگردان کمک خواستم 
و به یک راه حلى رســیدیم و البته مترجمى هم همواره 

همراه داشتم.
سالمه درخصوص چگونگى اداى لهجه عربى سعودى 
نیز بیان کرد: غیر از زبان فارسى، من باید یاد مى گرفتم 
فارسى را با لهجه سعودى صحبت کنم. با خودم مى گفتم 
چطور یک زن عربســتانى، فارسى صحبت مى کند؟ به 
این رســیدم که مخارج حروف باید از ته حلق ادا شود و 
تشدید داشته باشد. چون لهجه زبان لبنانى کامًال متفاوت 
است. در بخش هایى از سریال هم باید به زبان فرانسه و 

انگلیسى صحبت مى کردم.
ســالمه در خصوص ویژگى هاى نقش خود در سریال 
گفت: شخصت «ساره» خیلى باهوش و کامل است و به 
عنوان یک سخنگو در سریال حضور دارد. با خودم کلنجار 
مى رفتم که باید چه کارى انجام دهم تا شخصیت من 
در این سریال کامل باشد. بازى در نقش «ساره» به من 
یاد داد که چگونه مسئولیت بیشترى تحمل کنم. چگونه 
بتوانم با اوضــاع و اتفاقات پیرامون خــود را وفق دهم. 
مخصوصاً که در خیلى از سکانس ها مجبور بودم از خودم 

جمله بسازم.
وى درخصوص تجربه کار بــا هنرمندان ایرانى و تصور 
اولیه خود از این همکارى گفت: خیلى ها از من مى پرسند 
آیا حاضرم این تجربه را دوبــاره تکرار کنم یا خیر؟ حتمًا 
تکرار مى کنم. چون سینماى ایران براى خیلى ها یک 
آرزو است و توانســته در دنیا به جایگاه خوبى برسد؛ به 
واســطه فیلمبردارى، فیلمنامه و موضوعاتى که مطرح 
مى کنند. حتى اگر نظرم بابــت این موضوعات مثبت یا 
منفى باشد، مهم این اســت که توانستند کارهاى عالى 

انجام دهند. 

بازیگرى در ایران را حتمًا تکرار خواهم کرد
«آن مارى سالمه» بازیگر سریال «حوالى پاییز»:

 فیلم ســینمایى «درخونگاه» که سال گذشته به دلیل 
کامل نبودن از حضور در بخش مســابقه جشنواره فیلم 
فجر باز مانــده بود، امســال هم متقاضــى حضور در 

بزرگ ترین رویداد سینمایى کشور است.
از نکات جالب توجه فیلم سینمایى «درخونگاه» مى توان 
به تکرار همکارى مشــترك امین حیایى و جمشــید 
هاشم پور در این فیلم ســینمایى اشاره کرد. در صورتى 
که این فیلم به جشــنواره فیلم فجر برسد این دومین 
همکارى متوالى این دو بازیگر در دو دوره جشنواره فیلم 
فجر است. امین حیایى و جمشید هاشم پور سال گذشته 
نیز فیلم ســینمایى «دارکوب» ســاخته بهروز شعیبى 
را در جشنواره فیلم فجر داشــتند که هاشم پور بخاطر 

بازى در آن سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد را دریافت
 کرد.

«درخونــگاه» بــه کارگردانى ســیاوش اســعدى و 
تهیه کنندگى منصور سهراب پور،  ژانرى اجتماعى دارد و 
داستان آن در اوایل دهه 70 خورشیدى سپرى مى شود. 
در اواســط فیلمبردارى این فیلم، حادثه اى براى امین 
حیایى (در نقش جوانى شرور) رخ داد و باعث شکستگى 
پاى او شــد. حیایى بعد از چند روز استراحت اعالم کرد 
که مى خواهد با پاى شکسته مقابل دوربین برود تا فیلم 
به جشنواره فجر برســد. با وجود این ، «درخونگاه» در 
بخش سوداى سیمرغ سى و ششــمین جشنواره فیلم 

فجر پذیرفته نشد.

اسعدى پس از این اتفاق، ضمن انتقاد از روند برگزارى 
جشــنواره فیلم فجر، عمده ترین دلیل پذیرفته نشدن 
«درخونــگاه» در بخش مســابقه را ناقــص بودن آن 
دانسته و گفته بود: فیلمى که ما به دفتر جشنواره ارسال 
کردیم، یک ســوم از آن چیزى بود که قرار بود ساخته 
شود. یعنى دوستان هیئت انتخاب نزدیک به 30 تا 40 
دقیقه از فیلم را دیدند اما با این حال رأى قابل توجهى 

داشت.
امیــن حیایى، ژاله صامتــى، مهراوه شــریفى نیا، نادر 
فالح، محمود جعفرى، منصور شهبازى، افشین سنگ 
چاپ، فاطمه مرتاضى و پانته آ پناهى با حضور جمشید 

هاشم پور در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.

همبازى شدن 
جمشید هاشم پور و 

امین حیایى

یان به شــایعه ازدواجش با رضا شــفیعى جم واکنش 
رات او را در این بــاره در گفتگو بــا روزنامه «آرمان» 

نبود و از زمستان سال گذشته، من براى اولین بار، دیدم  ًال
ته مى شود که مربوط به زندگى گذشته آقاى شفیعى جم 
را هم مى گذاشتند و این، مدام تکرار مى شد. یعنى بدون 
را بگذارند، تنها به زندگى قبل آقاى شــفیعى جم اشاره 
من را مى گذاشتند. من چندبار به آن صفحات تذکر دادم 

 آنپست ها را برداشتند اما دیدم که مردم زیر 
ى گذاشتند که مگر این دو با هم ازدواج

ین اتفاقى افتاده؟ دیدم این شایعه 
 شود و دارد جورى تداعى 

گذشته ایشان  همسر
لى بود که این 

قبل  هاى
نى که 

رده
در

شایعات، شیطنت هایى 
ناراحت کننــده اســت چون 
شما نبوده، حاال مدام ددر زندگى
عــده اى در صفحه شــخصى
شــتند که چرا شما مهریه سنگین 
شــفیعى جم را بدبخت کرده اى 
ه من اعتراض مى کردند. دیگر 
شایعه ازدواج، دارند به من تهمت 
 که به همین علت  با خودشان 
م که گفتند من به این مسائل 
 اما من گفتم که این مسائل، 
ند که خوشــبختانه ایشان 
ین مورد اشــاره کردند و 
 خیلى مؤثر بود چون در 

واکنش ماهایا پطروسیان به شایعه ازدواجش با رضا شفیعى جم 

نامزدى ساعد سهیلى و ساره بیات در ویتنام

مجموعه چهارگانه فیلم هاى «رمبو» با بازى «سیلوستر استالونه» را 
اغلب ما دیده ایم. حاال نخستین تصاویر از فیلم سینمایى «رمبو 5» با 

بازى سیلوستر استالونه منتشر شده است. 
جریان ساخته شدن اســطوره «رمبو» براى خودش داستان جالبى 
دارد که مى تواند یک فیلم باشــد. در سال 1982 فیلمى تحت عنوان 
«اولین خون» به کارگردانى «تد کاد جف» ساخته شد. ابتدا قرار بود 
«شان کانرى» نقش «جان رمبو» را ایفا کند اما مرگ او باعث کنسل 
شدن این موضوع شد تا اینکه این پیشنهاد به سیلوستر استالونه ارائه 
شده که آن زمان با بازى در فیلم هایى مثل «راکى» به شهرت زیادى 
رسیده بود. استالونه این پیشنهاد را قبول کرد و این فیلم در تاریخ22 
اکتبر 1982 به اکران جهانى در آمد. نظر منتقدان نسبت به این فیلم 
مثبت بود و این فیلم در گیشه هم تقریباً موفق بود. در سال 1984 طبق 
سنت دیرینه هالیوود قسمت دوم این فیلم با بازى استالونه و کارگردانى 
«جرج کاسماتوس» ساخته و در تاریخ 22 مى 1985 به اکران درآمد که 
فروش فوق العاده اى داشت اما منتقدان چندان از فیلم راضى نبودند. 

در تاریخ 25 مى 1988 قسمت ســوم مجموعه فیلم هاى «رمبو» به 
کارگردانى «پیتر مکدونالد» و بازى اســتالونه اکران شد که فروش 
نسبى داشت اما منتقدان از فیلم بیزار بودند. «رمبو3» آنقدر ضعیف بود 
که خوش بینانه ترین طرفدار این مجموعه فکر نمى کردند ادامه این 
براى فیلم وجود داشته باشد اما سیلوستر استالونه در سال 2006 اعالم 
کرد قصد دارد قسمت چهارم مجموعه فیلم هاى «رمبو» را بسازد. خیلى 
از منتقدان از این اتفاق به عنوان اشتباه بزرگ استالونه یاد مى کردند و 
اعتقاد داشتند این کار باعث تخریب شخصیت خود وى مى شود حتى 
اکران موفق قسمت ششم «راکى» هم آنها را راضى نکرد. سر انجام 
فیلم در 25 ژانویه 2008 و پس از 20 ســال از اکران قسمت سوم این 

مجموعه با بودجه 60 میلیون دالرى به اکران جهانى در آمد. داستان 
فیلم  فاکتورهاي  سه قسمت قبل را حفظ کرده اما تغییراتی نسبت به 
سه قسمت قبل در شخصیت «رمبو» شــاهد بودیم. خیلی ها تصور 
می کنند که شخصیت هاي «رمبو» و «راکی» شبیه هم هستند که این 

اشتباه است. «راکی» به دنبال پیروزي در دل شکست است اما «رمبو» 
با وجود پیروزي هاي بسیار باز هم می داند که بازنده واقعی است.

پس از سال ها صحبت کردن درباره ســاخته شدن یک فیلم دیگر از 
«رمبو»،  نخستین تصاویر از فیلم سینمایى «رمبو5»از این مجموعه 
36 ساله با بازى سیلوســتر اســتالونه بازیگر مطرح سینماى اکشن 
هالیوود که حاال نامزدى جایزه اسکار را نیز در کارنامه دارد منتشر شد. 
به نظر مى رسد این نسخه از فیلم سینمایى «رمبو» باز هم نگاهى به 
مشکالت جنگ ویتنام براى آمریکایى ها خواهد داشت و هم اکنون 

حضور استالونه در این اثر قطعى شده است.
سیلوستر اســتالونه را عمدتًا بخاطر نقش هاى اکشنش در فیلم هاى 
هالیوودى مى شناسند. دو نقش به یادماندنى استالونه، یعنى «رمبو» 
و «راکى» مهمترین نقش هاى او هستند که در به شهرت رساندنش 
بسیار تأثیرگذار بوده اند. وى عالوه بر بازیگرى، نویسندگى این فیلم ها 
را نیز بر عهده داشت. چندى پیش مقامات قضائى لس آنجلس خبرهاى 
بدى براى هواداران سیلوستر اســتالونه داشتند. مقامات قضائى لس 
آنجلس اعالم کرده اند که گروه مفاســد جنسى آنها مشغول بررسى 
پرونده اى از این هنرپیشه معروف است. یک زن به پلیس سنتا مونیکا 
گزارش داده بود که سیلوستر استالونه در سال هاى 1987 و 1990 به 
وى تجاوز کرده است. این زن گفته بود که در سال 1987 با استالونه 
رابطه توأم با رضایتى داشته است. او همچنین براى گفته خود شاهدانى 
فراهم کرده بود. بااین حال به گفته دفتر دادســتانى، شاهدان این زن 
دالیل او را تأییــد نکردند. مأموران تحقیق نیز نتوانســتند هیچ گونه 
دلیل دیگرى براى تأیید ادعاهاى ایــن زن پیدا کنند بنابراین پرونده 
به دلیل شواهد غیرکافى رد شد و دادستانى لس آنجلس روز سه شنبه 
30 اکتبر به طور رسمى پرونده اتهام تجاوز مطرح شده علیه سیلوستر 

استالونه را رد کرد.

