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شــهردارى گز برخوار براســاس مجوز شــوراى محترم اســالمى شهر 
در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمیــن با کاربرى مســکونى را از طریق مزایده 
عمومى به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند جهــت بازدید از زمین هاى 
مزبور، واریز ســپرده و تســلیم پیشــنهاد تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
1397/08/19 بــه دبیرخانه شــهردارى گز برخوار مراجعــه نمایند. ضمنًا 
اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب ســایت شــهردارى به نشــانى
 www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى (آقاى 
شفیعى) با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 118 در ساعات ادارى آماده 

پاسخگویى به سؤاالت احتمالى مى باشد.

شهردارى مشکات در نظر دارد بر اســاس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد4 قطعه 
از پالکهاى مسکونى ، تأسیسات شهرى و تجارى تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى 
تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند .لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشراولین 

آگهى جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5- شماره هاى تماس : 031-55683737

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

آگهى مزایده زمین 
شماره 3829-97 مورخه 97/8/1

روابط عمومى شهردارى گز برخوار 

احسان کوزه گرآرانى- شهردار مشکات

چاپ اول

عالیم اضطراب را بشناسیدافزایش300درصدى قیمت مواد اولیه خودرو  فصل دوم سریال «عاشقانه» در حال نگارش استقول پاکستان براى همکارى در آزادى مرزبانان ایرانى فیفا هم از خجالت استقالل در آمد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 موز بخورید به هـــــزار دلیل

اصولگرایان و مشکلى به نام عادل فردوسى پور!

بى اعتمادى «آب»ى مردم به مسئوالن
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سیگار براى بعضى ها 
دالر و سکــه شده است!

ترس ونزوئالیى ها 
از ُمهر ایران!

 اعتـراض
 کتابفروشان اصفهان به 
نمایشگاه استانى کتاب
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مردم 
قیمت ها را 

ساعت به ساعت 
نباید باال ببرند

موز حاوى مقدار فراوانى «فروکتوالیگوساکارید» است که این ماده، 
پروبیوتیک هاى مفید براى دستگاه گوارش را به تحرك وامى دارد. 

فروکتوالیگوساکارید همچنین قابلیت جذب کلسیم در بدن را
 تقویت مى کند.

آیت ا...  مکارم شــیرازى در جلسه درس خارج 
فقه خود که در مســجد اعظم برگزار شد، گفت: 
امتحــان الهى دولــت و ملت در این شــرایط 
برپا شده اســت؛ در این شــرایط حساس مردم 
قیمت ها را ساعت به ســاعت نباید بــاال ببرند؛ 

نباید به فکر منافع شــخصى 
باشیم و جامعه را به 

خطر بیاندازیم...
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تکلیف محراب 1200 ساله در هاله اى از ابهام
کشف ارزشمند در حفارى زیر گنبد خواجه نظام الملک مسجد جامع اصفهان
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استاندار در آخرین روزهاى مسئولیتش در اصفهان با اشاره به تحقق نیافتن وعده ها درباره احداث سد و تونل کوهرنگ مى گوید مسئوالن حرف مى زنند اما عملیاتى نمى شود

سروش صحت از خوشگذرانى هایش با کتاب مى گوید

به زور خودتان را 
وارد دنیاى قصه ها کنید

رؤیــاى توپ طالرؤیــاى توپ طال
 براى بیرانوند

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 85 مورخ 97/02/31 شوراى 
محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نســبت به فروش تعدادى از 
اراضى کارگاهى جنوب شهر خور از طریق آگهى مزایده عمومى اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر 
مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادار ى ساعت 14:30 روز 

شنبه مورخ 97/08/19 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200 

آگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

نوبت اول

شهردارى گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 29  مورخ 1397/03/30 شوراى محترم 
اسالمى شهر گوگد یک قطعه زمین مشاع تحت پالك ثبتى 1831 فرعى از 6 اصلى واقع در بخش 
چهار گلپایگان را به آدرس گوگد خیابان آیت الــه گلپایگانى (ره) جنب اداره برق با متراژ 780 
مترمربع مسکونى و تجارى به صورت یکجا با قیمت پایه شش میلیون (6000000) ریال به صورت 
نقد از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اعم از حقیقى و حقوقى دعوت 
به عمل مى آید به منظور کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مزایده در ساعات ادارى به واحد 

حقوقى شهردارى گوگد مراجعه یا با شماره 22- 57330020 تماس حاصل نمایند.
1- متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را تا روز پنج شنبه مورخ 97/08/10 به 

دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
2- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات آزاد است.

3- هزینه هاى چاپ آگهى، نقل و انتقال (مالیات و عوارض و دفترخانه) و غیره به عهده برنده 
مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

حسین على محمدى- شهردار گوگد

نوبت اول

طلسم لعنتى را بشکن!
تقابل روز جمعه (فردا) سپاهان و استقالل را مى توان حساس ترین 

بازى هفته دهم لیگ برتر نامید.
رقابت سپاهان و استقالل همواره از جذابیت باالیى برخوردار بوده و 
این بازى نیز با توجه به نزدیکى امتیازات و جایگاه دو تیم در جدول، 
از حساسیت ویژه اى برخوردار شده و هر دو تیم از انگیزه باالیى براى 

پیروزى و کسب 3 امتیاز این دیدار بهره مى برند.
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اوج هیجان هفته در دیدار استقالل-سپاهان «زهرمار» رضویان
 زمستان
 روى پرده 
مى رود

4

ی ى ی ر و

ر

 روى
م

5

قیمت ها را
ساعت به ساعت
نباید باال ببرند

آیت ا...  مکارم شــیرازى در جلسه درس
فقه خود که در مســجد اعظم برگزار شد
امتحــان الهى دولــت و ملت در این شـ
برپا شده اســت؛ در این شــرایط حساس
قیمت ها را ساعت به ســاعت نباید بــاال

ىىىىىىصى بببنباید به فکر منافع شــخ
یشیم و جامعه را به با

خطر بیاندازیم...

ووندریبىىر براى بیرانور نیرانوندند براى بیرانوبیر ب  براى بیرانوندى

2

شکن!
 مى توان حساس ترین 

ووووه و  باالیى برخوردار بود
ایگاه دو تیم در جدول، 
م از انگیزه باالیى براى 

رند.
5

الل-سپاهان
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سردار ســرتیپ پاســدار محمد پاکپور، فرمانده نیروى 
زمینى سپاه پاســداران انقالب اســالمى در پاکستان 
گفت : مقامات پاکستان قول دادند براى آزادى مرزبانان 

کشورمان از تمام ظرفیت هایشان استفاده کنند.
 پاکپور در گفتگویى در اســالم آباد و در پایان سفر یک 
روزه به پاکستان در فرودگاه نظامى «نورخان» گفت: بعد 
از اتفاقى که در مرز میرجاوه افتاد ، رایزنى هاى مختلفى از 
طریق وابسته نظامى و سفیر جمهورى اسالمى ایران در 
پاکستان با مسئوالن نظامى و امنیتى این کشور داشتیم 
اما باحضور در پاکستان با مقامات این کشور نیز رودررو 

رایزنى و مذاکره کردیم. 

وى افزود: در جلسه اى که با مسئوالن و مقامات نظامى 
و امنیتى پاکســتان به ویژه فرمانده ارتش این کشــور 
داشتیم نگرانى هاى خود را در مورد ناامنى هاى مرزى 
مطرح کردیم و درخصوص آزادى گروگان هاى ایرانى 
که در مرز میرجاوه ربوده شده اند با آنها صحبت کردیم 
و آنان قول دادند از تمام ظرفیت هاى خود براى آزادى و 

سالمت گروگان ها استفاده کنند. 
وى گفــت: این اراده در مســئوالن نظامــى و امنیتى 
پاکستان وجود دارد که با تمام توان و با استفاده از تمام 
ظرفیت هاى خــود بــراى آزادى گروگان هاى ایرانى 

تالش کنند.

آیت ا...  مکارم شیرازى در جلسه درس خارج فقه خود که 
در مسجد اعظم برگزار شد، گفت: امتحان الهى دولت و 
ملت در این شرایط برپا شده است؛ در این شرایط حساس 
مردم قیمت ها را ساعت به ساعت نباید باال ببرند؛ نباید به 
فکر منافع شخصى باشیم و جامعه را به خطر بیاندازیم؛ 
نباید احتــکار کنیم و مــواد غذایــى و دارو را در انبارها 

نگه داشته و به فروش نرسانیم.
این مرجع تقلید اظهارکرد: ادعاى اسالم، عشق به امام 
حســین(ع) و ارادت به اهل بیت(ع) داریــم اما در موقع 
امتحان الهى رد مى شــویم، دولت هم در حال امتحان 
دادن است، دولت باید واقعاً برعکس جنگ روانى دشمن 

عمل کند، ســرمایه دشــمن دروغ بوده و گاهى آنچه 
رئیس جمهورى آمریکا مى گوید واقعاً خنده دار است.

آیت ا... مکارم شــیرازى گفت: دولت و ملت باید مراقب 
امتحان الهى باشند، خرده حســاب ها را باید براى وقت 
دیگرى گذاشت و خالصانه و مخلصانه نقشه هاى دشمنان 
را نقش بر آب کنیم. وى با اشاره به شایعاتى در خصوص 
عدم پخش زیارت عاشورا در شبکه والیت نیز اظهارکرد: 
اینکه گفته مى شــود بنده دســتور داده ام که در شبکه 
والیت زیارت عاشورا خوانده نشــود دروغ است؛  من در 
محرم و صفر، دو ماه تمام و یا 40 روز، زیارت عاشــورا 

مى خوانم، زیرا با برکت است.

قول پاکستان براى همکارى در 
آزادى مرزبانان ایرانى

مردم قیمت ها را 
ساعت به ساعت نباید باال ببرند

واکنش روحانى به 
قتل خاشقجى 

  انتخـاب | حجت االسـالم و المسـلمین حسـن 
روحانى روز چهارشـنبه در جلسـه هیئت دولت، قتل 
«جمال خاشقچى» را واقعه اى تکان دهنده توصیف 
کرد و گفت: گویا یک جمع قبیله اى که بر کشـورى 
حکومـت دارد، از حاشـیه امنیتـى برخوردار اسـت و 
ارتکاب چنین جنایتى با اتکا به ابَرقدرتى است که از 

آنها حمایت مى کند. 
رئیـس جمهـور خاطر نشـان کـرد: در کشـورى که 
حرمین شـرفین در آن واقع شده اسـت، این جنایت 
نمونه اى است که ماهیت و واقعیت گروهى که در آن 

حضور دارند را روشن مى سازد.

روابط خیلى هم خوب است!
  خبرآنالیـن | روزنامـه «سـازندگى» کـه از

 نزدیـک تریـن رسـانه هـاى نزدیـک به اسـحاق 
جهانگیرى اسـت و از مدتى قبل در حال تشـویق او 
به کناره گیرى است، در شـماره دیروز خود موضعى 

متضاد اتخاذ کرد.
 ایـن روزنامـه مدعـى شـد بعـد از سـخنرانى اخیر 
جهانگیرى کـه در آن از اختیارات خـود گالیه کرده 
بود، وى در جلسه اى صمیمى با رئیس جمهور دیدار 
کـرد. روزنامه «سـازندگى» افـزوده سـوءتفاهم ها 

برطرف شده است.

فردا که بیاید...
  انتخـاب | یاسـر هاشـمى رفسـنجانى، فرزنـد 
آیت ا...هاشـمى رفسـنجانى طى یادداشـتى درباره 
مدیریت جدید دانشـگاه آزاد نوشت: اگرچه هاشمى 
زدایان چهار نعل مى تازند تا در غبار سم اسبانشان؛ 
حقیقت ها پنهان بماند اما فردا که غبارها بنشـیند و 
خورشید حقیقت نمایان شود؛ مطمئن باشید دانشگاه 
آزاد اسالمى؛ هم براى ایران عزیز و هم براى ایران؛ 

عزیز مى ماند.

انتقاد سپاه از 
دستگاه دیپلماسى

  مهر | سردار محمدصالح جوکار، معاون پارلمانى 
سپاه پاسـداران انقالب اسـالمى در خصوص اقدام 
عربستان سعودى و بحرین و قرار دادن نام حاج قاسم 
سلیمانى و سپاه پاسداران در لیست حامیان تروریسم 
اظهار کرد: عربسـتان سـعودى با ترور خاشقجى در 
باتالق افتاده اسـت. قتل خاشقجى بسـتر و فضایى 
را براى نشان دادن جنایات آل سـعود و آل خلیفه در 
منطقه به وجود آورده اما متأسفانه دستگاه دیپلماسى 

ما از آن به خوبى استفاده نمى کند.

نقش گوگل در اربعین
  خبرگزارى حوزه | حجت االسالم  و المسلمین 
علیرضا پناهیان، با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس 
اخبار راهپیمایى اربعین حسینى اظهار کرد: طراحى 
ویژه اى از سوى صهیونیست ها براى سانسور خبرى 
اربعین صورت گرفته اسـت، یکى از نشانه هاى این 
طراحى آن اسـت که شـرکت گوگل طى سال هاى 
اخیـر نقشـه هاى مسـیر نجـف به کربـال را بـه  روز 
نکرده است درحالى که هم اکنون بسیارى از مناطق 

دورافتاده دنیا نیز با جزئیات قابل مشاهده هستند.

پیام چین و روسیه به ایران 
  عصر ایران |على نجفى، سـخنگوى کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در مورد تصمیم 
گیرى براى پیوسـتن به FATF گفت: بسـیارى از 
کشورها این نکته را به صورت شـفاف به ما گفته اند 
که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما 
دچار مشکل مى شود و این کشورها الزامًا کشورهاى 
غربى هم نبودنـد و بعضًا کشـورهاى همانند چین و 
روسـیه که روابط خوبى با آنها داریـم نیز این مطلب 

را به ما گفته اند.

خبرخوان
اگر نمى توانند

خودمان مى توانیم
  روزنامه کیهان | نماینــده ولى فقیه در 
استان یزد با اشاره به قطع مکرر آب انتقالى به 
این استان در ماه هاى اخیر، از مسئوالن وزارت 
نیرو، شــوراى عالى امنیت ملى و مســئوالن 
اصفهان خواست امنیت آب انتقالى به این استان 
را تأمین کنند. آیت ا... محمدرضا ناصرى اظهار 
کرد: باید کسانى که در روز روشن با لودر، لوله 
آب را خراب مى کنند و میلیاردها متر مکعب آب 
به هدر مى دهند شناســایى شوند، اگر اصفهان 
نمى توانــد امنیت آب انتقالى به یــزد را فراهم 
کند ما با استقرار نیروهاى استان، امنیت آن را 

تأمین مى کنیم.

شهردار رفتنى شد
  انتخــاب | نماینــدگان مجلس شــوراى 
اســالمى با یک فوریت طرح مســتثنى کردن 
شــهردار تهران از قانــون منع بــه کارگیرى 
بازنشستگان مخالفت کردند. نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى با 94 رأى موافق و 126 رأى 
مخالف و شــش رأى ممتنــع از مجموع 230 
نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت 
کردند. براین اساس طرح مستثنى کردن شهردار 
تهران از قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان 
به صورت عادى در مجلس شــوراى اسالمى 

پیگیرى مى شود.

نجومى هاى عجیب!
  تابنــاك |  ســعید خانــى، تهیه کننــده و 
پخش کننده ســینما مى گوید: اینکه براســاس 
ساختار یک فیلم و همچنین میزان تورم درصدى از 
دستمزدها افزایش پیدا کند، امرى طبیعى است اما 
افزایش 200 درصدى دستمزد برخى بازیگران به 

هیچ وجه پذیرفتنى نیست.

تا 15 آبان کاغذ داریم
  ایســنا |  سرپرســت ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزى آموزشــى کشــور از کمبود کاغذ و 
بروز مشــکالتى در ترخیــص آن از گمرك ابراز 
نگرانى کرد و گفت: حداکثر تا 15 آبان کاغذ داریم 
و درخواست ما این است که هرچه زودتر کاغذها 
از گمرك برسند تا خللى در چاپ کتب درسى سال 

آینده پیش نیاید.

مبهوت در بیابان لوت!
  ایبنا |  زهرا ملکوتــى، مدیر پایگاه جهانى 
بیابان لوت خراسان جنوبى از چاپ کتاب شعرى 
با موضوع این اکوسیستم خبر داد و گفت: این اثر 
با عنوان «حسنى چه شاد و مبهوت میره بیابان 
لوت» به همراه تصاویــرى زیبا در 12 صفحه 
براى معرفى شــگفتى هاى بیابان جهانى لوت 
براى کودکان به صورت شعر و زبان ساده و شیوا 

چاپ شده است.

مرگ با «برنج»
  ایســنا |  دبیر ســتاد مرکزى اطالع رسانى 
داروها و سموم سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس 
آمار منتشر شده از سوى سازمان پزشکى قانونى 
کشور، قرص برنج در پنج ماه نخست سال 1397 

منجر به 308 مورد مرگ در هموطنان شده است.

ساعت میلیاردى کریس!
  آفتاب نیــوز |  اخیراً تصاویرى از زیورآالت 
لوکس «کریســتیانو رونالدو» منتشر شده که در 
میان آنها، ساعت این ستاره فوتبال هم قرار دارد که 
از 424 قطعه الماس تشکیل شده و نزدیک به 1/85 
میلیون پوند (بیش از 33 میلیارد تومان) قیمت دارد.

  رویــداد 24 |  ایــن بار ماجرا جدى اســت یا بهتر 
است بگوییم فروغى، مدیر جوان و جویاى نام شبکه 3 
سیما ماجرا را جدى گرفته است. اگر مدیران باالدستى 
صدا و ســیما تالش کردند براى پخش نشدن برنامه 
«نود» در هفته گذشته بهانه اى جور کنند این بار خود 
مدیران شبکه 3 سیما با صدور بیانیه اى به جنگ عادل 

فردوسى پور رفتند.
فردوسى پور از سال 78 که اجراى برنامه «نود» را بر عهده 
داشته به خوبى توانسته با خطوط قرمز  موجود در تلویزیون 
کنار بیاید و با رعایت آنها برنامه اى بسازد که همچنان و 
بعد از گذشت 19 سال هوادار دارد. فردوسى پور نه تنها از 
جنجال استقبال کرده بلکه توانسته برنامه هاى جنجالى 
خود را در چارچوب سیاست هاى سازمان صدا و سیما روى 
آنتن ببرد و این هنرى اســت که کمتر مجرى در صدا و 

سیما داشته است.
توانایى فردوسى پور در ساخت برنامه ها باعث شد او بدل به 
یکى از متنفذترین مجریان و تهیه کنندگان سازمان صدا 
و سیما شود. میزان نفوذ و تأثیرگذارى او به حدى بود که 
مجله «نیوزویک» عادل فردوسى پور را به عنوان یکى از 

20 چهره پرنفوذ ایران معرفى کرد.
ولى بعد از حضور فروغى ماجرا فرق کرد. بخشى از جناح 
راســت که مدتى اســت تالش مى کند مدیریت صدا و 
سیما را از چنگ راست سنتى در بیاورد توانست مدیریت 
شبکه 3 سیما را به چنگ بیاورد تا عمًال یکى از مهمترین 

شبکه هاى سراسرى ســازمان صدا و سیما در اختیار این 
گروه سیاسى قرار بگیرد.

