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درمان وسواس با  5 خوردنىسیدجالل شاید بازگرددهدیه تهرانى با چهره اى متفاوت در آلمان فروش شبانه بنزین و گازوئیل به افغانستانى ها؟ بررسى مقررات زدایى براى سهولت مجوز کسب و کار سالمتورزشفرهنگ استان جهان نما

مشکلى براى تعویض دفترچه بیمه در اصفهان وجود ندارد

خواص نخود براى بدن

وضعیت فوق بحرانى آب هاى زیرزمینى اصفهان
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جهانگیرى: دنبال 
نگران کردن مردم نیستیم

افشاى هویت یک قاچاقچى

پرپر شدن 
آرزوهاى آسیایى

از بریان اصفهان 
تا...

سام درخشانى و بهاره رهنما با فیلم «موفق» 
درجشنواره فیلم کودك و نوجوان به سینماها مى آیند
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سلنیوم در بیشتر میوه ها و سبزیجات وجود ندارد اما این ماده معدنى در 
نخود موجود است و  مى تواند به آنزیم هاى کبد براى کارکرد صحیح 

و دفع مواد سرطان زا کمک شایانى کند.  از دیگر خواص نخود این است که 
فولیک اسید موجود در نخود، به ترمیم و ساخت DNA کمک کرده و ...

بر اســاس اعالم شــوراى صنفى نمایش فیلم 
سینمایى «پاســتاریونى» به کارگردانى سهیل 
موفق اکران سراسرى خود در سینماهاى کشور 
را بعد از پایان اکران فیلم سینمایى «گرگ بازى» 
آغاز خواهد کرد. این فیلم دومین تالش سهیل 
موفق در عرصه کارگردانى محســوب مى شود 
که پیش از این فیلم سینمایى «شکالتى» را در 
کارنامه دارد. موفق امیدوار است فیلم جدیدش 
نیز بتواند همچون «شــکالتى» در گیشــه به 

موفقیت  برسد.
موفق طى همین دو اثر سینمایى خود...
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فردا، پایان علنى عصر اصفهانى ها در فدراسیون فوتبال؟فردا، پایان علنى عصر اصفهانى ها در فدراسیون فوتبال؟
به استناد اظهارات رئیس مجلس در دیدار با برخى اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، مهدى تاج، على کفاشیان، به استناد اظهارات رئیس مجلس در دیدار با برخى اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، مهدى تاج، على کفاشیان، 
محمدرضا ساکت و محمود اسالمیان بازنشسته هایى هستند که باید با پست هایشان خداحافظى کنند اما در عین حال محمدرضا ساکت و محمود اسالمیان بازنشسته هایى هستند که باید با پست هایشان خداحافظى کنند اما در عین حال 

همه چیز به دیدار مهم فردا موکول شده استهمه چیز به دیدار مهم فردا موکول شده است
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معاون شرکت آب منطقه اى هشدار داد؛

بازیگر «پایتخت» 
در یک
 سریال 
طنز جدید

نقشه راه براى پاتک به کاشیما
هومن افاضلى، کارشناس و مربى فوتبال ایران در یادداشتى، راه چگونگى فائق آمدن 

بر کاشیما توسط سرخپوشان را بررسى کرده  در این یادداشت آمده است:
 تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه اول بازى رفت با کاشیما آنتلرز ژاپن، با توجه به اینکه 
این مسابقه، یک بازى خارج از خانه بود، بسیار شــجاعانه بازى کرد. شروع بازى اش 
فوق العاده بود و موفق شــد چندین موقعیت براى گلزنى پیدا کند. تیم پرسپولیس در 

مجموع در نیمه اول موفق شد فضاهاى کلیدى را از تیم ژاپنى بگیرد.
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مهدى کثیرى- سرپرست شهردارى دولت آباد

آگهى مناقصه (نوبت اول) چاپ دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذارى خدمات شهرى و 
فضاى سبز شهردارى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز پنج شنبه مورخ 
1397/08/ 24

گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 1397/08/26
 www.dolatabad.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

تلفن: 45822010- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 827 مورخ 96/12/13 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى ساختمان رستوران 
سنتى واقع در پارك جوان به همراه آالچیق ها و محوطه آن به صورت 
اجاره براى مدت سه سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/09/03 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 
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چشمى هم مایل به چشمى هم مایل به 
جدایى استجدایى است
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سخنگوى سازمان انتقال خون، ســهم بانوان ایرانى از 
اهداى خون در کشــور را تنها 4/5 درصد اعالم کرد و 
گفت: گروه خونى AB منفى با یک درصد کمیاب ترین 

گروه خونى در کشور است.
بشیر حاجى بیگى، در گفتگو با خبرنگار «مهر»، به تشریح 
آخرین وضعیت اهداى خون در کشور پرداخت و افزود: در 
حال حاضر بانوان استان هاى لرستان، خراسان جنوبى، 
کردستان و مرکزى، در بین بانوان کشور، در صدر اهدا 
کنندگان خون قرار دارند اگرچه  تنهــا 4/5 درصد اهدا 
کنندگان خون در کشور بانوان هستند. وى اظهار کرد: در 
حال حاضر استان هاى تهران، فارس، خراسان رضوى و 

اصفهان در صدر اهدا کنندگان خون در کشور قرار دارند 
و نزدیک به 38 درصد خون هاى اهدایى در کشور مربوط 

به این چهار استان است. 
حاجى بیگى ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 90 درصد 
اهدا کنندگان خون در کشــور داراى گروه خون مثبت 
هســتند و تنها 10 درصد اهدا کنندگان خون در کشور 
گروه خون منفى دارند. سخنگوى سازمان انتقال خون 
افزود: گروه خونى نزدیک بــه 34 درصد اهداکنندگان 
خون در کشور O مثبت اســت و به عنوان فراوان ترین 
گروه خونى تلقى مى شــو د و گــروه خونى AB منفى 

با یک درصد کمیاب ترین گروه خونى در کشور است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه عبور از شرایط 
پیش رو جز با همراهى مردم امکانپذیر نیســت، گفت: 
باید با مردم صادقانه صحبت و شــرایط کشور را تبیین 
کرده، البته این به آن معنا نیســت که مــردم را نگران 

کنیم.
به گزارش «ایسنا»، اسحاق جهانگیرى در مراسم تکریم 
و معارفه وزراى پیشین و جدید صنعت، معدن و تجارت 
اظهار کرد: آنچه حیاتى است این است که با مردم صادقانه 
صحبت شود چون مردم صاحبان اصلى کشور و انقالب 
بوده و عبور از شرایط سخت پیش رو جز با همراهى مردم 
امکانپذیر نیست. ما به مشــارکت و همکارى مردم نیاز 

داریم بنابراین شــرایط کشــور براى مردم دقیق تبیین 
شود. البته این بدان معنا نیست که مسائل نگران کننده 
را پمپاژ کنیم. آنجا که الزم نیســت نباید مردم را نگران 
کنیم. باید نگرانى هــا را در میان خود نگــه داریم ولى 
هیچ موضــوع دیگرى هــم نبایــد از مــردم پنهان

 بماند.
جهانگیرى با بیان اینکــه ما از اول انقــالب روزهاى 
سختى را پشت ســر گذاشــته ایم، بیان کرد: مردم باید 
ببینند مسئوالن صادقانه براى عبور از مشکالت تالش 
مى کنند اگر مردم این را ببینند حتماً به میدان مى آیند و از 

هیچ کمک و فداکارى دریغ نمى کنند.  

کمیاب ترین گروه خونى 
در کشور

جهانگیرى: دنبال نگران کردن 
مردم نیستیم

یکى از این 5 نفر
  ایسنا| اعضاى شــوراى شــهر تهران پنج 
کاندیداى شهردارى تهران را انتخاب کردند. آنها با 
رأى خود عباس آخوندى، غالمرضا انصارى، کامل 
تقوى نژاد، پیروز حناچى و رســول کشــت پور را به 
عنوان پنج گزینه نهایى شهردارى تهران از میان 13 
نفر انتخاب کردند. به این ترتیب شوراى شهرى ها با 
رأى منفى به محسن هاشمى، مانع خروج او از شوراى 
شهر شــدند تا او کماکان رئیس شوراى شهر تهران 
باقى بماند. این پنج نفر باید در مدت مشخص شده از 
سوى اعضاى شوراى شهر تهران گزارش برنامه هاى 
خود را ارائه دهند تا در نهایت پس از بررسى اعضاى 
شورا یک نفر به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب 

شود. 

حق دارند خودکشى کنند!
توییت محمود احمدى نژاد،   روزنامه ایران |
رئیس دولت هاى نهم و دهم و تبریکش به تیم بیس 
بال ردساکس آمریکا آنقدر عجیب بود که چند دقیقه 
پس از ارســال این توییت، تعجب و خنده و خشــم 
مجازى ها را همراه داشــت. عباس عبدى در کانال 
تلگرامى اش نوشت: به نظرم اگر همه حامیان گذشته 
و حال او، به ویژه آنان که از غیــب هم در تأیید این 
پدیده هزاره سوم ُکد آوردند، از شنیدن این خبر قالب 
تهى کنند و اگر هم نمردند و با قرص برنج یا شــیوه 

دیگرى خودکشى کنند آنان را نباید سرزنش کرد.

مشروط بپذیریم
محمدرضا باهنــر، عضو   اعتماد آنالین |
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما مى توانیم 
CFT را به صورت مشــروط و تا آنجــا که مخالف 
احکام اسالمى و قانون اساسى نباشد، بپذیریم چراکه 
اگر به آن نپیوندیم با تحریم ها و مشکالت بیشترى 

مواجه مى شویم.

یکى از آزادترین کشورهاییم
  ایرنا| ســردار محمدرضــا نقــدى، معاون 
فرهنگى و اجتماعى سپاه پاســداران گفت: پیروزى 
انقالب اسالمى منشأ تحوالت عظیمى است که در 
طول 40 سال گذشته رخ داده و امروز ایران اسالمى را 
به یکى از آزادترین کشورهاى دنیا تبدیل کرده است.

دعواى عجیب سر میکروفن 
 روزنامه خراسان| ویدیویــى از مراســم 
ســخنرانى 13 آبان در بخش الوار اندیمشــک در 
فضاى مجازى منتشر شده که در آن بخشدار و امام 
جمعه براى سخنرانى از سر جاى خود همزمان بلند 
مى شوند و به ســوى تریبون مى روند. امام جمعه از 
بخشدار مى خواهد پشت تریبون نرود. بخشدار دست 
امام جمعه را کنار مى زند. امام جمعه الوار بدون توجه 
میکروفن را مى گیرد و سخنرانى مى کند و بخشدار 
به پشت جایگاه مى رود و میکروفن  را قطع مى کند! 
کاربرى درباره این ویدیو نوشت: «تا دیروز مسئوالن 
تشــنه خدمت بودن و تمام تالششون رو مى کردن 
تا یه میزى گیر بیارن بهش بچســبن تا خدمت کنن 
و این روزا دنبال میکروفن مى گــردن که مردم رو 

موعظه کنند.»

«جوان» علیه سلبریتى ها
«به جاى بچه دار شــدن،   روزنامه جوان|
حیوان نگه دارید» این توصیه اى است که کارشناس 
شــبکه «من و تو» بــه بینندگان این شــبکه ارائه 
مى دهد؛ ســبک زندگى اى که در آن همدم شدن با 
حیوانات خانگى بر بچه دار شــدن ارجحیت دارد، نه 
تنها در شبکه هاى فارســى زبان ماهواره اى بلکه در 
شبکه هاى اجتماعى نیز توصیه مى شود. سایت هاى 
فروش حیوانات هم از مزایــاى بودن حیوان در خانه 
عکس و مطلب منتشــر مى کنند  اما سلبریتى هاى 
وطنى یــک گام جلوتــر رفته و در ســبک زندگى،
 با حذف زندگى مشترك، سعى کرده اند با نگه داشتن 
حیوان، جاى خالى یک خانــواده واقعى را در زندگى 

خود پر کنند.

خبرخوان
هجوم خارجى ها به مشهد

  ایسنا| شمار زائران و گردشگران شیعه 
از کشورهاى عراق، بحرین، کویت، افغانستان و 
پاکستان همزمان با فرا رسیدن روزهاى عزادارى 
پایان ماه صفر در شهر مشــهد افزایش یافت. 
درحال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از ظرفیت 
هتل هاى مشهد در اختیار گردشگران و زائران 
خارجى قرار دارد که البته این شــرایط باثبات 
نیســت و ممکن اســت این حجم در ماه هاى 

آینده تغییر کند.

حال و روز کامران تفتى 
  ایسنا| کامران تفتى، بازیگر ســینما و 
تلویزیون که سر صحنه فیلمبردارى دچار حمله 
قلبى شده بود، از مساعد بودن حال عمومى اش 
خبر داد. تفتى اظهار کرد: روز یک شنبه 13 آبان 
براى ضبط یک صحنه در برنامه «رالى ایرانى» 
باید مســافت طوالنى را مى دویــدم که دچار 
حمله قلبى شــدم. به همت دوستان به سرعت 
به بیمارستان قشم منتقل شدم که بعد از انجام 
اکو و اقدامات اولیه پزشکان، متوجه شدند سکته 

خفیف قلبى بوده است.

پا پس کشیده ها 
معاون سرمایه گذارى سازمان   چمدان|
میراث فرهنگى، در مورد وضعیت سرمایه گذارى 
شرکت هاى خارجى در حوزه گردشگرى در ایران 
پس از تحریم ها گفت: با توجه به تهدیدهایى که 
سرمایه گذاران خارجى از سوى کشور خودشان 
و از سوى آمریکا با آن روبه رو هستند، ما چندان 
به ســرمایه گــذاران خارجى دل نبســته ایم. 
حســین اربابى در پاســخ به اینکه آیا تاکنون 
سرمایه گذار خارجى بوده که به دلیل تحریم ها 
از ســرمایه گذارى منصرف شده باشد، اظهار 
کرد: بله بسیارى از شــرکت هاى بزرگ پا پس 
کشیدند که من نمى توانم اسامى آنها را عنوان 

کنم.

انتقاد شدید از 
گرانى لبنیات

سخنگوى وزارت بهداشت   آفتاب نیوز|
ضمن واکنش به آنچه افزایش قیمت شــدید 
شیر و لبنیات در چند ماه اخیر خواند و همچنین 
با اشــاره به تبعــات منفى آن بر ســالمت، از 
دســتگاه هاى نظارتى خواست با متخلفین این 
افزایش قیمت برخورد جدى داشــته باشــند 
چون به گفته او افزایش قیمت شیر و لبنیات و 
کاهش قدرت خرید مردم باعث افزایش پوکى 
استخوان، کاهش ســن بروز پوکى استخوان و 
کاهش سرعت رشد اســتخوانى دانش آموزان 

مى شود.

کشف 3 سفره جدید 
آب هاى ژرف

  تسنیم| سرپرست شرکت توسعه منابع 
آب و نیروى ایران گفت: آب هاى ژرف مانند چاه 
نفت اکتشافى است و مطالعه در این زمینه ادامه 
دارد. بهروز مرادى با اشــاره به اینکه مطالعه بر 
روى یک ســفره آب  هاى ژرف در سیستان و 
بلوچستان بررسى شده است و سه سفره دیگر 
باید بررســى شــود افزود: آزمایش هاى رادیو 

اکتیویته نیز باید در این زمینه انجام شود.

افزایش مصرف «گل» 
 ایرنا| عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز 
تحقیقات سازمان پزشکى قانونى گفت: مصرف 
ماده توهم زاى «گل» یا همان مارى جوانا در 
بین نوجوانــان و جوانان افزایش یافته اســت، 
ماده اى که عامل افسردگى، خستگى، کاهش 
حافظه کوتاه مدت، خشــونت، بــى انگیزگى، 
اختــالل بینایى، روانپریشــى و خودکشــى 

است.

مدیر تماشــاخانه مهرگان در تهران که اجراى نمایش 
«فاندو و لیز» در آن متوقف شده است، گفت: این نمایش 
برخالف اجراى بازبینى، از کاله گیس براى بازیگر زن 

استفاده کرد و همین امر موجب توقیف آن شد.
مهدى على نژاد بــا تأکید بر اینکــه در نمایش هنرکار 
از کاله گیس براى بازیگر خانم اســتفاده شــده و این 
مشــکل نظارتى داشته اســت، گفت: در بازبینى مرکز 
شوراى نظارت از کاله گیس اســتفاده نشد، تیزرى هم 
که با کاله گیس ســاخته شد، توسط شــوراى نظارت 

مجوز دریافت نکرد اما در فضاى مجازى منتشــر شده 
اســت. در اجرا هم از کاله گیس استفاده کردند. ما چند 
بار تذکر شفاهى دادیم اما به آن عمل نشد، بعد هم نامه 
کتبى نوشتیم.  وى در پاسخ به این سئوال که مسئله مالى 
کارگردان نمایش با او چگونه مى شــود، گفت: فعًال که 
کارگردان تصمیم گرفته از ما شکایت کند و گفتگویى با 
من نکرده است که بخواهم تصمیمى بگیرم اما من پاى 
همه چیز ایســتاده ام و به لحاظ قانونى هم حق گرفتن 

جلوى اجراى نمایش او را داشته ام.

روزنامه «فرهیختگان» در گزارشى که سه شنبه هفته 
پیش منتشر کرد، به هویت قاچاقچى بزرگ کتاب که 
در تهران بازداشت شده است پرداخت. این روزنامه، 
قاچاقچى مزبور را «مــرد مرموز قاچاق کتاب» خواند 

و نوشت:
«فردى که همین چند هفته پیش براى قاچاق کتاب 
دستگیرشده، مدت زیادى اســت که در همین حوزه 
فعالیت داشته. او چند سال پیش از شهرستان به تهران 
مى آید و با سرمایه اى که با خودش مى آورد در تهران و 
در خیابان انقالب انبارى را مى خرد و بعد با پیش بینى 
و رصدهایى که انجام مى دهد، شبکه اى را با همکارى 
چندین نفر راه اندازى مى کند که اکثر این افراد، فامیل 
و دوستانش بودند. این فرد بعد از اینکه همه راه ها را 
براى کسب درآمد و سود سرشار در حوزه کتاب رصد 

مى کند، متوجه مى شود که با چاپ کردن کتاب هاى 
کپى مى تواند پول خوبى به دست بیاورد. براى همین 
یک نفر در این تیم، مسئول شناسایى بازار نشر براى 
کتاب هاى پرفروش مى شود و بعد هم اقدام به چاپ 
کتاب ها مى کردند و با شــبکه اى که راه اندازى کرده 
بودند، کتاب ها را در کل کشور پخش مى کردند. این 
فرد با پول هایى که از این طریق به دســت مى آورد، 
یک پاســاژ در تهران مى خــرد و به قــول خودش 
همین کتابى که براى هیچکس نان نداشــته، براى

 او آورده زیادى داشته است. همراه با این فرد تا به حال 
هفت نفر دیگر هم تحت تعقیب قضائ ى قرار گرفته اند 
و باید دید این شــخص چطور مى توانــد جوابگوى 
میلیاردها پولى باشــد که از قاچاق کتاب به دســت 

آورده است.»