سیلوستر استالونه تصمیم ندارد سینما را رها کند

و اینک رمبو 5
محیا حمزه

تهیه کننده سینما، از آخرین برنامه ها براى نمایش فیلم سینمایى «رحمان 1400» خبر داد.
على سرتیپى گفت: فعالً خبرى از اکران این فیلم نیست؛ چون هدف ما حضور در سى و هفتمین دوره از جشنواره فیلم فجر است.  وى افزود: فیلم سینمایى «رحمان 
1400» به جز بحث تجارى شانس خوبى براى درخشش در جشنواره فیلم فجر به لحاظ نوع ســاخت، بازیگران و... دارد. براى همین تصمیم گرفتیم فیلم را به 

جشنواره فجر برسانیم.
گفتنى است؛ در این فیلم محمدرضا گلزار، سعید آقاخانى، یکتا ناصر، بهرام افشارى و ساره بیات با حضور مهران مدیرى به ایفاى نقش مى پردازند.

در راه جشنواره 
فیلم فجر
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   خبر آنالین |  امیر قلعه نویــى عادت دارد آنهایى را 
که از علم روز مى گویند و اعتقاد به استفاده از دانش روز 
مربیگرى براى پیشرفت فوتبالمان دارند را هیچ بپندارد. 
اگر در تاریخ به حرف هاى امیر قلعه نویى سفر کنیم، از 
این دست انتقادها زیاد مى بینیم اما این دلیلى نیست که 
خودش هم به گفته هایش باور داشــته باشد. سیامک 
قلیچ خانى، مدیر رسانه اى سپاهان که خود از بچه هاى 
موج نوى دهه 70 روزنامه نگارى ورزش «ایران» است 
بعد از برد سپاهان برابر اســتقالل در آزادى نوشته اى 
بى نظیر داشت که امیر قلعه نویى امروز و امیر قلعه نویى 
روز آخرین ترك باشگاه استقالل را مقایسه کرده بود. از 
روزى که ژنرال شکست خورده آزادى را با سرى پایین 
ترك کرد تا همین چند روز قبل که مثل یک ژنرال فاتح، 
لبخند پیروزى بر لب داشت و منتقدان سنتى اش را از لب 
تیغ گذراند؛ سیامک درست نوشته بود. دنیا سیاه سیاه و 
سفید سفید نیست. دنیا خاکسترى است. هیچ شکستى 

ابدى نیست و البته هیچ پیروزى!
درباره یک استعداد ذاتى؛ پرده اول

خاطره اول را عین چیزى تعریــف مى کنم که از ناصر 
فریاد شیران شنیده ام: امیر قلعه نویى بچه محل ما بود در 

نازى آباد. راستش ما شاید از نظر فکرى به هم نزدیک 
نباشیم و کلى از هم انتقاد کنیم اما امیر یک فوتبالیست 
خودساخته اســت. از همان بچگى با سختى و مشکل 
روبه رو بود. پدرش را در سنین کودکى از دست داده بود 
و اوضاع مالى هیچ کدام مان هم راستش تعریفى نداشت. 
غیر از اینکه کار مى کردیم، امیر براى اینکه بتواند کمى 
بیشتر در بیاورد گاهى با استعداد ذاتى فوتبالش هم پول 
در مى آورد. او کارهاى نمایشــى با توپ مى کرد و پول 
در مى آورد. مثًال یکــى از کارهایش این بود که توپ را 
کات دار و از فاصله دور مى انداخــت در دروازه اى که 
اندازه اش یک پیت 17 کیلویى روغن بود. او با سختى به 
اینجایى که االن هست رسیده و براى همان مشکالت 
و ندارى هاى کودکى  اســت که اینقدر ولع بردن دارد و 

گاهى به هر قیمتى مى خواهد برنده باشد.
درباره یک استعداد ذاتى؛ پرده دوم

این خاطره براى ســال هاى پایانــى فوتبال قلعه نویى 
اســت؛ براى بازى معروف اســتقالل و نوف باخور در 
آزادى که استقالل با یک برد شــیرین 3 بر صفر از سد 
حریف چغر گذشــت و باال رفت. راوى خاطره یکى از 
محبوب ترین هاى اســتقالل است که خودش همراه و 

شاهد زنده آن اتفاق بوده است.
«امیر قدرت ویژه اى در اداره اطرافیانش داشــت. حتى 
وســط بحران و دعوا. دقیقه هاى پایانى نیمه اول سر 
زدن یک ضربه کاشــته با بهروز پرورشخواه بحثشان 
شد و همان وسط زمین داشتن هم را دنبال مى کردند. 
این دلخورى به رختکن هم کشــید و کمى باال گرفت. 
امیر به بهروز گفت جاى دعــوا تو جمع بیا کنار دریاچه. 
امیر یک بى ام دبلیو مدل آن سال ها داشت. اون دو تا و 
من که کم سن و سال بودیم رفتیم کنار دریاچه. طورى 
با حرف هایش بهروز را کنترل و آرام کرد که نیمه دوم 

برگشتیم تو زمین گل ها را زدیم و صعود کردیم.»
از امیر قصه هاى فوتبالى زیادى در همه روزهاى اوج و 
افت مربیگرى اش وجود دارد که شاید شبیه بین دو نیمه 
یک بازى مهم دور یک ماشین چرخیدن و دعوا کردن 
و نشان دادن کار بیهوده یک همبازى براى گرفتنش، 
کم پیدا نمى شود. بله او باهوش است. اینقدر باهوش که 

بداند چه زمانى وقت تغییر است.
این همه تغییر یک نماد سنت!

مهم نیست قلعه نویى امروز درباره علم روز چه مى گوید. 
ســیامک قلیچ خانى عزیز اما از روز شکست بزرگ در 

آزادى نوشته اســت. روزى که او با آن همه ستاره با 
استقالل به ته خط رسید و هو شــد و دوباره حاال بعد 
از دو سه سال برگشــته و در کورس قهرمانى در لیگ 
است. چه اتفاقى در ســاخت امیر جدید رخ داده است؟ 
بیایید مرور کنیــم. تقریبًا امیر همــه کژى هایش را 
کوبیده و از نو ساخته است. حاال او براى کادرفنى دیگر 
دنبال آن دستیارهاى ســنتى و لشکر چند ده نفره اش 
نیست. کار دست دو سه نفر است. تکسیراى پرتغالى 
و ســعید الهویى لیدرهاى فنى هستند و خودش شده 

مدیر تیم فنى.
در برون داد اجتماعــى هم که آنچــه از امیر مى بینیم 
دقیقًا چهره یــک فعال اجتماعى اســت. متــن ها و 
مصاحبه هایى که درست بر مدار هشتگ هاى داغ جامعه 
طراحى شده اند. مهم نیســت که او چطور به علم روز و 
طرفدارانش که گاه چون ما افراط مى کنیم در این دفاع 
از نظراتمان، مى تازد. مهم این است که او براى بودن در 
چرخه فعاالن فوتبالمان باورهاى سنتى اش را شکسته 
و دارد از همه نمادهاى روز مربیگرى استفاده مى کند. 
این همه آن چیزى است که منتقدان قلعه نویى سنتى 

به دنبالش بوده اند.

تحلیلى از رویکرد امیر قلعه نویى

این جادوى علم روز است

ســپاهانى ها باید بدانند تیمى که مى تواند در مسیر 
قهرمانى براى آنها یک خطر بزرگ باشــد و مانند 

نامش عمل کند، پدیده خراسان است.
پدیده فصل گذشــته را با انبوه مشــکالت مالى و 
مدیریتى به پایان رســاند. این تیم در فصل نقل و 
انتقاالت، بازیکن بزرگى جــذب نکرد و تنها یحیى 
گل محمدى، ســرمربى که در فصول اخیر موفقیت 
چشمگیرى نداشته است را به خدمت گرفت و با این 
اوصاف شاید بقا در لیگ برتر، مهمترین هدف این تیم 
در فصل جارى به نظر مى رسید. ولى این تیم فراتر از 
حد انتظار ظاهر شد و در پایان هفته دهم 23 امتیازاخذ 
(بدون احتساب بازى هفته یازدهم) و در صدر جدول 
قرار گرفته است. مرور تاریخ لیگ برتر نشان مى دهد 
که تیم هایى که آغاز چنین مقتدرانه اى داشــته اند 

نهایتاً جام قهرمانى را باالى سربردند.
تا پیش از این تنها سه تیم در پایان هفته دهم موفق 
به کسب 23 امتیاز یا بیشتر  شده اند. سپاهان در لیگ 
دوم بهترین عملکرد ده هفتــه ابتدایى تاریخ لیگ 
برتر را در دومین دوره به نام خود ثبت کرده اســت. 
این تیم در شروع رؤیایى خود، در ده بازى تنها یک 
مساوى داشت و با 9 پیروزى، 28 امتیاز کسب کرد و 
در پایان فصل، به عنوان نخستین تیم شهرستانى، 

فاتح لیگ شد.
پرســپولیس در لیگ هفتم، در ده بازى 24 امتیاز به 

دست آورد. در پایان فصل حتى کسر 6 امتیاز از این 
تیم نیز مانع قهرمانى سرخپوشــان نشد و این تیم 
توانست دومین قهرمانى خود در لیگ برتر را جشن 
بگیرد. پرسپولیس در لیگ هفدهم مجدداً استارت 
طوفانى داشــت و در پایان هفته دهم با 23 امتیاز، 
صدرنشین جدول شــد و در پایان فصل نیز یکى از 
زودهنگام ترین قهرمانى هاى تاریخ لیگ برتر را رقم 
زند. هرچند که چنین آمارى مى تواند براى نماینده 
استان خراسان رضوى دلگرم  کننده باشد ولى کابوس 
مســائل مالى و مدیریتى این تیم را رها نمى کند و 
ممکن اســت همانطور که فصل گذشته از این تیم 
امتیاز کسر شد مجدداً این اتفاق براى پدیده بیافتد و 

به موقعیت این تیم در کورس قهرمانى لطمه بزند.
به جز این امــا پدیده رقبــاى قدرتمندى نیــز دارد، 
ســپاهان، ســایه  به ســایه این تیم در صدر جدول 
حرکــت مى کنــد و منتظــر لغــزش سرخپوشــان 
مشهدى اســت. پرســپولیس نیز پس از پایان یافتن 
رقابت هاى بین المللــى با تمرکز بیشــترى در لیگ 
بازى خواهد کــرد و در نیــم فصل دوم با باز شــدن 
پنجره نقل و انتقاالت بــه تیم قوى ترى تبدیل خواهد 
شد. اســتقالل و تراکتورســازى نیز احتماًال در ادامه

 رقابت ها به فرم مطلوب ترى خواهند رسید و مى توانند 
در جمع مدعیان قهرمانى قرار گیرنــد. ادامه این روند 
امتیازگیرى، با کسب متوسط دو سه امتیاز در هر بازى، 

مى تواند تضمین کننده قهرمانى این تیم باشد.