فروغى براى اینکه از همان ابتدا ثابت کند مدیر مقتدرى 
است تالش کرد با چهره هاى سرشناس شبکه وارد رقابتى 
پنهان شود. فروغى مى خواست ثابت کند مدیر مقتدرى 
است و الزمه نشان دادن این اقتدار را کنار گذاشتن عادل 
فردوسى پور مى دید که به نظر او اختیارات زیادى داشت و 

در چارچوب هاى مورد نظر او حرکت نمى کرد.
اما چرا این جریان سیاســى عالقه مند است پست هاى 
مدیریتى سازمان صدا و سیما را در اختیار بگیرد؟ با ورود 
شــبکه هاى اجتماعى و رشد و گســترش این شبکه ها 
بخشــى از انحصار سازمان صدا و ســیما شکسته شده 
و این ســازمان مانند گذشــته کنترل اخبار، اطالعات و 
برنامه ســازى را در اختیار ندارد. شکست پیام رسان هاى 

داخلى در جذب مخاطب هم مؤید این مســئله است که 
این سازمان و نهاد هاى فرهنگى دیگر نمى توانند کنترل 
گذشته را بر روى تولید محتواى فرهنگى در کشور را در 
اختیار داشته باشــند. این مسئله نشان مى دهد که صدا و 
سیما تنها نهادى است که مى تواند منحصراً در اختیار این 

جریان قرار بگیرد. 
صدا و سیما شــاید امروزه مخاطب چندانى نداشته باشد 
اما بودجه هنگفت و امکانات وسیعى دارد که مى توان با 
تکیه بر آنها بدون دردسر برنامه هایى تولید کرد که هیچ 
نهاد دیگرى توانایى تولید آنها را ندارد. به همین علت این 
جریان که بار ها ثابت کرده عالقه چندانى به رقابت برابر 
در فضاى فرهنگى کشور ندارد بدش نمى آید در فضایى 

بى رقیب فعالیت کند.
فروغى هم عادل فردوسى پور را یک رقیب داخلى مى داند 
که مى تواند فضاى انحصارى مدنظر او را بشکند. فروغى 
فردوسى پور را چهره اى رشــدیافته در دوران الریجانى 
مى داند که روابط حسنه اش با مدیران قدیمى سازمان که 
نزدیک به جریان راست سنتى هستند باعث شده او را یک 
رقیب بداند که براى اثبات توانایى مدیریتى اش باید او را 

حذف یا دستکم تعدیل کند.
کنترل فردوســى پور یک قدرت نمایى درست و حسابى 
براى بخشى از جریان راست است که مى رود در سکوت 
عجیب و منفعالنه رئیس ســازمان صدا و ســیما، تمام 

پست هاى مدیریتى صدا و سیما را تسخیر کند.  

اصولگرایان و مشکلى به نام عادل فردوسى پور!

یک پایگاه تخصصى میراث فرهنگى و گردشگرى نوشت: 
فعاالن میراث فرهنگى اصفهان خبر مى دهند که زیر گنبد 
خواجه نظام الملک مسجد عتیق اصفهان حفارى هایى 
از سوى مرمتگران و نه باستان شناسان صورت گرفته و 
محراب قرن دوم آن حدود دو الى سه ماه پیش بیرون آمده 
و از مدت ها پیش همینطور به حال خود رها شده است. 
عکس هاى ارسالى هم بر این موضوع صحه مى گذارد و 
این پرسش را پیش مى آورد که آیا این حفارى ها  بر اساس 
مجوز پژوهشکده باستان شناســى صورت گرفته و قرار 

است اینجا به سایت موزه تبدیل شود؟
عبدالرضا کارگر، جانشــین مدیر پایگاه مســجد جامع 
اصفهان در گفتگــو با خبرنگار «چمــدان» در این باره 
مى گوید: زیر گنبد خواجه نظام الملک محرابى متعلق به 
قرن دوم هجرى هست که حوالى سال 56 توسط هیئت 

ایتالیایى کاوش شد و پس از انقالب محراب مدفون شد 
اما اکنون به منظور استحکام بخشى و نم زدایى، آجرهاى 
کف برداشته شد و محراب نمایان شــد اما این اقدام به 
طور کلى مربوط به کف ســازى است و کاوشى صورت 

نگرفته است.
کارگر در عین حال اظهار مى کنــد که این اقدام بیش از 
دو ماه پیش زیر نظر ناظران و بــا اقدامات 100 در صد 
حفاظتى انجام شده و اکنون هم قرار است شوراى فنى 
نظر بدهد که دور یا روى محراب شیشــه  باشد و بررسى 
شــود چه اقدامى صورت بگیرد که بــراى نمازگزاران 

مشکلى پیش نیاید.
این در حالى است که سیامک سرلک، معاون پژوهشى 
پژوهشکده باستان شناســى ضمن اظهار بى اطالعى از 
این اقدام مى گوید: هر برنامه میدانى صرفًا باید با مجوز 
پژوهشکده باستان شناسى باشد. عجیب است اگر اداره 
کل میراث فرهنگى اصفهان چنین کرده باشد. حتى اگر 
کف سازى هم بخواهد انجام شود باید طرح و برنامه اى 

داشته باشد و در شوراى فنى مجوز گرفته باشد. 
فعاالن میراث فرهنگى مدعى هستند که دو سال پیش 
هم در قسمتى از مسجد جامع پایه ستونى حین مرمت ها 
کشف شد که بدون اعالم به پژوهشکده روى آن پوشانده 

شد و باقى فعالیت تداوم یافت.

تکلیف محراب 1200 ساله در هاله اى از ابهام

ســیگار در ماه هاى اخیر نوســانات قیمتى زیادى داشته 
و این در حالى اســت کــه این افزایش قیمت از ســوى
 تولیدکننده ها اتفاق نیافتاده بود. برخى ها باز شــدن پاى 
مافیاى سیگار در بازار را باعث این افزایش قیمت مى دانند 
اما محمدرضا تــاج دار، رئیس انجمــن تولیدکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانــى آن را قویًا رد مى کند. 
بخش هایى از اظهارات او در گفتگو با «تسنیم» را بخوانید:

  التهابات ارزى باعث شد تا افزایش قیمت ها چندین 
برابر شود چراکه کاالى دخانیات مثل دالر و سکه و 
...، تبدیل به یک کاالى سرمایه اى شد؛ از اینجا بود 
که شاهد ورود افراد غیرحرفه اى به این بازار بودیم که 
پول و سرمایه هنگفتى در اختیار داشتند و بخشى از 
این پول هنگفت را به بازار کاالى دخانى وارد کردند. 
طرف، شکالت فروش بود، نمایشگاه دار بود، کارمند 
دولت بود اما سیگار خرید و در خانه و انبار، دپو کرد تا 

ارزش پولش را حفظ کند.
*(در پاسخ به اینکه چرا سیگارى که روى پاکت آن 

قیمت 4500 یا 5500 تومان درج شــده باید در بازار به 
قیمت 12 هزار تومان به فروش برسد) بگذارید مثالى بزنم 
تا ماجرا روشن تر شــود؛ یک شرکت که تولیدکننده چند 
برند معروف است، تعدادى از محصوالتش را به یک خرده 
فروش مى دهد و تأکید هم مى کند که باید با قیمت روى 
پاکت آن را بفروشد؛ تصور کنید وقتى عامل توزیع از مغازه 
خرده فروش خارج مى شود مشــترى برود و به مغازه دار 
بگوید، من هر باکس ســیگار را ده هزار تومان باالتر از 

قیمت روى پاکت، خریدارم؛ خب شما باشى نمى دهى؟
  االن یک بســاطى راه افتاده که تیم هایى پشــت سر 
شــرکت هاى توزیع راه افتاده اند و پس از توزیع سیگار 
در مغازه ها، ســیگارها را با قیمتى باالتر مى خرند و همه 
را از مغازه ها جمع مى کنند. ناخودآگاه یک شــبکه ایجاد 
مى شــود؛ وقتى آدم هاى فعال در این حــوزه مى بینند 
ســیگارى که باید در مغازه 4500 تومان فروش رود، در 
بازار مثًال 12 هزار تومان است، به صرفه است که بیایند 

همه این ســیگارها را با قیمت 5500 تومان از مغازه ها 
جمع کنند. در این وانفســاى اشتغال، چه کسب و کارى 

از این بهتر؟! 
  در بازار ســیگار مافیا وجود ندارد. شــما در یک محله 
یک ســیگار وینستون را در این شــرایط به یک قیمتى 
مى خرید ولى در محلــه آن طرف تر یک قیمت دیگرى؛ 
این به معنى مافیا نیست، بلکه این قیمتگذارى بر اساس 

انصاف فروشنده است.

بهمن کیارســتمى، فیلمســاز و فرزنــد زنده یاد عباس 
کیارســتمى در کانال تلگرامى اش، روایت جالبى نوشته 
درباره یکى از نقاشى هاى زنده یاد فریده الشایى، نقاش 
نوگراى ایرانى که در ســفارت ایران در کابل نگهدارى 

مى شود.
او نوشته: «دیشب رفتیم [مهمانى] سفارت ایران در کابل. 

کار فریده الشــایى روى دیوار نظرم رو جلب کرد 
و از سفیر محترم پرســیدم کار الشایى چطورى به 
اینجا رســیده ؟ گفت: "این تابلو سال هاى سال در 
اتاق پشتى بود تا اینکه یک بار یکى از مهمان ها به 
ما گفت این کاِر خانم الشایى  بسیار ارزشمنده و اگر 
به حراج تهران برسه چند صد میلیون قیمتگذارى 
مى شه؛ ما هم آوردیم گذاشــتیمش اینجا در اتاق 
پذیرایى جلوى چشم. چند هفته بعد که سفارت آلمان 
بمب گذارى شد، شیشه هاى سفارت ما هم شکست 
و این تابلو آسیب دید، در حالى که اگر توى همون 

اتاق پشتى بود سالم مى موند. حاال نمى دونم کار هنرى 
ارزشمند رو باید جلوى چشــم و جاى روشن گذاشت یا 

جاى تاریک و امن." سئوال سفیر، سئوال خوبى بود و من 
هم جوابش رو نمى دونستم. اگر فریده بود جمعه مى رفتم 
منزلش دربندســر و در حال صرف باقاالقاتوق، سئوال 
سفیر رو به عرضش مى رســوندم؛ گرچه بعید مى دونم 
جواب مى گرفتم، احتماًال فقط غش غش مى خندید و یک 

مالقه   ُپر، باقاالقاتوق مى ریخت تو بشقابم.»

فریده الشایى، نقاش نوگرا، داستان نویس و مترجم ایرانى 
متولد رشت بود که سال1391  درگذشت.

سیگار براى بعضى ها دالر و سکه شده است!

روایت بهمن کیارستمى از اتفاقى عجیب براى اثر 
نقاش ایرانى 

یک عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت که پیشــنهاد 
تشکیل دولت موازى که با مخالفت صریح مقام معظم 
رهبرى روبه رو شد، از ســوى اعضاى این مجلس نبوده 
است.  حجت االسالم والمســلمین سیدهاشم بطحایى  
افزود: هشــدار رهبرى و مخالفت با دولــت موازى، بعد 
از آن بود که آقاى احمدى نــژاد گفته بود دولت باید کنار 
برود. منظور رهبرى به احمدى نژاد و همفکران او بود. در 
واقع رهبرى جواب اینها را دادند. وى درباره اینکه قبل از 
احمدى نژاد، افراد دیگرى مانند سردار صفوى و برخى از 

اصولگرایان بانفوذ و همچنین طیف اصولگراى مجلس نیز 
چنین مسائلى را بیان کرده بودند، آیا هشدار رهبرى ناظر 
به سخنان و اقدامات این افراد هم بود؟ گفت: بله. هشدار 
ایشان به همه بود. دولت آش نیست که وقتى از این آش 
بدمان آمده، آش دیگرى بخوریم. دولت یعنى برخاسته از 
انتخاب ملت. به این سادگى نیست که آن را برداریم. با این 
تفاسیر انتخابات و آراء مردم چه معنى دارد؟ مگر دولت با 
دستور رحیم صفوى، احمدى نژاد و برخى اصولگرایان آمده 

که با دستور آنان برود.

هشدار رهبرى درباره دولت موازى 
متوجه چه کسى بود؟

شــیوه فروش بنزین در ایــران در 90 ســال پیش
 تفاوت هایى آشکار با امروز داشت به طورى که بنزین 
در پیت هایى 16/5 لیترى به فروش مى رســید و هر 
ظرف 16/5 لیترى که به پوط معــروف بود، قیمتى 
حدود 4 ریال داشت.  در این دوره زمانى اتومبیل هاى 
بسیار کمى در ایران تردد مى کردند و این وسیله نقلیه، 
مختص اعیان و اشرافى بود که تمکن مالى فراوانى 

داشتند و از پس تأمین هزینه هاى آن بر مى آمدند. 

در کتاب «اقتصاد کوچه» نوشــته مجید پورشافعى 
قیمت یک اتومبیل نو در 82 ســال قبل یعنى ســال 
1315 حدود 2600 تومان بود که رقمى بســیار باال 
محسوب مى شــود. بهاى الستیک سوارى هم 221 
ریال بود که هزینه باالى نگهدارى خودرو در این دوره 
زمانى را نشان مى دهد. اما به نظر مى رسد بنزین در 
همان دوره نیز قیمتى ارزان تر از سایر ملزومات خودرو 

داشته است.

بنزین در 90 سال پیش چند فروخته مى شد؟
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فرسوده بودن 
نیمى از بافت شهرى دامنه

شهردار دامنه گفت: بافت نیمى از شهر دامنه و فریدن بر 
اثر فرونشست زمین فرسوده است. حسین خلیلى در جلسه 
ستاد باز آفرینى شهرى فریدن با اشاره به اینکه مطالعات 
70 هکتار بافت فرسوده دامنه در مرحله اول انجام شده 
است، گفت: جداى از بافت فرســوده، تغییراتى نیز بر اثر 
نشست زمین در دامنه ایجاد شــده که در اثر آن نیمى از 
وسعت 255 هکتارى دامنه بافت فرسوده است. وى افزود: 
140 واحد مسکونى بر اثر نشست زمین بین 40 تا 100 

درصد خسارت دیده و بسیارى از آنها باید تخلیه شوند.

انتصاب معاون جدید خدمات 
شهرى شهردارى اصفهان 

با حکم شهردار اصفهان حسین امیرى به سمت معاون 
خدمات شهرى منصوب شد. حسین امیرى پیش از این 
مدیر منطقه 15 شــهردارى اصفهان بود. وى همچنین 
شهردار شاهین شــهر و فوالد شهر، شهردار منطقه یک 
قزوین، عضو هیئت مدیره شرکت مترو منطقه اصفهان 

و حومه نیز بوده است.

اجراى طرح پیشگیرى از تنبلى 
چشم کودکان

طرح پیشگیرى از تنبلى چشم کودکان سه تا شش سال 
در اصفهان آغاز شد. معاون پیشــگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: این 
طرح به منظور جلوگیرى از تنبلى چشــم کودکان سه تا 
شش سال در تمام مهدهاى کودك و پیش دبستانى ها و 
برخى مدارس و خانه هاى بهداشت استان اجرا مى شود. 

محمد سعید محمدى با اشاره به اینکه طرح غربالگرى 
پیشگیرى از تنبلى چشم در سه سطح مهدهاى کودك 
و پایگاه هاى غیردائم و چشم پزشکى ها اجرا مى شود، 
افزود: هزینه این معاینات در مراکز دولتى دو هزار تومان و 

غیردولتى دو هزار و 500تومان است.

کشف1500 کیلوگرم قهوه 
خارجى قاچاق 

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از کشف محموله قهوه 
خارجى قاچاق به ارزش یک میلیارد و 300میلیون ریال 

طى بازرسى از یک انبار دپوى کاال خبر داد.
سعید سلیمیان اظهارکرد: پس از شناسایى انبار مذکور، 
مأموران با هماهنگى مقام قضائى از محل بازدید کردند که 
در نتیجه این عملیات، مقدار  1500کیلوگرم قهوه خارجى 

قاچاق کشف شد. 

ایجاد طرح هاى صنعتى ملى در 
شهرضا

مصطفى اباذرى،  مدیراداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
شــهرضا با بیان اینکه بالغ بر 94 میلیارد تومان طرح به 
بانک هاى عامل معرفى شــده، گفت: بعضى از طرح ها 
 MDF مانند طرح ایجاد نیروگاه، مرکز پزشکى و طرح

در شهرضا جزو طرح هاى ملى هستند.

ثبت ملى137 اثر تاریخى 
آران و بیدگل

مجید نورى،  مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى 
و گردشــگرى آران و بیدگل گفت: از 500 اثر تاریخى و 
معنوى شناسایى شده در آران و بیدگل، 137 اثر در فهرست 

آثار ملى به ثبت رسیده است.

ثبت نام 147 هزار اصفهانى 
براى زیارت اربعین

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تا کنون 147 
هزار اصفهانى براى زیارت اربعین در سامانه سماح ثبت نام 
کرده اند. غالمعلى زاهدى  با بیــان اینکه از تعداد زائران 
اصفهانى حضور یافته از اصفهان آمار دقیقى در دسترس 
نداریم، ادامه داد: سازمان حج و زیارت تنها ویزا را  صادر 

مى کند و در اختیار زائر قرار مى دهد.

خبر

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: 40 کودك در 
اســتان اصفهان از ابتداى سال جارى به دالیل مختلف 
از سوى خانواده ســلب حضانت و به بهزیستى تحویل 

داده شده اند.
مرضیه فرشاد در خصوص نوزاد پیدا شده در فوالدشهر 
اظهار کرد: این نوزاد دو روز گذشــته توســط نیروهاى 
آتش نشــانى، روبه روى ورزشــگاه فوالدشــهر و در 
چاله اى زیر یکى از درختان پیدا شــده و بعد از تحویل
 به کالنترى فوالدشــهر، به اورژانس اجتماعى معرفى 

شده است.
وى با بیان اینکه این نوزاد ســه ماهه است، اضافه کرد: 

هویت این نوزاد مشخص نیست و در حال حاضر نیز در 
بیمارستان فوالدشهر بسترى است.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه مشاهده 
پدیده نوزادان ســرراهى امرى عادى است، تأکید کرد: 
از ابتداى سال جارى تاکنون 40 کودك و نوزاد در نقاط 
مختلف استان شناسایى و به بهزیستى ارجاع شده است.

وى با بیان اینکه سلب حضانت همه این کودکان انجام 
و بهزیستى سرپرستى آنها را عهده دار شده است، اضافه 
کرد: اغلب این کودکان سرراهى بوده و همچنین تعدادى 
از آنها به دنبال بدسرپرستى و یا کودك آزارى به مراکز 

بهزیستى معرفى شده اند.

معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفــت: میزان بارش در ایســتگاه 
زاینده رود واقــع در کوهرنگ و چلگرد هیــچ اثرى در 
افزایش آب سد زاینده رود نداشته و ذخیره سد همچنان 

در بحران است.
حسن ساسانى اظهارکرد: مخزن سد زاینده رود در حال 
حاضر 137 میلیون متر مکعب آب دارد که نشان دهنده 
وجود بحران آب در منطقه اســت. وى افــزود: به دلیل 
کمبود میزان بارش و مؤثر نبــودن بارش ها در منطقه 
به خصوص در ایستگاه هاى شــاخص زاینده رود که در 
چلگرد و کوهرنگ واقع شده اســت، این بارش ها هیچ 

اثرى را در افزایش حجم آب ســد زاینده رود نداشته اند.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان در ارتباط با میزان منابــع و مصارف آب گفت: 
امسال نیز مطابق سال گذشــته با کاهش 20 درصدى 
منابع و مصارف همراه بودیم و با همان روند گذشته در 
حال حرکت هستیم. ساسانى افزود: هم براى آب شرب 
اصفهان و یزد و هم صرفه جویــى در صنایعى که از آب 
استفاده مى کنند، برنامه  ریزى هاى مناسبى انجام شده 
اســت و امیدواریم بارش هاى مؤثر طبق پش بینى هاى 
سازمان هواشناسى به زودى آغاز شود و ما شاهد افزایش 

حجم آبى زاینده رود باشیم.

ذخیره آب سد 
همچنان بحرانى است

سلب حضانت
 40 کودك اصفهانى 

در بازرســى اصناف از واحد هاى صنفى استان، امسال 
بیش از 6560 پرونده قضائى براى متخلفان در اصفهان 

تشکیل شده است.
معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: این تعداد پرونده امسال در بازرسى 
مأموران اصنــاف از واحدهاى صنفى متخلف اســتان 

تشکیل شده است.
حمیدرضاخشــنود اظهار کرد: بازرسان این سازمان، در 
این مدت به منظــور اجراى طرح مبارزه بــا احتکار، در 

بازرسى از 727 انبار کاالى استان نیز  38 انبار احتکار کاال 
راشناسایى کردند. 