پیشکسوت سازمان هواشناسى کشور با اعالم ورود توده 
هواى سردى از طرف شمال ســیبرى به کشورمان در 
هفته جارى براى برخى نواحى کشور، «بارش سنگین 

برف» پیش بینى کرد.
پروفسور حسین اردکانى اظهار کرد: توده هواى سردى 
از طرف شمال سیبرى در امتداد سلسله کوه هاى اورال 
به طرف کشــورمان، دریاى خزر و شمال شرق کشور 
در حرکت اســت و پیش بینى مى شــود از روز دوشنبه 
21 آبان ماه 97 تمام نواحى شــرق ایران و ســواحل 
دریاى خزر و اســتان هاى آذربایجان شــرقى و غربى

تحت تأثیر این توده هواى سرد قرار بگیرد و در ارتفاعات 
1000 تا 1500 متر از ســطح دریا شــاهد بارش  برف 

خواهیم بود.
این پیشکسوت سازمان هواشناسى کشور تصریح کرد: 
این توده هواى سرد که از طرف شمال سیبرى در حال 
حرکت به ســمت کشورمان اســت به تدریج به طرف 
مرکز و شرق و سپس جنوب کشور با شدت کمتر نفوذ 

خواهد کرد.

تعزیرات حکومتى استان خراسان رضوى، ادعاى فروش 
شبانه بنزین و گازوئیل توســط برخى از جایگاهداران 
و خوددارى از فروش ســوخت به شــهروندان استان را 

تکذیب کرد.
به گزارش «تســنیم»، در روزهاى گذشــته برخى از 
شــهروندان در استان خراســان رضوى با گالیه مندى 
از نحوه سوخت رســانى در برخى جایگاه هاى استان از 
جمله شهرهاى تربت جام، خواف و تایباد، مدعى شدند 
که این جایگاهداران ضمن خوددارى از عرضه سوخت 
به خودروهاى ایرانــى، بنزین و گازوئیل را، شــبانه به 
خودروهاى سنگین و سبکى که از افغانستان وارد ایران 
شده مى فروشند تا به دلیل اختالف قیمت سوخت بین دو 

کشور، سود هنگفتى به جیب بزنند.
اما حمیدرضا کریم، مدیرکل تعزیرات حکومتى استان 
خراسان رضوى ضمن تکذیب این ادعاها و وقوع چنین 

تخلفى گفت: تخلفات در حوزه ســوخت بیشتر مربوط 
به عرضه خارج از شــبکه توســط برخى جایگاهداران 
اســت که تاکنون چندین پرونده در این زمینه تشکیل 
شده و در دســت بررسى اســت. وى تأکید کرد: اینکه 
شبانه خودروهایى از کشــور افغانستان وارد ایران شوند 
و سوختگیرى کنند  و از کشور خارج شوند قطعًا صحت 

ندارد.

به دنبال درخواست یکى از شاعران شناخته شده کشور 
براى تغییر ســرود ملى ایران و حماســى تر شدن آن، 
اظهارنظرهاى متفاوتى در این زمینه مطرح شــده است 
واین سئوال را مطرح کرده است که این تغییر ضرورتى 

دارد؟
به تازگى علیرضا قزوه، شاعر و مدیر مرکز آفرینش هاى 
ادبى حوزه هنرى در حاشیه مراسم رونمایى از مجموعه 
آثار حمید سبزوارى در ســخنانى عنوان کرده است که 
ســرود ملى ایران نیاز به تغییر دارد. قزوه در توضیح این 
مسئله عنوان کرده که این ســرود داراى بن مایه و وزن 
حماسى نیست و باید از نو  با شعرى که شاعران جوان و 
حماسى ســراى این روزگار آن را خواهند سرود، ساخته 

شود.
به گزارش «مهــر»، این اظهار نظر که در شــبکه هاى 
مجازى بازتاب پیدا کرد این مسئله را به وجود مى آورد که 
آیا چنین ادعایى درباره سرود ملى ایران صحت دارد و این 
سرود داراى لحنى غیرحماسى است و دیگر اینکه ساز و 

کار تغییر این سرود چگونه است.

رحیم پورازغدى، عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
در مراسمى که به مناسبت گرامیداشت سالروز تسخیر 
النه جاسوســى با عنوان تجربه شکست یک اندیشه به 
همت بسیج دانشجویى دانشــگاه عالمه طباطبایى در 
تهران برگزار شد، شــرکت کرد. خبرگزارى «دانشجو» 
مشــروح اظهارات پورازغدى را منتشر کرده که بخشى 

از آن را مى خوانید: 
 صاحبان اندیشه شکست خورده در برابر غرب در کشور 
هرگاه شکســت مى خورند یک ســوراخ براى فرار پیدا 
مى کنند و با گفتن حرف هایى مانند اینکه توطئه اى در کار 
نیست، توهم توطئه است، ان شاءا... درست مى شود، دیر 
امتیاز دادیم، کم امتیاز دادیم و دیر معذرت خواهى کردیم 

شکست خود را توجیه مى کنند.
 برخى ها فاصله بین خر مقدســى و مرتــد بودن را با 
سرعت نور طى مى کنند و مدام در حال رفت و برگشت 
هستند. این جریان هیچ وقت به اندیشه شکست خورده 
خود اعتراف نمى کند و مدام این مسیر را تکرار مى کنند و 
البته نسل هاى بعدى آنها نیز این مسیر را ادامه مى دهند. 
 قاره اروپا خونین ترین قاره اســت بــه گونه اى که در 
جریان دو جنگ بین المللى صد میلیون نفر از خودشان 
را کشــتند و بعد تصمیم گرفتند که مردم دیگر قاره ها را 

بکشند. 
 برخى از بزرگان مى گویند «جان کرى» قول شــرف 
داد؛ آیا او شرف دارد که قول شرف داشته باشد؟ همچنین 
مى گفتند آمریکایى ها تعهد داده اند؛ بحث بنده این است 
که این چه نگاهى است که به دوست و دشمن مى کنند؟ 
بنده با انقالبى و غیرانقالبى بودن کارى ندارم مى گویم 

واقع بین باشید. 
 آقایان خود را مقصر نمى داننــد و مى گویند اگر روى 
موشک ها نمى نوشتید مرگ بر آمریکا کار به خوبى پیش 
مى رفت اما از این غافلند که اگر ما از فناورى موشــکى 
خود دست بکشــیم همان بالیى را که سر افغانستان و 
سوریه آوردند سر ما نیز مى آورند از این رو از موشک هاى 

ایران مى ترسند. 
 در هشت ســال جنگ تحمیلى هر آنچه توانستند به 
خاك ایران موشک زدند و ما فقط نگاه مى کردیم. البته 
در بعضى مواقع موشــک هاى دشمن در آسمان منفجر 

مى شــد و به همین دلیل مرحوم هاشمى مى گفت: ما با 
یک تکنولوژى جدید موشک ها را مى زنیم. همچنین او 
مدعى مى شد که ما هنوز در پایگاه هاى موشکى خود را 
باز نکردیم و این در حالى بود که ما اصًال موشک نداشتیم. 
 بعد از برجام نه تنها هیچ تحریمى کمتر نشــد بلکه 
تحریم ها افزایش یافت. در هر دوره اى که دولت ها آمدند 
و به آمریکا چراغ سبز نشــان دادند فشار ها بر کشورمان 
بیشتر شده است مثًال در دوره هاشمى گفتند فتیله را در 
مقابل آمریکا پایین بکشــیم با وجود این بر سر قضایاى 
میکونوس شــاهد بودیم که چند نفر از جمله خود آقاى 
هاشــمى را تحریم کردند یا اینکه خاتمى که گفتگوى 
تمدن ها را مطرح کرد ایران توسط بوش به عنوان محور 

شرارت معرفى شد البته وقتى گفتگوى تمدن ها مطرح 
شد این گفتگو یعنى گفتگو با سیا و کاخ سفید. در دوران 
اوباما نیز که دوره عقب نشینى و لبخند بود تحریم ها بیشتر 
شد و این یعنى اینکه هر چه بیشتر بخندید بیشتر بر سر 
شما مى زنیم و هر چه بیشتر عقب نشینى کردیم بیشتر 

به دهان ما زدند.
 شــخصى که به عنــوان مســئول اتاق ایــران در 
آمریکا انتخاب شــده مایکل دى اندرنا اســت که از آن 
پدرسوخته هایى است که مسئول کل ترور هاى آمریکا 
با هواپیما هاى بدون سرنشــین در کشــور هاى منطقه 
همچون یمن، عراق، سوریه و لبنان بوده. او از چهره هاى 
اصلى ضد انقالب اسالمى و کسى است که عماد مغنیه 

را ترور کرد. دى اندرنا معتقد است ایرانى ها استاد تقلبند.
 برخى ها مى گویند ما کاپ اخــالق را برده ایم و این 
درست مانند تیم فوتبالى اســت که مى بازد، ولى کاپ 
اخالق را گرفته است بحث بنده این است که آقایان بازى 
را باخته اند و بعد مى گویند ما کاپ اخالق را برده ایم. این 
در حالى است که اینها منافع ملت را به باد دادند و ملت و 

پرچم ایران را تحقیر کردند.
 در کشور هاى غربى وزارت خانواده تشکیل داده اند. 
فروپاشــى خانواده و طالق در اروپا جدى است و تمامى 
امکاناتشــان را به این امر اختصاص داده اند. شعار ملى 
امسال لهستان: مثل خرگوش فرزندآورى کنید. چگونگى 

به دنیا آوردن فرزندان متعدد را آموزش مى دهند.

رحیم پور ازغدى:

گفتند «جان کرى» قول شرف داد؛ او اصًال شرف دارد؟!

افشاى هویت یک قاچاقچىفروش شبانه بنزین و گازوئیل به افغانستانى ها؟

توقیف یک نمایش بخاطرکاله گیس قرمزرنگ
در انتظار بارش سنگین برف

 از روز دوشنبه
سرود ملى ایران 
نیاز به تغییر دارد؟
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شهردارى شناسنامه فنى 
صادر مى کند

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازى و معمارى شهردارى 
اصفهان گفت: شهردارى براى اطمینان از صحت وجود 
ملک و مشخصات فنى ساختمان، شناسنامه فنى صادر 
مى کند تـا فروشـنده و خریدار آسـوده خاطر باشـند که 
ملک آنها وجـود خارجى دارد. مهرداد محلوجى با اشـاره 
به مراحل صدور شناسنامه فنى سـاختمان، گفت: وقتى 
پروانه سـاختمانى صادر شـد، فرد متقاضِى پیش فروش 
به شـهردارى مراجعه و شـهردارى نیز با توجـه به ابالغ 
دستورالعمل وزارت راه و شهرسـازى، فرمى را در اختیار 
متقاضى قـرار مى دهـد. وى ادامه داد: قسـمتى از فرم از 
سوى شهردارى و قسـمتى توسط مهندسان ناظر اعم از 
ناظر سازه، معمارى و تأسیسـات تکمیل و در شهردارى 
کنترل و امضا مى شـود که بـا انجام این فراینـد، خریدار 
اطمینان پیدا مى کند ملک مورد نظر و سـند مالکیت آن 

چه مشخصاتى دارد.

اجرایى شدن82 درصد 
مصوبات فرهنگى در اردستان 
امام جمعـه اردسـتان گفت: شـوراى فرهنـگ عمومى 
از سـال 85 در ایـن شهرسـتان تشـکیل و 82 درصد از 
مصوبه هاى آن تاکنون اجرایى شده است. حجت االسالم 
حسن دهشیرى افزود: شوراى فرهنگى عمومى اردستان 
تا کنون با برگزارى 62 جلسه، 296 مصوبه داشته که 18 
درصد مصوبه ها به دلیل مشکل اعتبارى یا مناسب نبودن 

شرایط اجرا نشد.

کاهش50درصدى تولید عسل 
در تیران 

مدیر جهاد کشاورزى تیران و کرون گفت: تولید عسل در 
این منطقه در سـال جارى به دلیل خشکسالى نسبت به 

سال هاى پرآب درحدود 50 درصد کاهش یافته است.
محسن حاج عابدى افزود: خشکسالى هاى پیاپى، کاهش 
پوشش گیاهى و منابع آبى سبب شـده تا تولید عسل در 
این منطقه که در شرایط آبسالى بیش از 4000 ُتن بود، به 

نصف کاهش یابد.

پخت 30 ُتن آش نذرى 
در نایین

سرپرسـت پخت آش نذرى در نایین گفت: به مناسـبت 
رحلت جانگـداز پیامبر اکرم (ص)، شـهادت امام حسـن 
مجتبى (ع) و امام رضا (ع) به همت دوسـتداران والیت، 

آیین پخت انبوه ترین آش نذرى در نایین انجام شد.
على نایبى گفت: در این آیین 33 ساله، پخت 30 ُتن آش 
هلیم در قالب 80 دیگ با ظرفیت هر دیگ 250 کیلوگرم، 
دو تریلر سـوخت چـوب، درحدود یک تن گوشـت، یک 
تن و 300 کیلوگرم حبوبات، 24 هزار لیتر آب، یک تن و 
30 کیلوگرم گندم، 250 کیلو نرمه برنج و پنج کیلو ادویه 

استفاده شد.

درآمد امامزاده ها  جوابگوى 
هزینه هاى خودشان نیست

محمدرضا ترحمى، مدیر اداره اوقاف و امور خیریه اردستان 
گفت: میزان درآمدهاى یک امامزاده در اردسـتان اصًال 
جوابگـوى هزینه آن نیسـت و اگر خّیـران و کمک هاى 
مردمى نباشد، نمى توانیم امامزادگان و بقاع را اداره کنیم. 

فردا؛ پاسخگویى 
مدیر کل تعاون به شهروندان

محسـن نیرومند، مدیرکل تعاون، کار و رفـاه اجتماعى 
استان اصفهان فردا از ساعت 10 تا 12  صبح  پاسخگوى 
مردم از طریق سامانه«سامد»(سامانه الکترونیکى ارتباط 

مردم و دولت) خواهد بود.
در این راسـتا، شـهروندان مـى تواننـد با شـماره گیرى 
تلفن111 ضمن ارتباط مسـتقیم با مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى استان، مسائل و پرسـش هاى خود را در 
حوزه هاى روابط کار، اشتغال، تعاون و مسائل فرهنگى و 

اجتماعى ویژه کارگران و کارفرمایان مطرح کنند.

خبر

مجلس شوراى اسالمى با هدف سهولت صدور مجوز کسب 
و کار جلسه اى تشکیل داد. 

حمیدرضا فوالدگــر، نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به نشست کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملى و نظارت بر اجراى سیاست هاى اصل 44 گفت: 
این نشســت با حضور معاونت قوانین مجلس، معاون وزیر 
اقتصاد، نمایندگان نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى و مرکز پژوهش هاى 

مجلس برگزار شد. 
وى افزود: دســتور این جلســه این بود کــه بدانیم چطور 
مى توانیم مقررات زدایى کنیم تا مجوز سرمایه گذارى و کسب 

و کار با کمترین زمان و کمترین ســیر مراحل ادارى صادر 
شود. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى و نظارت 
بر اجراى سیاست هاى اصل 44  توضیح داد: کمیسیون ویژه 
در ادوار مختلف مجلس وظیفه بررسى فضاى کسب و کار 
را برعهده داشت تا جایى که در زمان تصویب قانون برنامه 
پنجم توسعه براى بهبود کسب و کار و تشکیل شوراى گفتگو 
موادى را آماده کرد و همچنین بحث پنجره واحد تصویب شد. 
فوالدگر گفت: کارگروه دائمى کسب و کار کمیسیون ویژه 
مباحثى را در این زمینه داشت و مقرر شد در جلسات آینده، 
موضوعات جمع بندى شود و مســائل با حضور نمایندگان 

دولت، بخش خصوصى و مجلس مورد بررسى قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: ده هزار و 916 فرزند محسنین در اصفهان بدون 

حامى هستند.
محمدرضا متین پور با اشــاره به تعداد فرزنــدان ایتام 
و محســنین زیر پوشش کمیته امداد اســتان اصفهان 
اظهارکرد: 27 هــزار و 298 فرزند یتیــم و نیازمند زیر 
پوشش این کمیته هستند و در کل استان اصفهان، 58  
هزار و 876 حامى، متقبل هزینه هــاى فرزندان یتیم و 
نیازمند هســتند که تعدادى از آنها، حمایت بیش از یک 

فرزند را به عهده دارند.
وى با بیــان اینکه همه ایتام حامى دارند، گفت: شــش 

هزار و 202 فرزند یتیم  و ده هزار و 180 فرزند محسنین 
داراى حامى هستند. وى ادامه داد: اکرام و نوازش یتیمان، 
مسئله اى است که در قرآن کریم و روایات، بدان تأکید 
فراوان شده و دین اسالم نیز مســلمانان را بر ضرورت 
توجه نسبت به این قشــر از جامعه و رعایت حقوقشان 

فرا خوانده است.
متین پور تصریح کرد: رعایت و رســیدگى به امور مادى 
و معنوى، فردى و اجتماعى ایتــام و نیازمندان، از جمله 
مهمترین وظایف مسلمانان است و در این راستا، مردم 
اصفهان بیکار ننشسته اند و در حمایت از فرزندان یتیم و 

نیازمند، به یارى کمیته امداد استان آمده اند.

بدون حامى بودن 11 هزار نفر 
از فرزند محسنین در اصفهان 

بررسى مقررات زدایى براى 
سهولت مجوز کسب و کار

شرکت تعاونى منحله مســکن مهر محلى 
یکصد اصفهان به شــماره ثبت 32686 و 
شناســه ملى 10260532217 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1397/05/12 و نامه شــماره 
70461 مــورخ 1397/6/18 صــادره از 
اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد : - ترازنامــه منتهى به 
12/29/ 1396 و 1395 به تصویب مجمع 
عمومى رســید. - محمد گرایلــو به کدملى 
0759137277 ، روح اله عزیزى به کدملى 
1282415520 و سعادت مرابت به کدملى 
1282851713 بعنوان اعضاى هیأت تصفیه 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. نشانى 
محل تصفیه اصفهان - خیابان آتشــگاه - 
نبش نبوى منش - پشت رستوران قیطران 
- طبقه زیر زمین آموزشگاه زبان - کدپستى 
8188611341 تعییــن و اعــالم گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (283747)

آگهى تعیین هیات تصفیه

شرکت مهکام سنگ پارس شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 28886 و شناسه ملى 10260495639 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/07/15 
و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/07/11 در خصوص افزایش ســرمایه 
سرمایه شرکت از محل مطالبات و صدور سهام جدید از 
مبلغ40000000000 ریال به مبلغ 50000000000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین 
نحو اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 50000000000 
ریال منقسم به 5000000 سهم 10000 ریالى با نام 
عادى مى باشد که تماما پرداخت شد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (283785)

آگهى تغییرات

شــرکت یراق گســتر ســپاهان آراد شــرکت با 
مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت 57655 و 
شناســه ملــى 14006483963 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مورخ 
1397/07/30 مرکــز اصلــى شــرکت در واحــد 
ثبتــى اصفهــان بــه نشــانى اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
حسن آباد ، کوچه ((حســن آباد2)) ، خیابان سردار 
شــهید کمالى ، پالك 128 ، طبقه همکف کدپســتى 
8196364554 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (285702)

آگهى تغییرات

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان تنها ورودى آب به حوضه آبخوان دشت اصفهان را 
رودخانه زاینده رود عنوان کرد و گفت: اگر فرایند برداشــت 
بى رویه از منابع آب هاى زیرزمینى کنترل و جلوگیرى نشود، 
طبیعتاً فرونشست  زمین در دشت هاى مختلف استان اصفهان 

اتفاق خواهد افتاد.
حســن ساســانى در خصوص منابع آب هاى زیرزمینى و 
فرونشست زمین در استان، اظهار کرد: متأسفانه دشت ها و 
منابع زیرزمینى آب استان اصفهان در وضعیت بحرانى و فوق 
بحرانى قرار دارند و متناســب با این موضوع، برداشت هاى 

کشاورزى در این دشت ها ممنوع شده است.