تیم مشهدى مانند اسمش عمل مى کند

سپاهان خطر پدیده را جدى بگیرد

عملکرد بى نظیر «مامه تیام» در فصل گذشته لیگ برتر 
باعث شد که بعد از جدایى او، همه منتظر رونمایى از ستاره 
خارجى جدیدى توسط «وینفرد شفر» باشند. خریدهاى این 
فصل شفر ولى شباهتى به تیام و «سرور جپاروف» نداشتند. 
«الحاجى گرو» که قرار بود جاى خالى تیام را پر کند، در این 
فصل و تا پایان هفته دهم هیچ سهمى در شادى گل هاى 
استقالل نداشت. یعنى در زمان حضور او در زمین مسابقه، 
حتى بقیه بازیکنان استقالل هم گل نزدند! (تا پایان هفته 
دهم) شرایط براى «نویمایر» و «طارق همام» هم بهتر 
از گرو نیست تا این روزها شــدیدترین انتقادها بابت این 
خریدهاى خارجى متوجه شــفر شــود. البته اینطور هم 
نیست که همه خارجى هاى لیگ به اندازه این سه بازیکن 

استقالل ناامید کننده ظاهر شده باشند و هواداران حس 
کنند با دالرهایى که صرف این  خریدها شد، باشگاه شان 
مى توانســت بازیکن بهترى جذب کند. در همین فصل 
«استوکس»  هشــت گل زده، «کى روش اسنلى» هفت 
گل، نساجى فقط در حضور «ولسیانى» کلین شیت مى کند 
و پرسپولیس یکى یکى مراحل آسیایى را به لطف نمایش 

خوب «گادوین منشا» سپرى مى کند.
تراکتور بیشترین سود، استقالل بیشترین 

ضرر
آقاى گل فعلى لیگ، مهاجم ایرلندى تراکتورسازى است 
که هشت گل هم زده. «لى اروین» هم در این هفته یک 
گل 3 امتیازى براى تراکتورسازى زد و «سوگیتا»ى ژاپنى 

هم با یک پاس گل به درد تیمش خورده است. سپاهان 
هم که با استنلى کى روش روى ابرها سیر مى کند. در قعر 
جدول سود از بازیکنان خارجى، استقاللى حضور دارد که 
هنوز هیچ کدام از ســه خارجى اش نه گل زدند و نه پاس 
گل دادند. چهار باشــگاه پارس جم، سپیدرود، استقالل 
خوزســتان و پدیده هم در این فصل بــه هیچ بازیکن 

غیرایرانى بازى نداده اند.
 فقط بازیکنان خارجى استقالل و پیکان هنوز روى هیچ 
گلى از تیم هاى شــان تأثیرگذار نبودند. با این تفاوت که 
خارجى هاى استقالل در خطوط تهاجمى بازى مى کنند 
ولى «باتیستا» به عنوان هافبک دفاعى پیکان در نمرات 

سایت «نود» جزو بهترین خارجى هاى این فصل است.

بیشتِر خارجى هاى لیگ مثل ســه خارجى استقالل در 
پســت هاى تهاجمى بازى مى کنند. پســت ده تا از 24 
بازیکن خارجى لیگ، هافبک است و هشت تا هم مهاجم 
هستند. «دخسوس» و «رادوشوویچ» دو دروازه بان غیر 
ایرانى لیگ هســتند و چهار مدافع غیر ایرانى هم در این 

فصل بازى کردند.
یک سوم 24 بازیکن غیر ایرانى که در لیگ هجدهم بازى 
کردند، برزیلى اند. نیجریه هم با دو ســهمیه بعد از عراق 
با سه سهمیه، محبوب ترین کشــور مربیان لیگ برترى 
است. همچنین بازیکنانى از کشورهاى کیپ ورد، ایرلند، 
اسکاتلند، غنا، کرواسى، ژاپن، اوکراین، آلمان، هندوراس، 

مالى و گرجستان هم در این فصل حضور دارند.

سپاهان و تراکتور روى ابرها، استقالل فاجعه آفرین!

 کشــف که نه، اســمش را تیزهوشــى امیر قلعه نویى 
مى گذاریم. سرمربى 54 ساله ســپاهان که فصل قبل، 
مهاجمى جذب کــرد که رزومه آنچنانى نداشــت. یک 
برزیلى که مهمتریــن بخش از کارنامــه اش، بازى در 
جى لیگ 2 و حضور در ســرى C لیگ برزیــل بود. نام 
این بازیکن «کى روش استنلى» بود که قلعه نویى بعد از 
تماشاى چند فیلم، سبک بازى اش را پسندید و از مدیران 

ذوب آهن خواست تا او را جذب کنند.
کى روش استنلى، بعد از انجام تنها دو بازى براى باشگاه 
آمریکن در لیــگ 4 برزیل و البته حضــور در 11 بازى 
جى لیگ 2 با پیراهن کیوتو ســانگا، پیراهن ذوب آهن را 
پوشید تا مشکالت خط حمله این تیم را حل کند. قِد بلند و 
قدرت سرزنى  در کنار چهارچوب شناسى کى روش باعث 

شد تا او به مرد اول ذوب آهن در فاز تهاجمى تبدیل شود. 
مهاجمى که به تمام خصوصیاتش، باید گام هاى بلند و 

تخصص در بازى روى زمین را نیز اضافه کرد.
استنلى، 1890 دقیقه براى ذوب آهن بازى کرد و 9 گل زد. 
میانگین هر 200 دقیقه یک گل زده، دلیل محکمى بود 
تا قلعه نویى او را همراه خود به سپاهان ببرد و با او قرارداد 
چند صد هزار دالرى ببندد. اتفاقى که باعث شد تا ابراهیم 
صالحى، مهاجم بوشــهرى پارس جنوبى جم، تنها بعد از 
گذشته دو هفته از حضور در سپاهان، قرارداد خود را فسخ 
کند و به تیم سابق خود برگردد. صالحى مى دانست که با 
حضور کى روش، بازى به او در ترکیب سپاهان نمى رسد. 
به هر حال هر چقدر قلعه نویى «کارلوس کى روش» را 

دوست ندارد، به جاى آن عاشق کى روش استنلى است.

کى روش بد، کى روش خوب!

دنیل ارزانى تنها 18 دقیقه بعــد از اولین بازى خود براى 
ســلتیک به دلیل مصدومیت تعویض شــد. این ستاره 
19 ساله که تابســتان راهى منچسترســیتى شده و با 
قراردادى قرضى به سلتیک اسکاتلند پیوست، در دقیقه 

57 به دلیل آسیب دیدگى از ناحیه زانو به 
بیرون منتقل شد و اگرچه 

«برنــدان راجرز» در 
ابتدا مدعى شــد که 
مصدومیت  احتماًال 
دنیــل ارزانى جدى 

نخواهــد بــود امــا 
 News Corp

گزارش داد که این بازیکن 
احتماًال نیــاز به جراحى 

دارد. بــه طور 
معمول، 

درمان اینگونه آسیب دیدگى ها حدود 9 ماه طول خواهد 
کشــید و اگر مصدومیت دنیل ارزانى تأیید شود وى در 
ترکیب استرالیا غایب خواهد بود و  رقابت هاى جام ملت 
هاى آسیا که در ماه ژانویه در امارات برگزار مى شود را نیز 

از دست خواهد داد.
برندان راجرز، سرمربى سلتیک که از همین حضور کوتاه 
مدت دنیل ارزانى به وجد آمده بــود، با بیان اینکه براى 
روشن شدن وضعیت او تا روز پنج شنبه صبر خواهد کرد 
گفت: «ارزانى پسر خوبى اســت و مصدومیت او اتفاقى 
ناراحت کننده است اما من فکر مى کنم زانوى او شرایط 
ناپایدار داشته است. ارزانى هنگام بیرون رفتن به شدت 
تشویق شد و من در مورد مصدومیت او مطمئن نیستم و 

فکر نمى کنم به آن شدت هم باشد.»
این اتفاق در شــرایطى رخ داد که ســلتیک با پنج گل 
از داندى پیش بــود و دنیل ارزانى کــه در بین دو نیمه 
وارد زمین شــده بود، فرصــت زیادى بــراى ارائه 
توانایى هاى خود پیدا نکرد. این در حالى است 
که دنیل ارزانى بعــد از جام جهانى تنها یک 
بازى برابر تیم ملى کویت در تاریخ 23 مهر 
به عنوان بازیکن تعویضى و در دقیقه 65 به 
میدان رفته بود و غالبــًا به دلیل مصدومیت 
ماه هاى اخیر را از دست داده بود. دنیل ارزانى 
به جز روزهاى ابتدایى حضور در ملبورن سیتى 
همیشــه جایگاه ثابتى در تیمش داشته و به 
ندرت دچار آسیب دیدگى شده اما در ماه هاى 
اخیر و بعد از انتقال به سلتیک، شرایط براى 

او مطابق میلش پیش نمى رود.

جام ملت ها بدون ارزانى!

روزى که تیم فوتبال استقالل در تاریخ 14 فروردین 
سال 81 براى رســیدن به فینال جام باشگاه هاى 
آســیا در ورزشــگاه آزادى مقابل تیم آنیانگ کره 
جنوبى ایســتاد و در حالى که پیش بینى ها حکایت 
از صعود آبى پوشــان به فینال این مسابقات داشت 
تا آنها پنجمین حضورشــان در فینال آسیا را تجربه 
کنند و فرصت نصب سومین ستاره آسیایى بر روى 
پیراهنشان را داشته باشند، باران سیل آساى بهارى 
کار دســت این تیم داد تا آبى پوشان به رغم برترى 
محســوس مقابل نماینده کره، قربانــى امکانات 
ضعیف ورزشــگاه آزادى و چمن نامناسب آن شده 
و در عین ناباورى مغلوب این بازى بزرگ شــوند. 
شرایط زمین چمن ورزشگاه آزادى به گونه اى بود 
که حتى محمد نوازى، بهترین پنالتى زن آن زمان 
آبى پوشان هم از روى نقطه پنالتى نتوانست تیمش 

را به گل برساند.
آن اتفاق ناگوار بــراى فوتبال ایران باعث شــد تا 
مسئوالن ورزش کشور به فکر ترمیم اساسى زمین 
چمن ورزشــگاه آزادى بیافتند. تعطیلى یکســاله 
مسابقات در ورزشگاه آزادى و انتقال آن به ورزشگاه 
تختى در دومین دوره برگزارى مسابقات لیگ برتر 
این امکان را به مسئوالن ورزش کشور داد تا زمین 
ورزشگاه آزادى را به استانداردهاى مناسب جهانى 
برسانند تا دیگر شــاهد چنین صحنه هایى در این 

ورزشگاه نباشیم.
در ســال 81  فوتبال ایران قربانى شد، تاوان داد تا 

مسئوالن وقت ورزش کشور به خود بیایند و اقدام 
به بازسازى ورزشگاه آزادى کنند. به فاصله 16 سال 
از آن، حاال پرسپولیس امکان حضور در فینال آسیا 
را دارد تا شانس نصب اولین ستاره آسیایى بر روى 
پیراهن نصیب این تیم شود. حضور پرسپولیس در 
فینال آسیا مشــخص کرد که ورزشگاه آزادى فاقد 
اســتانداردهاى الزم براى برگزارى دیدارى در این 

سطح است.
تهدید به ســلب میزبانى از این ورزشگاه در صورت 
عدم آماده سازى و رســیدن به استانداردهاى الزم 
از ســوى AFC بار دیگر مسئوالن ورزش کشور 
را به تکاپوى ایجاد امکانات الزم در این ورزشــگاه 
انداخت. قطعًا اگر یک تیم ایرانى به فینال آسیا راه 
نمى یافت و الزامى از ســوى AFC براى ارتقاى 
سطح کیفى ورزشــگاه آزادى صورت نمى گرفت، 
مسئوالن ورزش کشورمان حاال حاالها به صورت 
خودجوش حاضر به ارتقاى امکانات ورزشگاه بزرگ 

آزادى نمى شدند.
حضور تیم پرســپولیس در فینال لیــگ قهرمانان 
آسیا مستقیم و غیر مســتقیم خدمات زیادى براى 
فوتبال ایران داشــت که یکى از این خدمات شامل 
حال ورزشگاه آزادى شــد. در واقع فینالیست شدن 
پرســپولیس در آســیا را باید توفیقى اجبارى براى 
ورزشگاه بزرگ آزادى دانست که مى تواند الگویى 
براى ورزشگاه ها و باشــگاه هایى باشد که از این به 

بعد به فینال آسیا مى رسند.

آزادى مدیون فینال آسیا

دیگر قربانى نمى دهد!