وى الســتیک خودرو، لوازم خانگى، آهــن آالت، مواد 
غذایى، روغن موتور، لوازم یدکى، نخ و مواد ســلولزى 
نگهدارى شــده را از جمله کاالهاى احتکار شده اعالم 
کرد و افزود: ارزش این کاالها بیش از 700میلیارد ریال 

برآورد شده است. 
خشنود گفت: این کاالها با قیمت مصوب و حکم تعزیرات 

وارد شبکه توزیع شده است. 

کتابفروشــان و اتحادیه صنف کتاب و لــوازم التحریر 
اصفهان در نامه هاى جداگانه اى، نســبت به برگزارى 

نمایشگاه استانى کتاب در این شهر اعتراض کردند.
با توجه به تخفیف هایى که نمایشگاه هاى استانى دارند، 
گفته مى شــود در ایام برگزارى نمایشگاه هاى استانى، 
کتابفروشى ها رونق خود را از دســت مى دهند و مردم 
ترجیح مى دهند کتاب هاى خود را از این نمایشــگاه ها 

تهیه کنند.
کتابفروشــان اصفهان در اعتراض به نمایشگاه استانى 
کتــاب، نامــه اى خطاب بــه اتحادیه صنــف کتاب و 
لوازم التحریر اصفهان نوشتند. همچنین اتحادیه صنف 
کتاب و لوازم التحریر اصفهان نیــز در نامه  جداگانه به 
رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران، نسبت به 

برگزارى نمایشگاه اعتراض کرد.

رئیس انجمن خــودرو و نیرومحرکه اســتان اصفهان 
با بیان اینکه ســیر صعودى نرخ دالر و کاهش ارزش 
ریال، قیمت مواداولیه تولید خودرو را 300 تا 400 درصد 
افزایش داده است، گفت: قدرت نقدینگى قطعه سازان 

بسیار پایین آمده است.

ابراهیــم احمدى با بیان اینکه طى نوســانات شــدید 
ارزى قیمت مواداولیه تولید خودرو اعــم از آلومینیوم، 
فوالد و مــس با افزایش ســه برابرى و پلیمر با رشــد 
چهار برابرى قیمت ها روبه رو بوده اســت، اظهارکرد: 
خودروســازان مواداولیه را گران خریــدارى مى کنند و 

تولیدات آنها روزبه روز پایین تر مى آید.
وى پیرامون اینکه با افزایش ســه تا چهار برابرى نرخ 
مواداولیه تولید خودرو، شــوراى رقابــت تنها 7 درصد 
قیمت خودروهاى داخلى را افزایش داده اســت، افزود: 
سیاستگذارى هاى شــوراى رقابت و افراد دیگر، سبب 
نابودى صنعت خودرو داخلى شــده است، زیرا تولیدات 
خودروسازان بسیار کاهش داشته و نمایندگان دیگر براى 
تحویل به مشتریان خودرو ندارند و باید با نرخ پایین تر 

از تولید بفروشند.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
از روز شنبه سامانه بارشى در همه مناطق استان اصفهان 
فعال شده و بارش باران را براى اکثر مناطق پیش بینى 

مى کنیم.
نازنیــن زهرا ســیدان افــزود: امــروز هــم وزش باد 
گاهى افزایش ابر در ســطح اســتان خواهیم داشــت 
و براى  مناطق غربى احتمال  بارش پراکنده پیش بینى 

مى شود.
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
بیان اینکه از روز جمعه  افزایش ابر در کل استان بیشتر

 مى شــود و از بعدازظهر براى  مناطــق غربى و جنوبى  

استان بارش باران  شروع مى شود، ادامه داد: این سامانه  
بارشى از روز شنبه  در کل استان فعال شده و بارش باران 

را براى تمام مناطق استان پیش بینى مى کنیم.
وى با بیان اینکه بیشــترین فعالیت این سیستم  براى 
بخش هاى غربى وجنوب است اما مناطق شمال، مرکز، 
جنوب شرق و شــرق نیز درگیر بارش باران خواهد شد، 
اضافه کرد: روز شــنبه در ارتفاعات استان بارش برف و 
براى مناطق غربى و شمالى اســتان،  وزش باد شدید و 

تقریباً شدید  را پیش بینى مى کنیم.
سیدان افزود: از روز شنبه با افت دما تا 6 درجه سانتیگراد 

روبه رو خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان گفت: 
پساب به صورت نیمه خام به دســت کشاورزان اصفهانى 

مى رسد.
حسین محمدرضایى با اشاره به اینکه پساب فاضالب حق 
کشاورزان اســت و ما از این حق نمى گذریم، اظهار کرد: 
طبق مصوبه هیئت وزیران، پساب شهر اصفهان مخصوص 

مادى هاى جى است و هیچکس حق فروش آن را ندارد.
وى گفت: یک میــزان آب از تونــل اول کوهرنگ براى 
مصارف شهر اصفهان از حقابه کشاورزان برداشت کردند 
که طى تهاترى که انجام شــده، قرار شد در عوض آن 30 
میلیون مترمکعب پســاب در سال به کشاورزان تخصیص 
یابد ولى به دنبال رشد جمعیت، 400 میلیون متر مکعب آب 
از حقابه کشاورزان برداشت مى شود و باید پساب اختصاصى 

به کشاورزان هم به همین تناسب افزایش یابد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان با بیان 
اینکه در آن زمــان متولى این طرح شــهردارى بود و هم 

اکنون آب و فاضالب اســت، ادامه داد: در آن زمان پساب 
شهر اصفهان وارد رودخانه مى شــد و کشاورزان استفاده 
مى کردند اما االن که آب نیســت، آب تصفیه خانه جنوب 
اصفهان به چاه ها نفوذ مى کند و بــه دلیل گرماى هوا، در 

زیرزمین نفوذ نمى کند.
وى اعالم کرد: به دنبال پیگیرى اســتاندارى، مقرر شد که 
پساب شمال، جنوب، شرق، بهارستان و سپاهان شهر تصفیه 
کامل شود و در اختیار کشاورزان قرار گیرد، به این صورت که 
با مقدارى آب از زاینده رود همراه و در آبشار تجمیع شود و به 
صورت برش بندى بین کشاورزان تقسیم بندى شود که از 

این پروژه هیچ خبرى نیست.
محمدرضایى با بیان اینکه در حال حاضر پساب به صورت 
نیمه خام به دست کشاورزان مى رسد، گفت: امکان تصفیه 
اســتاندارد وجود دارد و این در حالى است که پساب در حد 
استانداردهاى مورد استفاده براى بخش کشاورزى تصفیه 

نمى شود.

دبیر ســتاد ساماندهى شــئون فرهنگى در 
مناســبت هــاى مذهبــى گفــت: آیین و 
گردهمایــى بــزرگ جامانــدگان از قافله 
راهپیمایــى نجف تا کربــال، روز اربعین در 

میدان امام على (ع) برگزار مى شود.
حجت االسالم حســن بابایى افزود: یکى 
از ویژگى هاى امســال تقارن ایــام اربعین 
حسینى با هشــتم آبان روز شهادت محمد 
حسین فهمیده و روز بسیج دانش آموزى و 
نزدیکى به 13 آبان روز ملى مبارزه با استکبار 

جهانى است.
وى مدیحه سرایى، سخنرانى، برگزارى نماز 
جماعت ظهر و عصر، قرائت زیارت اربعین 
را از جمله برنامه هاى روز اربعین برشمرد و 
افزود: در حاشیه این برنامه، مهد کودك ویژه 

کودکان در حاشیه میدان دایر خواهد شد.
بابایى اضافه کرد: در همین راستا با همکارى 
بســیج دانش آمــوزى برگزارى مســابقه 
«رفاقت با فهمیده ها» اجرا که متن محتوایى 
مسابقه به صورت کتبى به همراه سئواالت 
آن در هفتــه آتــى در بین دانــش آموزان 
اصفهانى توزیع مى شــود و در روز اربعین 

پاسخنامه هاى آن جمع آورى خواهد شد.
وى نمایشگاه فرهنگى با شهداى دانش آموز 
و توزیــع بروشــور و جــزوات فرهنگــى 
مرتبط با اربعیــن را از دیگــر برنامه هاى

جنبــى ایــن آییــن معنــوى اعــالم 
کرد. 

جلسه هم اندیشــى مدیران روابط عمومى دستگاه هاى 
اجرایى اســتان با موضوع تشــریح طرح هاى هفتگانه 
حوضــه آبریز زاینــده رود در تاالر اجتماعــات مجتمع 
فرهنگى رفاهى شــهروند و با حضور گسترده مدیران 

روابط عمومى ها برگزار شد.
استاندار اصفهان دراین جلســه گفت: در یکسال اخیر، 
بارها در جمع مردم و کشــاورزان صادق و زحمتکش به 
درددل آنها گوش داده ام که نگران معیشــت آینده خود 
بوده اند و همه مسئوالن به نوعى تاکنون حرف زده اند و 
چون حرف ها عملیاتى نشــده، بى اعتمادى مردم را به 
همراه داشته است. این در حالى است که اکثر مسئوالن 
سالم بوده و درصد بسیار کمى ممکن است ناسالم باشند 
که این وسط افراد آتش بیار معرکه که یک کالغ چهل 

کالغ مى کنند هم به مسائل دامن مى زنند.
محســن مهرعلیزاده البته این را هــم اضافه کرد که تا 
نباشد چیزکى، مردم نگویند چیزها و به این اشاره کرد که 
در سال 74 احداث تونل کوهرنگ آغاز شد و یک تونل 
30 کیلومترى تا سال 96 طول کشید و اینکه احداث سد 
کوهرنگ در سال 89 شروع شد و امروز فقط 20 درصد 

پیشرفت دارد که باید سال 93 به اتمام مى رسید.
وى ادامه داد: 70 درصد وقتم را در یکســال گذشــته، 
روى اختصاص بودجه و فعالیت ســد کوهرنگ و انجام 
کار توسط پیمانکار و... گذاشــتم و امید است تا دو سال 
دیگر، بهره بردارى شــده و 150 میلیون مترمکعب آب 

اضافه شود.
اســتاندار با بیان اینکه امروز با توجه به تغییر اقلیم، آب 
نیست و صحیح یا غلط، بارگذارى اضافه صورت گرفته 
که نباید مى گرفت، اظهار کرد: با این وضعیت براى حل 
منطقى مسئله آب، ما طرح هفتگانه اى را در نظر داریم 
تا اجرا شود. این در حالى است که اگر در دهه 60، تونل 
ســد کوهرنگ 2 که 250 میلیــون مترمکعب آب وارد 
مى کند و در دهه 70 تونل چشمه لنگان که 130 میلیون 
مترمکعب آب وارد مى کند انجام نمى شــد امروز فاتحه 

اصفهان خوانده مى شد.
مهرعلیزاده با تشــریح تک تک طرح هــاى هفتگانه 
در حوضه آبریــز زاینده رود، به مدیــران روابط عمومى 
دستگاه هاى اجرایى استان یادآور شد مردم را از اجراى 
این طرح ها و آینده آب اصفهان بــا اجراى آنها، بیش از 

گذشته آگاه سازند.
وى ادامه داد: تأمین منابــع آبى جدید، مدیریت مصرف 
بهینه آب، ســاماندهى رودخانه زاینــده رود، مدیریت 

برداشــت ها از رودخانه زاینده رود، مدیریت پســاب و 
جایگزینى مصارف آب خــام در حوضه آبریز زاینده رود، 
ایجاد جریان دائمــى آب در رودخانه زاینده رود و نجات 
گاوخونى مجموعه هفت طرحى است که باید چه باشم 
و چه نباشــم براى تأمین آب آینده اصفهــان، اجرایى 
و عملیاتى شــود چرا که اصفهان به عنــوان پایتخت 
فرهنگى و قطب گردشگرى به آب زاینده رود زنده است 
که براى بقاى آن 100 میلیون مترمکعب بر اساس نظر 
کارشناسان آب نیاز اســت و باید براى آن همت کرد تا 

گاوخونى نیز نجات یابد.
استاندار اصفهان گفت: اگر بپذیریم که شهر اصفهان قلب 
استان و استان اصفهان قلب کشور است یکى از رگ هاى 
این قلب که زاینده رود است، باید سالم باشد و ما با اجراى 
این طرح ها، مى خواهیم رگ را که گرفته، جراحى کنیم.

وى با بیان اینکه براى این طرح هــاى هفتگانه آب در 
یکسال گذشــته کارهاى زیادى صورت گرفت، افزود: 
امروز شــرایط آباد بودن اصفهان، در گرو لطف خداوند 
و البته تدبیر مسئوالن استان اســت و خیانت آن است 

که بدانیم کار درستى باید انجام شود ولى جرأت نداشته 
باشى حرف حق بزنى.

مهرعلیزاده گفت: شاید مدت کوتاهى دیگر مهمان شما 
باشم ولى زمانى خوب خواهیم بود که مصلحت خداوند 
را که مصلحت مردم اســت با صراحت بیان کنیم. باید 
مردانگى و آزادگى داشت و براى کسب چند رأى و یک 

ارتقاى مقام، آن را در نظر نداشت.
استاندار ادامه داد: همواره سعى دارم حرف هاى منطقى 
شنیده شود تا مدیریت اســتان به بى عرضگى محکوم 

نشود و این مارك بر پیشانى استان نچسبد.
***

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندار اصفهان 
هم در این جلسه هم اندیشــى با بیان اینکه براى انجام 
هــر کارى در جامعــه برنامه و برنامه ریزى بر اســاس 
ظرفیت ها نیاز اســت، گفت: اگر این جمله اجرایى شود 
هیچگاه مشکل حادى نخواهیم داشت و به عکس اگر 
کار با بى برنامگى پیش رود بسیارى از مسائل کوچک به 
مشکالت بزرگ تبدیل و به معضل مبدل و از توان حل، 

خارج خواهد شد.
محمدعلى شجاعى اظهار کرد: اگر بپذیریم مشکل آب 
دو دهه است که در اســتان اصفهان پیدا شده، حاصل 
عدم برنامه ریزى بوده و امروز به معضل براى افراد تحت 

مدیریت ما تبدیل شده است.
وى با بیان اینکه مردم حق دارند از ما مسئوالن گله مند 
باشند، افزود: نداشتن برنامه امروز به معضل در بسیارى 
از بخش هاى کشور و استان ها تبدیل شده و در این میان 
مسئله ما انباشت مشکالت چند ساله در استان اصفهان 
است و ما مسئوالن به گونه اى رفتار کردیم که مردم فکر 

مى کنند با آمدن یا رفتن مدیرى، مسائل حل مى شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندار اصفهان 
گفت: زمانى که جامعه با روزمرگى اداره شــود و آینده 
پیش بینى نشــود، حاصل آن خواهد بــود که مردم 15 
شهرستان بدون اینکه مقصر باشند تاوان آن را مى دهند.

وى ادامه داد: کشورهایى بدون مشکل آب هستند ولى 
با آبیارى قطره اى در حوزه کشاورزى فعالیت مى کنند و 
این دانایى آنهاست اما ما تا به مشکل نرسیم مردم را آگاه 

نمى کنیم و اقدامات مطلوب را انجام نمى دهیم.
وى مســئولیت در حوزه آب را همچون پزشکى دانست 
که باید تخصص داشته باشــد و گفت: بیمار به پزشک 
متخصص مراجعه مى کند، پزشــک براى او نســخه 
مى پیچد و اجراى نسخه پزشــکى او را مداوا مى کند و 
سالمت خود را باز مى یابد. بنابراین در زمینه آب هم، باید 
نسخه توسط متخصص پیچیده و اجرایى شود تا مشکل 

آب تبدیل به معضل انتظامى- امنیتى نشود.
شــجاعى گفت: امروز بیمار کشــاورز ما از درد به خود 
مى پیچد ولى ما فقط با او همدردى مى کنیم و با هم، درد 
مى کشیم و او را به ســمتى مى بریم که راضى باشد با او 
همدردى کنیم. نمى دانم گفتاردرمانى تا چه زمانى باید 

انجام شود؟
وى ادامه داد: ما آمدیم تا بیمار را خوب بشناسیم و براى 
آن تیم پزشــکى مربوطه آمد و اســتاندار نسخه پیچید 
تا اجرا کند و نیت اســتاندار هم وظیفه و در شأن مردم 
اصفهان بودن بود و براى اجراى طرح ها با متخصصان 

کشور و استان مشورت شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندار اصفهان 
با بیان اینکه اولویت اســتاندار از ابتــدا آب بود، افزود: 
طرح هفتگانه استاندار اصفهان براى حل مسئله آب، با 
همراهى مردم، نگاه کارشناسى و... بوده و حتى مخالفان 
مى توانند نظرا ت اصالحى خــود را ارائه دهند و انتقادها 
پذیرفته است اما توقف اجراى این طرح ها، ظلم در حق 
مردم استان و کشــاورزان است و خاك شدن این طرح، 

یعنى خاك شدن زندگى کشاورزان.
***

مدیرعامل آب منطقه اى اصفهان هم با بیان اینکه حجم 
ســد زاینده رود یک میلیــارد و 400 میلیون مترمکعب 
اســت، گفت: در حال حاضر کمتر از 10 درصد و در حد 
136 میلیون مترمکعب در ورودى سد زاینده رود بوده و 
خروجى آن 4 مترمکعب بر ثانیه براى مصارف شــرب 

مى باشد.
مســعود میرمحمد صادقى عنوان کــرد: حوضه آبریز 
زاینده رود امروز بیمار است که بر اثر بارگذارى بیش از حد، 
شرایط اقلیمى، سیاســت هاى غلط، مصرف بى رویه و... 

امروز وضعیت اینگونه است که باید عالج کرد.
وى تأمین آب و انضباط و کنتــرل آبى را از راهکارهاى 
برون رفت از مشکالت برشمرد و اظهار امیدوارى کرد 
با اجراى طرح هاى هفتگانه و در کنار آن مشــارکت و 
همکارى همه ذینفعان و تأمین منابع مالى، مســائل و 

مشکالت آبى استان در آینده برطرف شود.

ساسان اکبرزاده

افزایش300درصدى قیمت مواد اولیه خودرو  

پساب فاضالب، حق کشاورزان است

بى اعتمادى «آب»ى مردم به مسئوالن

آیین اربعین در
 میدان امام على (ع)
 برگزار مى شود

تشکیل بیش از 6500پرونده قضائى در اصفهان 

 اعتراض کتابفروشان اصفهان به نمایشگاه استانى کتاب

شنبه، اصفهان بارانى مى شود
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فصل دوم سریال «عاشــقانه»  به کارگردانى منوچهر 
هادى و تهیه کنندگى هومن کبیرى در 34قســمت در 

شبکه نمایش خانگى تولید خواهد شد.
با اتمام فصل اول سریال پر مخاطب «عاشقانه» گروه 
و سازندگان این ســریال به دنبال ساخت فصل دوم آن  

هستند.
هومن کبیــرى، تهیه کننده مجموعه «عاشــقانه» در 
خصوص آخرین وضعیت ساخت فصل دوم این سریال 
به «صبا» گفت: در حال حاضر ســریال «عاشقانه» در 

مرحله نگارش قرار دارد و تا زمانى که به متن و فیلمنامه 
مطلوب نرســیم، کارهاى مربوط به پیش تولید را آغاز 
نخواهیم کــرد. وى در خصوص موضــوع و بازیگران 
فصل دوم سریال «عاشــقانه» ادامه داد: در خصوص 
موضوع شاید تغییراتى در محتوا وجود داشته باشد ولى 
کاراکترها و شخصیت ها همان شخصیت هاى فصل اول 
هســتند و بازیگــران هم بالطبــع همــان بازیگران 

هستند.
گفتنى است؛ فصل اول این سریال، داستان چند خانواده 

با قصه ها و مشکالتشان را نشان مى داد که هر کاراکتر 
قصه و گذشــته مخصوص خودش را داشت... با آمدن 
گیسو برازنده (مهناز افشار)، کسى که از وجود او اطالعى 
نداشتند! مشکالتى بین دو زوج جوان، سهیل (محمدرضا 

گلزار) و پگاه (ساره بیات) شکل مى گیرد...
مهناز افشار، محمدرضا گلزار، حسین یارى، ساره بیات، 
هومن سیدى، حمیدرضا پگاه، مســعود رایگان، پانته آ 
بهرام، فرزاد فرزین، سارا رسول زاده، بهاره کیان افشار 

و ... از بازیگران فصل قبل این سریال بودند. 