وى با تأکید بر اینکه باید منابع آب موجــود را حفظ کنیم، 
تصریح کرد: با مســدود کردن چاه هــاى غیرمجاز، نصب 
کنتورهاى حجمى هوشمند، نظارت دقیق بر منابع و مصارف 
حوضه زاینده رود مى توان از بدتر شدن وضعیت منابع آب هاى 
زیرزمینى جلوگیرى کنیم. معــاون حفاظت و بهره بردارى 
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه به دلیل 
برداشــت هاى بى رویه از منابع آب هاى زیرزمینى، شــاهد 
فرونشست زمین در دشــت هاى مهیار، دامنه و مناطقى از 
سمیرم هســتیم، تأکید کرد: اگر فرایند برداشت بى رویه از 
منابع آب هاى زیرزمینى کنترل و جلوگیرى نشــود، طبیعتًا 
فرونشست ها مى تواند در دیگر دشت هاى استان اتفاق بیافتد.

وى با بیان اینکه تنها ورودى آب به حوضه آبخوان دشــت 
اصفهــان رودخانه زاینده رود اســت، گفــت: وقتى آبى در 
رودخانه جارى نشــود، آبخوان ها تغذیه نمى شود و تا زمانى 
که برداشــت ها از منابع آبى ادامه داشته باشد، نگرانى براى 

فرونشست زمین همچنان به جا خواهد بود.
ساسانى با اشاره به اینکه عالوه بر  کمى آب هاى زیرزمینى، 
موضوع کیفیت این آب ها داراى اهمیت است، تأکید کرد: هر 
چه از میزان آب هاى زیرزمینى کاهش یابد، بر کیفیت این 
آب ها تأثیر منفى خواهد گذاشــت و هر آنچه شرکت آب و 
فاضالب برداشت مى کند، مســائل بهداشتى آب را پیوسته 

کنترل مى کند.

معاون شرکت آب منطقه اى هشدار داد؛

وضعیت فوق بحرانى 
آب هاى زیرزمینى اصفهان

مدیر کل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 
گفت: اجراى پروژه هاى آبخیــزدارى به منظور مقابله با 
خشکسالى و مســئله ذخیره آب، به دنبال بارش باران از 

اهمیت باالیى برخوردار است.
محمد حسین شاملى اظهارکرد: با توجه به آغاز بارش ها، 
اجراى پروژه هاى آبخیزدارى به منظور کنترل سیالب و 

فرسایش بسیار پر اهمیت شده است.
وى از الزمه اجــراى 17 پروژه آبخیزدارى در ســطح 
شهرســتان ها خبر داد و بیان کرد: با اجراى پروژه هاى 

آبخیزدارى مى توانیم سفره هاى آب را تغذیه کنیم.

مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان ادامه 
داد: اعتبار این طرح ها بیش از 300 میلیارد ریال است، به 
طورى که بیش از 20 درصد از عملیات آنها از طریق انعقاد 

قرارداد با بخش خصوصى انجام شده است.
وى گفت: آبخیزدارى شــیوه مدیریــت آب و خاك در 
حوضه هاى آبخیز است که با عملیات سازه اى همچون 
ایجاد بند سنگى مالطى، بتنى، خاکى و بیولوژیک شامل 
بذرکارى، کپه کارى، احیاى جنگل با کاشت نهال هاى 

مناسب اجرا مى شود.
شاملى ادامه داد: در اجراى برنامه هاى آبخیزدارى امسال 

ســعى بر این اســت که با جامع نگرى، همراه با اجراى 
عملیات مکانیکى و سازه اى، مباحث مربوط به آموزش، 
ترویج و توانمند کردن مردم ساکن در حوضه هاى آبخیز 

و موارد مربوط به حقوق مردم نیز لحاظ شود.
وى با اشــاره به اینکه با اجراى عملیــات آبخیزدارى و 
آبخواندارى، بخشى از تنش آبى موجود در کشور برطرف 
خواهد شد،  افزود: با اجراى عملیات یاد شده، بخش مهمى 
از مشکالت جمعیت زیستى که در اثر فرسایش و از دست 
دادن خاك حاصلخیز که از طرق مختلف طعمه سیل و یا 

فرسایش بادى مى شود، برطرف خواهد شد.

اجراى پروژه هاى آبخیزدارى براى مقابله با خشکسالى در اصفهان

مدتى است برخى از شهروندان انتقاداتى داشتند مبنى 
بر اینکه شــمارى از کارگزارى هاى تأمین اجتماعى 
دفترچه هاى بیمــه را به بهانه کمبود برگه نســخه، 
تعویض نمى کنند، که عمده این مشــکل از ســوى 
شهروندان شهرســتان هاى فالورجان، نجف آباد و 

فوالدشهر گزارش شده 
بود.

در ایــن زمینــه، حمید 
ایروانى، معــاون ادارى 
مالــى اداره کل تأمین 
اجتماعى استان اصفهان 
با رد بروز هر گونه مشکل 
در خصــوص صــدور 
دفترچه بیمه براى بیمه 

شدگان اظهار کرد: در حال حاضر دفترچه کاغذى بیمه 
تأمین اجتماعى در همه شعب چاپ و توزیع مى شود 
و تاکنون گزارشى مبنى بر تعویض نشدن و یا کمبود 

دفترچه دریافت نکرده ایم.
وى افزود: در صورت بروز این مشکل، بیمه شدگان 
مى توانند از دیگر شعب و یا دفاتر کارگزارى خدمات 

دریافت کنند و مانعى براى صدور دفترچه در شهرها و 
شعب دیگر نیست.

ایروانى گفت: بــراى ارائه خدمات بهتــر درمانى به 
بیمه شدگان تأمین اجتماعى اصفهان، صدور کارت 

هوشمند سالمت اجرایى شده است.
وى با اشاره به تکمیل زیر 
ساخت هاى ســاماندهى 
ســوابق بیمه شــدگان و 
همچنین صــدور کارت 
ســالمت بیمه شدگان در 
راستاى ارائه بهتر خدمات 
بیمه اى و درمانى، افزود: 
مراجعه کنندگان مى توانند 
با دریافت کارت سالمت 
از مراکز ملکــى تأمین اجتماعى، در اســتان به ویژه 
بیمارستان هاى غرضى،  شریعتى و فاطمه زهرا (س)
در نجف آباد، خدمات به صورت رایگان دریافت کنند.

ایروانى خاطر نشــان کرد: بیش از 40 شعبه ستادى 
و20شعبه اقمارى و دفاتر کارگزارى در اصفهان آماده 

خدمتگزارى به بیمه شدگان هستند.

مشکلى براى تعویض دفترچه بیمه در اصفهان 
وجود ندارد 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در رابطه با لزوم توجه به اشــتغالزایى در منطقه شرق 
استان اصفهان گفت:  مشوق هایى براى سرمایه گذاران 
واحدهاى صنعتى براى سرمایه گذارى در شرق اصفهان 
در نظر گرفته شــده که شــامل دیگر مناطق کشــور

نمى شود.
محمدجواد بگى اظهار کرد: بــا توجه به تأثیرات منفى 
کم آبى بر بخش کشــاورزى منطقه شرق استان، الزم 

اســت توســعه صنعتى 
این منطقــه در اولویت 
فعالیت هــاى شــرکت 
شــهرك هاى صنعتــى 
استان و دولت قرار گیرد، 
زیرا بى شــک توســعه 
شــهرك هاى صنعتى و 
صنایع در چنین مناطقى 
در اشتغالزایى ساکنانش 

بسیار تأثیرگذار است.
بگى با تأکید بر لزوم ارائه تســهیالت ویژه شــرکت 
شهرك هاى صنعتى در این منطقه گفت: مشوق هایى 
براى سرمایه گذاران واحدهاى صنعتى در شرق اصفهان 
در نظر گرفته شــده که شــامل دیگر مناطق کشــور
نمى شود. وى افزود: این ســرمایه گذاران در صورت 
بهره بردارى پیش از موعد مقرر، با تخفیف 80 درصدى 
مواجه مى شوند و در مجموع  5 تا 10 درصد از هزینه در 
ابتداى قرارداد از شخص سرمایه گذار صنعتى دریافت 

مى شود و پس از دو سال تنفس، بقیه اقساط در طول 24 
تا 60 ماه دریافت خواهد شد و تخفیف 80 درصدى هم 
شامل بهره بردارى پیش از موعد مقرر است. مدیرعامل 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان تصریح کرد: 
در واقع با ارائه تسهیالت و تالش هاى این شرکت براى 
تأمین آب و امکانات موردنیاز شهرك ها و نواحى صنعتى 
شرق استان، به شرایط توسعه اقتصادى، اشتغال منطقه، 
همچنین جذب سرمایه و جلوگیرى از مهاجرت کمک 

زیادى مى شود.
شــرکت  مدیرعامــل 
شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان اظهار کرد: بالغ  بر 
11 شهرك صنعتى در شرق 
استان با کلیه زیرساخت ها 
آماده واگذارى اســت که 
تعداد این واحدهاى صنعتى 
از میزان واحدهاى صنعتى 

ده استان بیشتر باشند.
■■■

بگى در بخش دیگرى از ســخنان خــود اعالم کرد: 
واحدهــاى صنعتى متوســط فعال در شــهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان که داراى بدهى به شــرکت 
شهرك ها بوده و مشمول جریمه شــده اند، اگر تا پایان 
آبان ماه امســال براى پرداخت بدهى خود به شرکت 
شــهرك ها مراجعه کننــد، 80 درصــد از جریمه آنها 

بخشیده مى شود.

مشوق هاى خاص براى سرمایه گذاران
 در شرق اصفهان

بانک آینده در راستاى مسئولیت اجتماعى خود، جشنواره 
عکس «نگاه به آینده» را برگزار مى کند.

جشــنواره عکس «نگاه به آینده»، بر آن است تا جوانان 
هنرمند و عکاســان ایرانى را به اندیشیدن پیرامون آینده 
کشور عزیزمان تشــویق کرده و از سوى دیگر، منعکس 

کننده طرز تلقى جوانان هنرمند ایرانى باشد.
نخستین دوره این جشنواره، پذیراى آثارى در حوزه هاى 
بهداشت و سالمت، آموزش و تحصیل، توسعه پایدار، سفر 
و گردشگرى داخلى، محیط زیست و کسب و کار خواهد 

بود. این جشنواره که به صورت رقابتى برگزار مى شود، از 
نیمه آبان ماه سال جارى آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه 

خواهد داشت.
آثار ارسال شده به دبیرخانه جشــنواره، پس از بررسى و 
تأیید اولیه، مورد داورى قرار گرفته و آثار برگزیده عالوه بر 
دریافت جوایز نقدى، در نمایشگاه عکس «نگاه به آینده» 

نمایش داده مى شوند.

از نیمه آبان ماه امسال؛

ثبت «آینده» در 
قاب تصویر عکاسان 

مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: اجراى طرح بهسازى مســاکن روستایى از سال 
84 تاکنون باعث شده که از روند توسعه حاشیه نشینى در 

استان اصفهان جلوگیرى شود.
غالمحسین خانى اظهارکرد: بازسازى ساالنه 200 هزار 
واحد مسکونى در روستاها، با در اختیار گذاشتن تسهیالت 
ارزان قیمت و وام هاى قرض الحسنه اى سبب شد که هم 
از حاشیه نشینى روستاییان و نیز از توسعه حاشیه نشینى 
در شهرها جلوگیرى کنیم. وى بیان کرد: واگذارى زمین 
و ساخت ساالنه 5800  واحد مسکونى تا سال 1404 در 
دستور کار بود که در بسیارى از مواقع، بیش از این میزان 

کار بهسازى و نوسازى در یکسال صورت گرفته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با 
بیان اینکه تقریباً ساالنه 8000 واحد را نوسازى مى کنیم،  
ادامه داد: امسال ساخت و بهسازى 9000 واحد مسکونى 

را در دست اقدام داریم.
وى با اشاره به اینکه هر پنج سال یکبار تعداد واحدهاى 
مسکونى مورد نیاز روستایى بررسى مى شود و اینکه چه 
تعداد مسکن روستایى باید مقاوم سازى شود و چه تعداد 
مسکن روستایى غیر مقاوم داریم، که امسال چهارمین 
دوره از این آمارگیرى برگزار و از چند هفته پیش آغاز شده 
اســت، ادامه داد: وام هاى 25 میلیون تومانى با کمترین 
سود را در اختیار روســتاییان قرار مى دهیم که اقدام به 

ساخت و نوسازى مسکن کنند. 

خانى گفت: مقرر شده است که تا ســال 1404، هشتاد 
و پنج درصد واحدهاى مسکونى روستایى مقاوم سازى 

شوند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان:

اجراى طرح بهسازى مساکن روستایى از حاشیه نشینى جلوگیرى کرد
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این روزها تولید فیلم «جوکر» شــخصیت تبهکار و محبوب دنیاى 
DC در جریان است و هر از گاهى عکس هایى از آن به بیرون درز پیدا 

مى کند که آخرین نمونه توسط کارگردان فیلم بوده است.
«تاد فیلیپس»، کارگردان و تهیه کننــده فیلم «جوکر» هفته پیش 
عکس دیگرى از «خواکین فینیکس»، ســتاره نقش اول این فیلم 
منتشر کرد. این عکس فینیکس را در لباس «جوکر» و در حالى نشان 
مى دهد که پشت صحنه در حال استراحت و کشیدن سیگار است و به 
نظر مى رسد همچنان به طرز عمیقى در نقش فرو رفته و خود را براى 

سکانس بعدى آماده مى کند.
با اینکه در چند ماه گذشــته عکس هاى غیررسمى تقریبًا زیادى از 
«جوکر» و صحنه هاى فیلمبــردارى آن به دنیاى آنالین درز کرده 
است ولى هیچکدام خللى در تولید فیلم وارد نکرده است چرا که خود  
فیلیپس براى اولین بار چند ماه پیش عکس فینیکس را در تست گریم 
«جوکر» منتشر کرد و این مجوزى بود براى عکس هاى غیررسمى 
دیگرى که «جوکر» را در دیگر چهره پردازى ها و یا سر صحنه فیلم 

نشان مى داد.
با اینکه چند ماه از آغاز تولید «جوکر» مى گذرد، هنوز اطالعات دقیقى 
از داستان و سمت و سوى فیلم منتشر نشده است. خواکین فینیکس 
قبًال در مصاحبه اى گفته بود که این فیلم متمرکز بر ضدقهرمانى است 
که داستانى متفاوت از آنچه از شریران و تبهکاران سینما انتظار دارید 
روایت مى کند. همچنین در این فیلم خبرى از «بتمن» نخواهد بود، 
اگر چه «توماس وین» -شــخصیت اول و عادى «بتمن»-  زنده و 

سالمت وجود دارد. تاکنون از تصاویر به بیرون درز کرده این برداشت 
شده است که «جوکر» در این فیلم رهبرى نبردى اعتقادى را علیه 

مردمان ثروتمند گاتهام دهه 80 میالدى رهبرى مى کند.
طرفداران دنیاى DC؛ کمپانى تولیدکننده کتاب هاى کمیک که 
مالکیت معنوى کاراکترهاى مثل «بتمن» و «جوکر» را دارد در 
ابتدا از انتخاب خواکین فینیکــس براى بازى در نقش «جوکر» 
بیمناك و دودل بودند زیرا بازى اســتثنایى «هیث لجر» فقید 
در فیلم «شــوالیه تاریکى» (2008) «کریستوفر نوالن»، این 
کاراکتر را به چنان سطحى رســاند که جایگزین کردنش با 
بازیگرى جدید کار آسانى به نظر نمى رسید ولى حاال با انتشار 
عکس هاى گوناگــون از «جوکر» جدید به نظر مى رســد 
فینیکس مناسب ترین گزینه براى جان بخشى به این دلقک 
شرور اســت. این بازیگر از زاویه اى به این کاراکتر نزدیک 
شده است که قبًال سابقه نداشته و این ویژگى جذابى است 

که طرفداران دنیاى DC مدت هاست منتظر آن بوده اند.
طبق برنامه ریزى ها قرار است «جوکر» ساخته تاد فیلیپس 
کمتر از یکسال دیگر در 4 اکتبر 2019 ( 12مهر 1398) روى 

پرده هاى سینما بیاید.
«جوکر» یک شخصیت خیالى ابرشرور است که توسط «باب 

کین»، «جرى رابینســون» و «بیل فینگر» خلق شده  است 
و براى اولین بار در نخســتین جلد کتاب هاى بتمن «دى سى 

کامیکس» در 25 آوریل 1940 حضور پیدا کرد.

آخرین خبرها از «جوکر»؛

دلقک شرور کمتر از یکسال 
دیگر به سینما مى آید

«روزهاى نارنجى» فیلم نماینده ایران در بخش مسابقه شصت و هفتمین جشنواره مانهایم خواهد بود. جشنواره 
مانهایم آلمان پس از جشنواره برلین مهمترین جشنواره فیلم کشور آلمان است و همه ساله از 15 تا 25 نوامبر در 

شهر مانهایم آلمان برگزار مى شود.
فیلم سینمایى «روزهاى نارنجى» پیش از این در جشنواره هاى بین المللى دیگرى از جمله بخش کشف چهل 
و سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو و نوزدهمین دوره جشــنواره فیلم کالگارى در کانادا، بخش مسابقه اصلى 
چهاردهمین جشنواره فیلم زوریخ، بخش مسابقه  اصلى چهل و دومین دوره جشنواره سائوپائولو در کشور برزیل 

و جشنواره فیلم هاى عصیانگر تافى فست لهستان نیز روى پرده رفته است.
«روزهاى نارنجى» اولین اثر ســینمایى آرش الهوتى، درباره «آبان»، زنى 45 ساله است که واسطه استخدام 

کارگران فصلى است.
هدیه تهرانى، على مصفا، مهران احمدى، علیرضا استادى، ژیال شــاهى، رؤیا حسینى، صدف عسگرى، لیلى 

فرهادپور، اکرم علمدار، امین گلستانه و سیامک ادیب بازیگران این فیلم هستند.