ب و ز ی ز ى ی یب یل ب
بیرون منتقل شد و اگرچه 
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گزارش داد که این بازیکن 
احتماًال نیــاز به جراحى 

دارد. بــه طور
معمول، 
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ابالغ رأى
آمار 587- 97/7/25 به تاریخ 97/7/23 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه به 
تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 96/356 تحت نظر است. فلذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى مهرداد ضیایى فرزند 
خداکرم به طرفیت خانم فاطمه صغرى صهبا به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 488714 به تاریخ 96/05/31 به 
مبلغ 32/000/000 ریال عهده بانک ملى به همراه هزینه هاى دادرسى و نیز خسارت تاخیر تادیه دین، با توجه به تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، نظر به وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد و با توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى، در جلسه شورا حضور نداشته و الیحه اى ارسال ننموده، دعوى خواهان را 
به نظر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310، 313، 314 قانون تجارت و مواد 198، 502، 515، 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مربوط، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/475/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
اجراى حکم مطابق با شاخص تورم که محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احکام شورا مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت 20 روز از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان مبارکه مى باشد. م الف: 276993 فاتحى- قاضى شعبه 5 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /8/230
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000617 مورخ 97/07/29 آقاى جواد ابن النصیر به شماره شناسنامه 3148 
کدملى 1287006701 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 8/30 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 7865- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مح رز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/8/12 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/8/27 م الف: 278077 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/231
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000622 مورخ 97/07/29 خانم مریم کچوئى هاردنگ به شماره شناسنامه 
3845 کدملى 1282784986 صادره از اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 10/27 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 633- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/27 م الف: 277760 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /8/233
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976795800928 شماره پرونده: 9709986795800285 شماره بایگانى شعبه: 970285 خواهان: ناصر 
مکارى فرزند رسول به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان جى- انتهاى خیابان شریعتى- جنب 
مدرسه دهخدایى- کدپستى 8156194813 خوانده: على اکبر بویراحمدى فرزند کاکاجان به نشانى مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى 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 شورا: درخصوص دعوى آقاى ناصر مکارى به طرفیت آقاى على اکبر 
بویراحمدى به خواسته مطالبه مبلغ 132/000/000 ریال بابت وجه 6 فقره چک به شمارهاى (492174 به تاریخ 96/04/30) 
و (274257 به تاریخ 95/01/30) و (1574/497323/23 به تاریخ 95/12/25) و (1574/497322/27 به تاریخ 95/11/25) 
و (1574/497321/51 به تاریخ 95/10/25) و (1574/497320/14 به تاریخ 95/09/25) عهده بانک مسکن و کشاورزى و 
ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال 
علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده، لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 132/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/805/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف لغایت اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 277030 یوسف زاده- قاضى 

شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/235 
اخطار اجرایى

شماره: 154/96 ش ح 36 به موجب رأى شــماره 321 تاریخ 96/4/28 حوزه 36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین شیرازى فرزند على نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
106/500/000 ریال وب ســه فقره چک به شــماره هاى 657411- 95/8/10 عهده بانک صادرات شعبه دشتى به مبلغ 
35/000/000 ریال و  657413- 95/10/10 عهده بانک صادرات شعبه دشــتى به مبلغ 36/500/000 ریال و 657412- 
95/9/10 عهده بانک صادرات شعبه دشتى به مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررسید چکها و پرداخت مبلغ 1/460/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان علیرضا رادانان فرزند حسین 
نشانى: اصفهان- عالمه مجلسى پاساژ جعفرى پالك 4 و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى 

ایران. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 277011 شعبه 36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /8/236
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970353601435 شماره پرونده: 9609980363200630 شماره بایگانى شعبه: 970879 شاکى: الهه 
کوهستانى فرزند محمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ رهنان خ شهیدان ك ش باقرصاد 
فرعى صدیقى پ 29 متهم: فرهاد مطبوع ریاحى فرزند غالمرضا مجهول المکان اتهام: ترك انفاق گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
فرهاد مطبوع ریاحى دائر بر ترك نفقه همسرش خانم الهه کوهستانى به مدت 2 سال با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه 
کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود على رغم ابالغ قانونى بزه انتسابى محرز و در اجراى ماده 53 قانون 
حمایت خانواده متهم به تحمل 3 سال حبس محکوم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه سپس قابل تجدیدنظر خواهى در شعبه تجدیدنظر استان مى باشد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 101. م الف: 277075 زاهدى  فر- رییس شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /8/237
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796300503 شــماره پرونده: 9609986796300745 شماره بایگانى شعبه: 960746 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796300506 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796305303 محکوم 
علیهم 1- احمد مظاهرى نشانى: تیران کمربندى نمایشگاه کامیون اسداله سلطانى 2- اسدا... سلطانى نشانى: تیران کمربندى 
نمایشگاه کامیون اسداله سلطانى 3- جواد جوانمرد نشانى: مجهول المکان محکوم است به استرداد 6 فقره چک به شمارهاى 
7936815 و 7937042 و 7936729 و 7937214 و 7937218 و 7936952 و به نحوه تساوى به پرداخت مبلغ 2380000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: حسین صفرى فرزند عبدالرحمان نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر بهارستان- خ. فرهنگ سروناز کوچه نسترن 2 پ 50. 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 استیفا 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 اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 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 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: 277083  شعبه 33 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/238
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان  سهیل پورحسین خوانى  دادخواستى مبنى بر مطالبه   به طرفیت خوانده حسین خان بابا پورساسى  به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 417 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 5 / 9 / 97 ساعت 15 / 4عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام  خواهد شد . 275658 /م 

الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 8/240 
قرارتامین خواسته

کالسه پرونده :97 / 411ش 5ح شماره دادنامه  :442-97/7/24 درخصوص درخواست صندوق قرض الحسنه کوثربانوان 
به نشانى شاهین شــهرعطارفرعى 8غربى به طرفیت کامبیزفروتن – بهرام رحمان پور- هدیه رحمتى  باتقدیم درخواست 
تقاضاى صدورقرارتامین خواسته باتوجه به محتویات پرونده ونظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ     ومالحظه 
مستنددرخواســت خواهان که عبارت اســت از 1فقره چک به شــماره 230213/58عهده بانک ملت شعبه عطار به مبلغ 
70/000/000که درمهلت مقررقانونى /برابرمقررات قانون تجارت /واخواست گردید درخواست وى واردتشخیص ومستندابه 
ماده 11قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29مجلس شوراى اسالمى بندج ماده 108ومواد115و116ازقانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى قرارتامین وتوقیف معادل مبلغ 70/000/000ریال ازاموال بالمعارض خوانده 
صادرواعالم مى دارد قرارصادره ظرف ده روز پس ازابالغ قابل اعتراض مى باشد گردشکار :  با بررسى محتوبات پرونده در وقت 
فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . 278896/م الف مجتبى  

رضوانى – قاضى شعبه 5حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/241 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به روزبه لطیفى خواهان خانم مهسابراتى  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت شما  به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 284 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 9 / 97 ساعت 5  عصر روزدوشنبه  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد . 278891 /م الف مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/242 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103759504660 شماره پرونده : 9709983759500510 شماره بایگانى شعبه 
: 970534 تاریخ تنظیم : 2 / 8 / 1397 خواهان  / شاکى حسنعلى مولویان جزى  دادخواستى به طرفیت خوانده / متهم شهره 
امیدعلى فرزندمحمدکریم  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9709983759500510 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 17 / 9 / 1397 و ساعت 12/00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان خوانده  و درخواست خواهان / شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع 

رسانى از مفاد آن به دادگاه ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 278817/م الف مهدى امینیان جزى - منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه /  8/243 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم رویااسالمى خواهان علیرضاکالنتر دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 388 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 9 / 97 ساعت 10 صبح روزدوشنبه   
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م وبه درخواست خواهان وبه دستورشورا 
مراتب یک نوبت آگهى دریکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشار درج وبه شماابالغ مى گردد و از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 

صادر خواهد شد . 278809 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 8/244 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شماره دادنامه :  9609973759501224 تاریخ تنظیم : 23 / 12/ 1396 شماره پرونده : 9609980350800310 
شماره بایگانى : 9602090 درخصوص دادخواست خواهان بانک مهراقتصاد ( شرکت سهامى عام ) باوکالت آقاى محمدحسین 
صادقى فرزندغالمحسین به نشانى اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورزمجتمع ادارى تجارى دى واحد18غربى  به شماره 
ثبت 429709به نمایندگى علیرضازمانى به طرفیت خواندگان 1- فاطمه  کریمیان نعمتى بیگدلى فرزندبندر  به نشانى اصفهان 
شهرستان نجف آباد امیرآباد خ شهیدبهشتى خ شهریار جنب نانوایى جمالى ( مجهول المکان ) 2- رحمان کریمیان نعمتى 
بیگدلى فرزندعباسقلى به نشانى اصفهان شاهین شهر ومیمه گلدیس خ ابوذرمجتمع طالب واحد27(مجهول المکان ) به 
خواسته مطالبه بخشــى از وجه یک فقره چک به مبلغ 212/934/325ریال عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسى 
وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وشرح دادخواست خواهان وضمائم آن ازجمله تصویرمصدق چک شماره 
412082به تاریخ 95/11/18وگواهینامه عدم پرداخت آن وباتوجه به اظهارات وکیل خواهان درجلســه دادرســى مورخ 
96/12/23ونظربه اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى دراین جلسه دادرسى حاضرنگردیده والیحه 
اى ارســال ننموده وطبعا درقبال خواســته خواهان دفاعى به عمل نیاورده اند ونظربه این که وجوداصل چک دریدخواهان 
داللت براشتغال ذمه خواندگان به ترتیب عنوان صادرکننده وظهرنویس دارد لذاباموجه تشخیص دادن خواهان وبااستناد به 
مواد198-515-519قانون آیین دادرسى مدنى ومواد310و313و403قانون تجارت وماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 
2قانون صدورچک واستفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 212/934/325ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 6/247/701ریال بابت هزینه دادرسى وتمبراوراق پیوست دادخواست به 
انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه اززمان سررسیدچک لغایت وصول محکوم به که براساس نرخ تورم 
اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اجراى حکم محاسبه ودریافت مى گردد درحق خواهان صادرواعالم مى 
نماید .ضمناواحداجراى احکام موظف به محاسبه واخذهزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیرتادیه ازخواهان به نفع صندوق 
دولت وســپس ازخواندگان درحق خواهان خواهدبود . راى صادره غیابى است وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى 
دراین شعبه دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم محترم تجدیدنظراستان اصفهان مى باشد . م 

الف 276353سعیدمهدى پور- رئیس شعبه چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /8/245 
مزایده نوبت دوم 