مهرداد فرید، تهیه کننده فیلم سینمایى «جن 
زیبا» در ارتباط بــا آخرین وضعیت اکران این 
فیلم ســینمایى که قرار بود در آبان ماه اکران 
شود، در گفتگو با «صبا» عنوان کرد: به دلیل 
تراکم قرارداد فیلم هاى دیگر با سرگروه هاى 

سینمایى، فیلم در آبان ماه اکران نمى شود. 
همچنین به دلیل اینکه ما براى اکران  همزمان 
فیلم در کشــور ترکیه هم اقدام کرده ایم، به 
دقت و فرصت بیشــترى نیاز داریم، بنابراین 

فیلم به اکران آبان ماه نمى رسد.
وى به اکران احتمالى فیلم در نوروز اشاره کرد 
و افزود: شاید به صالح فیلم باشد تا  در نوروز 
اکران شود ولى هنوز به جمع بندى نهایى در 
این خصوص نرسیده ایم. «جن زیبا» با توجه 
به ســاختار آن و کارگردانى بایرام فضلى که 
رزومه موفقــى در عرصه بیــن المللى دارد، 
مى تواند هواى تازه اى براى ســینماى ایران 
باشد. فرید به درخواست کشورهاى دیگر براى 
اکران فیلم اشــاره کرد و گفت: کشورهایى از 
جمله آذربایجان و لبنان درخواســتى مبنى بر 
اکران فیلم را داشتند که در حال بررسى هستیم 
که ببینیم مى شود در سایر کشورهاى عربى 
هم فیلم را اکران همزمــان کرد یا خیر. خانم 
«نورگل یشــیلچاى» طرفداران بسیارى در 
کشورهاى عربى و آسیاى مرکزى دارند و تمام 
تالشمان این است که امکان اکران فراگیر فیلم 
را از دست ندهیم و بتوانیم در این کشور ها هم 
فیلم را به اکران برسانیم، اگر این اتفاق بیافتد 
براى اولین بار است که فیلمى، اکران فراگیر در 

کشورهاى خاورمیانه خواهد داشت.
گفتنى است، فرهاد اصالنى، نورگل یشیلچاى، 
محرم زینال  زاده، لیال زارع، لیال موسوى، على 
جعفرى، میثم پویان  فر و  غزل فرید از بازیگران 

این فیلم سینمایى هستند.

محمد سلوکى، مجرى و تهیه کننده 
تلویزیون دربــاره برنامه جدید خود 
در شــبکه 2 گفت: در حال پشت سر 
گذاشتن مراحل پیش تولید یک برنامه 
عصرگاهى با نام «فرکانس» هستیم 
که به زودى به روى آنتن خواهد رفت.

وى افزود: برنامــه «فرکانس» یک 
برنامه عصرگاهى با محوریت اطالع 
و آگاهى براى جوانان در سنین 18 تا 
25 سال تدارك دیده شده که سعى 
مى کند بدون حرف هاى شعارى و در 
فضایى کامًال صریــح به موضوعات 

مختلف روز بپردازد.
ســلوکى درباره اجراى این برنامه و 
عوامل آن تصریح کــرد: این برنامه 
مجرى پژوهشــگر دارد و من فقط 
به عنوان تهیه کننــده در آن حضور 
دارم، کارگردانى این کار نیز بر عهده 
افشین لیاقت اســت. وى همچنین 
درباره شکل این برنامه و مدت زمان 
آن هم بیان کرد: ما در «فرکانس»  در 
روز هاى مختلــف هفته تنوع موضوع 
خواهیم داشت که در هر روز به یکى 
از موضوعات آن حــوزه مى پردازیم، 
شــنبه ها فرهنگ و هنر، یک شنبه ها 
اقتصادى، دوشــنبه ها ورزشى، سه 
شــنبه ها اجتماعى و چهارشــنبه ها 
سبک زندگى و سالمت را در مدت 20 
دقیقه دنبال خواهیم کرد و به احتمال 
فراوان بعد از ایام محرم و صفر برنامه 
«فرکانس» به روى آنتن شــبکه 2 

خواهد رفت.

پوستر منتشر شده از فیلم «المثنى ها» آخرین اثر «کیانو 
ریوز»، حاکى از عرضه این فیلم علمى تخیلى در آینده اى 

نزدیک است.
نزدیک به یکســال پیش بود که اولین تریلر «المثنى ها» 
منتشر شد و دیگر خبرى از این پروژه نبود تا اینکه ماه پیش 
دومین تیزر این فیلم منتشر شد. حال در جدیدترین خبر، 
پوستر «المثنى ها» منتشر شده است که طراحى جذاب آن 
حال و هواى فیلم هاى علمى تخیلى سال هاى اول دهه 

2000 را دارد.
«المثنى ها» داستان بیولوژیســت جسورى به نام «ویل 
فاستر» با بازى کیانو ریوز است که مى خواهد با استفاده از 
آخرین تکنولوژى شبیه سازى و مواد ترکیبى، خانواده خود 
را که در یک تصادف کشته شــده اند به زندگى بازگرداند. 
در آخرین تریلر منتشر شده، فاستر در حال انتقال مغز مرد 
مرده اى به یک روبات دیده مى شود؛ بلندپروازى اى که گویا 
عاقبت خوشى ندارد زیرا در این پروسه او از تمام مرزهاى 

قانونى، قواعد اخالقى و اصول علمى عبور مى کند.
فیلمبردارى «المثنى ها» در آگوست 2016 آغاز شد و در این 
مدت به جز دو تریلر ذکر شده هیچ خبرى از فیلم به بیرون 
درز نکرد و تاریخ پخش رسمى آن نیز تاکنون اعالم نشده 
است، ولى حاال گمانه ها حاکى از انتشار فیلم تا آخر سال 
میالدى جارى است. اگر چه بعضى منابع از اکران محدود 
ســینمایى این فیلم و انتشار مســتقیم آن در رسانه هاى 

آنالین خبر داده اند.
کارگردانى «المثنى ها» بر عهــده «جفرى ناخمنوف» 
است که ســابقه نگارش فیلمنامه فیلم هایى چون پس 
فردا(2004) و توریســت(2010) را در کارنامه خود دارد و 
«لورنزو دى بوناونتورا» نیز با سابقه تهیه آثار مهمى چون 
مجموعه فیلم هاى «تبدیل شوندگان»،  در مقام تهیه کننده 
این کار است و البته کیانو ریوز نیز چنان به موفقیت این فیلم 
اعتقاد دارد که نه فقط نقش یک که در تیم تهیه کنندگان 

نیز حضور دارد.

دى ماه سال گذشته بود که خبر ساخت اولین فیلم سینمایى توسط جواد 
رضویان یا همان «داود بــرره» محبوب ســریال «پاورچین» به گوش 
عالقه مندان این بازیگر مشهور سینما وتلویزیون رسید. حاال آخرین اخبار 
درباره «زهرمار» حاکى از آن اســت که این اثر در زمستان سال جارى بر 

روى پرده سینماها خواهد رفت.
روز گذشــته جواد نوروز بیگى، تهیه کننده این فیلم در گفتگو با رسانه ها 
اعالم کرد تدوین فیلم «زهر مار» اولین تجربه سینمایى جواد رضویان در 
مقام کارگردانى به پایان رسید. این اثر که درونمایه اى اجتماعى و ساختارى 
کمدى دارد مرداد ماه در تهران کلید خوره بود و رضویان قصد دارد آن را 

براى حضور در جشنواره بین المللى فیلم فجر آماده کند. 
این هنرپیشه معروف که در رشته نقاشى تحصیل کرده است از سال 73 پاى 
به عرصه بازیگرى گذاشت و در چندین مجموعه طنز تلویزیونى بازى کرد. 
وى پس از اینکه با بازى در آثار مهران مدیرى تبدیل به چهره اى محبوب 
شد در سال 83 با بازى در فیلم «شــارالتان» وارد سینما شد و از آن پس 
در سریال ها و فیلم هاى متعددى به ایفاى نقش پرداخت و موفقیت هاى 
زیادى هم در این زمینه کسب کرد. رضویان امسال پس از سه سال دورى 
از سینما با دست پر برگشته و در دو فیلم سینمایى «الزنیا» و «دم سرخ ها» 

در قامت بازیگر حضور پیدا کرد و به زودى هم نخستین ساخته سینمایى او 
وارد مرحله صدا گذارى خواهد شد تا با پایان مراحل فنى در سى و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر حضور یابد.
این بازیگر سرشناس عرصه طنز قبل از «زهرمار»، در دو فیلم دیگر هم 
در مقام کارگردان ظاهر شد با این تفاوت که هیچیک از آنها براى سینما 
ســاخته نشــدند و او در این فیلم هاى تلویزیونى عالوه بر کارگردانى، 
بازى هم مى کرد. رضویان نتوانســت با «به روح پدرم» و «لیمو ترش» 
موفقیت هایى که در زمینه بازیگرى کسب کرده بود را در عرصه کارگردانى 
هم تکرار کند و شاید به همین علت بود که تصمیم گرفت در اثر جدیدش 
جلوى دوربین نرود و تمام تمرکزش را پشــت دوربیــن و  برکارگردانى 

«زهرمار» معطوف کند.
فیلمنامه «زهرمار» توسط پیمان عباسى و در قالب طنز اجتماعى نوشته 
شده و سیامک انصارى، شبنم مقدمى، شقایق فراهانى، سیامک صفرى، 
رضا رویگرى و حسین محب اهرى  از جمله بازیگرانى هستند که در این 

فیلم سینمایى به مقابل دوربین رفته اند.
باید دید رضویان موفق خواهد شد در مقام کارگردانى هم مثل بازیگرى، 
طرفدارانش را راضى نگه دارد؟ طرفدارانى که باید تا بهمن ماه یعنى زمان 
برگزارى جشــنواره فیلم فجر منتظر بمانند تا شــاهد اکران اولین فیلم 

سینمایى هنرپیشه محبوبشان باشند. 

دبیــر هنــرى جشــنواره بین المللــى قصه گویــى از 
خوشگذرانى هایش با کتاب مى گوید.

ســروش صحت در گفتگو با «آنا» اظهار کرد: خواندن 
کتاب لذت دارد و وقتى لذت مى برى، روانت لذت مى برد 
و خوش مى گذرد. با نویسنده و بقیه زندگى مى کنى، به 

جاهاى نرفته گام برمى دارى و ندیدنى ها را مى بینى.
دبیر هنرى جشــنواره بین المللى قصه گویى ادامه داد: 
کتاب ما را با افق هاى جدید روبه رو مى کند و این فرآیند 
لذت بخش منجر به سالمت روان مى شود؛ البته در مورد 
سالمت جسم نمى دانم و امیدوارم یکجا نشستن و کتاب 
خواندن منجر به چاقى نشود و ســالمت جسم ما را به 

خطر نیاندازد.
صحت از «قصه درمانى» صحبت مى کند و در توضیح 
آن مى گوید: قصه درمانى، خیلى وقت ها براى من مفید 
بوده است. به  خصوص وقتى که دلم گرفته است یا وقتى 
مشکل دارم، کتاب بسیار به کمک من آمده است. با این 

حال روزهایى هم بوده که شرایط خاصى داشتم و حتى 
یک خط هم نتوانستم بخوانم؛ در واقع دل و دماغ خواندن 

نداشته ام.
وى با تأکید بــر کتاب درمانــى و اهمیــت برگزارى 
جشنواره هایى مانند «ادبیات ســالمت» افزود: با همه 
این تفاسیر به اعتقاد من گاهى مى شود قصه درمانى کرد، 
گاهى مى شــود فیلم درمانى کرد و گاهى هم نمى شود. 
گاهى کسانى در پاسخ به پیشنهاد ما براى کتاب خواندن 
مى گویند «االن اصًال حــال و حوصله ندارم». من حال 
این افراد را مى فهمم. گاهى نمى شــود؛ اما عده اى هم 
هستند که هیچ وقت کتاب نمى خوانند. من به آنها توصیه 
مى کنم به زور خودشان را وارد دنیاى قصه ها کنند. شاید 
قهرمان ها و اتفاق هاى داستان ها بتوانند کمکشان کنند.

دبیر هنرى جشــنواره بین المللى قصه گویــى، درباره 
مقایسه تأثیر ادبیات با کتاب هاى روان شناسى عمومى 
و یا صفحات مجازى گفت: مــن نمى توانم به قطعیت 

نظر بدهم که ادبیات و داستان تأثیر بیشترى دارد؛ 
چرا که آداب و اخالق آنقدر متنوع و متفاوت است 

که انتخاب من شاید توصیه مناسبى براى فرد 
دیگرى نباشد. گاهى یک تک جمله در فضاى 

مجازى یا یک کتاب غیرداســتانى ارتباط 
زیادى با مخاطب برقرار کرده و مى تواند 
راه گشا باشد. انسان ها مختارند بر حسب 

سالیق خودشان انتخاب کنند.

کمتر از دو هفته دیگر طرفداران 
«گودزیــال» در محلــه هیبى یــا در 
توکیوى ژاپن، گردهم جمع مى شوند 
تا شصت و چهارمین سالگرد تولد این 
کاراکتر غول پیکر 
اما محبوب را 
جشن بگیرند. 

طبــق 
برنامه ریزى ها این مراسم قرار است سوم نوامبر 
برابر با 12 آبان به مناسبت شصت و چهارمین 
سالگرد ظهور کاراکتر گودزیال روى پرده 
سینماها، فستیوال یک روزه «گودزیال» 
در توکیو برگزار شود و شرکت کنندگان 
براى دومین ســال متوالــى به جاى 
فرار و نجات جان خود از دست «شاه 

هیوالها»، خلق آن را گرامى بدارند.
سال گذشته این مراســم در قلب منطقه 
کابوکیچو و در کنار ماکتى غول آســا از سر 
این جانور برگزار شد و بیش از 18هزار نفر 
عالقه مند را به ســوى خود کشاند اما 
امسال این مراسم در منطقه هیبى یا و 

با حضور مجسمه تمام قد گودزیال بر پا مى شود. 
انتخاب سوم نوامبر براى برپایى این یادمان به 
مناسبت ســالگرد اولین حضور جهانى گودزیال 
در فیلمى به همین عنوان بر پرده ســینماهاى 

جهان است. 
گودزیال یا همان پادشــاه هیوالها، پا را از یک 
کاراکتر سینمایى فراتر گذاشته و تبدیل به یک 
برند ژاپنى یا حتى مى توان به طور مبالغه آمیزى 
گفت تبدیل به یک اسطوره شده است. بیش از 
30 فیلم سینمایى اختصاصى و حضور در ده ها 
فیلم دیگر و یک ســریال انیمیشنى و فیلم هاى 
هالیوودى گودزیال و... باعث شــده کمتر کسى 
باشد که اسم این هیوال را نشنیده باشد. گودزیال 
در فرهنگ عام مردم ینگه دنیا هم رخنه کرده و 
لغتى شده که براى توصیف خیلى چیزها به کار 
مى رود و سالیان سال است نامش بر زبان مردم 

دنیا افتاده است.
اولین«گودزیال» در فیلمى سیاه و سفید در سبک 
علمى تخیلى به مدت96 دقیقه و به کارگردانى 
«ایشیرو هوندا» اکران شــد. این اثر محصول 

کشور ژاپن در سال 1954 بود.
گودزیال در فیلم ها غالباً یک ضدقهرمان بود و در 

برخى آثار هم رسماً  شخصیت منفى به حساب 
مى آمد که البته نمى شــد دوستش نداشت. این 
جانور معموًال در فیلم هایش علیه سایر موجودات 
خیالى جنگ مى کند. معروف ترین این جانوران 

«گیدورا» نام دارد.
پرونده این هیــوال در طول ســالیان عمرش 
هیچگاه بسته نشده و نزدیک به 20 سالى است 
که پایش را به خارج از مرزهاى ژاپن هم به طور 
رسمى باز کرده و نســخه گودزیالى آمریکایى 

نتیجه این همکارى مشترك شده است.
این پروژه به نوعى حاصل تصادف بود، چرا که 
کمپانى سازنده، ابتدا قصد داشت فیلمى تخیلى 
با حضور یک اختاپوس غول آسا بسازد اما پس از 
آنکه این پروژه ژاپنى-اندونزیایى متوقف شــد، 
موجود مورد نظر به شــمایلى از دایناسور تغییر 

مسیر داد و بدین ترتیب گودزیال متولد شد.
این فیلم چنان موفق بود که نسخه آمریکایى آن 
در کمتر از دو سال عرضه شد و بدین ترتیب یکى 
از فراگیرترین نمادهاى فرهنگى تاریخ معاصر 
جهان شــکل گرفت، تا جایى کــه گینس این 
کاراکتر را به عنوان دنباله دارترین کاراکتر فیلم 

در تاریخ سینما ثبت کرده است.

سروش صحت از خوشگذرانى هایش با کتاب مى گوید

به زور خودتان را 
وارد دنیاى قصه ها کنید
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نظر بدهم که ادبیات و داستان تأثیر بیشترى دارد؛ 
که آدابو اخالق آنقدر متنوع و متفاوتاست  چرا

که انتخاب من شاید توصیه مناسبى براى فرد 
دیگرى نباشد. گاهى یک تک جمله در فضاى 
مجازى یا یک کتاب غیرداســتانى ارتباط
زیادى با مخاطب برقرار کرده و مى تواند 
راه گشا باشد. انسان ها مختارند برحسب 

سالیق خودشان انتخاب کنند.

شکوه شاکرى

«جن زیبا»
 از اکران آبان ماه جاماند

ه
خص

فصل دوم سریال «عاشقانه» در حال نگارش است

بازگشت مجرى مشهور
 با یک برنامه جدید 

2«فرکانس» به روى آنتن شــبکه 2
خواهد رفت.

«کیانو ریوز»
به جهان علمى تخیلى 
برمى گردد

«زهرمار» رضویان زمستان روى پرده مى رود

بازگشت هیجان انگیز «گودزیال»
کمتر از دو هفته دی
«گودزیــال» در محلــه
ج ژاپن، گردهم توکیوى
تا شصت وچهارمینسا
کاراک

طبــق
برنامه ریزى ها این مراسم قرار است
2برابر با 12 آبان به مناسبت شصت
سالگرد ظهور کاراکتر گودز
سینماها، فستیوال یک روز
در توکیو برگزار شود و شر
براى دومین ســال متو
ا فرار و نجات جان خود
هیوالها»، خلق آن را گرام
سال گذشته این مراســم د
و در کنار ماکتىغو کابوکیچو
این جانور برگزار شد و بیش

عالقه مند را به ســوىخ
من امسال این مراسم در

محیا حمزه

فیلم «همه مى دانند» ســاخته اصغر فرهادى 
که اکران عمومى خود را همزمــان با افتتاحیه 
کن در فرانســه آغاز کرد در ماه جارى و ماه هاى 

آینده، اکرانش در کشــورهاى مختلف ادامه پیدا 
خواهد کرد.

فیلم سینمایى «همه مى دانند» تازه ترین ساخته اصغر 
فرهادى تاکنون در فرانسه، سوییس، بلژیک، لوکزامبورگ، 

آرژانتین ، اوروگوئه و اسپانیا به اکران عمومى در آمده است. 
ایــن فیلــم همچنیــن از 27 ســپتامبر 2018 در کشــورهاى آلمــان، اتریش شــیلى، 
بولیوى،کاســتاریکا،پاناما و هلند به اکران درخواهد آمد. «همه مى داننــد» در ادامه اکران 

عمومى اش، هشتم نوامبر در ایتالیا روى پرده خواهد رفت. 
این فیلم در ماه هاى آینده نیز در کشــورهاى یونــان، آمریکا، کانادا، باهامــا، برمودا،جزیره 

پاکستان، نپال، بنگالدش، سرى النکا، کاراییــب، انگلســتان، ایرلند، هندوســتان، 
استرالیا، آفریقاى جنوبى اتریش، ســنگاپور، اندونزى، مالزى، فیلیپیــن، تایلند، 

روســیه، لهســتان، پرتغال، ســوئد، نروژ، فنالند، دانمارك، ایسلند، 
چک، اسلوواکى، مجارســتان، بلغارستان، رومانى، 

کرواسى، بوســنى، مقدونیه، اســلووانى، صربستان، 
مونتنگرو،کــوزوو، ترکیه،ژاپن، کره 

جنوبى و چین اکران  خواهد شد.