هدیه تهرانى با چهره اى متفاوت در آلمان 

صاویر به بیرون درز کرده این برداشت 
فیلمرهبرى نبردىاعتقادىرا علیه 

8 میالدى رهبرى مىکند.
تولیدکننده کتاب هاى کمیک که 
ثل «بتمن» و «جوکر» را دارد در 
سبراى بازى در نقش «جوکر» 
ى اســتثنایى «هیث لجر» فقید 
200) «کریستوفر نوالن»، این 
ــاند که جایگزین کردنش با 
ر نمى رسید ولى حاال با انتشار
کر» جدید به نظر مى رســد 
اى جان بخشى به این دلقک 
یهاى به این کاراکتر نزدیک 
این ویژگى جذابى است  ه و

 هاست منتظر آن بوده اند.
«جوکر» ساخته تاد فیلیپس 
8مهر 1398) روى  12 ) 2 20199

برشرور است که توسط «باب
فینگر» خلق شده  است   «بیل
 جلد کتاب هاى بتمن «دى سى

 حضور پیدا کرد.

 یکسال 
آید

کارگردان مجموعه  «شرایط خاص» از تدوین نهایى آخرین قسمت هاى این مجموعه کمدى و همچنین آغاز 
پخش آن بعد از سریال «حوالى پاییز» خبرداد.

وحید امیرخانى، کارگردان مجموعه تلویزیونى «شرایط خاص» درباره  آخرین وضعیت آماده سازى این سریال 
گفت: از مدتى پیش تدوین نهایى آخرین قسمت هاى سریال به سرانجام رسیده و طبق برنامه ریزى به زودى 

پخش آن آغاز خواهد شد.
امیرخانى درباره زمان پخش «شرایط خاص» نیز گفت: قرار است با اتمام پخش سریال «حوالى پاییز»، سریال 
«شرایط خاص» روى آنتن برود و لذا نسخه هاى اصلى از طرف ما براى بازبینى به سازمان تحویل داده شده است.

به گفته  این کارگردان، سریال «شرایط خاص» در بیش از 110 لوکیشن اصلى و فرعى در تهران و حومه جلوى 
دوربین رفته است و پخش آن پس از دو بار تعویق، به زودى به روى آنتن شبکه 3 سیما خواهد رفت.

«شرایط خاص» که نگارش فیلمنامه آن برعهده حسین تراب نژاد و احسان لطفیان بوده، سریالى با حال و هواى 
کمدى است که بخشى از این موقعیت با جابه جایى شخصیت ها در طول داستان، رخ مى دهد. این سریال نگاهى 

گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین اجتماعى با زبانى شیرین در آن طرح مى شود.
دراین سریال تلویزیونى به کارگردانى وحید امیرخانى و تهیه کنندگى سیدمرتضى فاطمى، بازیگران طنز از جمله 

کامبیز دیرباز و بهرام افشارى، بازیگر سریال «پایتخت» به ایفاى نقش مى پردازند.
 پروانه معصومى، نادر سلیمانى، سیروس گرجســتانى، کاظم سیاحى، مریم سعادت، سوگل قالتیان، معصومه 
رحمانى، صحرا اسداللهى، مصطفى ساسانى، وحید آقاپور، اسدا... یکتا و شهره سلطانى دیگر بازیگران سریال 

تلویزیونى «شرایط خاص» را تشکیل مى دهند.

بازیگر «پایتخت» در یک سریال طنز جدید

بعد از اتمام فصل دوم  مسابقه «کودك شو» و استقبال مخاطبان، سازندگان این برنامه فصل سوم آن را به زودى 
روى آنتن مى برند.

برنامه «کودك شو» که فصل دوم آن قبل از محرم به پایان رسیده بود این روزها براى پخش فصل سوم خود در 
حال تدارك است. رضا نصیرى، تهیه کننده برنامه «کودك شو» در خصوص تغییرات فصل سوم این برنامه به 
«صبا» گفت: فصل سوم از اواخر آبان ماه روى آنتن شبکه نسیم خواهد رفت. در این فصل دکور با تغییرات جدید 

رو به رو شده و با فضا و دکورى کامًال متفاوت در خدمت مردم خواهیم بود.
وى ادامه داد: اجراى برنامه مثل فصل هاى قبلى بر عهده پژمان بازغى است و در بخش مسابقه ما هر هفته چهار 

خانواده داریم که در آخر همان هفته تکلیف برنده مسابقه و جایزه آنها مشخص خواهد شد.

پخش فصل جدید «کودك شو» از اواخر آبان
«شین سئونگ-ایل»، بازیگر افسانه اى کره جنوبى در سن 81 سالگى بر اثر 
بیمارى سرطان ریه درگذشت. شین در عصر طالیى سینماى کره بین سال هاى 

1960 تا 1970 مرد اول و ستاره بى چون و چراى این سینما بود.
«پارك چــان-ووك»، کارگردان مطرح کره اى فیلــِم «اولدبوى» نقل قول 
مشهورى درباره شــین و اهمیت جایگاه او دارد: «اگر ژاپن "توشیرو میفونه"، 
ایتالیا "مارچلو ماســترویانى"، آمریکا "گرگورى [گریگورى] پک" و فرانسه 
"آلن دلون" را دارد ما نیز "شــین ســئونگ-ایل" را داریم. در تمام مکان ها 
و زمان ها هیچ کشــورى وجود نداشته 
است که هم صنعت فیلمش و هم 
هنرش به یک نفر وابســته 
باشــد، بدون درك شــین 
سئونگ-ایل درك صنعت 
فیلم کره یــا تاریخ فرهنگ 
مدرن کره امکانپذیر نیست.»

جالب است بدانیم شین تنها در 
سال 1967 در 51 فیلم سینمایى 
محصول کشــور کره نقش آفرینى 
کــرد. او همچنیــن در 324 فیلــم یا 
حدود 27 درصــد از 1194 فیلمى که بین
 ســال هاى 1964 تا 1971 در کره به نمایش 

گذاشته شد بازى کرده است.
اعالم خبر درگذشت شــین بسیارى را 
در صنعت ســینماى کره اندوهگین

 کرد.

بر اساس اعالم شــوراى صنفى نمایش فیلم 
سینمایى «پاستاریونى» به کارگردانى سهیل 
موفق اکران سراسرى خود در سینماهاى کشور 
را بعد از پایان اکران فیلم ســینمایى «گرگ 
بازى» آغاز خواهــد کرد. ایــن فیلم دومین 
تالش ســهیل موفق در عرصــه کارگردانى 
محسوب مى شود که پیش از این فیلم سینمایى 
«شکالتى» را در کارنامه دارد. موفق امیدوار 
اســت فیلم جدیدش نیــز بتوانــد همچون 

«شکالتى» در گیشه به موفقیت  برسد.
موفق طى همین دو اثر ســینمایى خود نشان 
داده که مسیر ســینماى کودك و نوجوان را 
انتخاب کــرده و مى خواهد ایــن عرصه را در 
چرخه اکران عمومى ســینماها در کشور جا 
بیاندازد. اتفاقى که هم اکنون به صورت بسیار 
کمرنگ با اکران کمتر از ده فیلم طى سال رخ 

مى دهد.
«پاستاریونى» داستان غذاهاست، البته نه هر 
غذایى! این فیلم یکى از بهترین ایده هایى که 
کمتر به آن پرداخته شــده را در خود دارد و آن 
ایده آشــنایى مردم با غذاهاى اقوام ایرانى در 

قالب فیلم است.
فیلم با بریان اصفهانى ها شــروع مى شود و 
«کوشان» وقتى رستوران پدرش در تهران را 

ورشکسته مى بیند، قصد مى کند که یک بریانى 
به جاى رستوران فست فود پدرش در تهران را 
باز کند. رستورانى که به دلیل یک رقیب بسیار 
قدرتمند و مجلل در آن گوشه خیابان، پاستا دا 

پیتزا، رونق خود را از دست داده است.
سام درخشانى، بهاره رهنما، گوهر خیراندیش، 
محمد نادرى، مهتاب ثروتــى، امید روحانى، 
حمیدرضا فالحى، کمند امیرسلیمانى، سامیار 
محمدى، محمد شــاکرى و حمید ســپیدنام 

از جملــه بازیگرانــى هســتند کــه در فیلم 
«پاستاریونى» به ایفاى نقش پرداخته اند.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: «دوِر 
پوالتو ِکش ماست بنداز»، «کش مى چسبه به 
پول»، «موقع خرج کردن سختت مى شه پوالتو 

در بیارى»، «اون وقت کمتر خرج مى کنى».
فیلم «پاستاریونى» اولین بار در جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان اصفهان اکران شد و توانست 
نظر مثبت اکثریت مخاطبان را از آن خود کند.

درگذشت ستاره اى که 
در یکسال، 51 فیلم بازى کرد!

فؤاد صفاریان پور از ســختى تولید در شــرایط بى پولى 
سازمان صداوسیما ســخن گفت و اینکه سعى مى کند 

خودش دست به تهیه کنندگى نزند.
این برنامه ســاز و کارگردان تلویزیونــى درباره حضور 
اسپانسرها در ساخت برنامه ها بیان کرد: حضور اسپانسرها 
در تلویزیون در حال گســترش اســت درحالى که روند 

درستى براى بهره گیرى از آنها وجود ندارد.
وى ادامه داد: اسپانسر مثل مخدر است و همانطور که از 
مخدر براى درمان هم استفاده مى کنند، اسپانسرها هم 
مى توانند حضور مفیدى در فرایند تولید داشته باشند اما 
در حال حاضر، بهره گیرى از آنها شکل مشمئزکننده اى 

دارد.
این برنامه ساز با اشاره به سلطه اسپانسرها بر تلویزیون 
در شرایط بى پولى تصریح کرد: نمى دانم چرا هیچکس 
درباره بودجه معوق تلویزیون از ســوى دولت، صحبت 
نمى کند و انگار نوعى رودربایستى بین دولت و صداوسیما 
وجود دارد درحالى که اگر این بودجه تأمین شــود، نیاز 

بى رویه به اسپانسرها هم رفع مى شود. 
این کارگردان برنامه هاى تلویزیونى، یادآور شد: حضور 
اسپانسر در برنامه هایى مثل «خندوانه» و «دورهمى» 
که خود برنامه شکل گرفته و ساختار دارد، شاید مشکلى 
نداشته باشد چون اسپانسر زمانى به برنامه ملحق مى شود 
که ایده مشخص اســت اما زمانى که اسپانسر دست به 
برنامه ســازى مى زند تا نفع خودش را ببــرد این اتفاق 

خوشایند نیست.

اسپانسر براى برنامه هاى 
تلویزیونى مثل مخدر است

ایل شــین ســئونگ آلن دلون را دارد ما نیز 
زمان ها هی و
استک
ه

ف
مد
جالب
7سال 7
محصول
کــرد. او هم
7حدود 27 درص
4 ســال هاى 964
گذاشته شد بازى ک
اعالم خبر در
در صنعت

 کرد.

سام درخشانى و بهاره رهنما با فیلم «موفق» در جشنواره فیلم کودك و نوجوان به سینماها مى آیند

از بریان اصفهان تا... 

 قرار بود فیلم جدید حمیــد فرخ نژاد و رضا عطاران از 
دیروز جمعه اکران شود. بر اساس تصمیمات جلسه 
شوراى صنفى نمایش، فیلم سینمایى «خانم یایا» به 
کارگردانى عبدالرضا کاهانى به جاى «در مسیر باران» 
به کارگردانى حامد کاتبى اکران مى شود. «خانم یایا» 
اثر تازه اى از کاهانى، کارگردان فیلم هایى چون «اسب 
حیوان نجیبى است» و «استراحت مطلق» است. در 
این فیلم بازیگران مطرحى چون رضا عطاران، امین 
حیایى و حمید فرخ نژاد جلوى دوربین رفته اند. این فیلم 

در کشور تایلند فیلمبردارى شده و بازیگران خارجى 
هم در آن بازى مى کنند. 

فیلم هاى کمدى همیشه در صدر پرفروش ترین آثار 
ســینماى ایران قرار گرفتند؛ نگاهى گذرا به جدول 
فروش فیلم هاى سینمایى، گویاى این نکته است که 
مردم همچنان براى دیدن یک فیلم کمدى که داراى 

شوخى هاى سطحى باشد، مشتاق هستند.
سال گذشته بعد از اینکه فروش هاي خوب فیلم ها 
به ویژه «گشت 2 » و «خوب، بد، جلف» رکوردهاي 
فروش را جابه جا کردند و پرفروش ترین فیلم سینماي 

ایران هم لقب گرفتند، نوبت به رضا عطاران و دومین 
قســمت فیلم پرفروش «نهنگ عنبر» رســید که 
پرچم فروش و جذب مخاطب را از حمید فرخ نژاد و 
همراهانش در «گشت 2» تحویل بگیرد و میزبانی از 

تماشاگرانی پرتعداد را ادامه دهد.
امســال هم با اکران دو فیلم «تگزاس» و «هزارپا» 
شــاهد رقابت این دو هنرپیشــه پرطرفدار در جذب 
مخاطب براى سینماى ایران بودیم. فیلم «تگزاس» 
به کارگردانى مسعود اطیابى است. در این فیلم کمدى 
که در کشور برزیل جلوى دوربین رفته، حمید فرخ نژاد، 
سام درخشانى و پژمان جمشیدى نقش هاى اصلى را 
ایفا مى کنند. البته این فیلم نتوانست فاتح گیشه باشد 
اماکمدى «هزارپا» با بازى رضا عطاران، جواد عزتى، 
سارا بهرامى، شهره لرستانى، ســپند امیرسلیمانى، 
امیرمهدى ژوله و... به کارگردانى ابوالحسن داودى 
که ســابقه کارگردانــى معتبرى در زمینه ســاخت 
فیلم هاى کمدى دارد، در ادامه رکوردشــکنى هاى 
خود با عبور از فــروش 21 میلیارد تومان تنها در پنج 
هفته اکران عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 

ایران را از آن خود کرد.
حاال پیش بینى مى شــود فیلم «خانم یایا» با بازى 
همزمان رضا عطاران و حمید فرخ نــژاد و در ادامه 
عالقه مندى مخاطبان سینما به فیلم هاى کمدى و 
نیز با توجه به سابقه کارگردان معتبرش که قبًال نشان 
داده مى تواند از عطاران بازى هاى متفاوتى بگیرد،  به 

یکى از فیلم هاى پرفروش گیشه تبدیل شود. 

«خانم یایا» هم رکوردشکن مى شود؟

محیا حمزه
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دیدار با رئیس مجلس براى رؤساى فدراســیون فوتبال خوشایند 
نبود و آنها در این جلسه اخبار بدى را از زبان على الریجانى شنیدند.

قانون منع به کارگیرى بازنشستگان، رؤساى فدراسیون هاى مختلف 
را درگیر خود کرده و آنها از هر حربه اى براى ماندن بر سر پست هاى 
خود استفاده مى کنند. در رأس این فدراسیون ها، فدراسیون فوتبال 
قرار دارد که مدیران آن معتقدند این فدراسیون دولتى نیست و شامل 

این قانون نمى شود.
مهدى تاج، رئیس فدراســیون فوتبال ایران نیــز در مصاحبه هاى 
گوناگون بر این نکته تأکید داشــته و اعالم کرده که نگرانى براى 
از دست دادن جایگاه خود ندارد زیرا فدراســیون فوتبال یک نهاد 
خصوصى است و شامل این قانون نمى شود اما واقعیت چیز دیگرى 
است که مدیران این فدراسیون را به مجلس و دیدار با رئیس مجلس 

کشانده است.
 مهدى تاج، على کفاشیان، محمود اســالمیان به عنوان مدیران 
اصفهانى فدراسیون و احمدرضا براتى رئیس کمیته حقوقى و تدوین 

مقررات فدراسیون فوتبال و  برخى اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون 
صبح روز سه شنبه هفته پیش به مجلس رفتند و در خصوص بحث 
منع به کارگیرى بازنشسته ها جلســه اى با على الریجانى، رئیس 

مجلس و على مطهرى، نایب رئیس مجلس برگزار کردند.
الریجانى درباره اینکه گفته مى شود فدراسیون فوتبال غیر دولتى 
است، بیان کرد: «در گذشــته هم بارها عنوان شده که فدراسیون 
فوتبال نیز مانند سایر فدراســیون هاى ورزشى به هیچ وجه دولتى 
نیست و از نظر قوانین نیز وزارت ورزش دخالتى در عزل و نصب هاى 
این فدراسیون ورزشى ندارد که در این راستا اگر شبهه اى هم وجود 

داشته باشد، قابل رفع است.»
وى در ادامه گفت: «این موضوع کامًال روشن است که دولت  در عزل 
و نصب فدراسیون ها هیچ نقشــى ندارد، اگر نیاز است در این زمینه 
مجلس مى تواند به صورت مکتوب این مســئله را براى فدراسیون 
روشن کند تا فدراسیون بر این اســاس با فیفا مکاتبه داشته باشد تا 

مسئله براى فیفا هم شفاف شود.»

رئیس مجلس شوراى اسالمى همچنین اظهار کرد: «معاونت قوانین 
مجلس نیز همزمان با نامه اى که شما از فیفا براى بنده ارسال کردید، 
درخصوص دولتى یا غیردولتى بودن فدراســیون ها و قانون اخیر 
مجلس گزارش مبسوطى را ارائه کرده است که در خصوص قانون 
منع به کارگیرى بازنشستگان صراحتاً اعالم شده فدراسیون فوتبال 

به پنج دلیل مشمول این قانون خواهد شد.»
الریجانى ادامه صحبت هاى خود را اینگونه مطرح کرد: «مدیران 
فدراسیون  فوتبال بدون دخالت دولت و بر اساس اساسنامه فدراسیون 
فوتبال برگزیده مى شوند ولى شامل قانون بازنشستگى خواهند شد. 
اما اینکه در آینده آیا شما بتوانید از قانون خود را مستثنى کنید یا خیر، 
موضوع دیگرى است که نیازمند طرح و الیحه اى مجزاست و یقینًا 

به زمان اجراى قانون فعلى نخواهد رسید.»
وى درباره اینکه انتخابات فدراســیون فوتبال بر اساس قوانین فیفا 
نباید تحت تأثیر اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تأکید کرد: «با قانون 
مجلس این انتخابات به هیچ عنوان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت، 

در واقع مجلس قانونى براى ورزش کشور وضع نمى کند، بلکه این 
قانون براى تعیین تکلیف بازنشستگان کشور است.»

 بدین ترتیب رئیس مجلس به صورت رسمى اعالم کرد که مدیران 
بازنشسته فدراسیون فوتبال نیز باید در مهلت تعیین شده از فدراسیون 
بروند چرا که قانون شامل حال آنها نیز مى شود. با وجود این و پس از 
توضیحات مسئوالن فدراسیون، على الریجانى به آنها اعالم کرد که 
جلسه اى دیگر این بار با رئیس اداره قوانین مجلس برگزار کنند. قرار 

است این جلسه فردا یک شنبه برگزار شود.
 مهدى تاج رئیس، محمدرضا ســاکت دبیرکل، على کفاشــیان و 
حیدر بهاروند نواب رئیس و محمود اسالمیان و فریدون اصفهانیان 
نیز از اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون مدیران اصلى بازنشسته اى 
هستند که درباره ماندن یا رفتنشــان ابهام هایى وجود داشت اما با 
حرف هاى الریجانى در این خصوص به نظر مى رسد طى روزهاى 
آینده از فوتبال رفتنى شــوند و صندلى شــان را بــه افراد دیگرى

 بدهند.