در پرونده نیابتى باکالسه 970132اجرا شعبه اقاى احمدشرافت فرزندحسین محکوم به پرداخت 29/692/200/302ریال 
در حق آقاى اصغر کشانى فرزند حسن و مبلغ 1/484/610/015ریال بابت حق االجراى دولتى ودر پرونده نیابتى باکالسه 
970133اجرا به پرداخت مبلغ 45/247/651/000 ریال در حق آقاى اصغرکشانى و مبلغ 2/262/382/550ریال حق االجراى 
دولتى محکوم شده است و آقاى محمدرضا بدیهى فرزند احمد ملک خودرا درجهت پرداخت دیون محکوم علیه معرفى نموده که 
شامل پالك ثبتى 13فرعى از409اصلى بخش 16ثبت اصفهان مى باشد که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك 
به شــماره 139785602035000564 مورخ97/03/01میزان یک دوم از 78280 و یک سوم سهم مشاع از183331سهم 
دو دانگ از شش دانگ از پالك فوق درمالکیت رسمى آقاى محمدرضابدیهى بوده وطبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک 
واقع در اراضى گرگاب حدفاصل پل گز و پل گرگاب در دوسمت شرق و غرب اتوبان اصفهان شاهین شهر که شماال بخط 
مستقیم مفروز به حریم حلقه چاههاى قنات دســتجرد بطول یکهزارودومتر این قسمت محدود است به پالك 409اصلى 
باقیمانده ، شرقا بخط مستقیم مفروز بطول چهارصدونودوشش متر به اراضى فیروزآباد پالك440اصلى ،جنوبا به خط مستقیم 
مفروز به حریم چاه هاى قنات خرابه دلیجان بطول نهصدوچهل متر این قسمت محدود اسست به پالك شش فرعى ، غربٌا 
بخط مستقیم مفروز بطول هفتصدوبیست و دومتر به اراضى باقیمانده گرگاب پالك409باقیمانده که مقدار 82813مترمربع 
ازپالك409/13درمسیر اتوبان قرار گرفته است و طبق سند ابرازى اندازه اضالع شمالى ،شرقى،جنوبى و غربى پالك به ترتیب 
722، 940،496 ،1002 متر ذکر گردیده لیکن مساحت کل پالك نوشته نشده است. باتوجه به جمیع جهات ارزش ملک به 
میزان فوق الذکر به ارزش 77/500/500/000ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت 
ملک در اجراى ماده111قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ،ملک بایر و در تصرف 
مالک مى باشد و ملک موقت به ایشان تحویل داده شده ودر اجراى ماده 51قانون فوق الذکر باتوجه به میزان طلب محکوم 
له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 510/000/000ریال بابت دستمزد کارشناسى و 1/000/000 ریال 
هزینه نشر اگهى مقدار کل مالکیت محکوم علیه از پالك ثبتى13فرعى از409اصلى بخش16ثبت اصفهان در روز سه شنبه 
مورخ97/08/23ساعت9الى9/30صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده درمعرض 
فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته میشود. برنده 
مزایده باید 10درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تابه حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک 
ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند ودرصورتى که برنده مزایده در موعد مقرربقیه بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسرهزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید میتواند 
در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه وبا معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده 
مالحظه نمایند. محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعدازپرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه برانتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. 276282/م الف محسن 

منتظرى – مدیر اجراى احکام شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر/  8/246 
اخطار اجرایى

شماره 258/97 به موجب راى شماره 564 تاریخ 97/05/29 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه 1.رسول ایمانیان 2.محمدرضا ایمانیان به نشانى هردو مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ به 
نحوتضامنى به مبلغ: 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 2/420/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید مورخ 89/12/25 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: رضا کیماسى فرزند:خدا داد به نشانى: نجف 
اباد-امیراباد-خ مطهرى جنوبى-ك سینا-پ30، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 276259/م الف-شعبه 

2حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/247
ابالغیه

 شماره : یک سیار دادگسترى جمهورى اسالمى ایران  بسمه تعالى باسالم واحترام مقتضیست طى یک نوبت ابالغیه با شماره 
97/5826/102180/44به نام آقاى حاتم مقدم فرزند خضیر صادرشده است را در روزنامه کثیراالنتشار چاپ ونسخه از روز 
نامه را جهت بهره بردارى قضایى به این شعبه ارسال نمایید. نامبرده مجهول المکان مى باشد. م: الف 274060 سید هادى 

هاشمى - دفتر شعبه ششم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان /8/248 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر حسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه فاکتور به طرفیت خوانده مختار موسوى  به شوراى حل 
اختالف شعبه ششم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 705/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
1397/09/17 ساعت 4عصر  تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 281146/ م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/249
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعید هوایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند خودروى شورولت به شماره انتظامى:872م 78-ایران 
43به طرفیت خوانده مهدى سالمى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
698/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/18 ساعت 03:30تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 

به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 280059/م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/8/250
 حصروراثت 

آقاى ابوالقاســم صادقى اســماعیلى داراى شناســنامه شــماره 505 به شرح دادخواســت به کالســه 1026/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سکینه صادقى بشناســنامه 15 در تاریخ 
1397/07/17 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. مرتضى 
صادقى اســماعیلى به  ش ش 21 ، 2. ابوالقاســم صادقى اســماعیلى ش ش 505 ، 3. معصومه صادقى اســماعیلى ش 
ش 64 ، 4. مرضیــه صادقى اســماعیلى ش ش 880 ، 5. ســعید صادقى اســماعیلى ش ش 284 (فرزنــدان متوفى)، 
متوفى به غیــر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 279618/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/251
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به صندوق قرض الحسنه کوثربانوان  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت کامبیزفروتن 
– رحمان بهرام پور- هدیه رحمتى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 411 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 
9/ 97 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق 

مقررات اعالم خواهدشد . 278834 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  8/253 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به صندوق قرض الحسنه کوثربانوان  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت کامبیزفروتن 
– پریسابهرام پور- هدیه رحمتى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 410 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 9/ 
97 ساعت 15 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق 

مقررات اعالم خواهدشد . 278827 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/254  
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000372 مورخ 97/05/27 خانم سمیه شفیعى به شماره شناسنامه 1444 
کدملى 1288362390 صادره از اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به مقدار 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000374 مورخ 97/05/27 آقاى ســپهر اســتادى به شــماره شناسنامه 
1277251207 کدملى 1277251207 صادره از اصفهان فرزند امیررضا نسبت به مقدار 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شماره 139760302023000375 مورخ 97/05/27 آقاى امیررضا استادى به شماره شناسنامه 1321 
کدملى 1288043732 صادره از اصفهان فرزند على اکبر نسبت به مقدار 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139760302023000377 مورخ 97/05/27 آقاى ابوالفضل اســتادى به شماره شناسنامه 
1276048262 کدملى 1276048262 صادره از اصفهان فرزند امیررضا نسبت به مقدار 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت  مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/27 م الف: 279233 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/261

سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشت

شهردارى جوشقان قالى

واحد بازرگانى شرکت سیمان سپاهان

سازمان حمل و نقل همگانى گلدشــت به استناد مصوبه شماره 97/428/ش 
مورخ 1397/05/25 در نظر دارد نسبت به اجاره امتیاز تاکسى بى سیم براساس 
قیمت کارشناسى پایه به مدت یکســال اقدام نماید، متقاضیان واجد شرایط 
مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1397/08/29 جهت دریافت اسناد 
آگهى به سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات 

خود را تا آخ ر وقت ادارى 1397/08/30 به سازمان تحویل دهند.
تلفن تماس: 42234061- 031

با توجه به مجوز شماره 42 مورخه 97/07/14 شوراى اسالمى شهر شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد «عملیات 
اکتشاف و آماده سازى سنگ قابل بارگیرى از محل نراتش 46 به موقعیت جغرافیایى y:3715814 , x : 520772» را 
از طریق مزایده عمومى و به شرح مندرج در اسناد مزایده عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید، لذا در صورت 
تمایل مى توانید حداکثر تا تاریخ 1397/08/19 به شهردارى جوشقان قالى مراجعه، مدارك مزایده را دریافت و پس 
از تکمیل حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/08/19 به نشانى شهردارى جوشقان قالى- ابتداى بلوار شهدا- 

دبیرخانه حراس ت تحویل نمایید.
تذکر: شرکت در مزایده عمومى مذکور و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهردارى جوشقان قالى مندرج 

در ماده 10 آئین نامه مالى معامالتى شهردارى مى باشد.
ریال به صورت ضمانت نامه بانکى مبلغ تضمین شرکت در مزایده    

اعتبار قیمت ها: حداقل سه ماه شمسى
براى کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره 03155663343 داخلى 106، مدیریت مالى تماس بگیرید.

شرکت سیمان سپاهان (سهامى عام) در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان خود را واقع در:
آدرس: اصفهان- خیابان باغ زیار- کنارگذر شهید حبیب الهى- کوچه مهر (21)- مجتمع مسکونى مهسان 4- طبقه 5

آدرس: اصفهان- خیابان ابوذر- مقابل استخر ابوذر- کوى مادى نگارستان- مجتمع چناران- طبقه سوم
از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مشارکت در مزایده و ارائه قی مت حداکثر ظرف مدت 

12 روز از تاریخ 1397/08/12 لغایت 1397/08/24 طبق جدول ذیل مراجعه نمایند:

نوبت اول

آدرسمکانساعتردیف

اصفهان- کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن- جاده اختصاصى سیمان کارخانه سیمان سپاهاناز ساعت 7 لغایت 114
سپاهان- شرکت سیمان سپاهان

اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل توحید و حکیم نظامى- پالك 24دفتر فروش سیمان سپاهاناز ساعت 7 لغایت 214
تهران- خیابان وحید دستگردى شرقى (ظفر سابق)- پالك 235دفتر فروش سیمان سپاهاناز ساعت 7 لغایت 314

«پرونده: 7113/1- د»

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان 

سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح، ساخت و احداث اسکلت 
فلزى به همراه پوشش ورق جهت غرفه هاى فاز یک جمعه بازار بعثت واقع در اتوبان بعثت به مبلغ تقریبى 6/439/000/000 ریال را بر اساس 
آیتم عملیات از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/08/10 تا پایان وقت ادارى مورخ 
1397/08/19 به دبیرخانه سازمان واقع در کنارگذر غربى بزرگراه شهید صیاد شیرازى، حدفاصل خیابان هاى هشت بهشت و رکن الدوله، 
نبش کوچه احسان، پالك 5 مراجعه نموده و پس از کسب اطالعات الزم اقدام به واریز مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در 
وجه حساب هاى شماره 0202025877009 یا 0202731208009 نزد بانک ملى شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

تلفن تماس: 4- 32683601
1- شرکت کنندگان بایستى داراى توان و تجربه مناسب و حسن سابقه در این زمینه باشند.

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 25/900/000 ریال طى ضمانت نامه بانکى یا فیش پرداختى الزامى است.
3- مدت اجراى عملیات 2 ماه شمسى مى باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/08/20 مى باشد.
5- پیشنهادات در تاریخ 1397/08/21 بازگشایى مى شوند.

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
7- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه است.
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مصرفى برخى مواد غذایى با معده خالى مى تواند مشکالتى را براى گوارش و معده 
به وجود آورد. در ادامه این مطلب چند ماده غذایى که نباید با معده خالى بخورید 

را معرفى مى کنیم.
  پرتقال: مصرف پرتقال با معده خالى، اســید معده را به مقدار زیادى افزایش 
مى دهد و روى غشاى مخاطى معده اثر نامطلوبى مى گذارد و سبب ناراحتى هاى 

گوارشى و در نهایت استفراغ مى شود.
  موز: خوردن موز با معده خالى به طور ناگهانى مقدار منیزیم در بدن را افزایش 
مى دهد و سبب به هم خوردن تعادل منیزیم و کلسیم در بدن مى شود و روى قلب 

و عروق اثر بى نهایت منفى مى گذارد.
 خیار: خیار و سبزیجات برگى حاوى آمینو اسید هستند. وقتى این مواد با شکم 
خالى مصرف مى شوند، باعث سوزش سردل، نفخ و دردهاى شکمى خواهند شد.

  گوجه فرنگى: گوجه فرنگى به این علت که اسیدى است، مواد درون آن با 
اسید معده واکنش شیمیایى انجام مى دهد و ژل غیرقابل حلى تشکیل مى دهند که 

به راحتى منجر به تولید سنگ و زخم معده مى شود.
 ماست: ماست از جمله مواد غذایى است که نباید با شکم خالى مصرف کرد، چرا 
که باکترى هاى مفید روده را نابود مى کند. بهترین کار، مصرف آن قبل از خواب 

است که سبب بهبود هضم غذا و رفع یبوست مى شود.