اکران گســـترده فیلم
 اصغر فرهادى

 در سراسر جهان
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تقابل روز جمعه (فردا) سپاهان و استقالل را مى توان حساس ترین بازى 

هفته دهم لیگ برتر نامید.
رقابت سپاهان و اســتقالل همواره از جذابیت باالیى برخوردار بوده و 
این بازى نیز با توجه به نزدیکى امتیــازات و جایگاه دو تیم در جدول، 
از حساسیت ویژه اى برخوردار شده و هر دو تیم از انگیزه باالیى براى 

پیروزى و کسب 3 امتیاز این دیدار بهره مى برند.
ســپاهان که با 19 امتیاز نزدیک ترین تعقیب کننده پدیده صدرنشین 
است، قصد ندارد شانس خود را براى رسیدن به صدر جدول با از دست 
دادن امتیاز کم کند و عالوه بر آن، با توجه به چهار سال ناکامى مقابل 

استقالل، به دنبال شکستن این طلسم لعنتى است.
آبى پوشــان تهران نیز که در هفته هــاى ابتدایى لیــگ چندان در 
نتیجه گیرى موفق نبودند، هفته گذشته با شکست دادن سایپا، خود 
را از میانه جدول جدا کرده و به جمع تیم هاى باالنشــین رســاندند. 
استقاللى ها که مى دانند در صورت شکست ســپاهان عالوه بر کم 
شدن فاصله شان با صدر، با توجه به نتیجه بازى پیکان و ذوب آهن، 
شانس صعود به رده سوم جدول را دارند از انگیزه باالیى براى پیروزى 

برخوردار هستند.
 به قول یکى از رسانه ها، دو تیم مدعى و بزرگ تهران و اصفهان براى 

یک هدف مشترك در لیگ هجدهم به میدان مى روند؛ احیاى روزهاى 
شیرین دهه گذشته.

 این دو تیم قدیمى و مدعى لیگ برترى که گذشــته درخشانى دارند، 
شــباهت هاى فوق العاده زیادى به یکدیگر دارند و حاال در مقطعى 
از تاریخ برابــر یکدیگر صف آرایى مى کنند که در آغاز مســیر پروژه 
بازگشت به قدرت در روزهاى درخشش پرسپولیس، دیگر ضلع مثلث 

قدرت فوتبال هستند. 
 دهه 80 و ســال هاى آغازین دهه 90، روزهاى درخشــان این دو 
تیم بود. هــر دو تیم قهرمانى هــاى زیادى در لیــگ برتر و حذفى 
به دســت آوردند و همواره ترکیبى مملو از ســتاره داشــتند. رقابت 
هاى این دو تیم تبدیل به جدال هاى حســاس و پر حاشــیه شــده 
بود اما در ســال هاى گذشــته خبرى از این موضوع نبود. استقالل 
و ســپاهان در آســیا نیز روزهاى خوبى داشــتند و یکى به فینال و 
دیگرى به نیمه نهایى این مســابقات رســید تا حاال احیاى قدرت 
دهه 80، هدف مشــترك این دو تیم باشــد. اســتقالل و سپاهان 
مدت هاست که جدالى حســاس در جدول نداشــتند. دو تیمى که 
ســال هاى گذشــته براى قهرمانى در لیگ به مصاف یکدیگر مى 
رفتند، در چند ســال گذشــته هر دو در اوج نبودند و نبرد این دو تیم 
بیشتر یک بازى با سابقه درخشان بود و براى یکى از دو تیم اهمیت 

داشــت. این جدال اما متفاوت از این رقابت هاســت و سپاهان رده 
دومى در شرایطى به مصاف اســتقالل مى رود که آبى هاى تهرانى 
براى مدعى بــودن مى جنگند و به روزهاى درخشــان خود نزدیک 

شده اند و مى خواهند قهرمانى لیگ را تجربه مى کنند.
اما امیر قلعه نویى در شرایطى فردا با ســپاهان مقابل استقالل صف 
آرایى مى کند که با در اختیار داشتن بهترین و زهردارترین توپخانه لیگ 
برتر مقابل تیم ســابق خود قرار مى گیرد تا در اندیشه بردى ارزشمند 
و سرنوشت ساز باشد.  مهاجمان سپاهان با به ثمر رساندن 20 گل در 
9 هفته گذشــته لیگ برتر با اختالف فاحش عنوان بهترین در حین 
حال ویرانگرترین خط حمله رقابت ها را به خود اختصاص داده اند تا 
با میانگن 2/3 گل در هر بازى آمار فوق العاده اى از خود برجا بگذارند. 
«کى روش استنلى» در کنار بازیکنانى همچون ساسان انصارى، سجاد 

شهباززاده و مهرداد محمدى این آمار را از خود خلق کردند.
نکته جالب اینکه ســپاهان با این خط حمله ویرانگر در شــرایطى 
مهمان استقالل «وینفرد شفر» خواهد بود که مربى آلمانى فردا به 
دلیل مصدومیت پژمان منتظرى و محرومیت آرمین سهرابیان دو 
تن از کلیدى ترین مهره هاى ساختار تدافعى خود را در اختیار ندارد 
تا همین امر برنگرانى ها و دغدغه هاى شفر و طرفداران استقالل 

بیافزاید.

اوج هیجان هفته در دیدار استقالل-سپاهان

طلسم لعنتى را بشکن!
سعید نظرى
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ســال ها از روزى که على کریمى از ایران براى آخرین بار مرد 
سال فوتبال آســیا شــد مى گذرد. از روزى که او کراوات نزد و 
براى این کارش دلیل هم داشت و مى گفت جایزه اى که قبل تر 
به على دایى و خداداد رسیده، دیگر چیزى دست نیافتنى نبوده 
که او براى بردنش کار خارق العاده اى انجام داده باشــد. از آن 
روز اما سال ها گذشته و دیگر آن روز براى فوتبال ایران تکرار 

نشده است.
تغییر در امتیازدهى به بازیکنان درباره بازى هاى ملى و قاره اى 
و البته جدا کردن بحث لژیونرها بى تأثیر نبوده اما بیش از هر چیز 
در حقیقت عدم موفقیت تیم هاى باشگاهى مان در آسیا مزید بر 
علت بوده است. امسال اما صعود پرسپولیس به فینال به طور 
طبیعى شــانس تعدادى از بازیکنان این تیم را براى رســیدن 
به چنین افتخارى باال مى برد. گزینه هایى مثل ســیدجالل و 
علیپور به دلیــل توالى بازى هایى که بهتریــن بازیکن میدان 
شده اند صاحب شانس قرار گرفتن در لیست بهترین بازیکنان 

آسیا هستند.
ولى مدل امتیازدهى به برترین بازیکنان آسیایى شانس بیرانوند 
را حتى بیش از آن دو مى کند. در مکانیسم امتیازدهى به برترین 
بازیکنان آســیایى براى AFC بازى هاى ملى به ترتیب جام 
جهانى، انتخابى هایش، جام ملت هاى آسیا، لیگ قهرمانان و 

رخدادهاى بعدى امتیازهایى دارند.
بر این اساس حاال بیرانوند با گرفتن امتیاز کامل برترین بازیکن 
بازى با السد و با امتیازات بازى در جام جهانى در مصاف با هم 
تیمى هایى مثل ســیدجالل و  علیپور که هر کدام یک بازى را 
پیش تر ستاره میدان شده اند، شانس بیشترى دارد و در دو بازى 
آینده اگر همین نمایشش را داشته باشــد صاحب این شانس 
خواهد شد که باالتر از حجازى و عابدزاده، اولین گلر ایرانى هم 

باشد که چنین افتخار بزرگى را کسب مى کند.

برد پرســپولیس مقابل الســد و صعود بــه فینال لیگ 
قهرمانان آسیا، شادى کم نظیرى به هواداران قرمز هدیه 
داد. آنها که براى نخستین بار در چنین مرحله اى از این 
رقابت ها قرار گرفتند، حین ابراز خوشــحالى در فضاى 
مجازى از طعنه به هواداران رقیب سنتى غافل نشدند. 
اما توییت تبریک صفحه رســمى فیفــا، که طبق روال 
ثابت خود چنین خبرهایــى را با جمالت خاص و ادبیات 
شورانگیز گزارش مى کند، هواداران سرمست قرمز را وارد 
فاز تازه اى از کرى خوانى کرد: «استقالل حتى به فینال 

نرسیده چه برسد به قهرمانى و ستاره!»
طبق آنچه دیروز سایت هاى خبرى نوشتند، ماجرا  از این 
قرار اســت که فیفا در صفحه رسمى خود نوشته: «یک 
شب تاریخى براى پرسپولیس ایران؛ سه شنبه شبى که با 
نتیجه مجموع 2 بر یک مقابل السد پیروز شدند تا اولین 
فینال لیگ قهرمانان خود را تجربه کنند. آنها ســومین 
باشــگاه ایرانى هســتند که به فینال مهمترین رقابت 

باشگاهى آسیا رسیده اند.» 
به این ترتیب فیفا، فقط حضور در فینال سپاهان، ذوب 
آهن و حاال لیگ قهرمانان آســیا را به رسمیت شناخته 
و براى اســتقالل که در تورنمنتى تحــت عنوان جام 
باشگاه هاى آســیا چهار بار به فینال رسیده بود اهمیتى 

قائل نشده است!

فیفا هم از خجالت 
استقالل در آمد

مدیر مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: به دلیل 
صعود تیم فوتبال پرســپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا، دیدارهاى هفته یازدهم و دوازدهم این تیم لغو شد.

ســعید فتاحى در گفتگو بــا «ایمنــا» در خصوص لغو 
دیدارهاى هفته یازدهم و دوازدهم تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: از قبل هم اعالم کرده بودیم که در صورت صعود 
پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا دیدارهاى این 
تیم در لیگ برتر را لغو مى کنیــم. وى افزود: بر همین 
اساس دیدار هفته یازدهم پرسپولیس مقابل ذوب آهن 
و مسابقه هفته دوازدهم ســپاهان و پرسپولیس لغو و به 

زمانى دیگر موکول شد.
مدیر مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران تأکید کرد: 
ســعى مى کنیم با بررســى دقیق، تاریخ برگزارى این 
دیدارها را اعالم کنیم تا تیم ها براى ادامه کار خود برنامه 

ریزى کنند.

دیدارهاى 
پرسپولیس با 

اصفهانى ها لغو شد

پس از سپاهان در سال 2007 و ذوب آهن در سال 2010، 
پرسپولیس موفق به تکرار این مهم در سال 2018 شد.

تیم فوتبال پرســپولیس موفق شــد در چارچوب دور 
برگشت مرحله نیمه نهایى رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا با نتیجه 2 بر یک در مجموع دو مسابقه از سد السد 

بگذرد و به فینال این مسابقات راه پیدا کند. 
پیش از این چهار ســال قبل تیم ذوب آهن توانسته بود 
چنین کارى را انجام دهد و قبل از آن هم در سال 2007 
سپاهان به فینال رسیده بود. هر سه تیم ایرانى که تا به 
االن راهى فینال شــده اند در دور گروهــى با 13 امتیاز 
صعود کرده اند و در نیمه نهایــى هم بازى رفت را با برد 

پشت سر گذاشتند. 
حال باید دید پرسپولیس مى تواند پا را فراتر از کار سپاهان 
و ذوب آهن بگذارد و اولین تیم ایرانى باشد که در ورژن 

جدید مسابقات قهرمان مى شود یا خیر.
پرسپولیس در صورت قهرمانى مى تواند جواز حضور در 
جام باشگاه هاى جهان را کسب کند که البته کارى فوق 

العاده مشکل است.

پرسپولیس به 
سپاهان و ذوب آهن 

رسید
 آنطور که در خبرهاى دیروز آمده بود، سفر تیم امید به عمان براى برگزارى یک دیدار دوستانه با تیم امید این کشور قطعى شد.

اعضاى تیم امید 27 آبان ماه راهى عمان مى شوند و دو روز بعد از ورود به این کشــور یعنى 29 آبان ماه با تیم امید عمان بازى خواهند کرد و 
بالفاصله بعد از این بازى به تهران برمى گردند.

تیم امید پیش از سفر به عمان در تهران اردوى تدارکاتى برپا مى کند و قرار است در زمین پژوهشگاه تمرین کند اما محل اقامت امیدها همانند 
دفعه گذشته مجموعه ورزشى یزدان خواهد بود.

این سفر در حالى قطعى شده که یکى از بازى هاى دوستانه تیم ملى در آستانه لغو قرار دارد. ونزوئال به دلیل اینکه شش بازیکن با اقامت آمریکا 
در ترکیب دارد از سفر به تهران انصراف داده است. در صورتى که ُمهر ورود به ایران در پاسپورت این بازیکنان ثبت شود آنها از سوى آمریکا با 

تحریم هایى مواجه خواهند شد.

  هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر از پنج شنبه 3 آبان ماه (امروز) با برگزارى 
سه دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها، تیم فوتبال ذوب آهن 

اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف پیکان خواهد رفت.
تقابل ذوب آهن و پیکان را مى توان یکى از سخت ترین دیدارهاى هفته 
دهم دانســت. این دو تیم در حالى به مصاف هم مى روند که با توجه به 
امتیازاتشان و شــرایطى که در جدول دارند، از انگیزه باالیى براى کسب 

پیروزى برخوردار بوده و به دنبال کسب 3 امتیاز این دیدار هستند.
ذوبى ها که در چهار هفته گذشته نتوانسته اند بردى را به دست آورند، قصد 
دارند با پیروزى در این دیدار به ناکامى هایشان پایان دهند و البته به جز 

پیروزى هم ســایر نتایج براى آنها اعصاب خردکن خواهد بود. در آن سو 
پیکان نیز که با 15 امتیاز در رده چهارم جــدول جاى گرفته، در صورت 

پیروزى مى تواند فاصله خود را با صدر جدول کم کند.
دالیل فوق در کنار سبک و شیوه بازى هر دو تیم، موجب مى شود که این 
دیدار تبدیل به یکى از حساس ترین و سخت ترین بازى هاى هفته دهم 

شود که نتیجه آن در ادامه روند هر دو تیم تأثیرگذار است.
ذوب آهن در دو دیدار قبلى خود با وجود اینکه نتوانست نتایج دلخواهش 
را کسب کند، از نظر سبک و شیوه بازى پیشرفت قابل مالحظه اى داشت.

سبزپوشان اصفهانى در فاز دفاعى نظم و ثبات الزم را پیدا کرده و مدافعان 
این تیم هماهنگى خوبى با یکدیگر پیدا کرده اند.

خط میانى ذوب آهن با اوج گیرى دوباره مســلمان و حضور حسینى جان 
تازه اى گرفته و تحرك و دوندگى بیشــترى نســبت به قبل دارد. در فاز 
هجومى ذوبى ها با وجود آمار پایین گلزنى خوب کار کرده و موقعیت هاى 
خطرناك بســیارى خلق مى کنند. شــاگردان نمازى در این فاز تالش 
مى کنند تا با اســتفاده از حرکات ترکیبى، فرار در عمق و نفوذهاى تند و 

تیز به گل برسند.
اما بزرگ ترین نقطه ضعف ذوب آهن در فاز هجومى، فقدان یک مهاجم 
تمام کننده و کامل است. معضلى 
که در این دیدار با توجه به سبک 
بازى و دفاع چنــد الیه پیکانى ها 
دردسرساز شده و مى تواند مشکل 
بزرگى بر ســر راه تیم امید نمازى 

تلقى شود.
در آن ســو پیــکان را مى تــوان 
طالیه دار اجراى سیستم و سبک 
بازى تیم ملى در لیگ برتر دانست. 
پیکانى ها با بهره گیــرى از دفاع 
چندالیه و منظم، تیــم حریف را 
در زمین خود پرس کرده و تالش 
مى کنند با بازى تخریبى موقعیت 
چندانى در اختیار حریف قرار ندهند 
و در ضد حمالت ســریع به گل 

برسند.
شــاگردان جاللى در ضد حمالت بسیار خطرناك هســتند و مهاجمان 
پرسرعت این تیم از کوچک ترین فرصت ها، نهایت بهره را مى برند. سبک 
بازى تخریبى و دفاع مستحکم پیکان مى تواند این بازى را براى ذوبى ها 

به شدت دشوار کند.
با این حال نیاز هر دو تیم به کسب برد موجب مى شود تا این دیدار قابلیت 
تبدیل شــدن به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته را داشته باشد. باید 
منتظر ماند و دید در نهایت حوادث فوتبال بــه نفع کدام تیم رقم خواهد 

خورد.

ذوب آهن پیروزى مى خواهد و الغیر!

6 بازیکن ونزوئال اقامت آمریکا دارند و نگران پاسپورتشان هستنداگر امکان دارد ببرید!

ترس ونزوئالیى ها از ُمهر ایران!

«لوکا بوناچیچ» بعد از برکنارى از تیم العربى قطر تعبیر جالبى در ارتباط با بازیکنان این تیم به کار برد.
 لوکا بوناچیچ که سابقه سرمربیگرى در تیم هاى ایرانى از جمله ذوب آهن، مس کرمان، گسترش فوالد و سپاهان را دارد، این فصل در تیم العربى 

قطر کار مى کرد. با این حال لوکا بخاطر نتایجى که در تیم العربى گرفت با تصمیم مسئوالن این باشگاه از سمتش برکنار شد.
این مربى در تمرین العربى حاضر شد و با بازیکنان این تیم خدحافظى کرد.

لوکا همچنین در مصاحبه اى به مشکالت و مسائل تیم العربى پرداخت. وى در بخشى از این مصاحبه تعبیر جالبى از بازیکنان تیم العربى داشت. 
لوکا گفت: مى دانم که العربى مشکالت مالى دارد ولى این تیم نیاز به بازیکنان متفاوتى دارد. بازیکنان العربى مثل پرواز «اکونومى» هستند در 

حالى که تیم به بازیکنان «فرست کالس» نیاز دارد.

فرست کالس مى خواهیم!

سایت معتبر اسپانیایى ویدیوى ضربه سر «ژاوى هرناندز» و مهار بیرانوند را با کپشنى جالب منتشر کرده است.
 صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادى با تساوى مقابل السد قطر رقم خورد.

 در شرایطى که پرسپولیس در مجموع دو بازى با نتیجه 2-1 از حریف خود پیش بود، بهترین موقعیت بازى روى یک ارسال نصیب ژاوى شد 
و کاپیتان باتجربه السد با یک ضربه سر، توپ را به سمت دروازه پرسپولیس زد اما در این لحظه علیرضا بیرانوند با مهارى استثنایى مانع از ورود 

توپ به دروازه شد و پرسپولیس را در مسیر فینالیست شدن نگه داشت. 
بعد از بازى واکنش هاى مختلفى به این واکنش دیدنى دروازه بان ملى پوش پرسپولیس نشان داده شد. اما شاید یکى از جالب ترین آنها مربوط 
به سایت AS اسپانیا باشد. این رسانه که به دلیل حضور ژاوى و گابى در تیم السد، دیدار آسیایى قطرى ها برابر پرسپولیس را رصد مى کرد، با 
انتشار فیلم این صحنه از بازى سه شنبه شب متن کوتاه و جالبى را نوشته است: «ژاوى مى توانست در آسیا قهرمان شود و در جام باشگاه هاى 
جهان با رئال مادرید دیدار کند اما یک غیرممکن اتفاق افتاد. چه بدشانسى اى. هیچکس این سد شاهکار را که مقابل هافبک اسپانیایى قرار 

گرفت باور نمى کند. این توپ اگر گل مى شد، ارزش رسیدن به فینال لیگ قهرمانان را داشت.» 