فردا، پایان علنى عصر اصفهانى ها در فدراسیون فوتبال؟
الریجانى به مدیران فدراسیون فوتبال: باید بروید

هومن افاضلى، کارشــناس و مربى فوتبــال ایران در 
یادداشــتى، راه چگونگى فائق آمدن بر کاشیما توسط 

سرخپوشان را بررسى کرده  در این یادداشت آمده است:
 تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه اول بازى رفت با کاشیما 
آنتلرز ژاپن، با توجه به اینکه این مسابقه، یک بازى خارج 
از خانه بود، بسیار شــجاعانه بازى کرد. شروع بازى اش 
فوق العاده بود و موفق شد چندین موقعیت براى گلزنى 
پیدا کند. تیم پرسپولیس در مجموع در نیمه اول موفق شد 

فضاهاى کلیدى را از تیم ژاپنى بگیرد.
در مجموع در بازى با کاشــیما بســیار مهم است که دو 
اتفاق در تیم پرســپولیس رخ دهــد. اول اینکه فضاى 
پشت مدافعان پرســپولیس در اختیار فورواردهاى ژاپن 
قرار نگیرند. با توجه به ســرعت فورواردهاى کاشیما و 
تبحرى که در حرکت به پشت مدافعان دارند، محافظت 
از فضاى پشــت فورواردهاى ژاپن به شدت مى تواند به 
سود پرسپولیس باشــد. همان کارى که پرسپولیس در 
نیمه اول بازى رفت مقابل کاشــیما انجام داد و مانع از 

دریافت گل شد.
دومین مسئله اى که پرسپولیسى ها براى بازى با کاشیما 
باید مدنظر قرار دهند این اســت که در میانه زمین براى 

طراحى حمالت و استفاده از عمق پرسپولیس 
فضاى زیادى به بازیکنان کاشیما داده نشود 

که این اتفاق در نیمه اول بازى رفت افتاد و 
تیم پرسپولیس خیلى خوب توانست 

را  بــازى 
کنترل کند.

تنها نقطه قوتى 
که تیم کاشیما در بازى با پرسپولیس 

مى تواند از آن استفاده کند و اتفاقاً در 

نیمه دوم بازى رفت با استفاده از همین موضوع نتیجه را 
تعیین کرد، برترى عددى در کناره هاست. البته بازیکنان 
کاشیما خوب مى دانند که با سانتر از کناره ها نمى توانند 
موفق باشند. چون مدافعان پرسپولیس روى هوا مدافعان 
خوبى هستند و این موضوع نمى تواند دغدغه بزرگى براى 

پرسپولیس به حساب بیاید.
پرسپولیس در نیمه دوم بازى نتوانست در خط میانى، به 
خصوص در کناره هاى زمین پوشش هاى خوبى داشته 
باشد. این منطقه درست همان نقطه برترى ژاپنى هاست 
که با استفاده از نوع آرایش و سیســتم بازى ژاپنى ها به 
قوى ترین نقاط این تیم تبدیل شــده اســت. در نهایت 
هم کاشیما با استفاده از نفوذهایى که از کناره هاى زمین 
داشت، در فضایى که در میانه زمین پوشش داده نشده بود، 
گل اول خود را به ثمر رساند. همینطور گل دوم کاشیما هم 
از روى ضربه ایستگاهى و انتقال بعد از ضربه ایستگاهى 

وارد دروازه پرسپولیس شد.
جدا از این موضوع چند فاکتور بســیار مهم در نیمه دوم، 
نتیجه بازى را مشخص کرد که اختالف ساعت دو کشور 
و تطبیقى که بچه ها باید مى گرفتنــد، نقش مهمى در 
این زمینه داشت. طبیعى هم بود که وقتى بین دو کشور 

زیــادى وجــود اختالف ســاعت 
در مدت زمان دارد، افراد 
ه  تــا ننــد کو نمى توا

خود را با ساعت جدید تطبیق دهند.
پرسپولیسى ها در نیمه دوم نسبت به نیمه اول نتوانستند 
موقعیتى روى دروازه کاشــیما ایجاد کنند که این نشان 
مى دهد حجــم فعالیت هاى بدنى و تــالش بازیکنان 
پرســپولیس بخاطر همان اختالف ساعت کاهش پیدا 

کرده بود.
بازى هنوز تمام نشده و برگزارى مســابقه در استادیوم 
آزادى شرایط خودش را دارد. به خصوص اگر پرسپولیس 
بتواند در نیمــه اول گل به ثمر برســاند، همه چیز براى 
بازگشــت به بازى در نیمه دوم براى پرسپولیس میسر 

خواهد بود.
نکته اى که پرسپولیس در بازى برگشت(امروز) باید مدنظر 
قرار دهد این است که تیم ژاپنى در فضاى بین مدافعان 
کنارى و میانى در هر دو سمت آسیب پذیر نشان داده اند 
که این مى تواند براى پرسپولیس نقطه قوت باشد. ضمن 
اینکه به نظر مى رســد دفاع تیم ژاپنى در مقابل ضربات 
شروع مجدد تیم ژاپنى خیلى خوب نیست و توجه به این 

نکات مى تواند به برترى بازیکنان پرسپولیس بیانجامد.
پرســپولیس قبًال موفق شده بازى دشــوار داخل خانه 
را با موفقیت به پایان برســاند که من فکر مى کنم این 
احتمال در بازى برگشــت وجود دارد. امیدوا رم بتوانیم 

پرشمار پرســپولیس قهرمانى با هــواداران 
را  براى کشــورمان به ارمغان آســیا 

بیاوریم.

 بعد از حذف نام روزبه چشمى و فرشید 
اسماعیلى از فهرســت مسافران تبریز 
و صحبت هایى که وینفرد شفر علیه 

این بازیکنان انجــام داد خبرهاى 
تازه ترى درباره سرنوشــت این 

دو بازیکن به گوش مى رســد 
که جالب توجه است. گفته 

مى شــود این دو بازیکن 
دیگر عالقه اى به ادامه 
کار با استقالل ندارند 
و به دالیل گوناگون 
استقالل  مى خواهند 

را به مقصد دیگر تیم ها 
ترك کنند. چشمى و اســماعیلى که در 
تمرین اســتقالل در مقابل دیدگان همه 
بازیکنان با فتحى جر و بحث کردند اعتقاد 
دارند که با این وضعیت دیگر نمى توانند 
در استقالل به آن بازیکنان ایده ال تبدیل 
شــوند و بهترین راهکار جدایى موقت از 
استقالل است. حتى همان روز که ماجراى 
جر و بحث پیش آمد ایــن دو بازیکن به 
برخى از بازیکنان استقالل گفته بودند که 
در نیم فصل استقالل را ترك مى کنند تا 
هم ذهن خودشان آرام شود و هم باشگاه 
استقالل. موضوع جدایى از استقالل در 
واقع خواسته چشــمى و اسماعیلى است 
و قرارشــده آنها بعد از بازگشت استقالل 
از سفر تبریز این درخواســت را رسمًا به 
مدیران باشگاه استقالل اعالم کنند. اینکه 
مدیران باشگاه استقالل با این درخواست 
موافقت کنند نیز بستگى به فضاى موجود 
میان طرف هاى درگیــر دارد و باید ن ظر 
کمیته فنى را هم در این راستا مهم و اثر 

گذار دانست.

چشمى هم 
مایل به جدایى

 است

نقشه راه براى پاتک به کاشیما

اعضاى هیئت مدیره باشگاه سپاهان بار دیگر دستخوش 
تغییراتى قرار گرفت تا بعد از جدایى مدیرعامل سابق از 

جمع اعضا جانشین او معرفى شود.
بعد از تغییرات مدیریتى در باشگاه سپاهان و کنار رفتن 
محســن طاهرى از مدیرعاملى و  همینطور به تازگى از 
هیئت مدیره، طرفداران این تیم در انتظار معرفى جانشین 
او براى تکمیل اعضاى هیئــت مدیره بودند که در نهایت 
حسین کفعمى چهره سرشــناس میان فوتبالدوستان 

اصفهانى بار دیگر به جمع اعضاى هیئت مدیره این باشگاه 
بازگردانده شد.

با حکم رئیس جدید کارخانه فــوالد مبارکه اصفهان به 
عنوان مالــک و رئیس مجمع، حســین کفعمى به جاى 
محسن طاهرى عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان شد تا 
سه سال بعد از استعفا و کناره گیرى از این سمت دوباره 
نقشى در تصمیم گیرى ها و سیاســتگذارى هاى کالن 

باشگاه برعهده داشته باشد.

حسین کفعمى اسفند ماه 94 در پى بحران هاى رقم خورده 
در باشگاه ســپاهان از عضویت در هیئت مدیره باشگاه 
استعفا کرده بود و حاال بعد از این مدت دورى از حواشى 
فوتبال بار دیگر به این تیم بازگشــت تا جاى مدیرعامل 

را در هیئــت مدیره برکنار شده سابق 
برعهده بگ یرد.

کنار گذاشتن طاهرى از سپاهان

رامین رضاییان هفته پیش با تیم الشــحانیه قطر به توافق 
رســید و قراردادش را به امضا رساند. روزنامه «الوطن» در 
این باره نوشت: باشگاه الشحانیه با رامین رضاییان به عنوان 
جانشــین نادر عوض عمانى به توافق رسیده، بازیکنى که 
سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را داشته و سال گذشته 

در لیگ بلژیک بازى کرد.
در ادامه این گزارش آمده اســت: مورسیا، مربى اسپانیایى 
الشحانیه رامین را انتخاب کرد آن هم در شرایطى که تیمش 
با 12 امتیاز در مکان هشتم جدول قرار دارد و پنج شکست 
را تجربه کرده است. او مى خواهد با تقویت تیم  خودش از 

منطقه خطر دور شود.

دانیل ارزانى، بازیکن ایرانى تیم ملى اســترالیا که در جام 
جهانى هم براى این تیم به میدان آمد فرصت همراهى این 

تیم در جام ملت ها را از دست داد.
احتمال رویارویى ایران با استرالیا در مرحله نیمه نهایى یا 
باالتر وجود داشت و بازى احتمالى دانیل ارزانى در برابر تیم 
ملى ایران مى توانست ســوژه جالبى براى رسانه ها باشد 

که با مصدومیت ارزانى این فرصت براى او از دست رفت.
اما در خبرها آمده ستاره جوان ایرانى تیم ملى فوتبال استرالیا 
و باشگاه ســلتیک، به تازگى با انتشار مطلبى مصدومیت 
شدید و دورى اش از جام ملت هاى 2019 امارات متحده 
عربى را تأیید کرده است. ارزانى در اولین هفته حضور خود 
به تیم سلتیک از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و به احتمال 
فراوان تا پایان فصل از مسابقات فوتبال باشگاهى دور خواهد 
بود. گفتنى است این بازیکن مورد توجه کارلوس کى روش 
و تیم ملى هم بود اما بعد از اینکه بــراى بازى در تیم ملى 
استرالیا ابراز تمایل کرد کارلوس کى روش دور نام او را خط 
کشید به خصوص که در این برهه از زمان با ترافیک بازیکن 

خوب و با کیفیت د ر همه پست ها مواجه است.

 سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با اشاره به 
نزدیک تر شدن به آغاز مسابقات جام ملت هاى آسیا 2019 
که قرار است در ماه ژانویه پیش رو به میزبانى امارات برگزار 
شــود، به معرفى پنج مورد هیجان انگیز در بازى هاى ملى 
پیش رو پرداخته است که یکى از این موارد به پرسپولیس و 

بازیکنان این تیم اختصاص داد.
AFC در این باره نوشت: «وقتى پا به بازى هاى ملى پیش رو 

مى گذاریم، دیگر متوجه شده ایم که کدام تیم قهرمان لیگ 
قهرمانان آسیا شده است. کاشیما آنتلرز با پیروزى 2 بر صفر 
بازى رفت، در تاریخ 10 نوامبر (19 آبان) در بازى برگشت 
در ورزشــگاه آزادى به مصاف پرسپولیس خواهد رفت. در 
ترکیب دو تیم بازیکنانى ملى پوشى وجود دارند که به اردوى 
تیم هاى ملى فوتبال خود خواهند رفــت که افتخار براى 

کسب مدال یا ناامیدى بسیار نزدیک است. 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس یکى از اولین نام هاى 
لیست کارلوس کى روش براى تیم ملى فوتبال ایران است، 
این در حالى است که سیدجالل حسینى 36 ساله که جام 
جهانى 2018 روسیه را از دســت داد، در پى غیبت اجبارى 
مرتضــى پورعلى گنجى به دلیل مصدومیــت، امیدوار به 
بازگشت به تیم ملى فوتبال ایران است. نمایش این فصل 
بشار رسن هم او را در ترکیب اصلى تیم ملى عراق قرار داده 
است و انتظار مى رود که او هم به اردوى تیم ملى این کشور 

دعوت شود. 

دلیل پیوستن
 رامین رضاییان به 

الشحانیه 

پرپر شدن
 آرزوهاى آسیایى

سیدجالل شاید بازگردد

طراحى حمالت و استفاده از عمق پرسپولیس 
فضاى زیادى به بازیکنان کاشیما داده نشود 

که این اتفاق در نیمه اول بازى رفت افتاد و 
تیم پرسپولیس خیلى خوب توانست 

را  بــازى 
کنترل کند.

تنها نقطه قوتى 
که تیم کاشیما در بازى با پرسپولیس 

مى تواند از آن استفاده کند و اتفاقاً در 

زیــادى وجــود اختالف ســاعت 
در مدت زمان دارد، افراد 
ه  تــا ننــد کو نمى توا

احتمال در بازى برگشــت وجود دارد. امیدوا رم بتوانیم
پرشمار پرســپولیس قهرمانىبا هــواداران
را براى کشــورمان به ارمغانآســیا

بیاوریم.
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کالسه 963145 ج/3 له خانم معصومه سید نطنزى و علیه آقاى منعم مسجدى اصفهانى مبنى بر 
مطالبه 684/467/671 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که آقاى 
علیرضا مسجدى اصفهانى ملک خود به پالك ثبتى 7 فرعى از 2516 اصلى بخش 3 اصفهان را به 
عنوان مال جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده است در مورخ 97/9/14 ساعت 8:30 
صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 65/78 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
است که اکنون در تصرف مالکانه آقاى علیرضا مســجدى اصفهانى مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و 
از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها در روز مزایده به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد  و مابقى ثمن ظرف حداکثر 
یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
محل وقوع ملک به نشــانى اصفهان خ ابن سینا خ باب الدشــت پ 26 روبروى مسجد الرضا با 
کدپستى 8148849841 بازدید و معاینه به عمل آمد اسناد ابرازى مالحظه و با محل تطبیق که 
نتیجه معاینات و بررسى ها به شرح ذیل اعالم مى گردد: محل مذکور داراى دو جلد سند مالکیت 
دفترچه به شماره هاى 197718 و 197715 هر یک به میزان سه دانگ از شش دانگ یک قطعه 
زمین پالك 2516/7 مجزا شده از شماره اصلى به شــماره ثبت 5350 بخش 3 اصفهان که در 
آخرین نقل و انتقال قطعى کل شــش دانگ به مالکیت آقاى علیرضا مسجدى اصفهانى فرزند 
محمود ثبت شده است. در وضعیت فعلى پالك مذکور به صورت یک باب مغازه به ابعاد 1/5 متر 
در 5 متر و مساحت 7/5 مترمربع مشتمل بر طبقه همکف زیرزمین و نیم طبقه فوقانى با دیوارهاى 
باربر و بدنه اندود گچ و کف موزائیک سقف طاق ضربى درب ورق کرکره اى داراى انشعاب برق 
مى باشد. حسب استعالم به عمل آمده از شهردارى منطقه قسمتى از حد شمال در مسیر تعریض 
گذر بن بست و قسمتى از حد جنوب در مســیر طرح تعریض خیابان دردشت قرار دارد و در تاریخ 
بازدید آقاى مسجدى در مغازه مذکور به کار تعمیر دوچرخه اشــتغال داشتند. با توجه به موقعیت 
محل و مشخصات ملک شامل ابعاد و مساحت عرصه و نوع اعیانى و کاربردى و سایر عوامل موثر 
در موضوع شش دانگ عرصه و اعیان و امتیاز انشعاب برق به اضافه ارزش افزوده تجارى پالك 
ثبتى 2516/7 بخش 3 ثبت اصفهان در شرایط فعلى تاریخ مباشرت به انجام کارشناسى جمعا به 
مبلغ 750/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان به عنوان قیمت پایه برآورد و ارزش 
یابى مى گردد. در نتیجه ارزش 65/708 حبه مشاع آن به مبلغ 684/467/671 ریال ارزیابى که 
مقدار 62/58 حبه آن معادل مبلغ 651/873/973 ریال بابت طلب محکوم له و نیز مقدار 3/128 
حبه مشــاع آن به مبلغ 32/593/698 ریال بابت حق االجراى دولتى ارزیابى مى گردد. م الف: 

262716 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/542
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962305 ج/6 له خانم مطهره حاتمى و علیه آقاى مجتبى نظرى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 2/243512800 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى که در 
اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى شــخص ثالث آقــاى على نظرى ملک خود را 
جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت. در تاریخ 1397/9/14 ساعت 11 صبح 
در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 29/369 حبه 
مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 111 فرعى از 204 اصلى بخش یک که 
در مرحله استانداریى سازى به پالك 204/156 تبدیل شده است با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى آقاى على نظرى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10٪ درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: بازگشت به ابالغیه شماره 1/12033/02 مورخ 97/7/4 
منضم به شماره 962305 مورخ 97/7/4 شعبه ششم اجراى احکام استان اصفهان موضوع ارزیابى 
پالك ثبتى 204/111 بخش یک اصفهان ملکى آقاى على نظرى اینجانبان هیئتى کارشناسان 
منتخب راه و ســاختمان در تاریخ 97/7/5 در معیت نماینده محتــرم کالنترى و خانم حاتمى از 
محل مورد نظر واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ عباســى- بازار ملت- طبقه اول- کدپســتى 
8144914559 بازدید و نســبت به معاینه محلى و مطابقت ســند ارائه داده شده با محل اقدام و 
با توجه به بررسى مدارك ابرازى توســط آقاى على نظرى و خانم حاتمى و تحقیقات انجام شده 
گزارش کارشناسى به شــرح زیر تقدیم مى گردد: موقعیت و مشخصات ملک: ملک موردنظر به 
صورت یک واحد تجارى با مســاحت 23/95 مترمربع واقع در طبقه اول بازار ملت با قدرالسهم و 
حق استفاده از پارکینگ مشاعى شماره 27 فرعى و پارکینگ شماره 39 فرعى واقع در زیرزمین 
است. مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان فروشــگاه با توجه به سند مالکیت شماره 975022 ب 
93 مورخ 94/2/6 متعلق به اقاى على نظرى مى باشد که در حال حاضر با توجه به پروانه کسب 
شماره 1434824014 مورخ 94/12/17 توســط آقاى على نظرى به عنوان دفتر مشاور امالك 
سپیدار و مقدار 12 متر مربع آن طبق سند اجاره شــماره شناسه 139651155858000017 از 
تاریخ 95/12/1 به مدت سه ســال با اجاره ماهیانه یک میلیون ریال توسط خانم نجمه نظرى به 
عنوان دفتر وکالت مورد استفاده است. نماى شمالى محل موردنظر سنگ پالك و ستون داخلى 
دیوارها با دکوراسیون چوبى ام دى اف و سقف کناف و پوشش کف سرامیک و درب ورودى چوبى 
و درب کرکره برقى- آبدارخانه داراى کابینت ام دى اف و داراى اشتراکات آب و برق و فاضالب 
و سرمایش و گرمایش با کولر کازى سرد و گرم مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موارد فوق 
و بررسى هاى انجام شده و با عنایت به موقعیت ملک نحوه ى اســتفاده امکانات و نوع کاربرى 
قدمت ساختمان و مصالح مصرفى ارزش زمین و ساختمان در محل، نظریه کارشناسى به شرح زیر 
تقدیم مى گردد: قیمت پایه عرصه و اعیان شش دانگ پالك موردنظر شامل کلیه حقوق تجارى 
و مالکانه معادل پنج میلیارد و پانصــد میلیون ریال (5/500/000/000 ریال) برآورد و اعالم مى 
گردد. در نتیجه ارزش 29/369 حبه مشــاع آن به مبلغ 2/243512800 ریال ارزیابى که مقدار 
1/395 حبه مشــاع آن به مبل غ 106/638/704 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 27/974 
حبه مشــاع آن به مبلغ 2/136/874/096 ریال بابت مطالبات محکوم علیه ارزیابى مى گردد. م 

الف: 270651 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/109
ابالغ رأى

شماره پرونده: 488/96 شماره دادنامه: 454/97 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: عیســى جمشیدى پبدنى فرزند امیر- نشــانى: زرین شهر خ ش رجایى 
بلوار حریت آینده سازان 2 پالك 33 خوانده: سیامک نقدى سده فرزند جمشید- نشانى: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى عیسى جمشــیدى پبدنى فرزند امیر به طرفیت آقاى 
سیامک نقدى سده فرزند جمشید به خواسته تقاضاى صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
33/584/809 ریال بابت خسارت دیرکرد واریزى به حساب بانک سپه و استرداد دو فقره چک به 
شماره 948831 و 948832 جمعا مقوم به 250/000/000 ریال به شرح تقدیمى شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و توجها به اظهارات خواهان در جلســه مورخ 96/5/19 شورا که درخواست 
استرداد دو فقره چک به شماره هاى 948831 و 948832 شده است و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
وقت دادرسى در جلسه شــورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و مستندات 
ابرازى وى به عمل نیاورده است نتیجتًا، شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198 و 519 قانون دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به استرداد دو فقره چک به شماره 
هاى 948831 و 948832 بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 419/810 ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ســپس به مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان مى باشــد. م الف: 282886 امیریان- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)  /8/327
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 655/97 ح 4- 97/8/14 ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم آرزو 
محمدى دادخواستى به مبلغ الزام به انتقال ســند بطرفیت آقاى منوچهر افشارى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 655/96 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 97/10/1 ساعت 
9 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى  ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 282941 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /8/329
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710423640800124 شماره پرونده: 9609983640800524 شماره بایگانى 
شعبه: 960528 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9710093640800503 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9709973640800358 محکوم علیه 1- غفار هادى فرزند ناصرقلى 
نشانى: ورنامخواست خیابان شریعتى مســجد باب الحوائج کوچه شهریار پالك 19، 2- جمشید 
هادى نشانى: مجهول المکان 3- احترام هادى فرزند ناصرقلى نشانى: اصفهان خیابان بزرگمهر- 
خیابان رکن الدوله- ك 73- ك مهرگان- منطقه 4 پالك 15 منزل شــخصى اسدى 4- سعید 
هادى فرزند ناصرقلى نشانى: استان اصفهان- شهرســتان لنجان- شهر ورنامخواست- خ امام 
کوچه کرامت بن بســت کرامت پ 195، 5- ایران هادى فرزند ناصرقلى نشانى: ورنامخواست 
خیابان الغدیر جنب ســید ابراهیم کوچه شهید مجتبى حســینى کوچه سپیده کاشانى پالك 20 
محکوم اســت به بطالن قرارداد مابین خواهان اســفندیار هادى ورنامخواستى فرزند ناصرقلى 
نشانى: ورنامخواست جنب ســید ابراهیم خیابان الغدر کوچه شهید سى مجتبى حسینى ذکریاى 
2 و مرحوم ناصرقلى هادى به تاریــخ 85/3/20 و پرداخت مبلــغ 35000000 ریال به انضمام 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1391/9/6 زمان خرید مجدد ملک از سوى خواهان از آقاى علیرضا 
جاللى به موجب دســت نویس عادى حاشیه ســند مورخ 85/3/20 و پرداخت مبلغ 2500000 
ریال بابت هزینه دادرســى از ماترك مرحوم ناصرقلى هادى در حق خواهان و نیم عشر در حق 
دولت راى نسبت به غفار- جمشید- ایران هادى غیابى است. 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 شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون 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). اســتان 
اصفهان- شهرستان زرین شهر- خیابان آیت ا... کاشانى- ساختمان دادگسترى. م الف: 282813 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)  /8/330
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مصطفى آیتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده رسول خزائیلى 
به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
271/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/09/25 ســاعت 02:45 عصر 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 دادرســى 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. 282953/م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/324
 اخطار اجرایى

شماره 1468/96 به موجب راى شماره 1468/96 تاریخ 96/11/15 حوزه5 امیر آباد  شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.وحید فیروزى -2.مهدى 
عرب پور  به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به صورت تضامنى به پرداخت  مبلغ بیست 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار صدو بیست وپنج هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/11/30 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام 
محاسبه مى گردد.محکوم له: سید حسین مطلبى اسفیدواجانى با وکالت :خانم سمیرا سلمانیان   به 
نشانى: تیران جنب بیمارستان بهنیا روبروى ورزشگاه تختى . ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 282712/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/325
 اخطار اجرایى

شماره 165/97 به موجب راى شماره 385 تاریخ 97/04/09 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.کامبیز جمالى مقدم  ،2.کاوه جمالى 
مقدم  ، به نشانى مجهول المکان محکوم است به خواندگان به حق تضامنى محکوم به پرداخت 
مبلغ  یکصد وبیســت  میلیون ریال 120/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1775000ریال معــادل  صدو هفتاد وهفت  هــزار و پانصد  تومان به عنوان هزینه دادرســى و 
ابطال تمبر ازباب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل وپرداخت خســارت تاخیر تادیه سر 
رسید 94/05/25 به مبلغ ســى میلیون ریال 94/02/15به مبلغ سى میلیون ریال و 93/12/15 
به مبلغ سى میلیون ریال و 93/10/05 ســى میلیون ریال در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشر 
دولتى .محکوم له: مجتبى ســفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد –خ :امام 
کوى ارشاد ،مقابل حسینیه ارشــاد،کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشــاد ، پ:5،کد پستى 
8513654351.- ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 282635/م الف-شعبه 

یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/326                                                       
 اخطار اجرایى

شماره 166/97 به موجب راى شماره 384 تاریخ 97/04/09 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.على اکبر رجبى ،2.یاسر شایگان 
،3.میثم شریفى، به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به خواندگان به حق تضامنى محکوم 
به پرداخت یکصد وهفت  میلیون ریال 107/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1435000ریال معادل  صدو چهل وسه هزار و پانصد تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
ازباب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل وپرداخت خسارت تاخیر تادیه سر رسید 96/07/10 
دهم /مهر /نودو شش لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشر دولتى .محکوم له: 
مجتبى سفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد –خ :امام کوى ارشاد ،مقابل 
حسینیه ارشاد،کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد ، پ:5،کد پستى 8513654351.- ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 282629/م الف-شــعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/8/328
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 722/97 دادنامه 902-97/07/26 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم  خواهان: مجتبى سفرى  نشانى: نجف آباد .شهرك آزادگان .مسکن مهر 
.ورودى اول .مجتمع مســکونى هســتى .طبقه چهارم .واحد15 . وکیل خواهان :مجتبى حقیقى 
به نشانى: نجف آباد .خیابان امام .کوى ارشاد .مقابل حســینیه ارشاد .کوچه شهید احمد موحدى 
.مجتمع ارشــاد .پالك: 5  خوانده: امین فروزنده.نشــانى مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 107296 به تاریخ 96/12/20  جمعا به مبلــغ 200/000/000 ریال  
گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت 
مجتبى حقیقى  به طرفیت امین فروزنده به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/595/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/12/20 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد282628/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم 

شهرستان نجف آباد/ 8/331
 ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 97/08/03-933 شــماره پرونــده: 729/97 –(راى دادگاه) درباب دعوى: 
مجتبى ســفرى باوکالت مجتبى حقیقى به طرفیت:کیانوش کاظمى دهنده  به خواســته مطالبه 
(یکصدوبیست وپنج میلیون ریال )125/000/000 ریال وخسارت دادرسى وتاخیر تادیه به استناد 
چهار فقره چک به شماره به تارخ سر رســید: 631690(93/05/30)- 631691(93/06/30)-

631692(93/07/30) -631693(93/08/30)- عهده بانک ملى ایران با توجه به گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوطه نیز گواهى شده 
و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده 
جهت دفاع لذا دعوى را مدلل تشخیص  و مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 
515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل 
خواسته و خسارت دادرسى به میزان (یک میلیون و هشتصد وچهل هزار ریال )1/840/000 ریال و 
همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/06/15 بر مبناى نرخ اعالمى 
بانک مرکزى درحق خواهان صادر ،اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف بیســت روز قابل 
واخواهى در این مرجع وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 
مى باشد .ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ تقدم دادخواست 
با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314قانون تجارت وصراحت ماده 286 همان قانون دارنده 
ى چک درصورتى مى تواند از مزایاى اســناد تجارى در برابر دارنده باحسن نیت استفاده نماید 
که در ظرف یک ســال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه 
ومزایاى تجارى از آن سلب و درواقع از حکومت اســناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر 
تادیه بر مبناى ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو 
در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مســتند به ماده 197 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر بى حقى در خصوص مورد صادر اعالم مى نماید .این راى حضورى وظرف 20روز از 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد.282608/م الف  سید 

امید قاضى عسگر-قاضى شعبه 11شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/332
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 727/97 دادنامه 905-97/07/26 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم  خواهان: مجتبى ســفرى  نشانى: نجف آباد شهرك آزادگان .مسکن مهر 
.ورودى اول .مجتمع مســکونى هســتى .طبقه چهارم .واحد15 . وکیل خواهان :مجتبى حقیقى 
به نشانى: نجف آباد .خیابان امام .کوى ارشاد .مقابل حســینیه ارشاد .کوچه شهید احمد موحدى 
.مجتمع ارشــاد .پالك: 5  خوانده: امین فروزنده نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 283359 به تاریــخ 96/10/30 جمعا به مبلــغ 100/000/000ریال  
گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت 
مجتبى حقیقى  به طرفیت امین فروزنده به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال(یکصدمیلیون ریال) 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/345/000 ریال (دومیلیون سیصدو چهل و پنج هزار ریال) 
به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/10/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد282595/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد/ 8/333

 حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالعظیم پژند بشناسنامه شــماره  203  به شرح دادخواست کالسه 97/1518  از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان اسماعیل 
پژند بشناسنامه شــماره 333  در تاریخ 21/ 1397/07  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 

عبارتند از : 1-عبدالعظیم پژند شماره شناسنامه 203 نســبت پدر 2-اهورا پژند شماره شناسنامه 
1276109156 نســبت فرزند 3- ارشیا پژند شــماره شناســنامه 1100605861 نسبت فرزند 
4- مهتاب قربانى مهر شماره شناسنامه 2230 نسبت همسر 5- ماه جان ململى دره ولى شماره 
شناسنامه 6886 نسبت مادر  ، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصــورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 

282835  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/334 
اخطار اجرایى

شماره 123/97 به موجب راى شــماره 414 تاریخ 97/04/27 حوزه دوم   شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على نجار  به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ :یکصدو ده میلیون ریــال بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 
1/500/000ریال بعنوان هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید 1394/12/20لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى مى باشــد. محکوم له: مجتبى سفرى(با 
وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشــانى: نجف آباد –شــهرك آزادگان –مسکن مهر –ورودى 
اول-مجتمع مسکونى هستى-طبقه چهارم –واحد 15- 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 بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 282570/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/335
 اخطار اجرایى

شماره 167/97 به موجب راى شماره 387 تاریخ 97/04/09 حوزه یازدهم   شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على اکبر اصفهانى  به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ :سى وپنج  میلیون ریال معادل ســه ملیون وپانصد هزار 
تومان  بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 535000 ریال معادل پنجاه وسه هزار وپانصد تومان 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 1394/10/30(سى ام /ده /نودوچهار )لغایت اجراى حکم و 
همچنین پرداخت نیم عشر دولتى . محکوم له: مجتبى سفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به 
نشانى: نجف آباد –شهرك آزادگان –مسکن مهر –ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى-طبقه 
چهارم –واحد 15- ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 282567/م الف-شعبه 

یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/336
 اخطار اجرایى

شماره 131/97 به موجب راى شــماره 413 تاریخ 97/04/27 حوزه دوم   شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه روح اله جهاندیده به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ :45/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
665/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 1394/11/20 لغایت اجراى 
حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت 2/250/000ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى 
باشد. محکوم له: مجتبى ســفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد –شهرك 
آزادگان –مسکن مهر –ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى-طبقه چهارم –واحد 15.- ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 282564/م الف-شعبه دوم  حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 8/337
 اخطار اجرایى

شماره 128/97 به موجب راى شــماره 429 تاریخ 97/05/01 حوزه دوم   شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابو طالب قلعه به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ :70/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 970/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک مورخ 93/12/17 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت 
3/500/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشــد. محکوم له: مجتبى سفرى(با وکالت آقاى 
مجتبى حقیقى) به نشــانى: نجف آباد –شهرك آزادگان –مســکن مهر –ورودى اول-مجتمع 
مسکونى هســتى-طبقه چهارم –واحد 15.- 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 اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

282553/م الف-شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/338
 اخطار اجرایى

شماره 129/97 به موجب راى شــماره 412 تاریخ 97/04/27 حوزه دوم   شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رحمت اهللا حســینى پور به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ: 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 430/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چک مورخ 96/04/30 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخــت 1/500/000 ریال  بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشــد. محکوم له: 
مجتبى ســفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد –شهرك آزادگان –مسکن 
مهر –ورودى اول-مجتمع مسکونى هســتى-طبقه چهارم –واحد 15.- ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 282549/م الف-شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/339

 اخطار اجرایى
شماره 168/97 به موجب راى شماره 386 تاریخ 97/04/09 حوزه یازدهم   شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن کیانى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ :یکصدو چهــار میلیون ریــال104/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ 3/900/000 ریال معادل سیصدو نود هزار تومان به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید مورخ 96/06/04 چهل میلیون ریال و 94/07/20به مبلغ بیست ونه میلیون ریال 
و 94/07/05 به مبلغ سى و پنج میلیون ریال لغایت اجراى حکم درحق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر دولتى مى باشد. محکوم له: مجتبى سفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف 
آباد –خ :امام کوى ارشاد ،مقابل حسینیه ارشاد،کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد ، پ:5،کد 
پســتى 8513654351.- 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 282544/م الف-شعبه 

یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /8/340
 اخطار اجرایى

شماره 184/97 به موجب راى شــماره 184/97 تاریخ 97/05/06 حوزه 5 امیر آباد   شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد قاسمى فرزند اکبر به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ : چهار میلیون ودویست ونود هزار تومان 
بابت اصل خواسته و مبلغ صدو بیســت ونه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سر رسید 96/07/15 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت  
نیم عشــر دولتى در حق صندوق دادگســترى نجف آباد که توســط اجراى احکام محاسبه مى 
گردد. محکوم له: مجتبى ســفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد –خ :امام 
کوى ارشاد ،مقابل حسینیه ارشــاد،کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشــاد ، پ:5،کد پستى 
8513654351.- ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 282541/م الف-شعبه 

پنجم امیر آباد  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/341
 اخطار اجرایى

شماره 130/97 به موجب راى شــماره 428 تاریخ 97/05/01 حوزه دوم   شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عبد الکریم آرش به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ :183/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
2/565/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک به شــماره 795397 -96/02/30 به مبلغ سى وسه میلیون ریال 
و 795398-96/08/30 به مبلغ پنجــاه میلیون ریــال و 795399 -96/09/30 به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال و 795400 -96/11/30 به مبلغ پنجاه میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت 9/150/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: 
مجتبى ســفرى(با وکالت آقاى مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد –شهرك آزادگان –مسکن 
مهر –ورودى اول-مجتمع مسکونى هســتى-طبقه چهارم –واحد 15.- ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 282537/م الف-شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/342

 اجرائیه
شــماره اجرائیــه : 9710423759100320 تاریــخ تنظیــم : 6 / 8/ 97 شــماره پرونــده : 
9709983759100462 شماره بایگانى : 960473 محکوم له ملیکاخلیلى فرزندفردین به نشانى 
اصفهان شاهین شــهر شــهرگزوبرخوار- محکوم علیه : مندنى خلیلى فرزندعلى میرزابه نشانى 
مجهول المکان  -محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه 
مربوطه 9709973759100026 محکوم علیه محکوم اســت  به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده 
میلیون و هشتصد هزارتومان درحق خواهان بابت قیمت ملک مذکوروپرداخت 11/140/000ریال 
خسارات دادرسى  و خسارت تاخیر تادیه از زمان  طرح دادخواست (96/6/6) لغایت یوم الوصول 
که توسط واحد اجراى احکام حقوقى محاســبه مى گردد و هزینه اجرا برعهده محکوم علیه مى 
باشد که محاسبه آن برعهده اجرامى باشد محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1 – 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى ) 2 – ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3 – مالى معرفى کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
. چنانچه خود را قادر به اجرا مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 

دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود ( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394 
) 4 – خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت 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 بــه دیگرى به هرنحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات محکوم مى شود . 
ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394 ) 6 – چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود . ( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) منشى 281454 /م الف زهراباوقار - شــعبه 1دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 

شهرومیمه /8/343 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شــماره دادنامه : 9709973760000798 تاریخ تنظیم : 28 / 7 / 1397 شماره 
پرونده : 9709983760000438 شــماره بایگانى : 970454 درخصوص دعوى آقایان شهروز 
بیدارى فرزند محمد به نشانى اصفهان شهرستان شاهین شــهر خ سعدى جنوبى فرعى 1غربى 
پالك 47واحد3وشاهین بیدارى فرزندمحمدبه نشــانى اصفهان شهرستان شاهین شهر خیابان 
نظامى فرعى 8غربى پالك 28واحد1به طرفیت حســین احمدى فرزنداحمدبه نشانى اصفهان 
شهرستان شاهین شهر خانه کارگر خیابان شمس تبریزى میانى فرعى 2غربى پالك 128ومهدى 
پهلوان باغ بادرانى فرزندرحیم به نشانى اصفهان خیابان کاشانى روبه روى ایران خودروقنادیان 
– فروشگاه لباس فروشى پرستو به خواســته الزام به انتقال سندیک دستگاه خودروپژو پارس به 
شماره انتظامى 855ل 73ایران 43وخسارات دادرســى مقوم به دویست میلیون وصدهزارریال 
دادگاه بامالحظه شرح دادخواست ومستندات ابرازى شامل تصویرمصدق سندمالکیت خودروکه 
به نام آقاى پهلوان مى باشد وهمچنین سندمالکیت نیروى انتظامى که به نام آقاى شهروزبیدارى 
مى باشد لذادادگاه باعنایت به این که خدشه اى به مستندات خواهان به عمل نیامده است دعوى 
ایشان راوارددانسته ومستندابه مواد 10و219و220قانون مدنى آقاى مهدى پهلوان رابه الزام به 
تنظیم وانتقال سند رسمى خودروموصوف درحق آقاى شهروزبیدارى محکوم مى نماید وهمچنین 
آقاى حسین احمدى رابه پرداخت خسارات دادرسى مستندابه مواد515و519 قانون آیین دادرسى 
مدنى محکوم مى نماید آقاى شاهین بیدارى راذینفع ندانسته ومستندابه بند4ماده 84قانون آیین 
دادرسى مدنى قراررددعوى ایشــان راصادرواعالم مى نماید . راى  صادره ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم تجدید نظراســتان مى باشد وازطرف آقاى حســین احمدى قابل واخواهى 
دراین شعبه وظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر مى باشد 281531 /م الف وحید 

هادى  - رییس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/ 8/344 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى کمال دشمن زیارى و آقاى محمد مورى على جمعه  
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 96 / 627 ش 
4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 13 / 10/ 97ســاعت 10 صبح  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 . 281809 /م الف مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/  8/345 
ابالغ وقت رسیدگى

ابــالغ دادگســترى- شــماره ابالغیــه : 9710103760005421 شــماره پرونــده : 
9709983760000639 شماره بایگانى شعبه : 970656 تاریخ تنظیم : 10/ 8/ 97 آگهى ابالغ 
وقت رسیدگى ودادخواست وضمائم به آقاى  امراله – اســداله - حسن مسیبى – داوودداوودى 
فرزندعباسقلى – رسول ســرجوئى فرزندمحمدحسین  خواهان آقاى علیرضاعارفان دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى امراله – اسداله – حسن مسیبى – داوود داوودى فرزندعباسقلى – رسول 
سرجوئى فرزندمحمدحسین به خواســته الزام به تنظیم ســند مطرح که به این شعبه ارجاع وبه  
شماره پرونده کالسه 9709983760000639شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 
شهرثبت ووقت رســیدگى مورخ 97/9/28ساعت 11:00تعیین که حســب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده ماده 73 قانون آدم  به علــت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت دریکى ازجرایدکثیراالنتشار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى  دادخواست وضمائم 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگى دردادگاه حاضرگردد - 281886 /م الف الهام دریس 
- مدیر دفتردادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /  8/346 

اخطار اجرایى
محکوم علیه 1- روح اله جهانگیرى 2- ســجادمیریان به نشــانى  مجهول المکان محکوم له : 
مجید سلطان زاده  ف : على اکبربه نشانى :گزخ حافظ پالك 30 محکوم به : بموجب راى شماره 
300تاریخ 97/5/1 حوزه 6شوراى حل اختالف شهرســتان گز-  محکوم علیه محکوم است به 
صورت تضامنى پرداخت مبلغ یکصدوهشــتادمیلیون ریال بابت اصل خواســته ومبلغ دومیلیون 
وسیصدوبیســت وچهارهزارریال هزینه دادرســى وپرداخت خســارت تاخیرتادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى ازتاریخ سررسیدچک 93/7/15لغایت زمان اجراى حکم درحق محکوم له 
وپرداخت نیم عشراجرایى درحق صندوق دولت - ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید .  281887 /  

م الف دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف شهر گز /8/347 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 212 ش 2 ح  شماره دادنامه 391 تاریخ رسیدگى :97/7/4 
درخصوص دعوى خواهان حسین  مقیمى فرزندمحمد به نشانى شاهین شهر – گلدیس خیابان 
ابوذرفرعى 3شرقى پ 86واحد1بطرفیت خوانده حسین کریمیان کا کلى فرزند نقد على به نشانى 
مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 991/ 123/ 22 ریال به اســتناد پرینت بانکى دررابطه 
با کسراقســاط به خاطر ضمانت بانک ملى ازتاریــخ 93/2/19به انضمام خســارت تاخیرتادیه 
تازمان وصول وتقاضاى صدورقرار شــوراباتوجه به محتویات پرونــده واظهارات خواهان وعدم 
حضورخوانده باابالغ اخطار ختم رســیدگى رااعالم وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
24/113/991ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 300/000ریال بابت هزینه دادرسى وبابت 
هزینه الصاق تمبر به دادخواســت وضمائم آن وخســارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست 
97/5/6لغایت زمان اجراى حکــم درحق خواهان صادر واعالم مى نمایــد راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه محترم تجید نظر اســتان اصفهان مى باشد. 281906 /م الف 

سیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه 2شوراى حل اختالف  شاهین شهر/  8/348 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 218 ش 5ح  شماره دادنامه 429– 16 / 7 / 97 درخصوص 
دادخواست حسین مقیمى فرزند محمد بنشانى شاهین شهر گلدیس خ ابوذر 3 شرقى پ 86 واحد 
1به طرفیت حسین کریمیان کاکلکى فرزند نقد على مجهول المکان  به خواسته مطالبه  طلب به 
استناد1فقره سفته به شماره خزانه دارى کل 214268به مبلغ 96/000/000ریال به انضمام هزینه 
دادرسى وتاخیرتادیه  بدین شــرح که خواهان ابرازنمودخوانده مبلغ خواسته رابابت سفته مذکور 
به وى مدیون است خوانده علیرغم ابالغ نشرآگهى درجلســه حضورنیافته است  لذاشورا باتوجه 
به رویت اصول مدارك واســتصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان رابرمطالبه ى خواسته ثابت 
تشخیص داده ومســتندابه ماده به ماده 1301قانون مدنى وماده 198قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 96/000/000ریال بابت اصل خواسته وبه استنادمواد 
515-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى مبلغ 1/200/000ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/4/27 براساس شاخص اعالمى  بانک مرکزى که حین 
اجراى حکم محاسبه خواهدشددرحق خواهان صادرواعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع وپس ازآن ظرف بیست روزقابل 
اعتراض ورســیدگى محاکم عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشــد 281909 /م الف  مجتبى 

رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر /8/349 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شــماره دادنامه : 9709973760000778 تاریخ تنظیم : 23 / 7 / 1397 شماره 
پرونده : 9709983760000349 شماره بایگانى : 970359 درخصوص دعوى آقاى سیدعلیرضا 
موسویان حجازى فرزندســیداکبرباوکالت خانم الهام ابوالحسنى خوراســگانى فرزند قربانعلى 
به نشــانى اصفهان خوراســگان خ طالقانى ك شهید محســن ایوبى پالك 53به طرفیت آقاى 
اصغرعنوانى فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان – شهرســتان شاهین شــهر ومیمه شهرك 
میالد خ قائم خ کوثر فرعى ششــم شــرقى منزل اول سمت راســت ط1منزل مقیمى کدپستى 
8318883441به خواســته اســترداد عین شــش هزارگرم طالى هجده عیارمقوم به بیســت 
میلیون وصدهزارریال بدین شــرح که وفق دادخواســت تقدیمى وکیل خواهان اظهارداشــته 
موکل این میزان طالرابه طورامانت به خوانده داده است تامین آن راپس ازمطالبه استردادنماید 
لیکن خوانده متوارى گردیده وتقاضاى محکومیت وى رادارم که خوانده به وســیله نشــرآگهى 
دعوت لیکن حضورنیافته ودفاعى به عمل نیاورده اســت دادگاه باعنایت به مســتندات تقدیمى 
شــامل دوفقره فاکتوربه شــماره هاى 4145مورخ 96/2/30و4161مورخ 96/3/8ومستندابه 
مواد10و219و220قانون مدنى ومواد 198-515-519قانون آیین دادرسى مدنى خوانده دعوى 
رابه الزام به استرداد شش کیلوگرم طالى هجده عیاروبه پرداخت خسارات دادرسى درحق خواهان 
محکوم مى نماید . راى صادرشــده غیابى بوده وظرف بیســت روزقابل واخواهى دراین دادگاه 
وسپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى تجدیدنظراستان اصفهان است 
. 281965 /م الف وحید هادى  - رییس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/ 8/350 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9710423653400160 شماره پرونده: 9209983653401638 شماره بایگانى 
شعبه: 921768 تاریخ تنظیم: 29 / 07 / 97 – مشخصات محکوم له/محکوم لهم: محسن رهنما 
فرزند خداداد نشانى فالورجان روســتاى زفره خ مولوى پ 123 - مشــخصات محکوم علیه/

محکوم علیهم: 1- محسن رئیســى فرزند ناصر 2- حامد قربانى خراجى فرزند منوچهر 3- سید 
على موسوى هر سه مجهول المکان -مشــخصات نماینده قانونى محکوم له : محمد اله دادیان 
فرزند صادق به نشانى خیابان وحید نبش حســین آباد مجتمع تجارى عسگرى ( الماس غرب) 
طبقه سوم واحد7 وکیل محســن رهنما -محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309973653400895 محکوم علیه محکوم است به متضامنا 
محکوم به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام خسارات دادرسى 
اعم از هزینه دادرســى به مبلغ 3/060/000 و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در مرحله بدوى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 92/04/28 لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت نیم 
عشر در حق صندوق دولت.  محکوٌم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى).2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم 
به بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
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) م الف 282879 مدیر 
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«کاهو» انواع مختلفى دارد اما در هر حال این 
سبزى خوشمزه حاوى میزان زیادى آب، ویتامین 
و مواد معدنى مختلفى است.  کاهو هر چه سبزتر 
باشد بهتر است. در ادامه با گوشه اى از خواص این 

سبزى آشنا مى شوید.

کم کالرى و بدون چربی
اگر دچار کالرى هراسى هستید، بدانید که هر 100 گرم کاهو 
حدود 12 کالــرى دارد. به همین دلیل می توان این ســبزى را 
همراه خوب الغرى و تناسب اندام دانست. کاهو فاقد چربى است 
و می توانید با خیال راحت از آن مصرف کنید. این سبزى پرخاصیت 
حاوى فیبر و سلولز است. بنابر این عالوه بر اینکه شما را به خوبى سیر 

می کند، باعث بهبود گوارش نیز می شود. همین تأثیر نیز باعث می شود 
که در کوتاه مدت به راحتى وزن کم کنید. فیبرها همچنین باعث دفع 

اسیدهاى صفراوى می شود.

داشتن قلبى سالم
ویتامین C و بتاکاروتن موجود در کاهو از اکســایش کلســترول 
پیشگیرى می کنند. در نتیجه امکان تجمع پالك ها و تشکیل لخته 
کاهش پیدا می کند. 500 گرم کاهو حاوى 40درصد نیاز روزانه ما 
به اسید فولیک است و 10 درصد نیاز روزانه به فیبر را تأمین می کند. 
نتایج پژوهش هاى محققان نشان می دهد هرچه جذب اسیدفولیک 
از طریق مواد غذایى باالتر باشد، خطر ابتال به سکته مغزى و بروز 

بیماري هاى قلبى و عروقى کاهش پیدا می کند.

مقابله با بی خوابی
 متأسفانه هر روز به تعداد افرادى که از بی خوابى رنج می برند، افزوده 
می شود. مایع ســفید رنگى که با خرد کردن کاهو سرازیر می شود، 
«الکتوکاریوم» نامیده می شــود. الکتوکاریــوم خواص آرامبخش 

مشابه مواد مخدر دارد اما فاقد عوارض جانبى آن است. 

طعم دلچسب
کاهو با وجود اینکه کم کالرى اســت اما طعم دلچسب و کمابیش 
شیرینى دارد. این سبزى پرخاصیت، عالوه بر اینکه سالم است لذت 
فراوانى به مصرف کننده می دهد. ترکیب کردن آن با ســبزیجات 
دیگرى مانند کلم، خیــار، گوجه فرنگی، کلم قرمز و...  باعث جذب 

مواد معدنى و ویتامین هاى بیشترى می شود.

وســواس، یکى از بیمارى ها و مشــکالت روانى و 
رفتارى است. وســواس در اواخر دوره کودکى و یا 
در دوران بلوغ شــروع مى شــود و توجه والدین به 
رفتار کودك مى تواند در تشخیص زودتر این مسئله 
تأثیرگذار باشد. این مســئله ممکن است در ابتدا با 
کارهاى ساده مانند بیش از اندازه حساس بودن روى 
نحوه قرار گیرى وسایل یا شســتن مکرر دست ها 

شروع شود اما رفته رفته شدیدتر مى شود.
 براى درمان وســواس در کنار درمان هاى رفتارى 
که به کمک روانشــناس انجام مى شود، تغذیه نیز 
مى تواند تأثیرگذار باشد. از همین رو در این مطلب 
قصد داریم بهترین خوراکى ها براى درمان وسواس 

را معرفى کنیم.

روزتان را با خوردن بلغور جوى دوسر 
آغاز کنید

جوى دوســر یکى از بهترین داروهاى طبیعى براى 
درمان وســواس  اســت و شــما باید روز خود را با 
صبحانه اى از بلغور جوى دوسر شــروع کنید. شما 
مى توانید پــوره  آن را صبح ها بخوریــد چرا که به 
جلوگیــرى از اضطراب و حمالت هــراس در افراد 
مبتال به وسواس کمک مى کند و بدن را آرام مى کند.

 
ریواس

 ریواس یکى از مهمترین خوردنى هایى اســت که 
مى تواند روى برطرف کردنوسواس اثر داشته باشد. 
ریواس ضمنًا یــک صفرابر قوى نیز اســت؛ یعنى 
خوردن آن باعث ترشح مقادیر زیادى صفرا از کیسه 

صفرا به درون روده مى شود. 
ریواس داراى کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، 
ویتامین A، مقادیــرى ویتامین C و ویتامین هاى 

دیگر است.

از فرنجمشک استفاده کنید
این داروى گیاهِى تسکین دهنده از قدیم االیام براى 
درمان بیمارى هاى ناشى از اختالل سیستم عصبى 
استفاده مى شده  اســت. گیاه فرنجمشک اثر بسیار 
آرام بخشى روى سیســتم عصبى دارد و یک درمان 
طبیعى مناســب براى افراد مبتال به وسواس است. 
این گیاه دارویى به طور مؤثــرى مانع از اضطراب، 
افسردگى، سردرد و طپش قلب مى شود و بى خوابى 

را درمان مى کند.

غذاهاى غنى از ویتامیــن B12 را در 
برنامه  خود قرار دهید

کمبود ویتامیــن B12 یا «کوباالمیــن» مى تواند 
سبب خســتگى، افســردگى و کم خونى شود، در 
حالى که کمبود مزمن این ویتامین ممکن است به 
آسیب دیدن مغز و سیســتم عصبى مرکزى منجر 
شــود. کمبود B12 همچنین مى تواند در بسیارى 
از آدم ها ســبب بروز بیمارى وسواس شود. برخى از 
بهترین منابع غذایى ویتامین B12 عبارتند از جگر، 
ماهى، محصوالت غنى شده  سویا، لبنیات کم چرب 

و تخم مرغ. 

غذاهاى غنى از منیزیم مصرف کنید  
منیزیم به ریلکس شــدن بدنتــان کمک مى کند و 
یک ماده معدنى ضرورى اســت که بدن شما براى 
حفظ کارکرد طبیعى عضالت و سیستم عصبى نیاز 
دارد. این ماده    معدنى به تقویت سیستم ایمنى بدن، 
محکم کردن اســتخوان ها و حفظ ریتم قلب کمک 

مى کند.
بعضى از منابع خوراکى غنــى از منیزیم عبارتند از 
سبزیجات برگ دار تیره، آجیل، دانه ها، لوبیا، عدس، 
غالت سبوس دار، آووکادو، موز و میوه هاى خشک. 

باید بدانیم که با یک منبع غذایى بســیار غنى و 
با ارزش رو به رو هستیم. منبعى سرشار از فیبر، 
پروتئین و بســیارى از ویتامین ها و مواد معدنى 

کلیدى براى بدن انسان. 
در ادامه از خواص نخود به شما خواهم گفت که 
مصرف نخود چه مزایاى بالقوه اى براى سالمتى 

تان مى تواند داشته باشد.

بهبود سطح قند خون
یکــى از خــواص نخود این اســت کــه دارى 
فیبر باالیى اســت و وجود فیبر بــاال در برنامه 
غذایــى بیمــاران دیابتى، باعث بهبود ســطح 
قند خــون، انســولین و چربى خون ایــن افراد
 مى شــود. مقدار توصیه شــده فیبر براى زنان 
21 تا 25 گرم و براى مــردان 30 تا 38 گرم در 

روز است.

سالمت استخوان ها
آهن، فسفات، کلســیم، منیزیم، منگنز، روى و 
ویتامین K موجود در نخود به حفظ ســاختار و 
قدرت استخوان ها کمک مى کند. همه این مواد 
معدنى براى حفظ سالمتى ساختار استخوان ها 
الزم اســت. به عنوان مثال ویتامین k موجب 
جذب کلســیم شــده و از دفع آن توســط ادرار 

جلوگیرى مى کند.

کاهش فشار خون
پتاســیم موجود در نخود با اثر روى تأخیر خون 
شاهرگ، باعث کاهش فشار خون مى شود. هر 
چند که از یاد نبرید که کاهش ســدیم دریافتى 
(نمک) مؤثرترین عامل در کاهش فشــار خون 

است.

سالمت قلب
محتواى فیبــر بــاال، پتاســیم، ویتامین C و 
ویتامیــن B6 همه از ســالمت قلــب حمایت

مى کنند و از خواص نخود هستند. نخود حاوى 
مقادیر قابل توجهى از فیبر اســت که به کاهش 
کل مقدار کلســترول در خون کمــک مى کند 
و در نتیجــه، باعث کاهش خطــر بیمارى قلبى 

مى شود. 

دفع مواد سرطان زا
سلنیوم در بیشــتر میوه ها و ســبزیجات وجود 
ندارد اما این ماده معدنى در نخود موجود است و

 مى تواند به آنزیم هاى کبد براى کارکرد صحیح 
و دفع مواد سرطان زا کمک شایانى کند.

 از دیگر خواص نخود این اســت کــه فولیک 
اســید موجود در نخــود، به ترمیم و ســاخت 
 C کمــک کرده و همچنیــن ویتامین DNA
به عنوان یک آنتى اکســیدان قوى از التهابات
و همچنین آسیب هاى ناشــى از رادیکال هاى 
آزاد در بدن و به وجود آمــدن تومور جلوگیر ى

مى کند.

ریزش مو تا درجه اى کامًال طبیعى است. در واقع مردان 
روزى 50 تا 100 تار مو از دست مى دهند. تا حدود زیادى 
شــایع ترین دلیل ریزش مو در مــردان همان الگوى 
ریزش موى مردانه است که به دلیل افزایش حساسیت 
به هورمون دى هیدروتستوســترون اتفاق مى افتد. با 
وجود اینکه 50 درصد از مردان تا حدودى ریزش مو را تا 
سن 50 سالگى تجربه مى کنند اما ریزش مو مى تواند 
زودتر نیز اتفاق بیافتد، البته اگر استعداد ژنتیکى ریزش 
مو را داشته باشــید. اما اگر کمتراز 50 سال سن دارید و 
مرتب تارهاى موى خود را روى بالش، در حمام و یا روى 
لباس هاى تان مى بینید، باید حواســتان را جمع کنید؛ 

مخصوصًا اگر خط موها در حال باال رفتن است.
 این مى تواند بدان معنا باشد که موهاى خود را با سرعتى 
غیر طبیعى از دســت مى دهید. باید با یک متخصص 
صحبت کنید تا متوجه شــوید چه چیزى باعث افزایش 
ســرعت ریزش موهایتان شــده. در ادامه مى خواهیم 
دالیلى که باعث افزایش سرعت ریزش مو مى شود را 

به شما معرفى کنیم.

شوره
بیش از 40 درصد آقایان شوره دارند. شوره زمانى اتفاق 
مى افتد که کِف سر پوســتش (پوست مرده ) جدا مى شود، 
بنابراین پوسته هاى سفیدى روى شانه یا کمر دیده مى شود. 
علت شوره از تغییرات یا نوسانات هورمونى و تولید چربى 

بیش از حد پوست ریشه مى گیرد.
خبر خوب اینکه شوره سر را مى توان درمان کرد و امکان 
التیامش نیز باالست. اگر شوره سر با ریزش مو در ارتباط 
باشد و سریع درمان شــود، مى توانید هشت ماه پس از 

درمان شاهد رشد چشمگیر موهاى خود باشید.

پسوریازیس
پسوریازیس یک مشکل خود ایمنى است که باعث تغییر 

شدید سلول هاى پوست و همچنین فلس هاى ضخیم 
سفید روى پوسته کف سر مى شود. در صورت کندن این 

فلس ها، ممکن است پوست سر خونریزى کند.
پســوریازیس کِف سر ممکن اســت موجب ریزش مو 
شود، چون ممکن است براى التیام خارش حاصل از این 
وضعیت به شدت سر را بخارانید و همین موجب ریزش 

موها مى شود.
براى کاهش خارش پوست سر و ریزش مو، استفاده خود 
از سشوار و اتو مو را کم کنید چون موجب گرم شدن کِف 
سر مى شوند. همچنین قرار دادن یک پک خنک کننده 
و یا حوله اى سرد روى قسمت تحریک شده مى تواند 
کمکتان کند. همچنین شــامپوهاى مختلفى نیز وجود 

دارند که مى توانند به التیام این مشکل کمک کنند.
در موردهاى شــدیدتر یک متخصص پوست مى تواند 
داروهاى خوراکى، کرم هاى موضعى، پماد و همچنین 
درمان با نور ماوراء بنفش تجویز کند. با اینکه نمى توانید 
به صورت کامل جلوى حمالت پسوریازیس را بگیرید 
اما مى توانید شرایط را کنترل کنید. با پزشکتان درباره

راه هایى که مى توانید اســترس را کنترل کنید و دیگر 
روش هاى افزایش سالمت صحبت کنید.

کرم حلقه اى
کرم حلقه اى یک نوع عفونت قارچى است که موجب 
به وجود آمدن تکه هاى قرمز رنگ روى پوســت سر 
مى شــود. با اینکه ممکن اســت هر جاى بدنتان دچار 
این عفونت شــود، اگر چنین مشــکلى روى ســر و یا

 ریش ها پیش بیاید، مــى تواند باعث ریزش موى یک 
قسمت از منطقه شــود. همین که منطقه با استفاده از 
داروهاى خوراکــى ضد قارچ التیام پیــدا کرد، موهاى 
آن قســمت در عرض شــش تا 12 ماه مجدد رشــد 
مى کند اما همچنان احتمالش وجود دارد که ریزش مو 

دائمى باشد.

کم کارى تیروئید
با اینکه چنین حالتى بیشتر در میان زنان متداول است، 
کم کارى تیروئید در مردان مى تواند باعث خســتگى، 
یبوست، افزایش وزن غیر عادى، مشــکل در تمرکز، 

افسردگى شود.

 استایل بیش از حد
اگر موهاى بلندى دارید، فشار بیش از حد بخاطر محکم 
بستن و دم اسبى بستن مو مى تواند باعث ضعیف شدن 
فولیکول ها شود و موجب از دست دادن مو و حجمش 
شود. به همین دلیل است که نباید موها را خیلى محکم 
بست. همچنین تا جاى ممکن نباید از مواد شیمیایى و 

ابزار گرم استفاده کنید.
اگر مرتب از محصوالت مخصوص استایل مو استفاده 
مى کنید، وکس و ژل مســتقیمًا با ریــزش مو ارتباط 
ندارند اما با اســتفاده طوالنى مدت مى توانید بدنه مو 
را ضعیف کنند و باعث شــکنندگى و آسیب پذیرى در 
برابر شکستگى شــوند. پلى اتیلن گلیکول و الکل هر 
دو مى توانند موها را خشک و شــکننده کنند، بنابراین 
محصوالتى که بر پایه آب هســتند بســیار براى موها 

سالم ترند.

رنگ کردن موها
حــدود 7 در صــد از مــردان مــوى خــود را رنگ 
مى کنند. اگر شــما یکى از آنهایى هســتید که عادت 
به رنگ کردن موهــا دارند، این کار مــى تواند باعث 
ضعیف شدن مو شــود. بســیارى از رنگ موها حاوى 
paraphenylendiamine هســتند کــه 
خطر ریزش مــو را افزایش مى دهد. ســعى کنید بین
 رنــگ کــردن موها چنــد ماه بــه خود اســتراحت 
دهید تا از ضعیف شــدن فولیکول هاى مو پیشگیرى 

شود.

همه خواص کاهــــــو
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بیمارى ها و مشــکالت روانى و  از یک ا
و یا دکى ک

از فرنجمشک استفاده کنید
اینداروى گیاهِى تسکین دهنده از قدیم االیام
از اختالل سیستم ع ناشى اى
ا

خواص نخود
 براى بدن

یک پزشک متخصص گفت: رسوب برخى فلزات سنگین منجر به تیرگى دور چشم 
مى شود.

حمید رشــنو بیان کرد: سیاهى دورچشم عارضه اى اســت که علت هاى مختلفى 
دارد که در اکثر موارد زمینه ژنتیکــى دارد. وى اضافه کرد: تیرگى هاى چشــم و 
پوســت در افرادى که در تماس مستقیم با نور خورشید هســتند، بیشتر نمایان

 است.
این متخصص پوست همچنین بیان کرد: گودى دور چشم مى تواند نشانه اى از سایر 
بیمارى ها نظیر کم کارى تیروئید، کم خونى، کم خوابى و خستگى مفرط باشد.  وى 
گفت: رسوب برخى فلزات سنگین نظیر آهن و سرب مى تواند تیرگى دور چشم را 

افزایش دهد و البته این مهم نادر است.
رشنو با تأکید بر اینکه داروهاى موضعى حاوى ویتامین K مى تواند تیرگى را کم کند، 
اظهار کرد: انجام برخى از لیزرها مى تواند گودى دور چشم را روشن تر کند اما این 

مهم مسئله مقطعى است.

چرا دور چشم سیاه مى شود؟

درمان وسواس
 با  5 خوردنى

دالیلى که 
باعث

 ریزش 
سریع موها
 مى شود

بسیارى از مادران در دوران شیردهى از حجم شیر خود گالیه دارند که با چند راهکار ساده مى توان آن را خوراکى هایى براى افزایش شیر مادر
افزایش داد.

تغذیه در دوران شیردهى، تأثیرى ویژه در افزایش شیر مادر دارد. در این دوران مادران باردار با مصرف 
برخى مواد غذایى مى توانند به افزایش شیر کمک کنند.

 مادران در دوران شیردهى باید به میزان کافى انواع گوشت، مرغ، ماهى، تخم مرغ، حبوبات و شیر گاو را 
مصرف کنند. همچنین مصرف ویتامین D، کلسیم، امگا3 و امگا6 نیز در شیردهى مؤثر است.

مادران شیرده بلغور 
جو دوسر بخورند

بلغــور جو دوســر انرژى زاســت و با 
افزایش ســطح انرژى بــدن، به زیاد 

شدن شیر مادر کمک مى کند.

نوشــیدن یک لیوان 
آب هویج در صبحانه یا ناهار، به افزایش شیر 
مادر به طرز عجیبى کمک مى کند. همچنین 
این نوشیدنى سرشار از ویتامین A است و در 

بهبود کیفیت شیر مادر تأثیرى ویژه دارد.

مادران کدو بخورند تا شیرشان 
زیاد شود

  کدو سرشار از آب بوده و در تأمین آب بدن مادران شیرده کمک کننده است.

برگ ریحان شیر مادر را زیاد مى کند
برگ ریحان اثر آرام بخشــى دارد و در افزایش 
شیر مادر مؤثر اســت. همچنین این سبزى به 

افزایش ایمنى بدن کودك و مادر کمک مى کند.

ماهى قزل آال هورمون 
شیردهى را باال مى برد

این ماهى سرشار از EFA (اســیدهاى چرب ضرورى) و امگا 3 
است که براى مادران شیرده این مواد ضرورى محسوب مى شود.

همچنین ماهى قزل آال به باال رفتن سطح هورمون شیردهى در 
مادران باردار کمک و شیر مادر را سرشار از مواد مغذى مى کند.

اسفناج و برگ چغندر 
مفید براى افزایش 

شیر مادر
اسفناج و برگ چغندر به افزایش شیر مادر 
و ایمنى بدن کودکان کمک مى کند. همچنین  اسفناج و چغندر 

برگ حاوى عوامل میکروب زداست.

افزایش شیر مادر با بادام
امگا 3 موجود در بــادام موجب افزایش 
هورمون  شیردهى و در نتیجه شیر مادر 

مى شود.
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مادر کمک مى کند.
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«کاهو» انواع مختلفى دا
سبزى خوشمزه حاوىمی

و مواد معدنى مختلفى
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چه بگویم درباره سرایى، که آغازش رنج اســت و پایانش فنا، حاللش را 
حساب اســت و حرامش را عقاب. هر که در آن بى نیاز شود در فتنه و بال 
افتد و هر که نیازمند بود غمگین شــود. هر که بــراى به چنگ آوردنش 
تالش کند، بدان دست نیابد و آنکه از تالش باز ایستد، دنیا خود به او روى 
نهد. هر که به چشــم عبرت در آن نگرد، دیده بصیرتش روشــن شــود و 

موال على (ع)هر که به دیده تمنا در آن بیند، دیدگانش را کور کند.

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

تجدید آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

نوبت اول

شهردارى مبارکه با استناد مجوز مورخ 1397/04/20 هیأت عالى سرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 
97/235 مورخ 1397/03/08 شوراى محترم اسالمى شهر مبارکه در نظر دارد نسبت به پروژه احداث، 
بهره بردارى، اجاره و انتقال 2 جایگاه پمپ بنزین واقع در محالت صفائیه و نصیرآباد به روش B.O.L.T از 
طریق فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك را همه روز از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا تاریخ 1397/09/06 از 
امور قراردادهاى شــهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه به شماره تماس 
52402021 دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص پروژه به اداره سرمایه گذارى 
و مشارکت هاى مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شهید بهشتى مراجعه و 

یا با شماره تلفن 52412110 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراســت) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در 

روزنامه تا روز پنجشنبه مورخ 1397/09/08 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشــائى پیشنهادات: رأس ســاعت 13 بعدازظهر روز شنبه مورخ 

1397/09/10 در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 641/000/000 ریال (ششصد و چهل و یک میلیون ریال) مى باشد.

الزم به ذکر است به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیأت عالى 
سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

- طول پایه دوران بهره بردارى 14 ســال مى باشد و به پیشنهادات بیشــتر از این مدت ترتیب اثر داده 
نمى شود.

طول دوران بهره بردارى به پیشنهاد سرمایه گذار مى باشد و توسط هیأت عالى سرمایه گذارى شهردارى 
بررسى مى گردد.

- الزم به ذکر مى باشد پیشنهاد دهنده مى بایستى طرح، مشخصات فنى، آنالیز قیمت و سایر موار د را همراه 
با جزئیات دقیق تهیه و تحویل نماید.

روش نام پروژه
مشارکت

مساحت عرصه 
(مترمربع)

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

درصد اجاره 
ماهیانه

طول پایه دوران 
بهره بردارى

احداث، بهره بردارى، 
اجاره و انتقال 2 

جایگاه پمپ بنزین 
واقع در محالت 
صفائیه و نصیرآباد

B.O.L.T

800 صفائیه/ 
جهت نصیرآباد 

به میزان 
مساحت 
موردنیاز

زمین + 
موافقت 
با احداث 
جایگاه

کلیه هزینه هاى 
مجوزات + طراحى 

+ ساخت + 
بهره بردارى

26 درصد از 
کارمزد کل 

فروش بنزین 
ماهیانه

14 سال

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

تجدید آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

نوبت اول

شهردارى مبارکه در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 1397/04/20 هیأت عالى سرمایه گذارى و همچنین 
مجوز شماره 97/489 مورخ 1397/05/03 شوراى اسالمى شهر مبارکه نسبت به احداث پروژه مشارکتى 
نیروگاه خورشــیدى 1 مگاواتى در شــهر مبارکه که ســهم آورده هر یک از طرفین 50 درصد از حجم 
سرمایه گذارى مى باشد از طریق فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در 

اسناد فراخوان اقدام نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك را همه روز از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا تاریخ 1397/09/06 
از امور قراردادهاى شهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه به شماره تماس 
52402021 دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص پروژه به اداره سرمایه گذارى 
و مشارکت هاى مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شهید بهشتى مراجعه و 

یا با شماره تلفن 52412110 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراســت) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در 

روزنامه تا روز پنجشنبه مورخ 1397/09/08 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشــائى پیشنهادات: رأس ســاعت 13 بعدازظهر روز شنبه مورخ 

1397/09/10 در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شــرکت در فراخوان: 1/250/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) 

مى باشد.

1- پایه سهم سود در نظر گرفته شده جهت شهردارى 50٪ از 100٪ مى باشد که با عنایت به بیشترین سود 
پیشنهادى و بررسى سوابق و غیره، برنده اعالم مى گردد.

2- زمین محل اجراى پروژه به صورت اجاره از طرف شــهردارى در اختیار طرح قرار مى گیرد که طرف 
مشارکت ملزم به پرداخت اجاره بهاى سهم خود مى باشد. 

آدرس محل نام پروژه
پروژه

مساحت عرصه 
آورده طرف مشارکتآورده شهردارى(مترمربع)

احداث 
نیروگاه 

خورشیدى 1 
مگاواتى

بلوار خیام 
مجموعه 
نهالستان

15000
50 درصد از کل حجم 
سرمایه گذارى + زمین 
محل اجراى پروژه به 

صورت اجاره
50 درصد از کل حجم سرمایه گذارى

مدیریت شعب بانک مسکن اســتان اصفهان از اعالم 
اســامى برندگان اصفهانى جوایز ویژه سى و هشتمین 
مرحله قرعه کشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز 

این بانک خبر داد.
در این دوره از قرعه کشــى حســابهاى قرض الحسنه 
پس انداز بانک مســکن، به پاس قدردانــى از نّیت خیر

سپرده گذاران قرض الحسنه تعداد 10 فقره کمک هزینه 
خرید واحد مسکونى هر کدام به مبلغ یک میلیارد ریال ،

 80 فقره کمک هزینه خرید خــودرو داخلى هر کدام به 
مبلغ 400 میلیون ریال، 180 فقــره کمک هزینه خرید 
لوازم خانگى هر کدام به مبلــغ 150میلیون ریال و 480 
فقره کمک هزینه خرید صنایع دستى هر کدام به مبلغ 50 

میلیون ریال و هزاران جایزه نقدى دیگر جمعاً بالغ بر 235 
میلیارد ریال به سپرده گذاران برگزیده این دوره اهدا شد.

برهمین اساس، در استان اصفهان یک نفر برنده خوش 
شانس یک میلیارد ریالى کمک هزینه واحد مسکونى، 
چهار نفر برنده خوش شانس کمک هزینه خرید خودروى 
داخلى ، 10 نفر برنده خوش شــانس کمک هزینه خرید 
لوازم خانگى ایرانى، 25 نفر برنده خوش شــانس کمک 
هزینه خرید صنایع دستى و دو هزار و 498 نفر برنده جایزه 
نقدى پنج میلیون ریالى به همراه برندگان هزاران جوایز 
نقدى دیگر اعالم شدند که کلیه مشتریان مى توانند جهت 
اطالع از وضعیت خود به سایت بانک مسکن به نشانى 

www.bank-maskan.ir مراجعه نمایند.

اعالم اسامى برندگان 
جوایز ویژه حساب هاى 

قرض الحسنه بانک مسکن استان  
23 هزارمترمکعب،  ظرفیت  آب انبارهاى 

تحت پوشش آبفاى نایین 
مدیر آبفاى نایین گفت: در ســال جــارى، جهت اجــراى اقدامات پدافند 
غیرعامل براى دسترسى پایدارساکنان هزار و 440 واحد مسکن مهر نایین 

به آب شرب،آب انبارى به سبک سنتى احداث گردید.
حســن میرى گفت: در حال حاضر آب شرب ساکنان مسکن مهر از طریق 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ و منابع داخلى تامین مى شود، این درحالى است 
که وقوع خشکسالى هاى اخیرموجب شده که  شهرستان نایین  در فصل گرم 

براى تامین آب شرب با چالش هایى مواجه شود.
وى  عنوان کرد: هم اکنون 48  باب آب انبار در شهرستان نایین در مدار بهره 

بردارى قراردارد که مردم عمدتا در فصل گرم سال، آب شرب خود را از طریق 
همین آب انبارها تامین مى کنند.

مدیرآبفــاى نایین اعالم کــرد: طبــق برآوردهاى صــورت گرفته، 23 
هزارمترمکعب حجم ظرفیــت آب انبارهاى تحت پوشــش آبفاى نایین 
مى باشــد، در حالیکه تخمین زده شــده که بیش از 100 باب آب انبار در 

شهرستان نایین وجود دارد که در اختیار مالکان قراردارد.
وى با بیان اینکه در سال هاى گذشــته خیرین اقدام به احداث آب انبار در 
شهرستان نایین نمودند، عنوان کرد: در ســال هاى اخیر افزایش دما و نیز 

کاهش بارندگى ها، دسترســى کویرنشــینان را به آب با محدودیت هایى 
مواجه نموده براین اســاس برخى از خیرین اقدام به احداث آب انبار در این 

شهرستان کردند.
میرى تصریح کرد:در چند سال گذشــته بیش از چهار باب آب انبار توسط 
خیرین در شهرستان نایین احداث شد، بطورى که دو باب آب انبار هرکدام 
به ظرفیت دو هزار متر مکعب در شــهر نایین و دو بــاب دیگر هرکدام به 
ظرفیت هزار و 500متر مکعب در شهرهاى انارك و بافران توسط خیرین

 احداث شد.