گیاهان دارویى پرکاربردى که باید حتمًا در منزل باشــند عبارتند از نعناع، سنبل 
الطیب، بابونه و... در این مطلب سعى کردیم بخشى از خواص این گیاهان ضرورى 

و پرکاربرد را برایتان معرفى کنیم.
 نعناع: ضــد نفخ، دل درد، ناراحتــى معده، دلپیچه کــودکان پس از خوردن

سردى ها و رفع اسهال. 
 پونه: ضد نفخ، بادشکن، گرم کننده کلیه ها، رفع شب ادرارى کودکان، تقویت 

روده و رفع اسهال. 
 خاکشیر: رفع گرمازدگى، رفع گرمى کردن (مصرف بیش از حد خوراکى هاى 

طبع گرم)، رفع گر گرفتگى و برطرف کننده کهیر و خارش پوست. 
 سنبل الطیب: آرامبخش، رفع کم خوابى و ضد استرس. 

 سیر: کاهش سریع فشــار خون، کاهش چربى خون و کلسترول مضر، آنتى 
بیوتیک گیاهى. 

 سنجد: رفع درد معده و سوزش مرى و رفع و پیشــگیرى از پوکى استخوان 
و آرتروز. 

 گشنیز: کاهش سریع فشار خون، خوشبو کننده دهان، ضد نفخ براى افراد گرم 
مزاج به جاى نعناع و پونه، ضد آفت، مفید براى دیابت. 

 گل گاوزبان: آرامبخش اعصاب، رفع تپش قلب و بهبود زکام و سرفه خشک. 
 زنجبیل: ضد تهوع و استفراغ، بهبود سرما خوردگى و سردى و ضد رماتیسم. 

 گزنه: رفع سنگ و عفونت کلیه و مثانه، رفع کم خونى، ضد عفونت لوزه ها و 
کاهش قند خون. 

 سماق: کاهش اسید اوریک خون و رفع مقدا رى از عوارض گوش.

بادمجان یکى از صیفى جاتى اســت که در 
تمام فصول ســال وجــود دارد و بر خالف 
تصوراتى که آن را بى خاصیــت مى دانند، 

سرشار از ویتامین ها و مواد مغذى است.
 در این مطلب از خــواص بى نظیر بادمجان 

برایتان مى گوییم.
بادمجان یک گیاه خوراکى فوق العاده است 
و خواص بادمجان براى ســالمتى بســیار 
زیاد و شگفت انگیز اســت، از جمله خواص 
بادمجان مى توان به تقویت اســتخوان ها 
و جلوگیــرى از پوکى اســتخوان، کاهش 
عالیم کم خونى، افزایش عملکرد شناختى، 
بهبود ســالمت قلب و عــروق، محافظت 
از دســتگاه گــوارش، کمک بــه کاهش 
وزن، کنتــرل دیابــت، کاهش اســترس،

 محافظــت از نــوزادان در برابر نقص هاى 
مادرزادى و حتى جلوگیرى از سرطان اشاره 

کرد.

پیشــگیرى از چین و چروك 
پوست

یکى از خواص بادمجان، جلوگیرى از ایجاد 
چین و چروك روى پوســت است. بادمجان 
جزو مواد غذایى به شــمار مى آید که حاوى 
مقادیر زیادى آب است. کم شدن آب موجود 
در بدن باعث خشک پوســت مى شود و در 
نتیجه مى تواند به ایجاد چین و چروك روى 

پوست بیانجامد.
مصرف متعادل بادمجان مــى تواند ذخیره 
آب بدن را به میزان قابل توجهى تأمین کند. 
در نتیجه با مصرف بادمجــان مى توانیم از 
خشــکى پوست و مشــکالتى مانند چین و 
چروك زودرس روى پوست جلوگیرى کنیم.

پیشگیرى از کم خونى
یکــى از فوایــد بادمجــان این اســت که
 مى تواند در پیشگیرى از ابتال به کم خونى 

مؤثر باشــد. بادمجان حاوى مقادیرى آهن 
و مس اســت که این دو مــاده معدنى براى 
ســاخته شــدن گلبول هاى قرمــز در بدن 
ضرورى هســتند. بدون وجود آهن و مس 
تعداد گلبول هاى قرمز کاهش مى یابد و این 
کاهش باعث کم خونى مى شود. کم خونى 
مى تواند ســالمت فرد را به خطر بیاندازد و 
مشکالتى مانند ســردرد، خستگى، ضعف، 
افسردگى و مشکالتى دیگرى به وجود  آورد. 

کاهش وزن و الغرى
یکى از خواص دیگر بادمجان این است که 
قدرت فوق العاده اى در کاه ش چربى هاى 
شکمى و الغرى دارد. جالب است بدانید هر 
100 گرم بادمجان فقــط 35 کالرى انرژى 
دارد که همین کالرى کــم بادمجان را مانند 
سبزیجاتى چون کرفس و کدو سبز در لیست 

مواد غذایى الغر کننده قرار داده است. 

روده یکى از اعضاى مهم دستگاه گوارش است 
که مرحله آخر جذب غذا در آن اتفاق مى افتد. 
پاکسازى روده از ســموم کار مشکلى نیست 
و مى توان با روش هاى خانگى ســم زدایى 
کرد. در ادامه پاکسازى روده با استفاده از این 

خوردنى ها را بیاموزید.

 آب
مصرف مقدار زیادى آب و آبرســانى به بدن 
باعث مى شود تا دســتگاه گوارش به درستى 
عمل کند. افرادى که براى پاکســازى روده از 
پاکسازى با آب اســتفاده مى کنند، باید روزانه 
شش تا هشــت لیوان آب ولرم بنوشند. ضمن 
اینکه الزم اســت تا مواد غذایى پــر آب نیز 
مصرف کنند. براى مثال ســبزى و میوه هایى 
مانند گوجــه فرنگــى، کرفس، کاهــو و... 

بخورند.

آب نمک
این شــیوه پاك کردن روده ها بــراى افرادى 
که دچار یبوســت و نامنظم بودن دفع هستند، 
بسیار مفید است. مطالعات نشان از این دارد که 

پاکسازى روده با آب نمک در کنار انجام برخى 
از تمرینات یوگا نتایج خوبى به همراه دارد. 

رژیم غذایى پر از فیبر
فیبر یکى از مواد مغذى اســت که اغلب در ر

ژیم هاى غذایى نادیده گرفته مى شود. فیبر در 
مواد ســالم و کاملى نظیر میوه ها، سبزیجات، 
حبوبات، دانه ها و آجیل وجــود دارد. گیاهان 
حاوى سلولز و فیبر به تجمع مواد و زایدات در 
روده کمک مى کنند. آنها باعث درمان یبوست 
و افزایش حرکات روده هم مى شوند و به تقویت 
باکترى هاى مفیدى چــون پروبیوتیک ها هم 
یارى مى رسانند. براى داشتن روده بزرگ سالم، 
باید مقدار زیادى فیبر بخورید. فیبر براى تقویت 

باکترى هاى مفید روده هم مناسب است.

آبمیوه ها 
آبمیوه ها از مــواد معــروف پاك کننده روده 
هســتند. آبمیوه هــا و ســبزیجات فراینــد 
پاك کنندگــى روده را ســریع و مؤثــر انجام 

مى دهند. 
بااین حــال، مصــرف متعــادل آبمیوه هــا و 

سبزیجات مى تواند مفید واقع شود. آبمیوه ها 
حاوى فیبر و مواد مغذى هستند و به عملکرد 
بهتر دستگاه گوارش کمک مى کنند. عالوه بر 
این، آب را نیز نگهدارى و به دفع منظم کمک 

مى کنند. 
آب سبزیجات، لیمو و سیب از جمله مواد مفید 

براى تسریع و بهبود پاکسازى روده هستند. 

مصرف بیشتر نشاسته هاى مقاوم
نشاســته هاى مقاوم همانند فیبر هستند و در 
مواد غذایى نظیر سیب زمینى، سبزیجات، موز 
و حبوبات هم یافت مى شوند. این مواد با تقویت 
باکترى هاى مفید روده اثرات مثبتى از خود به 

جاى مى گذارند. 
نشاسته هاى مقاوم در کربوهیدرات ها هم وجود 
دارند. کسانى که رژیم کم کربوهیدرات دارند 
نیز مى توانند از نشاســته هایى استفاده کنند 
که کمتر باعث افزایش قند خون مى شــوند. 
سیب زمینى هاى کم نشاسته و برنج موادى با 
چنین خاصیتى هستند. استفاده از نشاسته هاى 
مقــاوم در رژیم غذایى مانند اســتفاده از فیبر 

مفید اس ت.

ترك خوردگى کف پا شایع است و دالیل مختلفى 
براى بروز آن وجود دارد. مــا بر روى پاهاى مان 
مى ایســتیم و راه مى رویم، بنابراین فشار و راه 
رفتن مداوم مى تواند باعث ترك خوردگى و پوسته 
پوسته شدن پا شود. اما ترك پا مى تواند دالیلى به 
جز راه رفتن مداوم داشته باشد که در اینجا به آنها 

اشاره مى کنیم.
عفونت قارچى

شایع ترین دلیل ترك کف پا، یک عفونت قارچى 
اســت، اگرچه ممکن است همیشــه متوجه آن 
(عفونت قارچى) نشوند. در بسیارى از موارد این 
عفونت قارچــى تنها خود را به صــورت ترك پا 
نشان مى دهد و هیچ خارشــى ایجاد نمى کند. 
بنابراین اگر پوســت پایتان به طور ناگهانى دچار 
ترك خوردگى شد، بهتر است زودتر معاینه شود. 

زمانى که در پوست تان یک عفونت قارچى ایجاد 
شود، احتمال انتشار آن به ناخن ها نیز وجود دارد 
که در این حالت، رها شدن از شر آلودگى دشوارتر 

خواهد شد. 
عرق ناشى از ورزش

تعریق بیش از حد و محیط مرطوب، اغلب موجب 
بروز عفونت هاى قارچى پوست شده و پا را دچار 
پوسته پوسته شــدن مى کند که نشان مى دهد 

ورزش هاى روزانه به خصوص از نوع ســنگین، 
باعث ترك خوردن پوست پا مى شوند.

پا برهنه ورزش کردن و یا استفاده از تشک هاى 
ورزشى مشترك در باشگاه ها و یا انجام ورزشى 
مانند یوگا، در یک محیط گرم و مرطوب مى تواند 

به عفونت قارچى یا باکتریایى منجر شود.
کفش هاى پاشنه بلند روباز

بســیارى از زنان، عاشــق پوشــیدن این نوع 
کفش ها هســتند. اما  این نوع کفش ها، گاهى 
اوقات مــى توانند اصطکاك جــدى را به دنبال 
بیاورند. هرچیزى که ســبب اصطکاك مى شود، 

باعث بروز تاول و ترك خوردن پا نیز خواهد شد.
اگزما

اگزما یک بیمارى پوســتى اســت که از طریق 
پوسته پوسته شدن پوست خود را آشکار مى کند و 
مى تواند باعث ترك خوردگى، خارش و خشکى 

در سراسر بدن از جمله کف پا شود. 
کم آبى بدن

کم شدن آب بدن مى تواند به احساس خستگى، 
کاهش سوخت و ساز بدن، جوش و... منجر شود. 
اگر  بدن شما به اندازه کافى هیدراته نباشد، پوست 
شروع به پوسته پوسته شــدن در همه جاى بدن 

مى کند.  

خرماهاى تازه داراى انواع مختلفى هستند به طورى که از اندازه هاى کوچک 
گرفته تا بزرگ و از رنگ هاى قرمز روشــن تا زرد روشن در بازار در دسترس  
است.خرما داراى طعم شیرینى است که آن را جویدنى مى کند. عالوه بر این، 

داراى خواص فراوانى است که در ادامه به آن اشاره مى شود.