  غیرممکن بود

على رضایى

رؤیاى توپ طال
 براى بیرانوند

محسن کدخدایى
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشخاص نســبت به صدور سندمالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت 
اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5002 مورخه 1397/5/16 خانم عصمت میرزاخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
478 کدملى 1091476586 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
277/60 مترمربع قسمتى ازپالك 469 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 5933 مورخه آقاى محمدرضا همتیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 3569 
کدملى 1092263586 صادره نجف آباد فرزند عباس درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 
26/55 مترمربع قســمتى از پالك 1030/5 قطعه 10 بخش 11 ثبــت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 5779 مورخه 1397/6/7 آقاى اصغر پورپیرعلى به شناسنامه شماره 540 کدملى 
5499098549 صادره تیران وکرون فرزند على درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 153/96 مترمربع قسمتى ازپالك 741 قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 5780 مورخه 1397/6/7 خانم طیبه جعفرى دینانى  به شناسنامه شماره 1 کدملى 
1111267901 صادره فالورجان فرزند براتعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 153/96 مترمربع قسمتى ازپالك 741 قطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شــماره 4659 مورخه 1397/5/7 خانم مبارکه وحیدى به شناسنامه شماره 954 کدملى 
5769500591 صادره سارى چهاردانگه فرزند محمد على در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 129/54 مترمربع قسمتى از پالك 931/3 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – 
متقاضى مورد تقاضا راطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى حسین حسینى کاکلکى خریدارى 

نموده است 
6- رأى شماره 4658 مورخه 1397/5/7 آقاى سید حسین حســینى کاکلکى  به شناسنامه شماره 
25626 کدملى 1090254172 صادره نجف آباد  فرزند سید ابراهیم  در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 129/54 مترمربع قسمتى از پالك 931/3 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
7- رأى شماره 5665 مورخه 1397/6/4 آقاى اکبرشــکرالهى به شناسنامه شماره 3401 کدملى 
4621235338 صادره چادگان فرزند على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع 
قسمتى از پالك 883/30 قطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 6009 مورخه 1397/6/14 خانم مریم شهیدى  عزیزآبادى به شناسنامه شماره 887 
کدملى 1091082057 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
72/35 مترمربع قســمتى از پالك103 قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 5659 مورخــه 1397/6/4 آقاى یاســر مهدى به شناســنامه شــماره 29512 
کدملى 1090293208 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
152/15مترمربع قســمتى از پالك 901 باقى مانده قطعه 4 بخــش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 5937 مورخه 1397/6/12 آقاى على شجاعى به شناســنامه شماره 6 کدملى 
5499481679 صادره تیران وکرون فرزند احمد در ششــدانگ یک باب خانه باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى آن به مساحت 207/65 مترمربع قســمتى از پالك 131 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 3257 مورخه 1397/3/28 خانم مژگان پورپیرعلى آبپونه به شناســنامه شماره 
829 کدملى 1090420870 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 154/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 3253 مورخه 1397/3/28 آقاى حسینعلى جاللى  به شناسنامه شماره 1 کدملى 
5499123950 صادره تیران وکرون  فرزند کریم  در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 154/43 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 5662 مورخه 1397/6/4 آقاى مجتبى جوزقیان به شناسنامه شماره 570 کدملى 
1091485100 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/25 
مترمربع قسمتى ازپالك 452/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
14- رأى شماره 5940 مورخه 1397/6/12 آقاى داود چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 604 
کدملى 1091559570 صادره نجف آباد فرزند نصراله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 116/52 مترمربع قســمتى ازپالك 412 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 5941 مورخه 1397/6/12 خانم سکینه نصرالهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
294 کدملى 1091215715 صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 116/52 مترمربع قسمتى ازپالك 412 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 5667 مورخه 1397/6/4 آقاى مجید گلى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3883 کدملى 1092124365 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى در دو دانگ مشــاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 157/80 مترمربع قسمتى از پالك 445/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 5668 مورخه 1397/6/4 خانم راضیه امینى  نجف آبادى به شناسنامه وکدملى 
شــماره 1080197737 صادره نجف آباد فرزند محمد على  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 157/80 مترمربع قسمتى از پالك 445/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 5928 مورخه 1397/6/12 خانم ناهید قادرى به شناسنامه شماره 471 کدملى 
1091010196 صادره نجف اباد فرزند یداهللا در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه  و 
فوقانى مسکونى به مســاحت 44/86 مترمربع قســمتى ازپالك 764/13 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 5929 مورخه 1397/6/12 آقاى صادق نساج به شناسنامه شماره 1054 کدملى 
1090976471 صادره نجف اباد فرزند على  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  و فوقانى 
مسکونى به مساحت 44/86 مترمربع قسمتى ازپالك 764/13 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 5660 مورخه 1397/6/4 آقاتى براتعلى حسینى رنانى به شناسنامه شماره 7521 
کدملى 1283184389 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/58 
مترمربع قسمتى ازپالك 471/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
21- رأى شماره 5930مورخه 1397/6/12 آقاى محمدرضا حشمتى به شناسنامه شماره 23900 
کدملى 1090236921 صادره نجف آباد فرزند اکبر درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 109/43 مترمربع قسمتى ازپالك 959/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 5931مورخه 1397/6/12 خانم الهه توکلى  به شناســنامه شماره 604 کدملى  
1091156328 صادره نجف آباد فرزند حســن  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 109/43 مترمربع قســمتى ازپالك 959/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5040 مورخه 1397/5/17 خانم فاطمه پاینده نجف آبادى به شناسنامه  وکدملى 
صادره نجف آباد فرزند حمید درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک  شــماره 1080176446 
باب خانه به مساحت 118 مترمربع قســمتى ازپالك 491/30 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شــماره 5038 مورخه 1397/5/17 آقاى حمیدرضا خدائى ورپشتى  به شناسنامه شماره 
11897 کدملى 1092203540 صادره نجف آباد فرزند قاسم درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 118 مترمربع قســمتى ازپالك 491/30 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 5932 مورخه 1397/6/12 خانم فخرى عابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
802 کدملى 1091470545 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
25/05 مترمربع قسمتى از پالك 1001 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 5966 مورخه 1397/6/13 آقاى علیرضا قاسمى به شناســنامه شماره 3254 
کدملى 1091383227 صادره نجف آباد فرزند محســن در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
140/70 مترمربع قسمتى ازپالك 893/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 5965 مورخه 1397/6/13 آقاى عزیزاله سپیانى به شناسنامه شماره25 کدملى 
1129672506 صادره فریدونشهر فرزند  سیف اله درششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به 
مساحت 340/26 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
28- رأى شماره 5788 مورخه 1397/6/7 آقاى داریوش صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
671 کدملى 1091173621 صادره نجف اباد فرزند علیرضا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
27 مترمربع قسمتى از پالك 649 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
29- رأى شــماره 5938 مورخه 1397/6/12 خانم اشرف حشمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3019 کدملى 1090363168 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108/75 مترمربع قسمتى از پالك 1037 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 5961 مورخه 1397/6/13 آقاى حسینعلى ناصحى نجف ابادى به شناسنامه شماره 
226 کدملى 1091116229 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
148/2 مترمربع قســمتى از پالك 907/2 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا 

راطبق قولنامه عادى از خانم عفت باستانى مالک رسمى خریدارى نموده است 
31-  رأى شماره 5934 مورخه 1397/6/12 آقاى اسداله کاظم زاده قهدریجانى به شناسنامه شماره 
869 کدملى 1287930646 صادره اصفهان فرزند عباسعلى در ششــدانگ باب خانه  به مساحت 
150/06 مترمربع قســمتى از پالك 527/3 قطعه 10 بخش 11 ثبــت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شماره 5654 مورخه 1397/6/4 آقاى حسین توکلى پسند به شناسنامه شماره 724 کدملى 
0492334706 صادره رى فرزند غالم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112/13 مترمربع 

قسمتى ازپالك 420 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 5964 مورخه 1397/6/13 خانم ملک شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3474 کدملى 1140558341 صادره خمینى شــهر فرزند مجتبى در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 98/55 مترمربع قسمتى از پالك 673 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره 5655 مورخه 1397/6/4 آقاى عباس حیدرى به شناسنامه شماره 13 کدملى 

5499555605 صادره تیران وکرون فرزند رضا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/20 
مترمربع قسمتى ازپالك 308/2 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
35- رأى شماره 5942 مورخه 1397/6/12 آقاى نادر کشــورى به  شناسنامه شماره 235 کدملى 
1829329774 صادره خرمشــهر فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 97/90 مترمربع قسمتى ازپالك 968/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شماره 5943 مورخه 1397/6/12 خانم ذلیخا کشورى به  شناسنامه شماره 195 کدملى 
1091555494 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 97/90 مترمربع قسمتى ازپالك 968/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شــماره 4187 مورخه 1397/4/25 آقاى مجتبى پیرمرادیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 26 کدملى 1091501408 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 120/41 مترمربع قسمتى از پالك شماره 520/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شماره 5114 مورخه 1397/5/18 خانم حکیمه ابوترابى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
29478 کدملى 1090292864 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى دردو ویک – دوم دانگ مشاع  از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116 مترمربع قسمتى از پالك شماره 958 اصلى واقع درقطعه 

7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شماره 5111 مورخه 1397/5/18 آقاى حسین ناصحى  به شناسنامه شماره 774 کدملى 
1091322600 صادره نجف آباد فرزند محمد  درسه ویک – دوم دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 116 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 958 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 4970 مورخه 1397/5/15 خانم زهره رجائى به شناسنامه شماره 635 کدملى 
1091321213 صادره نجف آباد فرزند مسلم درســه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب 
خانه به مساحت 133/14 مترمربع برروى پالك شماره 512 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت 
اصفهان – ( که باقسمتى از پالك 511 تشــکیل یکباب خانه رامى دهد  )- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
41- رأى شــماره 4969 مورخه 1397/5/15 آقاى مجتبى عســگر پور نجف آبادى  به شناسنامه 
شــماره 779 کدملى 1091158071 صادره نجف آباد فرزند محمد حســین  درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مســاحت 133/14 مترمربع برروى پالك شماره 512 اصلى 
واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – ( که باقســمتى از پالك 511 تشکیل یکباب خانه رامى 

دهد  )- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 5015 مورخه 1397/5/16 آقاى رسول سلیمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
249 کدملى 1091027072 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
89/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 339 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 
ملک ازمالک رسمى قربانعلى خدادادئى از ورثه على خدادادئى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
43- رأى اصالحى شماره 5977 مورخه 1397/6/14پیرو رأى شماره 7205 مورخه 1396/8/3آقاى 
محمد على عاشقى که در رأى قبلى اشتباها پالك 26 قطعه 4 درج گردیده و صحیح آن پالك 899 

قطعه 4 بخش 11 مى باشدورأى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد  
44- رأى شــماره 5098 مورخه 1397/5/18 آقاى ســعید کیانى به شناســنامه شماره 5 کدملى 
1129872319 صادره فریدونشهر فرزند حسین در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 142/58 
مترمربع قســمتى از پالك 391/3586 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
45- رأى شماره 4058 مورخه 1397/4/21 خانم مریم امیرخانى به شناسنامه شماره 1346 کدملى 
1091303551 صادره نجف آباد فرزند حســین در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 178/02 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 891 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شــماره 3648 مورخه 1397/4/10 خانم زهره کاویانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
914 کدملى 1091033722 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
191/51 مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
47- رأى شــماره 3406 مورخه 1397/3/31 آقاى صفرمحمدى به شناسنامه شماره 51 کدملى 
5759751573 صادره چادگان فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/43 مترمربع 
واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
48- رأى شماره 5666 مورخه 1397/6/4 خانم زهرا محمدى ارانى به شناسنامه 4723114602 
صادره عراق فرزند محمد على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 380/75 مترمربع که 365 
مترمربع آن برروى پالك 734 قطعــه 4 بخش 11 اصفهان و مقــدار 15/75 مترمربع آن برروى 
پالك 734/3 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد  تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/07/18 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/08/03 م الف:263433 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/456 
ابالغ موت فرضى

ابالغیه- شــماره:970149- نظر به تقاضاى خانم عزت بارانى فرزند قربانعلى-جهت صدور حکم 
فوت فرضى آقاى محمود عطوفى فرزند رمضان بدینوسیله از تمامى افرادى که اطالعى از نامبرده 
دارند تقاضا مى شود تا ظرف مدت یک ماه از رویت آگهى به شــعبه اول دادگاه خانواده نجف اباد 

مراجعه نمایند. 244813/م الف خوشنویس- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نجف اباد/6/473
 آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
مهردشت

1-برابر راى شــماره ى 139760302177000531 مورخــه 1397/05/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سکینه صادقى 
علویجه فرزند محمد به شماره شناسنامه 101 نجف آباد و شماره ملى 1091885052 درششدانگ 
یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3275 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 30/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد صادقى محرز گردیده است. 
2-برابر راى شماره ى 013976030217700053 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود صادقى فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 18 نجف آباد و شــماره ملى 1091874948 درششدانگ یکباب مغازه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 3275 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 55/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد صادقى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره ى 213976030217700053 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا مصرى پور فرزند 
عبدالحسین به شماره شناسنامه 32 نجف آباد و شــماره ملى 1091855870 درششدانگ یکباب 
مغازه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3395 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که به پالك 4708 فرعى اصالح گردیده است به مساحت 75/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى احمد قنبریان علویجه محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره ى 313976030217700053 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اکبر صادقى علویجه 
فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 18 نجف آباد و شــماره ملى 1091843481 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3395 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که به پالك 4708 فرعى اصالح شده است به مساحت 419/75 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى احمد قنبریان علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره ى 151397603021770005 مورخــه 1397/05/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید اکبر مهدى 
گلدره فرزند محمد به شماره شناسنامه 14 نجف آباد و شــماره ملى 1092366105 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 147/07 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى نوراله رفیعى علوى علویجه 

محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره ى 161397603021770005 مورخــه 1397/05/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم بتول حسینى 
افوسى فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه 25 نجف آباد و شماره ملى 1092053115 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 139 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى آقاى نوراله رفیعى علوى علویجه 

محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره ى 141397603021770005 مورخه 1397/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم الچینانى فرزند 
اصغر به شماره شناسنامه 774 تیران و شماره ملى 5499196168 درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت139/10 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى نوراله رفیعى علوى علویجه 

محرز گردیده است.
8- برابر راى شــماره ى 131397603021770005 مورخــه 1397/05/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد على 
محبى کردسفلى فرزند حاج آقا به شماره شناســنامه 16 تیران و شماره ملى 5499816751 درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 139/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى نوراله 
رفیعى علوى علویجه محرز گردیده اســت. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 07/17/ 1397 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: پنج شــنبه 1397/08/03-257749/م الف ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت 

اسناد امالك مهردشت/ 7/357
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511776171- 97/7/15  نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210000912 مورخ 1397/07/12 هیات اول آقاى مهدى خلیل 
زاده به شناســنامه شــماره 19 کدملى 4650526310 صادره از بروجن فرزند کریم بر ششدانگ 
یکباب سوئیت مسکونى به مســاحت 277/09 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى یوسف 
خاکى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/7/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3 م الف: 263598 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/422
فقدان سندمالکیت

آقاى شــهریارباقرى خورزوقى که نــام خانوادگى مالک بــه طالبى تغییریافته فرزند حســین  با 
ستناد2برگ  استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده است مدعى است 
سند مالکیت خود به شماره 013596 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 5727 / 437 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شــهر ) که در ص 161 دفتر446 به نام مالک فوق 
ثبت و صادروتسلیم گردیده وبه موجب ســندقطعى شماره 14119 مورخ 10/6/ 85 دفترخانه128 
اصفهان   به نام وى  انتقال  یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  و سابقه رهن وبازداشت هم 
ندارد  ونحوه گم شدن جابه جایى اعالم شده  ، چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده ، طبق 

تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مــى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 272038/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/ 8/110 
مزایده اموال منقول نوبت اول  

در پرونده 324/95(اجراى شورا)1- شرکت ماشین سازى محبوب نقش جهان و2- اصغررضایى 
به پرداخت 109/300/000ریال و درپرونده323/95اجراى شــورابه پرداخت 92/678/900ریال 
ومبلغ 4/000/000ریال بابت دستمزدکارشــناس درحق آقاى حاجى اســداله خدادادیان بهلولى 
ودرهردوپرونده جمعابه پرداخــت 10/098/945ریال حق االجرادرحــق صندوق دولت محکوم 
گردیده اســت که محکوم له درقبال خواســته خوداقدام به توقیف اموال محکــوم علیهم که به 
شرح زیرتوسط کارشــناس خبره کارشناسى شــده است نموده است – شــرح نظریه کارشناسى 
1- تعدادیک واحدسالن ســوله واقع درجاده اصفهان – تهران – نرســیده به مورچه خورت جاده 
امام زاده قاسم فرعى اول ســمت راست دومین کارخانه شرکت تولیددســتگاه نان باگت محبوب 
نقش جهان که سوله یادشده بادهانه 20متروطول 50متروســاحت 1000مترمربع داراى قالبهاى 
فلزى وسقف باپوشــش ورق وپروفیلهاى فلزى ،ســتونهاداراى امکان نصب ریل جراثقال ،ارتفاع 
ســالن حدود7متربادیوارهاى آجرى ودرب وپنجره هاى فلزى وکف ســازى بتنى وپایین دیواره 
سنگ وداراى تاسیســات برقى موردنیاز مى باشــد. خواهان درقبال طلبى که ازمالک این محل 
داردسالن راتوقیف نموده ودرنظرداردکه سالن یادشده تخریب گرددوازمحل مزایده وفروش مصالح 
مفیدسالن شامل ستونهاوشــیرهاوقاب هاى فلزى وپوشش ســقف ودرب وپنجره هاوغیره طلب 
خودراوصول نماید2- باعنایت به مواردفوق وقدمت ســاخت ســالن ودرنظرداشتن جمیع شرایط 
وعوامل موثرارزش مصالح مفیدسالن یادشــده پس ازتخریب به مبلغ 850/000/000ریال معادل 
هشتادوپنج میلیون تومان ارزیابى واعالم میگردد.3- باتوجه به اینکه سوله درمحل نصب گردیده 
وامکان توزین آهن آالت آن وجودنداردمحاســبه تقریبى وتجربى وزن آهن آالت به شرح زیرمى 
باشد :1000مترمربع مساحت ســوله -35کیلوگرم آهن آالت برحسب مترمربع =35000کیلوگرم 
– 35000کیلوگرم آهن *2000تومان =70/000/000تومان ارزش سایرمصالح مفیدمثل درب و

پنجره وورق پروفیل =15/000/000تومان جمــع کل =85/000/000تومان – مبلغ فوق مبناى 
مزایده وبراى آن آالت دســت دوم ومستعمل محاسبه شده اســت که درروزمزایده به میزان جمع 
محکوم به وحق االجراباوزن20/000ریال براى هرکیلودرمعرض فروش قرارمى گیرد .3- باتوجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ ودرمهلت مقررمصون ازاعتراض مانده است این 
اجراقصدفروش اموال ازطریق مزایده رادارد – زمان برگزارى مزایده : 97/8/19شنبه ساعت 9لغایت 
10صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف  شــاهین شهر محل 
بازدید از اموال توقیفى : شاهین شــهرجاده اصفهان تهران نرسیده به مورچه خورت جاده امامزاده 
قاسم فرعى اول سمت راست دومین کارخانه شرکت تولیددستگاه نان باگت محبوب نقش جهان  
. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد . برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند 
اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشــند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده 
درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در 
مزایده شــرکت داده شــوند 272004/م الف.مولویان– مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 8/111 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103759307346شماره پرونده : 9709983759301038 
شماره بایگانى شعبه : 971076تاریخ تنظیم 22 / 7 / 97 خواهان آقاى کوروش کایدى بارده فرزند 
احمد آقا به طرفیت خانم افسانه ترکیان به خواسته طالق مطرح که  به خواسته زوجه  تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9709983759301038 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 12 / 9 / 1397 و ساعت 12 تعیین شــده است که به علت مجهول 
المکان خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع رسانى از مفاد آن به دادگاه ه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد. 271996/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شاهین شهر  – مدیردفتر  دادگاه 

حقوقى شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر – بتول بیگى/ 8/112 
اخطار اجرایى

محکوم علیها 1- شهرام کریمى 2- اســماعیل صالحیان هردومجهول المکان محکوم له : بانک 
مهراقتصاد وبه نمایندگى 1- علیرضازمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پالك 10 به 
وکالت مریم موثق سیچانى به نشانى اصفهان خ وحیدابتداى خ حسین آباد مجتمع تجارى عسکرى 
طبقه 2واحد5محکوم به : بموجب راى شــماره 262 تاریخ 96/4/24حوزه اصفهان  شــوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شــعبه – قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم اســت به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ (120/000/000)ریال بابت اصل 
خواسته وهزینه دادرسى والصاق تمبر(1/555/000)ریال وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهدشدوازتاریخ 
صدورچک (90/3/25)لغایت زمان پرداخت وحق الوکاله وکیل (4/080/000ریال) درحق محکوم 
له وضمناهزینه پرداخت نیم عشردولتى به عهده محکوم علیهمامى باشد- -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 
استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید 

.  271989 /  م الف مهدى پور-  قاضى شعبه چهارم حقوقى شاهین شهر /8/113 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 443 ش 4 ح  شماره دادنامه 307 تاریخ رسیدگى : درخصوص 
دعوى خواهان قباد على عبادى فرزندقربانعلى به نشانى خ حافظ شمالى 9شرقى پ 62به طرفیت 
خواندگان 1- چیمن نوائى فرزندفتاح مجهول الکان 2- منوچهرچهارلنگ به نشــانى خ خاقانى خ 
فیض پ 21 به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 138 ریال بابت یک فقره چک به شماره 417435 
مورخ 5 / 4 / 96 عهده بانک صادرات بااحتســاب  خســارت و هزینه دادرسى ازتوجه به محتویات 
پرونده وشرح دادخواست خواهان وضمائم آن عبارت ازتصویر مصدق چک فوق الذکروگواهینامه 
عدم پرداخت آن وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسات شورا ونظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونى درهیچ یک ازجلسات شورا حاضرنشده والیحه اى ارســال ننموده اند طبعادرقبال خواسته 
خواهان دفاعى به  عمل نیاورده اند وباعنایت به این که وجوداصل چک دریدخواهان داللت براشتغال 
ذمه خواندگان (خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده چک وخوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس 
وتضمین کننده وجه چک ) دارد لذاباموجه تشــخیص دادن خواسته خواهان  بااستنادبه مواد198 و 
519 و 522 و 515 قانون ایین دادرســى مدنى و مواد 313و310 و 403 و تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک و  استفساریه آن مصوب  مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنى به  پرداخت مبلغ 000 / 000 / 138 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2815000ریال بابت هزینه دادرســى والصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان وصول محکو به  در حــق خواهان را صادر واعالم مى داردضناواحداجراى 
احکام موظف به محاسبه واخذهزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیرتادیه ازخواهان درحق صندوق 
دولت وسپس ازخوانده درحق خواهان ى باشد . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجدید نظر شاهین شهر مى باشد. 271980 /م الف سعیدمهدى پور - قاضى شعبه 4 شوراى 

حل اختالف  شاهین شهر / 8/114 
فقدان سندمالکیت

آقــاى اکبرجعفریــان  فرزندحیدرعلى با ســتناد2برگ  استشــهادیه محلى که هویــت و امضاء 
شهوددردفترخانه 26شاهین شهراصفهان  رســما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود 
به شماره 092434 را که به میزان شش سهم مشاع ازسیزده سهم ششدانگ   به شماره پالك ثبتى 
11610 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان ( شــاهین شــهر ) که در ص 130 دفتر627 
ذیل ثبت 144717به  نام آقاى اکبرجعفریان  ثبت وصادروتسلیم گردیده که به موجب  شماره سند 
6994مورخ  87/10/26  دفترخانه 215-  شاهین شهر  به نامبرده انتقال یافته و معامله ى دیگرى 
هم انجام نشده و طبق تبصره 5 ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 
صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 271966 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 8/115 
اخطار اجرایى

محکوم علیــه 1- مهدى محســن زاده 2- امیرعباســى مجهــول المکان محکوم لــه : بانک 
مهراقتصادوبه نمایندگــى 1- علیرضازمانى به نشــانى اصفهان پل آذر- ابتــداى خیابان توحید 
پالك 3 وباوکالت مریم موثق ســیچانى به نشــانى اصفهان خیابان وحید ابتداى خیابان حسین 
آباد مجتمع تجارى ادارى عســگرى طبقه 2واحد5  محکوم به : بموجب راى شــماره 274 تاریخ 
96/4/2 حوزه اصفهان شوراى حل اختالف شاهین شــهر به موجب راى شماره – تاریخ – شعبه 
–  دادگاه عمومى  که  قطعیت یافته است محکوم علیها محکومند  به صورت تضامنى به پرداخت 
مبلغ 12/664/82ریال بابت اصل خواســته وهزینه داورى والصاق تمبر(213/000) ریال هزینه 
نشــرآگهى وپرداخت خســارت تاخیرتادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا از تاریخ صدورچک  92/11/30 لغایت زمــان پرداخت وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ( معادل 
455/907ریال ) درحق محکوم له ضمناهزینه پرداخت نیم عشــردولتى برعهده محکوم علیهامى 
باشــد – محکوم علیهاظرف 30روزپس ازابالغ اجراییه ضمن ارائه کامل کلیه اموال خودمى تواند 
اقامه اعسارنمایدتابازداشت شــود 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 ظــرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید .  271048 /  م الف مهدى پور- قاضى 

شعبه چهارم حقوقى شاهین شهر /8/116 
اخطار اجرایى

محکوم علیها 1- شــهرام کریمى 2- حمیدرضا عبداله  هردومجهول المکان -محکوم له : بانک 
مهراقتصاد وبه نمایندگى 1- علیرضازمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پالك 10 به 
وکالت مریم موثق سیچانى به نشانى اصفهان خ وحیدابتداى خ حسین آباد مجتمع تجارى عسکرى 
طبقه 2واحد5محکوم به : بموجب راى شــماره 260 تاریخ 96/4/24حوزه اصفهان  شــوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شــعبه – قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم اســت به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ (120/000/000)ریال بابت اصل 
خواسته وهزینه دادرسى والصاق تمبر(1/555/000)ریال وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهدشدوازتاریخ 
صدورچک (90/3/25)لغایت زمان پرداخت وحق الوکاله وکیل (4/080/000ریال) درحق محکوم 
له وضمناهزینه پرداخت نیم عشردولتى به عهده محکوم علیهم هامى باشد- 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 
استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 

ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید .محکوم علیه ظرف 30روزپس ازابالغ اجرائیه ضمــن ارائه صورت کلیه اموال خودمى تواند 
اقدا به اعسارنمایدتابازداشــت نشــود   270986 /  م الف مهدى پور - قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شاهین شهر / 8/117 
اخطار اجرایى

محکوم علیهــا 1- نادعلى قربانــى  2- محمدجوادکریمى   هردومجهول المــکان -محکوم له : 
بانک مهراقتصاد وبه نمایندگى 1- علیرضازمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پالك 
10 به وکالت مریم موثق سیچانى به نشــانى اصفهان خ وحیدابتداى خ حسین آباد مجتمع تجارى 
عسکرى طبقه 2واحد5محکوم به : بموجب راى شماره 261تاریخ 96/4/24حوزه اصفهان  شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم اســت به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ (34/514/845)ریال بابت اصل 
خواسته وهزینه دادرسى والصاق تمبر(486/000ریال )وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهدشدوازتاریخ 
صدورچک (94/2/2)لغایت زمان پرداخت وحق الوکاله وکیل (1/242/534ریال ) درحق محکوم 
له وضمناهزینه پرداخت نیم عشردولتى به عهده محکوم علیهم هامى باشد 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 
استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید .محکوم علیه ظرف 30روزپس ازابالغ اجرائیه ضمــن ارائه صورت کلیه اموال خودمى تواند 
اقدا به اعسارنمایدتابازداشــت نشــود  270984 /  م الف مهدى پور-  قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شاهین شهر /8/118 
احضار متهم 

نظربه اینکه آقاى فرشیدفوالدى به اتهام جعل وسوءاســتفاده ازسندمجعول ازطرف این دادسرا به 
شکایت آقاى مهدى اکبرى تحت تعقیب مى باشد وابالغ واحضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت اوممکن نگردیده بدینوسیله دراجراى ماده 174ق آ دك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک 
ماه ار تاریخ نشر آگهى در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود  و در صورت عدم 
حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد .270031 / م الف فرهاد ابراهیمى - دادیار 

شعبه دوم دادیارى شاهین شهر/ 8/119 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شماره دادنامه :  9709973759500740 تاریخ تنظیم:1397/7/4 شماره پرونده 
: 9709983759500285 شماره بایگانى : 970299 راى دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان 
محمد حســن جوزى فرزند اکبر به نشــانى اصفهان  - شاهین شــهر- خیابان بلوارهسا – منازل 
مســکونى هســا- نســترن 54به  طرفیت خواندگان :1-مهرانگیز قنبر پور زلکى فرزند چراغعلى 
2- محمد اشکش فرزند  پرویزمجهول المکان 3 -   اشکان اشکش فرزند پرویز (هر سه به عنوان 
وراث مرحوم پرویزاشکش) 4- سازمان مسکن و شهر سازى استان اصفهان ( دروازه شیراز که به 
اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان تغییر نام داده )5-بانک مسکن سرپرستى منطقه اصفهان 
خیابان کمال اسماعیل  6-اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شــهر خیابان مدرس به خواسته الزام 
به تنظیم و انتقال سند رســمى پالك ثبتى 75154/301واقع در بخش 16حوزه ثبتى اصفهان به 
آدرس شــاهین شــهر محله گلدیس مقوم به 000/100/3ریال (توضیح اینکه خواهان به موجب 
الیحه تقدیمى جهت جلســه اول رسیدگى به شــماره 31/6/97-1205بهاى  خواسته را به مبلغ 
000/100/20ریال افزایش داده و بدین جهت و به لحاظ عدم تاثیر ایراد مطروحه در مراحل بعدى 
رســیدگى قرار رد ایراد مطرحه از ناحیه نماینده خوانده ردیف چهارم نسبت به بهاى خواسته صادر 
شده)به  انضمام خسارت دادرسى بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست وبا حضور در جلسه 
رســیدگى مزبور اجماال اینگونه دادخواهى نموده که به موجب مبایعه نامه عادى شماره 141مورخ 
6/6/1382شش دانگ آپارتمان فوق الذکر را از مورث خواندگان ردیف اول الى سوم خریدارى نموده 
و کل ثمن معامله معادل 000/000/60ریال را نیز پرداخت کرده و همسر مرحوم پرویز اشکش(خانم 
فرخنده زالکى)کلیه اختیارات خود به موجب وکالت نامه شــماره 112044-15/6/82تنظیمى در 
دفتر اسناد رسمى شماره26شاهین شــهر به وى (خواهان)تفویض نموده و آپارتمان مزبور از سال 
1382تاکنون در تصرف وى(خواهان)میباشد وبه لحاظ اینکه مرحوم پرویز اشکش این آپارتمان را 
در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از خواندگان ردیف چهارم و پنجم تحویل گرفته و سند رسمى 
آن به نام خوانده ردیف پنجم گردیده و خواهان شخصا کلیه اقســاط تسهیالت مربوطه به شماره 
3074/1186اخذ شده از بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر را پرداخت و تسویه حساب کامل 
در تاریخ 12/9/94صورت گرفته و حتى به موجب نامه شماره 7541/1247مورخ23/9/96مراتب 
توسط بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شــهربه دفتر خانه 429شاهین شهر جهت انتقال پالك 
ثبتى مزبور اعالم گردیده ولیکن به لحاظ اینکه فروشــنده(پرویز اشــکش)مطابق با گواهى حصر 
وراثت شــماره 312-9/5/97صادره از شعبه اول شــوراى حل اختالف شاهین شــهر در تاریخ 
10/11/96فوت نموده و وراث حین الفوتوى نیز مجهول المکان میباشد تاکنون انتقال سند رسمى 
صورت نگرفته اســت. نماینده خوانده ردیف چهارم (اداره کل راه و شهرسازى اصفهان)با حضور 
در جلسه رسیدگى مزبور اجماال اظهار داشــته این آپارتمان متعلق به سازمان مسکن و شهرسازى 
ســابق بوده که آقاى پرویز اشــکش از کمیته امداد امام خمینى معرفى نامه اریه داده و نامبرده به 
بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شــهر معرفى و قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم گردیده و 
سند رسمى آپارتمان مزبور اشتباها به بانک مسکن  منتقل شده که به لحاظ هزینه بر بودن اصالح 
سند اقدامى جهت اصالح سند صورت نگرفته و طى توافق صورت گرفته با بانک مسکن در موارد 
مشابه پس از تسویه حساب با معرفى بانک مسکن سند رسمى به نام طرف قرارداد منتقل مى گردد 
و به لحاظ اینکه طرف قرارداد (پرویز اشــکش)فوت کرده قاعدتا سند رسمى باید به نام وراث وى 
منتقل شود ولیکن چناچه براى دادگاه احراز گردد که مالکیت ملک مزبور قبل از فوت مرحوم پرویز 
اشکش به خواهان منتقل شده بانک مسکن میبایست سند رســمى را به نام خواهان انتقال دهد . 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مالحظه و مداقه در اسناد و مدارك ارایه شده از ناحیه خواهان 
از جمله تصویر مصدق گواهى حصر وراثت و مبایعه نامه و وکالت نامه هاى صدر االشعار که داللت 
بر صحت ادعاى مطروحه و از ناحیه خواهان داشــته و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول الى سوم 
به عنوان وراث مرحوم پرویز اشکش على رقم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى 
مزبور حاضر نشده و الیحه اى ارســال ننموده و بالطبع هیچ گونه و خدشه اى نسبت به مستندات 
خواهان ارایه ننموده اند و با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك 
شاهین شهر مورخ1/7/97مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى فوق الذکر به نام مسکن 
سرپرستى منطقه اصفهان مى باشــد و نظر به اینکه مطابق با پاسخ استعالم واصله از بانک مسکن 
شعبه مرکزى شاهین شهر به شــماره 5218/1247مورخ31/6/97قرارداد اجاره به شرط تملیک 
شماره 401289129/301در تاریخ 19/8/79بین بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر و آقاى 
پرویز اشکش منعقد گردیده و واحد مسکونى مزبور جهت استفاده و سکونت تسلیم مستاجر شده و 
تملیک مورد اجاره منوط به واریز تمامى مطالبات بانک و رعایت شروط ضمن عقد در زمان انقضاى 
مدت قرارداد بوده و با توجه به نوع قرارداد در پایان قرارداد سند رسمى ملک باید به نام بانک صادر 
گردد و پس از تسویه و فسخ قرارداد با معرفى نامه بانک به نام پرویز اشکش انتقال یابدو به موجب 
وکالت نامه هاى شماره 7185و112044قرارداد مزبور توسط محمدحسن جوزى (خواهان) فسخ 
وتسویه گردیده و به لحاظ تسویه و فسخ قرارداد بانک هیچگونه ادعایى نسبت به پالك ثبتى مزبور 
ندارد و باتوجه به اینکه نماینده خوانده ردیف پنجم در جلسه فوق الذکرعلى رقم ابالغ قانونى حاضر 
نگردیده و الیحه اى ارسال ننموده و بالطبع دفاعى در قبال خواسته مطروحه به عمل نیاورده است 
لذا در مجموع و بااحراز انتقال مالکیت ملک مزبور بــه خواهان قبل از فوت مورث خواندگان ردیف 
اول الى سوم وفق اصل صحت قراردادها دعوى مطروحه از ناحیه خواهان به طرفیت مالک رسمى 
ملک مورد خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 183و190و191و219و22
3و225و338و362قانون مدنى و ماده 198قانون آیین دادرسى مدنى حکم به الزام نماینده خوانده 
ردیف پنجم به حضور در یکى از دفاتر اسنادرســمى و انتقال سندپالك ثبتى 75154/301واقع در 
بخش 16حوزه ثبتى اصفهان به نام خواهان صادر و به لحاظ عدم توجه دعوى مطروحه به ســایر 
خواندگان و عدم مالکیت رسمى آنان و مســتندا به  ماده 88قانون آیین دادرسى مدنى ناظر بربند 
4ماده84آن قانون قرار رد دعوى خواهان نسبت به سایر خواندگان فوق الذکر صادر و اعالم میگردد. 
ضمنا با توجه به اینکه حسب االظهار خواهان در جلسه فوق الذکر در زمان تفویض وکالت رسمى به 
وى تسویه حساب کامل صورت گرفته وبااین وصف فروشنده به تعهد خود مبنى بر تفویض وکالت 
رسمى جهت انتقال ســند رســمى مبیع به خریدار عمل نموده و عدم انتقال سند تاکنون به لحاظ 
وضعیت و نوع قرارداد اولیه و عدم تسویه اقساط تسهیالت و فوت فروشنده و عدم دسترسى به وراث 
وى بوده و با این اوصاف قید <تقصیر>وراث فروشــنده وفق ماده 515قانون آیین دادرسى مدنى 
جهت محکوم نمودن آنان به عنوان قایم مقام فروشنده به پرداخت هزینه دادرسى احراز نگردیده و 
مستندا به مواد 515و197قانون اخیر حکم به بى حقى خواهان مبنى بر مطالبه خسارات دادرسى از 
خواندگان ردیف اول الى سوم صادر ونسبت به سایر خواندگان نیز به لحاظ عدم وجود رابطه مستقیم 
قراردادى با آنان و عدم توجه مطالبه خسارات دادرســى به آنان و مستندا به مواد صدرالذکر قرار رد 
این قسمت از دعوى واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان خواهد بود و در سایر قسمت ها ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان  اصفهان مى بالشد. م الف: 267548  سعید مهدى 

پور – رییس شعبه چهارم دادگاه حقوقى شاهین شهر / 8/120 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقا ى محمد نام خاصى درخواستى به مبلغ 
45,000,0,00 ریالبه طرفیت آقاى محمدرضا اندیشگر که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 97/283 در شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خواننده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضــاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 79/09/12 ساعت 2:45 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل 
با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباپض رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف 274859 

دبیر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/121 /8
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست:9710463730100015 شماره پرونده: 9709983730100536 شماره بایگانى 
شعبه: 970540 - بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ژاله رمضانى دادخواستى به طرفیت خواندگان 
ماشاءاله اصالنى وغیره به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 970540 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1397/09/05 و ســاعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده فوق و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده ماشاءاله اصالنى پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود  نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد 270573/ م الف  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 

نجف آباد/8/122
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان میالد صدرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده سید تقى هاشمى به طرفیت خوانده سید 
تقى هاشمى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 97-841 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/03 ساعت 03:30 عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود 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 رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 274910/م الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/123
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شــاید دربــاره اغلب ســبزى هــا، خام 
گیاهخوارى ارزش غذایى بیشترى داشته 
باشد اما ســبزى هایى هم وجود دارد که 
پختنشــان، باعث افزایش ارزش غذایى 

آنها مى شود.
براى پخت اکثر سبزیجات، توصیه ها بر 
این است که آنها را بخارپز یا با چربى هایى 
مانند روغن کتان، روغن زیتون و... طبخ 
کنید. اضافه کردن چربى هاى سالم به این 
سبزیجات، جذب ویتامین ها و مواد معدنى 
موجود در آنها را در بدن چند برابر مى کند. 
در ادامه شما را با هفت سبزى آشنا مى کنیم 
که وقتى آنها را مى پزید ارزش غذایى شان 

چند برابر مى شود.

مارچوبه

اگر مى خواهید فیبر بیشــترى از طریق 
مصرف این ســبزى به بدن برسانید، آن 
را طبخ کنید. تقریبــًا مانند گوجه فرنگى، 
مارچوبه داراى دیواره هاى ضخیم سلولى 
است که باید به وسیله گرما تجزیه شود. 
در این صورت، تمام مواد مغذى سالم آن 

جذب بدن مى شود.

کدو حلوایى
جذب آنتى اکسیدان ها و بتاکاروتن موجود 
در کدو حلوایى با پخته شــدن آن بیشتر 

مى شود.

سیب زمینى

اینطور ثابت شده که مصرف سیب زمینى 
پخته و یا آب پز شــده قند خون را به طور 
مؤثرى کنترل مى کند. در حالى که مصرف 
سرخ کرده آن کامًال اثر معکوس روى قند 
خون دارد و به هیچ وجه توصیه نمى شود.

 کلم بروکلى
بروکلى جزو خانواده  کلم هاست و خواص 
آنتى اکسیدانى آن بســیار معروف است. 
همچنیــن بروکلى منبع غنــى لوتئین و 
توکوفرول است. این ترکیبات شیمیایى، 
با کاهش التهاب در رگ هاى خونى بدن، 

خطر سرطان را کاهش مى دهد. 

هویج

ســطوح «بتاکاروتن» کــه نوعى آنتى 
اکسیدان است و در بدن تبدیل به ویتامین 
A مى شود، در هویج پخته شده چند برابر 

افزایش مى یابد.

گوجه فرنگى
اگر مــى خواهید از خــواص «لیکوپن» 
موجــود در گوجه فرنگى کــه یک آنتى 
اکسیدان با خواص ضد التهابى است، بهره 
ببرید، آن را بپزید. شما در هنگام مصرف 
گوجه فرنگى به صورت خام فقط 4 درصد 
از لیکوپن آن را به بدن مى رسانید. لیکوپن 
موجود در گوجه فرنگــى پخته به راحتى 

جذب بدن مى شود.

موز میوه اى سرشار از ویتامین، پتاســیم و منیزیم است. و فیبر فراوانى که 
دارد به رفع مشکالت روده اى و گوارش کمک مى کند. روزانه حتماً دو موز 
بخورید؛ علت آن را با دانستن فواید بى شمار موز در ادامه دریافت خواهید 

کرد.

خواص موز
موز به دلیل داشــتن پتاسیم زیاد، ضد سرطان اســت و غذاى خوبى براى 

ماهیچه ها به حساب مى آید.
موز به دلیل مقدار زیاد آهنى که دارد، محــّرك تولید هموگلوبین در خون 

مى شود و در نتیجه، در موارد کم خونى بسیار مؤثر است.
موز حاوى مقدار فراوانى «فروکتوالیگوســاکارید» اســت کــه این ماده، 
پروبیوتیک هــاى مفید براى دســتگاه گوارش را به تحــرك وامى دارد. 
فروکتوالیگوســاکارید همچنین قابلیت جذب کلســیم در بدن را تقویت 

مى کند.
موز داراى اثر آنتى اســید طبیعى در بدن است. بنابراین خوردن موز باعث 

آرامش فعالیت معده مى شود.
موز رسیده که سرشار از پتاسیم اســت، به راحتى نیز جویده و هضم 
مى شــود. یک موز رســیده نیاز روزانه یک فرد بزرگسال به 

پتاسیم را به میزان 11 درصد تأمین مى کند.
 موز مى تواند به کســانى که در تالش براى 

ترك سیگار هستند کمک کند. ویتامین B6 و B12، پتاسیم و منیزیم موجود 
در موز به بدن در رهایى از اثرات کنار گذاشتن «نیکوتین» کمک مى کند.

میوه نارس و گل هاى پخته موز براى درمان بیمارى قند مفید است. شیره 
گل هاى موز هم براى درمان اسهال خونى استفاده مى شود و ساقه و ریشه 

آن براى رفع اختالالت خونى مفید است.
موز یک عامل شفابخش نیرومندى دارد که براى بهبود سلول هاى فرسوده 

زخم ها و همچنین جلوگیرى از التهاب معده بسیار مفید است.
به دلیل کم بودن مقدار سدیم و زیاد بودن مقدار پتاسیم موز، این میوه براى 
افراد داراى فشار خون باال بسیار ایده آل است. پتاسیم موز به طرق مختلف 

به کاهش فشار خون کمک مى کند.
گاهى سردردهاى عروقى ناشى از کمبود پتاسیم است و موز به دلیل دارا بودن 
این ماده  معدنى مى تواند درمان مؤثرى براى آن باشد. عالوه بر این، پوست 
این میوه براى تسکین خارش و تورم ناشى از نیش حشرات فوق العاده است. 
باید بدانید که موز براى تسکین کهیر نیز مؤثر است. موز همچنین یکى از 

درمان هاى طبیعى براى دل درد نیز محسوب مى شود.
موز میوه  نرمى است و براى بچه هایى که شــروع به غذا خوردن کرده اند، 
فوق العاده است. همچنین براى آنهایى که دندان درآورده و دندان درد دارند 

نیز مفید است.
براى تسکین دندان هاى تازه در آمده، موز پوست کنده و یخ زده فوق العاده 

است، به دلیل اینکه موز سرد باعث تسکین لثه ها مى شود.
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این میوه براى تسکین خارش و تورم ناشى از نیش حشرات فوق العاده است. فروکتوالیگوســاکارید همچنین قابلیت جذب کلســیم در بدن را تقویت 
مىکند.

موز داراى اثر آنتى اســید طبیعى در بدن است. بنابراین خوردن موز باعث 
آرامش فعالیتمعده مىشود.

موز رسیده که سرشار از پتاسیم اســت، به راحتى نیز جویده و هضم 
مى شــود. یک موز رســیده نیاز روزانه یک فرد بزرگسال به 

1پتاسیم را به میزان 11 درصد تأمین مى کند.
 موز مى تواند به کســانى که در تالش براى 

مؤثر است. موز همچنین یکى از  نیز براى تسکین کهیر باید بدانید که موز
درمان هاى طبیعى براى دل درد نیز محسوب مى شود.

غذا خوردن کرده اند،  میوه  نرمى است و براى بچه هایى که شــروع به موز
فوق العاده است. همچنین براى آنهایى که دندان درآورده و دندان درد دارند 

نیز مفید است.
براى تسکین دندان هاى تازه در آمده، موز پوست کنده و یخ زده فوق العاده 

است، به دلیل اینکه موز سرد باعث تسکین لثه ها مى شود.

موز بخورید به هزار دلیل
موز بخورید به هزار دلیل 
 

یک روانپزشــک گفت: فرد مضطربى که هر اتفاقى او را نگران 
مى کند، واکنش هاى شدید جســمى (مثل تپش قلب، تعریق، 
لرزش) و عالیم روان شــناختى (حواس پرتى و افت حافظه) و 
مشــکالت رفتارى نشــان مى دهد، باید مورد بررسى در زمینه 

اختالالت روان شناختى قرار گیرد.
علیرضا ســفیدچیان با اشــاره به اینکه اختــالالت اضطرابى، 
افسردگى و سوءمصرف مواد به عنوان شــایع ترین اختالالت 
روانپزشــکى یاد مى شــود، اظهار کرد: فقدان درك و شناخت 
صحیح از بیمارى ها و اختالالت روانپزشکى یکى از مشکالت 

جدى جامعه است.

 وى با بیان اینکه بسیارى از مردم نمى دانند این عالیم به یک 
بیمارى مربوط اســت و آن را تنها ناشى از مشکالت محیطى و 
اتفاقاتى که اطرافشــان رخ مى دهد، مى دانند، خاطرنشان کرد: 
اختالالت روانپزشکى در بســیارى از موارد خاموش، بى خبر و 
مزمن ســیر مى کنند و از طرفى، ناگهانى و بدون علت ســراغ 

کسى نمى آیند.
سفیدچیان در ادامه گفت: اختالالت روانپزشکى، نشانه هایى دارند 
که با آگاهى نسبت به آنها مى توان از وجود و شدت این اختالالت 
در خود یا اطرافیان جلوگیرى کرد و در واقع، در صورت وجود این 
عالیم و حاالت، به روانپزشک مراجعه شود.وى افزود: افراد مبتال 

به وسواس که قادر به کنترل افکار، رفتار مزاحم و تکرارى خود 
در زمینه هاى مختلف نیســتند و به دلیل وقت زیادى که صرف 
عالیم وسواسى خود مى کنند، باعث ناراحتى نزدیکان و خودشان 
مى شوند و همچنین افرادى که در روابط بین فردى دچار مشکل 
و نارضایتى هستند و عالیم و مشکالت خود را قبول ندارند، باید 

براى مسائل روانشناختى تحت بررسى قرار گیرند.
این روانپزشــک  گفت: با وجود کنترل نشــدن هیجان، خشم، 
پرخاشگرى، آشفتگى کالم، توهم و هذیان در افراد و همچنین 
شدت افسردگى و افکار خودکشى مى توانیم به اختالالت در خود، 

خانواده و نزدیکان پى ببریم. 

وى افزود: وقتى رفتارهاى فرد با وضعیت 
معمول و عادى تفاوت داشــته باشد 
که تقریبًا همه متوجه این تفاوت ها 
مى شوند و همچنین کناره گیرى 
از جمــع و فعالیت هاى معمول 
روزانه، انزوا، مصرف مواد مخدر، 
سوء مصرف داروهاى خواب 

آور از دیگــر نمونه هاى 
اختالالت است.
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وى افزود: وقتى رفتارهاى فرد با وضعیت
معمول و عادى تفاوت داشــته باشد 
که تقریبًا همه متوجه این تفاوت ها 
نچنین کناره گیرى  مى شوند و هم
از جمــع و فعالیت هاى معمول 
رردر، روزانه، انزوا، مصرف مواد مخ
سوء مصرف داروهاى خواب 

آور از دیگــر نمونه هاى 
اختالالت است.

عالیم اضطراب را بشناسید

یبوســت زمانى اتفاق مى افتد که حــرکات روده کند 
مى شود. اگر شما کمتر از ســه بار در هفته عمل دفع را 

انجام دهید، حتماً به یبوست مبتال شده اید.
بســیارى از عادات غلط زندگــى و یا برخى شــرایط 
پزشــکى در ابتال به ایــن عارضه مقصرنــد؛ از قبیل 
عدم نوشــیدن مایعات کافى، ورزش نکردن، استرس 
بیش از حد، انســداد روده، بیمارى روده مانند سندروم 
روده تحریک پذیر، ســرطان کولون، ســرطان رکتوم

 و...
با این حال مصرف بسیارى از ویتامین ها در کنار داروهاى 
بدون نسخه مى تواند این عارضه را از شما تا حد زیادى 

دور کند. 

اسید فولیک
به عنوان فوالت یا ویتامین B9 نیز شناخته شده است. 
کمبود اسید فولیک گاهى اوقات باعث یبوست مى شود. 
در صورت امــکان به جاى مصرف مکمل هاى اســید 
فولیک، غذاهاى غنى از آن را مصــرف کنید. غذاهاى 
غنى از فوالت عبارتند از اسفناج، نخود، غالت صبحانه و 

برنج غنى شده با اسید فولیک. 

B12 ویتامین
کمبود این ویتامین مى تواند باعث یبوســت شود. اگر 

یبوســت شــما به دلیل کمبود ویتامین B12 باشد، 
افزایش مصرف روزانه آن مى تواند به کاهش عالیم 
کمک کند. غذاهاى غنى از ویتامین B12، ســواى 

مکمل هــا عبارتند از جگر گاو، ماهــى قزل آال، ماهى 
سالمون و ماهى تن. 

C ویتامین
یک ویتامین محلول در آب اســت. چــون بدن مقدار 
مشخصى ویتامین C را مى تواند استفاده کند، ُدز زیاد آن 
مى تواند اسهال ایجاد کند. اما تنها در صورتى که یبوست 

داشته باشید این تأثیر به مذاق شما خوش مى آید. 

B5 ویتامین
ویتامین B5 یا «اسید پانتوتنیک» باعث تحریک انقباض 
ماهیچه اى در سیستم گوارشى شده و به عمل دفع کمک 
مى کند. میزان توصیه شده براى مصرف روزانه ویتامین 

B5، براى اکثر بزرگساالن 5 میلى گرم است. 

B1ویتامین
یا تیامین، به بهبود فرایند هضم کمک مى کند و 

ســطوح پایین آن با عالیمى از قبیل یبوست همراه 
اســت. اکثر زنان باید روزانه 1/1 میلى گــرم و مردان 

2/1میلى گرم ویتامین B1 مصرف کنند. 

کدام ویتامین ها 
یبوست را 

از شما 
دور مى کنند؟

گوشت مرغ یکى از پرطرفدارترین گوشت هایى است 
که در سراسر جهان مصرف مى شود. 

مرغ منبع خوب پروتئین هــاى کم چرب بوده و حاوى 
میزان قابل توجهى مواد مغذى ضرورى و ویتامین هاى 

مورد نیاز بدن است.
مرغ، کم چــرب و کم کالرى و در عین حال سرشــار 
از پروتئین اســت که به کنترل وزن نیز کمک زیادى 
مى کند. خواص فوق العاده مرغ را بــا هم مرور کرده 
و چنــد دلیل خوب بــراى مصرف بیشــتر آن را ذکر 

مى کنیم.

افزایش سوخت و ساز بدن
ویتامیــنB6 براى ترشــح آنزیم هــا و واکنش هاى 

متابولیک سلول ها الزم و ضرورى است. 
یعنى اینکه خوردن مرغ رگ هایتان را ســالم و میزان 
انرژیتان را باال نگه مى دارد و باعث تحریک متابولیسم 
بدنتان مى شود. در نتیجه کالرى بیشترى مى سوزانید.

مفید براى استخوان ها
مرغ از ضعیف شــدن بافت هاى استخوانى پیشگیرى 
مى کند. اگــر نمى خواهید که چند ســال دیگر پیرى، 
پوکى استخوان یا آرتریت، استخوان هاى تان را نابود 

کند، مرغ میل کنید به علت اینکه سرشــار از پروتئین 
است و با تخریب و نابودى بافت هاى استخوانى مقابله 

مى کند.

ضد افسردگى
مرغ نیز مانند بوقلمون سرشار از اسید آمینه اى به نام 
«تریپتوفان» اســت که باعث ایجاد احساس آرامش 
مى شــود. توصیه مى کنیم در مواقعى که احســاس 
افسردگى مى کنید به سراغ مرغ بروید، به علت اینکه 
این ماده غذایى باعث افزایش میزان «سروتونین» مغز 

مى شود و با استرس مقابله مى کند.

گ همه خواص گوشت مرغ ا خ  همه خواص گوشت مرغهمه

 این سبزى ها را 
خام مصرف نکنید 

این خوراکى ها قند خون را متعادل مى کنند
انتخاب سبزیجات کم کربوهیدرات یک گام هوشمند براى جلوگیرى از فوران قند خون در مبتالیان به دیابت نوع 2 است. سبزیجات غیرنشاسته اى یا کم کربوهیدرات 

حاوى ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر و در عین حال کم کالرى هستند. در ادامه سبزى هاى مفید به دیابتى هاى نوع 2 معرفى شده است:
گل کلم

این نوع سبزى سرشار از ویتامین C، فیبر، پتاسیم و فوالت است. به عالوه مصرف روزانه 122 گرم 
از این سبزى در روز، تا 14 درصد خطر ابتال به دیابت نوع 2 را کاهش مى دهد.

کلم بروکلى
عالوه بر اینکه کربوهیدرات کمى دارد، سرشــار از 

ویتامین هاى A، C و K، فیبر و آهن است.

اسفناج 
این سبزى کم کربوهیدرات انتخاب عاقالنه اى 
براى مبتالیان به دیابت نوع 2 و حاوى فوالت، 
بتاکاروتن و ویتامین K است. محققان حتى اعالم 
کرده اند که رژیم غذایى سرشار از سبزیجات برگ 
سبز تیره مانند اسفناج، خطر ابتال به دیابت را تا 

حدود زیادى کاهش مى دهد.

گوجه فرنگى
حــاوى ویتامیــن C و یــک 
منبــع عالــى از ویتامیــن A و 
پتاســیم محســوب مى شود. 
گوجه فرنگى حــاوى لیکوپن و 
آنتى اکســیدان هاى قوى است 
که در برابــر بیمارى هاى قلبى، 
سرطان پروستات و... محافظت 
ایجــاد مى کند، ضمــن اینکه 
براى دیابتى ها یک خوراکى کم 

کربوهیدرات است.

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات انجمن صنفى کارفرمایى مؤسسات 
و شرکت هاى حمل و نقل کاالى شهرستان خمینى 
شهر مؤسسه غیر تجارى به شــماره ثبت 340 و 
شناسه ملى 14007377700 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1397/07/02 و نامه 
شــماره 31043 مــورخ 97/07/12 اداره تعاون 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه از تاریخ 
1396/06/01 الى 1397/05/31 به تأیید و تصویب 
رســید. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
انجمن صنفى انتخاب گردید. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى خمینى شهر (275753) 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

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

براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت.
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل رتبه بندى 5 در رشته ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى

3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار
4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر 

قراردادهاى مربوطه
5) گواهى بازدید یکى از اعضا شرکت از محل پروژه

6) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت 
امور فنى دانشگاه ارائه نمایند.

برآورد پروژه: 7/447/801/557 ریال براساس فهارس بها سال 1397
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 372/500/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بان کى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى
 احداث مرکز خدمات جامع سالمت پیله وران 

به روش سرجمع وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى
 و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

م الف: 276827
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او آفریننده جهان اســت و وارث آن. چون جهان از میــان برود باقى 
خواهد بــود. خداونــِد آفریــدگان و روزى دهنــده آنــان، خداونِد 
خورشــید و ماه، که به میل و اراده او از پى هــم روانند، هر تازه اى 
را کهنه ســازند و هــر دورى را نزدیک گرداننــد. روزى بندگان 
خود را میانشان تقســیم و آثار و اعمالشان را حســاب کرده و شمار

موال على (ع)نفس هایشان را مى داند.

شهردارى اژیه به استناد صورتجلسات شوراى اسالمى شــهر اژیه به شماره 10 مورخ 
1396/10/01 و 21 مورخ 97/01/06 شوراى اسالمى شهر اژیه در نظر دارد موارد ذیل را از 

طریق مزایده عمومى واگذار نماید.
1- فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285 با بیل جلو مدل 1370 با قیمت پایه 200/000/000 ریال
2- فروش یک دســتگاه وانت مزدا 2000 با کاربرى آمبوالنس مدل 1384 با قیمت پایه 

300/000/000 ریال
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/08/04 لغایت پایان وقت ادارى روز 1397/08/13، 

پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

شهردارى مشکات در نظر دارد براساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى،تعداد 2 قطعه از 
پالك هاى مسکونى تحت تملک خود واقع در شهرمشکات را طى تشریفات مزایده عمومى 
به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواســت مى گردد ازتاریخ نشراولین آگهى جهت 

دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5- شماره هاى تماس : 031-55683737

آگهى مزایده عمومى، مرحله دوم

آگهى مزایده زمین شماره 3830-97 مورخ97/8/1
((تجدید مزایده شماره3049-97 مورخه 97/6/19))

حسین نظام زاده اژیه- شهردار  اژیه

احسان کوزه گرآرانى- شهردار مشکات

نوبت دوم

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

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

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

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

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

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 5/97/1387 مورخ 
97/07/24 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 23 
واحد تجارى در محله شهید مفتح  و 17 واحد تجارى در محله شهید 
چمران و 2 پالك زمین در حوزه 6 و 1 پالك در حوزه 3 با قیمت پایه 
کارشناسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط 
و دریافت اســناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 
97/08/20 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه 

نمایند.

آگهى مزایده عمومى

بابک محمدى آوندى- شهردار فوالدشهر

نوبت اول

شهردارى طرق رود، در نظر دارد دو قطعه زمین به مساحت هاى 208/50 
و 212/50 مترمربع و با کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله 
باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على (ع) 
را به قیمت پایه کارشناسى مجموع دو پالك 905/150/000 ریال از طریق 
مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها به فروش رساند.

شرایط شرکت در مزایده: 
1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 
ریال نزد بانک صادرات بنام شــهردارى طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با 

اعتبار 3 ماه.
2- در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان 
اول و دوم و سوم مزایده، سپرده هاى آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى 
طرق رود الزامى مى باشد.

5- مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخه 
1397/08/20 مى باشد.

6- هزینه کارشناسى و درج آگهى با برنده مزایده مى باشد.
7- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس 

گرفته شود.

آگهى تجدید مزایده (مرحله دوم نوبت اول)

مسعود محمدشریفى- سرپرست شهردارى طرق رود 

چاپ اول