مصرف خرما در باردارى
مصرف خرما در طول باردارى براى مادر و کودك مفید اســت. قند فروکتوز 
موجود در خرما به سرعت شکسته مى شود و به بدن انرژى مى رساند، بدون 
اینکه سطح قند خون را در بدن تغییر دهد. خرما همچنین داراى ویژگى هاى 
ضد یبوست هم هست که انقباضات رحم را تحریک کرده و عمل زایمان را 

کوتاه تر مى کند.

تأمین ویتامین K براى نوزاد
ویتامین K به لخته شدن و استخوان سازى کمک مى کند. نوزادان با ویتامین 
K کمى متولد مى شــوند. اگر مادر خرما مصرف کند، مــى تواند در هنگام 

شیردهى به نوزاد ویتامین مورد نیاز او را تأمین کند.

رشد استخوان و دندان
منیزیم یکى دیگر از مواد معدنى ضرورى اســت که به تشــکیل دندان ها و 
استخوان ها در نوزاد کمک مى کند. همچنین قند خون و فشار خون را تنظیم 
مى کند. خرما به جلوگیرى از کمبود منیزیم کمک مى کند. منیزیم مى تواند 

منجر به اختالالت کبدى و کلیوى شود.

فواید خرما براى افراد دیابتى
خرما حاوى مواد مغذى مهمى اســت که نیازهاى یک فرد مبتال به دیابت را 
برآورده مى کند. خرما یکى از گزینه هاى سالم جایگزین براى شکر طبیعى 

است که مصرف آن براى دیابتى ها ممنوع است.
کربوهیدرات ها منبــع انرژى فورى هســتند، زیرا پر از فروکتــوز و گلوکز 
هســتند. هر 100 گــرم از خرما حــاوى 75 گــرم کربوهیدرات اســت، 
بنابراین وقتى افراد مبتال به دیابت احســاس گرســنگى و ضعف دارند باید 
مقدارى خرما همراه خود داشــته باشــند تا با مصرف آن انرژى الزم خود را 

تأمین کنند.
خرما همچنین سطح قند خون را به هم نمى زند و مى تواند مدت زمان بیشترى 

فرد را اشباع نگه دارد.

مفید براى آرتروز و روماتیسم
با توجه به محتواى بــاالى منیزیم موجــود در خرما، این میــوه مى تواند 
داراى خــواص ضد التهابى باشــد. در نتیجــه مصرف آن براى شــرایط و
 بیمارى هاى با التهاب مزمن مانند آرتریت و همینطور واکنش هاى آلرژیک 

خوب است.

مفید براى  الغرى
بیشتر غذاهاى غنى از فیبر، به کاهش وزن کمک مى کنند اما خرما با وجود 
محتویات فیبــرى اش، غذاى کم کالرى نیســت و این بــه دلیل محتواى 
کربوهیدرات و قند باالى آن اســت. 266 کالرى در مصرف چهار دانه خرما 

وجود دارد و تقریباً 64 گرم شکر به بدن انسان مى رساند. 

فواید شگفت انگیز خرمـا 
 
  
 

 

 
 

گیز خرمـا  یک متخصص طب سنتى گفت: برخى دمنوش هاى گیاهى نقش مؤثرى در کاهش و کنترل چربى 
خون باال دارند.وحید اسماعیلى اظهارکرد: کلســترول یا به زبان عامه چربى خون باال در حقیقت از 

رژیم هاى غذایى نامناسب ایجاد مى شود. 
وى ادامه داد: امروزه به دلیل مشغله کارى، بسیارى از افراد جامعه به مصرف غذاهاى فورى مثل فست 
فودها روى آورده و از طرفى دچار کم تحرکى شده اند که عوامل اصلى بروز چاقى و افزایش کلسترول 
در سطح جامعه است.اسماعیلى بیان کرد: بهترین روش براى کاهش چربى خون در افراد را در تغییر 
رژیم غذایى و گنجاندن حرکات ورزشى در برنامه روزانه افراد مى دانم. وى دراین باره افزود: استفاده 
از محصوالت ارگانیک، میوه و سبزیجات تازه مانند کاهو، اســفناج و کدو، ماهى و غذاهاى دریایى 
راهکارهایى ساده براى کاهش کلسترول خون هستند.  این متخصص طب سنتى تصریح کرد: پرهیز 
از غذاهاى آماده و کنسروى، کاهش مصرف برنج و گوشت قرمز حاوى چربى مى تواند نقش مؤثرى 

در بهبود این بیمارى داشته باشد.
 اسماعیلى با بیان اینکه متخصصان طب سنتى توصیه بر استفاده مداوم سیر و سماق در تمام وعده هاى 
اصلى غذایى دارند، افزود: سیر خواص شگفت انگیزى دارد و در طب سنتى از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است، همچنین مبتالیان به چربى خون نباید از مصرف گیاهانى مانند برگ نعناع، شوید و تخم شوید 
غافل شوند. وى درباره مصرف انواع دمنوش ها نیز توصیه کرد: دمنوش هایى مانند دم کرده آویشن، دم 
کرده شوید همراه با یک عدد لیمو عمانى، دمنوش زنجبیل، دم کرده برگ کاسنى و عناب مى تواند در 

کاهش و کنترل کلسترول خون نقش زیادى داشته باشد.

یکى از خوراکى هاى خوشمزه اى که دختران به آنها عالقه مند هستند لواشک است. شاید فکر کنید 
لواشک و ترشیجات هیچ مشــکلى را ایجاد نمى کند ولى به دالیل علمى تشریح مى کنیم دختران 

هرگز لواشک نخورند.
از دیدگاه طب سنتى، رحم داراى مزاج اســت و اگر مزاج رحم از تعادل خارج شود، بارورى با مشکل 
روبه رو خواهد شد. اگر رحم زن از حالت طبیعى سردتر شــده باشد، خود برودت و سردى رحم عاملى 
مى شود که نطفه به بارورى ختم نشود و در رحم از بین برود. در نقطه مقابل آن نیز اگر رحم بیش از حد 
گرم باشد، گرماى زیادى رحم خود موجب از بین رفتن نطفه و عدم موفقیت در بارورى شود. همچنین 

خشک تر و مرطوب تر بودن مزاج رحم هم از علل دیگر نابارورى زنان است.
چرا که رحم به یک گرماى متعادل و رطوبت طبیعى نیاز دارد تا یک بارورى سالم و بدون مشکل رخ 

دهد. بنابراین توصیه مى کنیم دختران لواشک نخورند.
در بسیارى از مواقع زن با وجود رطوبت بیش از حدى که در رحم دارد، بارور مى شود ولى توانایى حفظ 

جنین را نخواهد داشت و جنین سقط مى شود.
ناگفته نماند مسائل روانى مانند غم بیش از حد و استرس  نیز همه از علل نازایى است. ضعف اعضاى 
رئیسه که شــامل مغز، قلب و کبد اســت، خود از علل نازایى محسوب مى شــود.  اختالل در ترشح 
هورمون هاى مغزى مانند هیپوتاالموس و هیپوفیز ناشى از ضعف مغز بوده که از علل نابارورى است.

امروزه به دلیل تغییر سبک زندگى، افراد بیشتر غذاهاى با طبع سرد مانند نوشابه هاى گازدار، غذاهاى 
آماده، فست فودها، غذاهاى کنسروى و غذاهایى که داراى مواد افزودنى و... هستند، مصرف مى کنند 

و مزاج بدنشان را به سمت سردى سوق داده اند.
مصرف غذاهایى با طبع سرد به شدت براى رحم و سیستم تناسلى مردان مضر است. مصرف سوسیس 
و کالباس موجب غلبه سردى و خشکى در افراد مى شود که ســردى و خشکى، عامل اصلى نازایى 
محسوب مى شود؛ چرا که رحمى که گرم و تر است توانایى باالیى در بارورى دارد. همچنین مصرف 
غذاهاى سرد و خشک موجب افزایش درگیرى ها و ترافیک ذهنى در افراد شده است که عدم تمرکز 

موجب ضعف مغز مى شود و نازایى را در پى دارد.

مؤثرترین روش براى کاهش چربى خون

دختران لواشک نخورند

ى شز ون رول رل شو

این گیاهان را همیشه
 در خانه داشتـــه باشید

خوراکى هاى دشمن معده خالى 

روده ها را با 5 روش پاکسازى کنیدچند دلیل که کف پا ترك مى خورد

اســت که در  بادمجان یکى از صیفى جاتى
فصول ســال وجــود دارد و بر خالف  تمام
تصوراتى که آن را بى خاصیــت مى دانند، 

سرشار از ویتامین ها و مواد مغذى است.
ا ا ظ ا ا طل ا

پیشــگیرى از چین و چروك 
پوست

یکى از خواص بادمجان، جلوگیرى از ایجاد
چین و چروك روى پوســت است. بادمجان 
جزو مواد غذایى به شــمار مى آید که حاوى 
مقادیر زیادى آب است. کم شدن آب موجود 

مؤثر باشــد. بادمجان ح
و مس اســت که این دو
ســاخته شــدن گلبول

هســتند. بدون ضرورى
تعداد گلبول هاى قرمز ک
کاهش باعث کم خونى
مى تواند ســالمت فرد
ردر س مانند مشکالت

مجان براى شما بدنى سالم 
باد

مجان براى شما بدنى سالم 
باد

ندامى زیبا 
و ا

ندامى زیبا 
و ا

اه مى آورد
به همر

اه مى آورد
به همر
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آدمیزاد باور نداردکه روزى مصیبتى بر او فرود آید، از این 
رو از هیچ گناهى باك ندارد تا در عین غفلت و بى خبرى، مفتون 
آمال و آرزوهاى خــود بمیرد. در حالى کــه  زندگى کوتاهش 
در لغزش ها و خطاها سپرى شده است و از هیچ پاداشى نصیبى 

نبرده چراکه هیچ فریضه اى را به جا نیاورده است.
موال على (ع)

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده 
عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب 

بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
توضیحات :

1_اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک 
نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي 
مربوط به 5درصد قیمت پایه در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  آگهی ) تسلیم و 
رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  

شده ارائه گردد .
2-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 20روز مى باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و 

بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود .
3-در شرایط مساوي اولویت با مالک اولیه امالك خواهد بود . وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین 

تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد .
4-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار 

خواهد بود0
5-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. 
در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقى  حداکثرشصت 

ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود0 ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدى است.

6-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت 
وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز 
، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت امالك و غیره و طی کلیه مراحل 
آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر 

گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .
7-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان 
در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه 

مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .
8-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشددر صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن 
عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه 

ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود .
9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد .

10-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالك  به صورت نقدى  نزد 
بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب 
بستانکاران بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده 

آنها ضبط خواهد شد .
11-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه 

رسید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند .
12-بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم 

از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایی پاکتها نخواهد بود .

امالك براى مزایده  (آبان  97)
وضعیت ملک  قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,805,999,999       450-مسکونى چهل و سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 5609/1اصفهان خوراسگان خیابان اباذر-اباذر 12 گذر روبروى سقاخانه بن بست دوم سمت شرق پالك 22 اصفهان 1
 تخلیه و در تصرف بانک است 1,183,500,000       9696آپارتمانششدانگ14915/13265اصفهان خیابان معراج چهارراه فجر کوچه آزادگان(اسالمى) پالك 63اصفهان 2
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  4,087,750,000       434434خانهچهل و یک نیم حبه مشاع از ششدانگ 2153خیابان میرداماد کوچه بازار شاطر باشى کوچه شهید مقراضگر بن بست امین پالك 17اصفهان 3
 تخلیه و در تصرف بانک است   409,500,000          265191خانهششدانگ4/289اصفهان بران جنوبى روستاى روران کوچه زاینده رود9اصفهان 4
 تخلیه و در تصرف بانک است  3,119,198,400       -282/13کارگاه برنجکوبى ششدانگ 98/538کارگاه برنج کوبى واقع در بران جنوبى کیلومتر 30 روستاى پیله وران اصفهان 5

ششدانگ تمامیت98/ 16964 سهم مشاع از95133/40 متر مربع از 153/50 زمین زراعى واقع در اراضى قریه کبوتر آباد  اصفهان 6
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,720,800,000       -16964/98زمین زراعى 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  18,018,785,700    2026920گاودارىششدانگ153/48گاودارى شمال جاده قلعه شور به طرف  کبوتر آباد اصفهان 7
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  185,005,710,000  412/133207هتل ششدانگ 26714/267اصفهان خیابان فردوسى هتل زهره اصفهان 8
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  2,874,437,500       247305منزل هجده و نیم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه 15261/163اصفهان کوى هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوى آزادگان ده مترى گل رزشهرضا 9
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  13,984,609,500    2100003330مزرعهیک و هشت دهم دانگ مشاع از ششدانگ 76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیارشهرضا 10
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  6,729,160,500       2100004170/4مزرعهیک و هشتاد دهم دانگ مشاع از ششدانگ 76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیارشهرضا 11
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  661,500,000          127127مسکونى سه دانگ مشاع از ششدانگ 2924/2261اصفهان- مرکزى- کاوه- خ نگارستان- مجتمع مسکونى نگارستان- بلوك 4راه پله 3طبقه 3شهرضا 12
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  7,662,000,000       3875004857مرغدارىیک دانگ مشاع از ششدانگ 76/297امتداد جاده اصفهان شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار شهرضا 13

سى و هفت هزار و دویست و هفتاد و دو سهم مشاع از یازده هزار 76/1734شهرضا مهیار شهرضا 14
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  16,515,900,000    24375032653/1زراعى-باغ و سیصد و شانزده سهم 

تمامیت هشتصد و هشتاد وهفت سهم و هفتصد و پنجاه و یک 181/12شهرضا دشت مهیارشهرضا 15
مساحت ششدانگ زراعى هزارم سهم مشاع از 1450 سهم ششدانگ  

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  14,951,700,000    -بیست و یک هکتار 

یکصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم سه ربع مشاع از 216/1مبارکه منطقه چغا جوش بنام مزرعه مهر آباد شهرضا 16
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  6,613,308,000       -ششدانگ 40 هکتارزراعى72 حبه شش دانگ 

پنچ و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه پالك265/1 به انضمام 265/1شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- هوكشهرضا 17
 تخلیه و در تصرف بانک است  7,062,619,500       -474644باغ اشجار و حق آب متعلقه

 تخلیه و در تصرف بانک است  3,287,115,000       -280950باغ نه و یک چهارم مشاع از 72 حبه پالك 265/1265/1شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- هوكشهرضا 18
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  951,300,000          278/43180مسکونى پنجاه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه از ششدانگ 88/1172خمینى شهر بلوار الغدیر جاده اصفهان نجف آباد کوچه 63 فرعى سمت چپ بن بست یک چادگان 19
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  307,347,202          130187/9مسکونى دو هجده صدم دانگ مشاع از ششدانگ 87/9روستاى موغان فریدن فریدن 20
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  2,446,250,000       265/02344مسکونى نوزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 15177/6400اصفهان خیابان کاوه خیابان ابوریحان پالك 20 کوهپایه 21
 تخلیه و در تصرف بانک است   549,000,000          235130مسکونى ششدانگ 176/437اسالم آباد بلوار آیت اله دستغیب مهرگرد22

سیصد و نود و یک سهم و شصت و نه صدم سهم مشاع از 176/508اسالم آباد بلوار المهدى خ 22 بهمن کوچه شهید مطهرى پالك 47مهرگرد 23
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  711,000,000          247/5132مسکونى هفتصد و هشتاد و پنج سهم ششدانگ

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  24,456,600,000    10877/97922کشتارگاه صنعتى سى و هشت حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 433/2/405نجف آباد  واقع در اراضى قریه جوزدان فالورجان24
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  4,536,000,000       180/4297/13مسکونى ششدانگ 15190/33224خیابان سروش کوچه 23(شهید سعید لطفى) پالك 9 بوئین 25
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,290,624,999       154/35470مسکونى بیست و پنج حبه مشاع از هفتاد دو حبه 2968/6940تیران بلوار امام خمینى خیابان امیر کبیر جنب کوچه نور تیران 26

بوستان 27
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  11,131,200,000    730734مسکونى دو دانگ و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ 146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 13سعدى 

بوستان 28
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,231,110,887       79/6923/75مغازه داوزده حبه  و سیصد و پنجاه ونه هزارم حبه ازهفتاد و دو حبه1840باقیمانده خیابان شیخ بهایى نرسیده به چهارراه اردیبهشت تقریبا مقابل بانک ملى سعدى 

 تخلیه و در تصرف بانک است  4,742,100,000       -865هتل آپارتمان ششدانگ 159/1372بادرود خیابان شهید مطهرىبادرود 29
 تخلیه و در تصرف بانک است  1,708,425,000       25/31-تجارى ششدانگ4286/30خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 217زرین شهر 30
 تخلیه و در تصرف بانک است  1,406,700,000       20/84-تجارى ششدانگ4286/39خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 211هرمزگان31
 تخلیه و در تصرف بانک است  1,783,980,000       26/46-تجارى ششدانگ4286/31خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 218هرمزگان32

201/1اردستان در کنار جاده نیستان به نهوج و به فاصله 2 کیلومترى قریه نهوج اردستان 33
تمامیت دو میلیارد یکصد و هفتاد و هشت میلیون و هفتصد و نه 
هزار و پانصد و شصت و هشت سهم مشاع از نه میلیارد و پانصد و 

پنجاه میلیون سهم ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  2,091,161,835       154803428مرغدارى 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,099,360,644       13061547/60مرغدارى مرغدارى یک و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك667/1کاشان روستاى استرك جنب قبرستان کاشان 34
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  14,914,210,860    -4489/814باغ باغ 4/862دانگ مشاع از ششدانگ پالك3515/1کاشان بلوار قطب راوندى کاشان 35

یک و هشتصد و پنجاه و هفت هزارم دانگ مشاع از ششدانگ کاشان جاده برزك جنب کارخانه سیمان کاشان 36
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,140,731,888       -10000مرغدارى مرغدارى پالك241/1

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  471,244,462          9567155گلخانه گلخانه پانصد و نود و پنج هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1/3569کاشان بلوار راوند خیابان نگارستان بعد از مرغدارى اکرمیان کاشان 37
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  2,423,700,000       126189خانه مسکونى ششدانگ پالك 156/1947/ 11135قم بلوار شهید دل آذر کوچه 10کاشان 38

آران و 39
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  414,000,000          -60زمین  زمین ششدانگ پالك 1147 اصلى آران و بیدگل بخش مرکزى خیابان 17 شهریور بیدگل 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  16,935,187,500    50001882/25هتل سى و یک نیم حبه مشاع از هفتاد دو حبه 4430و4429نایین جنب دانشگاه آزاد نایین نایین40

شش حبه و پانصد و بیست و پنج هزارم حبه از شانزده حبه 102دهاقان مزرعه مهدى آباد دهاقان 41
مشاع از هشتاد و چهار حبه

زمین مزروعى و واحد 
پرورش بلدرچین 

مساحت ششدانگ 
144300

ششدانگ 5513 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  30,063,015,000    متر مربع 

مساحت ششدانگ مرغدارى پنجاه و پنج حبه ششصد و بیست و شش هزارم سهم از 72 سهم 110/1110کیلومتر 15 جاده شهرضا-مبارکه(جاده معدن سنگ)دهاقان 42
35 هکتار 

ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  41,549,199,999    21/567متر مربع 

آران و 43
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  918,000,000          180171مسکونىیک دانگ و هشتاد صدم مشاع از ششدانگیک دانگ و 80 صدم مشاع از ششدانگ پالك 3188/ 2637آران و بیدگل بلوار عاملى خیابان پاسداران حد فاصل کوچه سوم تا خیابان عباس محبوبى بیدگل 

آران و 44
بیدگل 

آران و بیدگل حد فاصل خیابان 16 مترى و شاد تا طرح خیابان 20 مترى سر کوچه دراژ کوى احمد آباد محدوده 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,440,000,000       21327/57منزل مسکونى ششدانگ 22638/35/706 کوچه واقع در شرق موتور خانه احمد آباد

 تخلیه و در تصرف بانک است  1,592,792,424       -20150زمین ششدانگ ششدانگ پالك 235/64/ 425شش و نیم  کیلومترى شمال شهر چادگان اراضى کویزان قریه سمندگانچادگان 45

هشت بهشت شرقى نبش چهارراه حمزه اصفهانى ضلع جنوب شرقى چهار راه ساختمان با تابلو هفت آسمان بوئین 46
 تخلیه و در تصرف بانک است  8,100,000,000       -97/13تجارى ششدانگ ششدانگ دفتر کار پالك 6931/ 15201طبقه پنجم 

پنجاه و چهار  و سى و نه هزارم حبه از هفتاد ودو حبه یک باب دهاقان روستاى على آباد جمبزه خیابان امام خمینى روبروى سوپر مارکت آقاى عسگرى پالك 669 دهاقان47
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  216,562,500          409/61150مسکونى مشاعخانه پالك 58/1418

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  99,225,000             90136منزل مسکونىششدانگ 170/217 دهاقان روستاى درج بلوار ولى عصر کوچه 8 مترى دهاقان48

چهار دانگ و هشتاد و شش صدم دانگ ازششدانگ پالك روستاى قلعه شاهرخ شهرستان چادگان چادگان 49
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  5,392,777,500       -120000 متر مربعزمین مشاع101/8/30

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  6,242,440,937       630002069مرغدارى مشاعشصت ودو سهم از نود و شش سهم ششدانگ پالك281/3گلپایگان جاده شرکت زراعى گلپایگان ابتداى جاده رحمت آباد گلپایگان 50
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  8,007,000,000       266/90130مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك2948/4اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز خیابان شهید یزدانى خیابان نستوه پالك 169فریدن 51

آران و 52
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  3,350,000,000       258/30390مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 1149آران وبیدگل- مرکزى- خیابان 17 شهریور- 1149بیدگل 

 تخلیه و در تصرف بانک است  1,550,000,000       1368/58125مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 62/253بیست و پنج  کیلومترى جاده شهرضا به شیراز روستاى وشاره پالك 38  شهرضا 53
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  500,000,000          26680000زمین مشاعپالك 266سمیرم وردشت  مزرعه موروكمهرگرد54
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  15,835,875,000    1/553 48 هکتاردامدارى دامدارى دو و هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ373/3/282ابتداى جاده گلپایگان به تیکن در صحراى نیوان جنب فرودگاه شرکت زراعى گلپایگان 55
 تخلیه و در تصرف بانک است  3,850,000,000       153/61-مسکونى آپارتمان ششدانگ پالك27/ 1782اصفهان خ امام خمینى خیابان شهیدان کاظمى جنب ورزشگاه کریمى طبقه 4چهارباغ56
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,855,468,750       282/5282/5مسکونى مسکونى پنجاه و هفت سهم از نود و شش سهم پالك310 اصلىاستان کرمان خیابان طالقانى کوچه 11 شمالى 1 پالك 365دولت آباد 57
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  1,066,000,000       175/66375آپارتمانمسکونى ده حبه از 72 حبه ششدانگ پالك1/13337اصفهان خیابان فروغى کوچه عالقمندان کوچه جوانان شرقى پالك 37 فریدن 58

ششدانگ پالك 430/905و چهارده و نهصد و چهل هزارم از 430/905  و 430/904فالورجان صحرائى باغ وحش فالورجان 59
 تخلیه و در تصرف بانک است  17,588,826,000    -14814پرورش قارچ  وباغهفتاد و دو حبه 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  3,925,000,000       250156/9مسکونى ششدانگ 658/5646زرین شهر خیابان شهید باهنر کوچه دانش پالك 20 چرمهین 60

م الف: 281802مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان


