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شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 تا 4 صورتجلسه شماره 
27 مورخ 1397/03/22 شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس 
رسمى دادگسترى، نســبت به فروش تعدادى از پالك هاى تجارى و 
مسکونى شهرك غدیر و جنب میدان بسیج و تجارى روبروى کانون 
والیت از طریــق مزایده عمومى اقدام نمایــد. متقاضیان مى توانند 
حداکثر تا تاریخ 97/06/05 در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و 

نسبت به دریافت مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند. 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/28

دریافت اسناد: سای ت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)

شهردارى عسگران درنظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
5/253-ع/97 مورخ 97/05/13 بهره بردارى از محوطه پارکینگ ماشین آالت 
و آالچیق هاى موجود در محوطه سایت نمونه گردشگرى چشمه مرغاب شهر 
عسگران را از طریق برگزارى مزایده عمومى و به مدت یکسال با قیمت اجاره 
پایه 900/000/000 ریال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده حد اکثر تاپایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 97/05/30 به دبیرخانه شهردارى عسگران مراجعه و یا با شماره تلفن 

42752061-031 تماس حاصل فرمایند.

شــهردارى حنا به اســتناد مصوبه شــماره 100/577/الف مــورخ 97/05/06 
شوراى اســالمى قصد فروش یک پالك از اراضى (تجارى- مسکونى) به مساحت
 200 مترمربع با پروانه ســاخت واقع در بلوار کشــاورز با قیمت پایه کارشناسى 
هر مترمربــع 4/500/000 ریــال را دارد متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار 
آگهــى (97/05/16) به مــدت 7 روز کارى جهت دریافت فرم هاى شــرکت  در 
مزایده به شــهردارى حنا مراجعه و یا براى کســب اطالعات بیشــتر به شماره 

تلفن هاى 12-53602010 در ساعات ادارى تماس حاصل نمایند. 
- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده
 شماره 97/630/ص مورخ 97/05/15 (مرحله اول) 

«آگهى مزایده عمومى»آگهى برگزارى مناقصه عمومى

آگهى مزایده

سیدمرتضى حسینى- شهردار نیک آباد 

داود گودرزى-شهردار عسگرانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

صادق شهبازى- شهردار حنا

نوبت اول  

نوبت اول

چاپ اول

نوبت اول

بهترین سبزى براى دفع سنگ کلیهمعترضان به دولت زمان بدهنددختر حسین پناهى شکایت کرد فاجعه محیط زیستى در باغ وحش مشهد بعد از پلمب شدن سلفى 2 جوان با خودروى الکچرى سرقتى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

آمادگى استخراج آب از ژرفاى اصفهان
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ادعاهاى عجیب در مورد 
ذوب آهن

سالم سپاهان به هواداران

تولد 30 نوزاد سالم 
در اصفهان از 

HIV مادران مبتال به آدم کوکى ها 4
زیر باد کولر در 

جستجوى «خبر» 
هستند!

2

در روزگارى که شبکه هاى مجازى گوى سبقت 
را از مطبوعات ربوده و احواالت روزنامه نگارى را 
عوض کرده اند، قرار است فردا 17 مردادماه، روز 
خبرنگار گرامى داشته شود. االن قریب 20 سالى 
هست که این روز را به نام خبرنگار گذاشته اند اما 

واقعیت این است که ...

3

فوج موتورسواران فرانسوى در راه اصفهان فوج موتورسواران فرانسوى در راه اصفهان 
4646 سال بعد از آنکه گروهى از  گردشگران فرانسوى با موتورسیکلت به اصفهان سفر کردند، این اتفاق دوباره تکرار شده است سال بعد از آنکه گروهى از  گردشگران فرانسوى با موتورسیکلت به اصفهان سفر کردند، این اتفاق دوباره تکرار شده است

2

مطالعه روى آب هاى ژرف به جهاد دانشگاهى واحد صنعتى اصفهان سپرده شد که حاال نتایج آن اعالم شده است

ذوب آهن از من درآمدزایى کرد برخورد قاطع 
دستگاه قضائى با 
اخاللگران اقتصادى

مهاجم جدید اســتقالل مى گوید این تیم با بازیکنانــى که دارد براى 
رســیدن به قهرمانى مبارزه مى کند. مرتضى تبریزى در سال هاى 
گذشته بحث حضورش در استقالل مطرح بود اما این انتقال هرگز 
نهایى نشد تا امسال که باشگاه ذوب آهن در ازاى دریافت مبلغ قابل 

توجهى حاضر شد رضایتنامه این بازیکن را صادر کند.
4

مرتضى تبریزى:  معاون دادگسترى اصفهان مطرح کرد؛

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

97 -2 -135
عملیات بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب، 

نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب، 
قرائت کنتور و خدمات ادارى در خوانسار

5/031/200/691252/000/000جارى

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/05/16

4

د
ر
ع
خ
ه
و

گزینه دیپورتگزینه دیپورت
 حاال عزیز دل است! حاال عزیز دل است!

12

مزایده عمومى 
شماره 97/55 فروش امالك مازاد 

بانک ملت استان اصفهان

سوگنامه اى در آستانه روز خبرنگار

ده نمکى؛ از «اخراجى ها» تا «زندانى ها» 

ذ
مهاج
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گ

«شاه کش» مهناز افشار 
در انتظار 

پروانه نمایش
 است
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ســال 1972 گروهى از  گردشــگران فرانســوى با 
موتورســیکلت از پاریس تا اصفهان ســفر کردند و 

خاطره اى به یادماندنى از این سفر بر جاى گذاشتند.
اکنون بعد از  گذشت 46 ســال از این اتفاق این سفر 
دوباره تکرار مى شود. بیش از 30 نفر از جهانگردان با 
تجربه فرانسوى با 20 موتورسیکلت مجهز از پاریس 
حرکت کردند تا بــه اصفهان  بیاینــد و خاطره گروه 

جهانگردان قبلى را زنده کنند.
یکى از این گردشگران گفت: «ایران شهرهاى بسیار 
زیبایى دارد  و ما بــراى دیدن آنها این ســفر را آغاز 
کرده ایم. ما از پاریس حرکت کردیم و از کشــورهاى 

آلمان، اتریش، مجارســتان، رومانى، بلغارســتان و 
ترکیه عبور کردیم تا به ایران برســیم و در نهایت به 
مقصد ســفرمان یعنى اصفهان برویــم در این میان 
از برخى شهرهاى ایران همانند رشــت و تهران نیز 
بازدید مى کنیم. این اولین بارى اســت که ما به ایران 

آمده ایم.»
این جهانگردان افراد با تجربه اى هســتند که تصویر 
پرچم کشورهاى مختلف بر روى موتورسیکلت هایشان 
نشان مى دهد که به بسیارى از کشورهاى ایران سفر 
کرده  اند. آنها روز  سه شنبه هفته گذشته از طریق مرز 

بازرگان به ایران وارد شدند.

فرمانده نیروى زمینى سپاه درخصوص اقدام تروریستى 
اخیر در مریوان و شهادت 11 تن از بسیجیان و نیروهاى 
سپاه، گفت: انتقام ما کوبنده اســت. مکان و زمان آن را 
کسى نمى داند اما تروریست ها در هر نقطه اى از جمله 
اردوگاهشان در شمال عراق که باشــند هدف انتقام ما 

خواهند بود.
به گزارش «فارس»، سردار محمد پاکپور گفت: همین 
گروهى که اخیراً 11تن از بــرادران ما در درگیرى با آنها 
به شهادت رسیدند در اوایل سال گذشته 12نفر از آنها در 
یکجا در منطقه ازگله اســتان کرمانشاه به درك واصل 
شده بودند و تعداد زیادى نیز از همین گروه در سال 97 در 

غرب و شمال غرب به هالکت رسیدند. در جنوب شرق 
کشور نیز هفته اى نیســت که چهار تا پنج بار با عناصر 

تروریست درگیر نشویم.
وى با اشاره به شــهادت 28 نفر از نیروهاى مرزبانى در 
چهارماه ابتداى امسال اظهار کرد: به بهاى خون همین 
شهداست که امنیت در کشور ما برقرار است. پاکپور افزود: 
تروریست ها در همه مرزهاى ما فعال شده اند و بیشترین 
هجمه را از اواخر ســال 96 تاکنون داشته ایم اما شاهد 
هستید که با آمادگى نیروهاى مسلح هیچگونه نفوذى 
نداشته اند و حتى شهرهاى مرزى ما نیز از امنیت باالیى 

برخوردار است.

فوج موتورسواران فرانسوى 
در راه اصفهان 

تروریست ها در همه 
مرزهاى ما فعال شده اند

خبرى در مورد مقتول ناآرامى ها
  ایسنا| دادستان عمومى و انقالب مرکز استان البرز 
با تکذیب خبر منتشر شده از وى در مورد جزئیات کشته 
شدن جوان کرجى در آشوب هاى شبانه این شهرستان 
گفت: نقل قولـى که از اینجانب مبنى بر کشـته شـدن 
مقتول توسط آشـوبگران یا هر فرد دیگرى منتشر شده 
تکذیب مى شـود. دادسـتانى بـه عنـوان مدعى العموم 
دستور بررسـى جوانب این حادثه و شناسایى مسببان را 

به دستگاه هاى اطالعاتى و انتظامى صادر کرده است.

احتمال تعویق استیضاح 
  الف| در راهروهاى مجلس شـنیده شد که احتماًال 
اسـتیضاح على ربیعـى، وزیـر کار در روز چهارشـنبه در 
صحـن مجلس مطـرح نشـود و به تعویـق بیافتـد و در 
همین راسـتا 21 نماینده نامه اى به الریجانى نوشـتند. 
این نمایندگان معتقدند استیضاح ربیعى در ظرف پنج ماه، 
دو بار در مجلس مطرح شده که خالف آیین نامه است. 
حتى خود طراحان و متقاضیان اسـتیضاح ربیعى هم به 
روند اعالم وصول استیضاح و اقدام هیئت رئیسه مجلس 
اعتراض داشـته و بـا امضاى ایـن نامه خواسـتار ارجاع 

استیضاح به کمیسیون تخصصى شدند.

مردم دلدارى نمى خواهند
  ایسنا| عباس عبدى، تحلیلگر مسائل سیاسى اظهار 
کرد در شرایط فعلى مردم به این نیاز ندارند که فردى در برابر 
آنها بنشیند و با آنها صحبت کند و به آنها دلدارى و امید بدهد. 
فکر مى کنم نه تنها این گونه سخن گفتن با مردم نتیجه اى 
به همراه نداشته باشد، بلکه اثراتى  منفى در پى خواهد داشت.

مشغول کردن دولت 
  ایسنا| حجت االسالم والمسلمین مجید انصارى، 
عضو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام گفـت: به نظر 
مى رسـد طرح سـئوال از رئیس جمهور مشـغول کردن 
رئیس دولت و وزرا و مسئولین از مشکالت واقعى کشور 

است و کمکى به حل مشکالت نخواهد کرد.

این مذاکره بى معناست
  تسنیم| مجید تخت روانچى، معاون سیاسى دفتر 
روحانى گفت: مذاکره اصولى دارد، وقتى آن اصول و روش و 
آن قاعده رعایت نشود نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است 
مضر هم باشد. وقتى «دونالد ترامپ» احساس مى کند ابتدا 
باید خیلى تند با ایران برخورد کند و بعد وقتى تند برخورد 
کرد به یک باره بگویـد بیایید مذاکره کنیـم، مذاکره چه 
معنایى پیدا مى کند؟ خب این االن احساس مى کند زمینى 
را معامله کرده و برخورد تندى هم با خریدار زمینش داشته 
و االن مى گوید بیایید صحبت کنیم تا آن طرف از موضع 

خود پایین تر بیاید و گران تر به او بفروشد.

این بار علیه لیال حاتمى
  خبرآنالین| روزنامه «کیهان» نوشت: باز هم مطابق 
انتظار برخـى از بازیگـران، از براندازان و اغتشاشـگران 
حمایـت کردنـد... دختر زرى خوشـکام، بازیگـر «فیلم 
فارسى» که گفتگویش با رسانه هاى بیگانه در دى ماه 96، 
به دلیل تالش ناکامش در انگلیسى حرف زدن با تمسخر 
کاربران روبه رو شده بود، از نبود آزادى حرف زد و نگفت 
اگر آزادى نیست چرا باید به عنوان یک دوستدار اجنبى، 
آزادانه در ایران زندگى کند! مماشات نهادهاى امنیتى با 
کسانى که خود در ردیف مرفهین بى درد به شمار مى آیند 
و فارغ از درد و رنج اقشار محروم و مستضعف تنها به فکر 

خودنمایى در هر شرایطى هستند، جاى تأمل دارد!

خلخالى مى خواهیم
  ایسنا|  محمدعلى پورمختار، یک عضو کمیسیون 
قضائى و حقوقى مجلس گفـت: امیدوارم یـک آیت ا... 
خلخالى دیگر در قوه قضائیه بیاید هر چند دشمنان نسبت 
به ایشان حقد و کینه دارند اما کار اصلى را مرحوم خلخالى 
کرد. هنگامى که در عرصه موادمخدر ورود کرد بسـاط 

موادمخدر برچیده شد.

خبرخوان
200 میلیون مى خواهید؟!

  ایران آرت| به تازگى شایعات مختلفى در مورد 
شهرام شکوهى شنیده مى شــود که این خواننده 
یکى پــس از دیگرى آنهــا را رد مى کند. او پیش 
از این گفته بــود که انجام 18 عمــل جراحى بر 
روى صورتش کذب است. شکوهى در تازه ترین 
گفتگویش مى گوید رنگ پوستش بخاطر جنوبى 
بودنش کمى تیره تر از رنگ پوست دیگران است 
وگرنه هیچ نوع مواد مخدرى مصرف نمى کند. این 
خواننده مى گوید اگر کسى بتواند ثابت کند که او 
مواد مخدر مصرف مى کند، 200 میلیون تومان نقد 

به او مى دهد!

سایت «شرق» پولى شد
  نصف جهان| روزنامه «شرق» سایتش را از 
حالت رایگان خارج کرد. «شرق» دلیل این کار را 
افزایش هزینه هاى تولید روزنامه در چند ماه اخیر 
و تالش براى ادامه انتشار به روال معمول و حفظ 

کیفیت و تیراژ دانسته است. 

اخطار به 2 شرکت دارویى 
  تابناك| سخنگوى سازمان غذا و دارو بر عزم 
جدى دستگاه هاى نظارتى در برخورد با متخلفان 
حلقه هاى زنجیره تأمین و توزیع دارو تأکید کرد و 
گفت: به دو شرکت پخش دارویى به دلیل تعلل در 
توزیع برخى اقالم دارویى اخطار و تذکر جدى داده 
شد و در صورت تکرار و یا اصرار این شرکت ها و یا 
هر مجموعه دیگرى در زنجیره تأمین و توزیع دارو، 

برخورد جدى خواهد شد.

شوخى است
  میــزان| رئیس اداره منابع انســانى ستاد کل 
نیرو هاى مسلح به شــایعه طرح سربازى دختران 
واکنش نشان داد. سردار موسى کمالى با انتشار متنى 
در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد: در حال حاضر 
به هیچ وجه چنین طرحى وجود ندارد و مطرح کردن 

سربازى دختران چیزى شبیه به یک شوخى است.

ثبت 1000زمین لرزه در 
تیرماه 

  مهر| مرکز لرزه نگارى کشــورى در تیرماه 
97 بیش از 1000 زمین لــرزه را ثبت کردند. این 
زمین لرزه ها در نواحى مختلف ایران و نواحى مرزى 
رخ داده و توسط شبکه هاى لرزه نگارى ثبت و تعیین 
محل شده اند. از لحاظ آمارى، 931 زمین لرزه  داراى 
بزرگاى کوچک تر از 3، تعداد 121 زمین لرزه داراى 
بزرگاى بیــن 3 و 4 و تعــداد 24 زمین لرزه داراى 
بزرگاى بیــن 4 و 5 و تعــداد دو زمین لرزه داراى 

بزرگاى بین 5 و 6 بوده است.

آب 10 هزارتومانى نداریم
  تســنیم| مدیرعامــل بنیــاد تعــاون و 
حرفه آموزى زندان هاى کشور درباره اخبار منتشره 
در فضاى مجازى مبنى بــر فروش آب معدنى به 
قیمت ده هــزار تومان در زندان فشــافویه اظهار 
کرد: چنین مطلبى را به هیچ وجه تأیید نمى کنیم 
و صحت ندارد و اگر کسى چنین ادعایى دارد، باید 

صحت و سقم آن را اثبات کند.

تخلف هتلداران
  ایســنا|رئیس جامعه هتلداران ایران درباره 
اقدام برخى هتل ها که اتاق هایشان را  دالرى کرایه 
مى دهند و هنگام تبدیل ارز به ریال، قیمت آن را دو 
تا سه برابر بیشتر از نرخ معمول افزایش مى دهند، 
گفت: این اقدام تخلف است. اگر ما کرایه هاى اتاق 
هتل ها را ارزى کنیم، همان قیمت ریالى را با توجه 
به نرخ بانک مرکزى به ارز تبدیل مى کنیم. کرایه 

اتاق نباید بیشتر از نرخ ریالى آن باشد.

نصف جهان در روزگارى که شــبکه هاى مجازى گوى 
سبقت را از مطبوعات ربوده و احواالت روزنامه نگارى را 
عوض کرده اند، قرار است فردا 17 مردادماه، روز خبرنگار 
گرامى داشته شود. االن قریب 20 سالى هست که این روز 
را به نام خبرنگار گذاشته اند اما واقعیت این است که این 
گرامیداشت، هرسال کمرنگ تر از سال قبل ترش برگزار 
شده است. در کنار نقش شبکه هاى مجازى، اگر به دنبال 
دالیل دیگرى از این کمرنگ شــدن مى گردید، شما را 
ارجاع مى دهیم به گفتگوى بلند «ایســنا» با  على اکبر 
قاضى زاده از پیشگامان و مدرسان روزنامه نگارى ایران. 
گوشــه اى از اظهارات او را بخوانید تا از دلیل رو به اتمام 

شدن هواى روزنامه نگارى در ایران آگاه شوید:
  ما رسانه ها هنوز هم با مردم پرده پوشى مى کنیم و به 
آنها دروغ مى گوییم. همین که حرفى نزنیم، خودش دروغ 
است. همین که تیتر اول رسانه مان را به اخبار بى اهمیت 

اختصاص دهیم، یعنى دروغ گفته ایم. 
  مردم خیلى وقت است به ما رســانه ها اعتماد ندارند. 
چون به آنها چیــزى نمى دهیم. خودتــان روزنامه ها و 
خبرگزارى ها را باز کنید و بگویید چــه چیزى در اختیار 
مردم قرار داده مى شود که زندگى خودشان را حداقل در 
ســطح و نه در عمق لمس کنند. واضح تر بگویم اصًال ما 
روزنامه نگارها چه مى دانیم که بخواهیم به مردم بگوییم؟ 
چون نمى دانیم، مجبور مى شویم حسمان را بگوییم که 

معموًال هم اشتباه است.
  االن روزنامه نگارهــا مثل آدم کوکــى صبح به صبح 
ساعت مى زنند، وارد تحریریه مى شوند و مى گویند واى 
چقدر هوا گرمه، بعد کولر روشن مى کنند، چاى مى ریزند، 
پشت سیستم مى نشینند، شروع به سرچ، کرده و با «وى 
گفت» و «وى همچنین افزود» خبــر تولید مى کنند. ما 
روزنامه نگاران نقش خودمان را گــم کرده ایم و متوجه 

نیستیم چه کارهایى مى توانیم انجام بدهیم. 
  همه جمله ها شبیه هم هســتند. تمام گزارش ها یک 
ســاختار دارد. اول موضوع را به صــورت بحرانى طرح 

مى کنند و بعد ادامه مى دهند.
  رسانه هاى اجتماعى به این دلیل در کشور ما از چنین 
محبوبیتى برخوردار شــده اند که سوژه هاى ملموس تر و 
دیدنى ترى براى مردم دارند و به مطالبى مى پردازند که 
مردم با آنها درگیر هســتند. مردم با نان و آب و تلویزیون 
درگیر هستند، اما آنچه ما در رسانه ها برایشان مى سازیم 
دنیایى دیگر است که هیچ ارتباطى با زندگى وقعى آنها 
ندارد. چرا یک خانم خانه دار باید صفحات یک رسانه را هر 
روز باز کند؟ دنبال چه چیزى باید بگردد؟ چه مطلبى در 

این رسانه ها وجود دارد که درباره دغدغه ها و مشکالتشان 
باشد؟

  ما روزنامه نگارى بلد نیستیم. کدام یک از روزنامه نگارها 
عادت به مرتب کتاب خوانــدن، نمایش دیدن، فیلم روز 
دیدن، قهوه خانه نشستن، کنسرت رفتن و با مردم زندگى 

کردن را دارند؟ 
  از زمانى که تعــداد مطبوعات رونق گرفــت، انواع و 
اقسام افراد با انواع و اقســام آموزش ها و مهمتر از همه 
بى آموزشى ها وارد رســانه ها شــدند. گاهى افرادى را 
براى آمــوزش در رســانه تحویل گرفتم که نــه تنها از 
روزنامه نگارى چیزى نمى دانســتند، که بندگان خدا کًال 
هیچ چیزى نمى دانستند. مشکل این است که همین افراد 

بعد از مدتى دبیر و سردبیر مى شــوند و چه بسا هم که تا 
کنون بسیارى از آنها شده اند.

  اینکه فقط پشت سیستم بنشینیم، موضوعى را سرچ 
کنیم و از هر منبعى اطالعاتى را کنــار هم بگذاریم که 
نشــد روزنامه نگارى و گزارش نویسى! کارمند اداره ثبت 

هم همین کار را مى کند، ولى اندازه ما ادعا و توقع ندارد.
  آن زمانى که شــروع به کار کــردم، کًال دو روزنامه 
اصلى «کیهان» و «اطالعات» وجود داشت که به مرور 
روزنامه هاى «آیندگان» و «رستاخیر» هم اضافه شدند. 
تحریریه هاى آن زمان محیطى جوشــان فعال بود که 
همه در حال دویدن بودند و زمان هم اصًال مطرح نبود. 
خبرنگار مى توانست هر ساعتى به تحریریه بیاید یا حتى 
اصًال نیاید، اما باید در پایان روز صفحه اش با یک مطلب 
خوب ُپر مى شد. اگر نمى توانست و روزنامه رقیب خبرى 
که او باید مى داد را منتشر مى کرد، باید خودش مى رفت! 

  اوایل دهه 70 کًال پنج روزنامــه مهم با ظرف توانایى 
روزنامه نگارى مشخصى وجود داشت. اما سیاستى در نظر 
گرفته شــد که تعداد روزنامه ها و مجالت زیاد شود. این 
درحالى بود که دیگر آن ظرف روزنامه نگارى مشــخص 
باید به جاى پنج روزنامه میان 50 روزنامه تقسیم مى شد. 
یکى از دالیلى کــه ما در این ســال ها از روزنامه نگارى 
درست فاصله گرفتیم همین تقســیم بى حساب نیروها 
بود. کسانى که آن روز در وزارت ارشاد اسالمى تصمیم 
گرفتند روزنامه ها و مجالت را زیاد کنند، به این موضوع 
فکر نکردند که این تعداد روزنامه با نیروهاى محدود باید 

چه کار کنند.  
  من این حرف را اصــًال قبول ندارم که رســانه هاى 
دیجیتال باعث شده است رسانه هاى رسمى دچار مشکل 
شوند. رسانه هاى دیجیتال اصًال براى ما نیستند و همه دنیا 
هم دارند، آیا آنها هم روزنامه هایشان را تعطیل کرده اند؟

سوگنامه اى در آستانه روز خبرنگار

آدم کوکى ها زیر باد کولر در جستجوى «خبر» هستند!

آنطور که یک کانال محلى در شهرستان سبزوار نوشته، مادر 
شهید علیرضا پسندیده، سالن اجراى یک کنسرت را رزرو کرده 

تا همشهرى هایش بتوانند در آن حضور یابند.
به گزارش «ایران آرت»، کنسرت گروه دف نوازان «مهربانو 
داروگ»، شب بیست وششم تیرماه و همزمان با هفته کرامت 
و سى امین سالروز شهادت شهید پسندیده برگزار شده در حالى 
که مادر این شهید براى تسهیل کردن حضور همه سبزوارى ها 
در این اجرا، تاالر کاشفى را رزرو کرده است. مردم نیم ساعت 

پیش از آغاز اجرا به محل مراجعه کــرده و بلیت هاى رایگان 
خود را دریافت کرده اند.  این کنسرت در حالى با حمایت یک 
خانواده شهید در یکى از شهرهاى خراسان رضوى اجرا شده 
که مدت هاست برخى  در این استان، در برگزارى کنسرت ها 
اخالل اجرا مى کنند. از سوى دیگر همزمان با داغ شدن ماجراى 
امکان برگزارى کنسرت هاى رایگان که چندى است از جانب 
همایون شجریان پیشنهاد شــده، کار مادر شهید پسندیده را 

مى توان نخستین اقدام عملى در این باره در نظر آورد.

او حاال مادربزرگ دوست داشتنى موسیقى ایران است

«همسایه ها» رمان معروف احمد محمود یکى از کتاب هایى 
است که همواره در «لیست هاى پیشنهاد کتاب براى خواندن» 
قرار دارد، اما سال هاست مجوز چاپ ندارد و فقط نسخه هاى 
افســتش پیدا مى شــود.  بابک اعطا، فرزند احمد محمود 
درباره اینکه آیا پیگیر رفع ممنوعیــت از این کتاب نبوده اند 
و درخواستى براى رفع ممنوعیت آن نداشته اند، به «ایسنا» 
اظهار مى کند: پیگیر بوده ایم اما جواب خاصى به ما نمى دهند. 
اگر جوابى هم بدهند اینطور نیست که بتوان آن را منتقل کرد. 
البته این موضوع براى خیلى وقت پیش بوده و مدت هاست 
اقدام خاصى براى آن نکرده ایم زیرا ناامیــد بودیم و ناامید 
شــده ایم. نمى دانم چه بگویم. فرزند احمد محمود در ادامه 

با  انتقاد از چاپ غیرقانونى کتاب «همسایه ها» بیان مى کند: 
چاپ این کتاب عمًال ممنوع است، اما چاپ غیرقانونى فراوان 
دارد. مایه تأسف است که به این  اندازه چاپ غیرقانونى مى شود 
اما کسى نیست جلو آن را بگیرد. مایه تعجب من است. چطور 
نمى توانند جایى را که کتاب چاپ مى شود پیدا کنند؟  رمان 
«همسایه ها» داستان جوانى به نام «خالد» را پیش از کودتاى 
28 مرداد و دوران نهضت ملى شدن نفت در شهر اهواز روایت 
مى کند. «خالد» همچنان که رمان پیش مى رود از نوجوانى 
بى تجربه به فردى سیاســى تبدیل مى شــود. در این میان 
عشقش به دختر «سیه چشم» او را در تنگناى انتخاب میان 

عشق و وظیفه مى گذارد و عاقبت از زندان سر درمى آورد.

احمد میدرى، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
با حضور در برنامه «پایش» به تشــریح سیاســت هاى 
این وزارتخانه در راستاى حمایت از محرومان پرداخت. 
میدرى در این گفتگو به عدد و رقم هایى هم اشاره کرد 

که قابل تأمل هستند: 
  2 میلیون و صد هزار خانواده تحت پوشــش سازمان 
بهزیستى و کمیته امداد هستند که با شناسایى هاى اخیر 
که انجام دادیم، به یکى از آنها 20 هزار خانواده و به یکى 

دیگر 30 هزار خانواده اضافه شده است.
  در بودجه ســال 97 حدود 800 هزار خانــوار را مورد 
شناســایى قرار داده ایم که زیر 700 هزار تومان در ماه 

درآمد دارند.
  توزیع کاالکارت یا کوپن الکترونیک بین مردم پیشنهاد 
آقاى ربیعى به دولت بوده است. این کارت البته براى ده 

میلیون نفر صادر و سالى ســه تا چهار بار شارژ مى شود 
تا آنها اقالم خوراك  خود مثل لبنیــات و... را تهیه کنند. 
وزارت رفاه آماده اســت تا کاال کارت را براى کل کشور 

اجرایى کند.
  300 هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتى داشته اند. 
  134 هزار کودك بازمانده از تحصیل وجود دارد.

رمان ممنوعى که همچنان مى فروشد

اعداد خواندنى به روایت آقاى معاون وزیر

تصور عمومى این بود که پس از پلمب باغ  وحش مشهد 
که در پى مرگ هفت قالده ببر رخ داد، ســایر حیوانات 
این مجموعه در امان هســتند اما فعاالن محیط زیست 
مشهد و تصاویرى که در فضاى مجازى منتشر مى شود، 
خبر از جنایت هاى جدیدى در ایــن ملک دارد به طورى 

که على کشــمیرى، فعال محیط زیست در این زمینه به 
«آنا» مى گوید: حال «ارس»، پلنگ ایرانى ساکن در باغ 
وحش مشهد، به شدت وخیم است و روزها بى حرکت و 
ناتوان کنج قفس افتاده و هیچ اقدام تشخیصى و درمانى 
از سوى مسئوالن باغ  وحش براى این پلنگ نادر ایرانى 

انجام نشده است.
وى همچنین گفت: براساس آمارى که پیش از این اعالم 
شده بود حدود 26 رأس قوچ خارجى بربرى(آئوداد) در باغ 
وحش مشهد وجود داشت که متأسفانه پنج شنبه شب11 

مرداد ذبح چهار قوچ بربرى (آئوداد) را گزارش کردند.
این فعال محیط زیســت ادامه داد: روز یک شنبه اعالم 

کردند مالک باغ وحش مشهد در آذرماه سال 96 مجوزى 
براى ذبح گوزن هاى اروپایى و آئوداد مازاد دریافت کرده 
است زیرا آنها جزو حیوانات حالل گوشت به شمار مى آید.

براســاس این گزارش، در حالى مالک باغ وحش یکى از 
دالیل مدیریت نامناسب بر باغ وحش را کمبود وسعت و 
محدودیت فضاى این محل اعالم کرده بود که مشخص 
شد فضاى وسیعى در انتهاى باغ وحش به عنوان ویالى 
شخصى مالک ساخته و تجهیز شده است به طورى که 
فضاى سبز وسیع و مفرح و استخر بزرگى در این باغ وحش 
براى مالک فراهم شده بود که مالک باغ وحش اکثر اوقات 

خود را در آن مى گذراند.

روزنامه «جوان» با دکتر محمد نظرى، مجرى برنامه «به 
خانه برمى گردیم» شبکه5 درباره حضور یکى از استندآپ 
کمدین هاى برنامه «خندوانه» به عنوان مجرى شبکه 3 

مصاحبه کرده است.
محمد نظرى به این روزنامه گفته است: من نمى دانم در 

تلویزیون چه مى گذرد. انگار یک تشــتت و تضاد فکرى 
اتفاق افتاده و زمانى که مجرى هاى صداوسیما از صد ها 
گزینش رد مى شوند تا به آنتن برسند و هر هفته بخاطر 
گفتن یک جمله یا نگفتن آن توبیخ مى شوند، مى بینیم 
یک آدمى را از کف خیابان مى آورند و به او اجرا مى دهند، 
کســى که نمى داند روى چه خطــوط قرمزى حرکت 

مى کند، روى آنتن مى رود و برنامه اجرا مى کند. 
محمد نظرى مى افزاید: شاید تفکر صداوسیما این باشد 
که براى جذب مخاطب باید دنبال اســتعداد هاى جوان 
باشد، اما این روش کار درســت مانند آن است که یک 
ایرباس را به دست یک جوان بدهیم بگوییم پرواز کن تا 
استعدادیابى کنیم، مشخص است که هواپیما را با کله به 

زمین خواهد زد.  

فاجعه محیط زیستى در 
باغ وحش مشهد بعد از 

پلمب شدن

مجرى شبکه 5 علیه مجرى شبکه 3 !
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بازیگر فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» کار کردن با نسل جوان را جذاب خواند و ادامه داد: هر بازیگرى 
در ابتداى امر بى تجربه است. اینکه عالقه مندان بازیگرى آموزش دیده باشند و یا اینکه چه مقدار تمرین 
و ممارست براى رسیدن به هدفشان نشان دهند بحثى دیگر است اما به هیچ وجه ایرادى نمى بینم که 
با بازیگران تازه کار و جوان کار کنم چون معتقدم در هر زمان مــى توان چهره هاى جدیدى به عرصه 

بازیگرى افزود.
السا فیروزآذر ادامه داد: از نظر استعداد، پشتکار، عالقه و انگیزه در کنار هدف مهمترین المان هاى بازیگرى 
هستند. اینکه هدف یک بازیگر از ورودش به بازیگرى چیست مى تواند در آینده کارى وى مؤثر باشد. 
بازیگر اگر به کار خود اهمیت دهد و نسبت به کارى که مى کند متعهد باشد بدون شک راه روشنى پیش 
رویش وجود دارد. وى درباره بازتاب دوره هاى آموزشى خود در فضاى مجازى اضافه کرد: از زمان شروع 
تبلیغات دوره هاى بازیگرى ام در فضاى مجازى بسیارى لطف داشتند و همراهى کردند اما برخى نیز غیر 

منصفانه کام ًال در جهت تخریب قدم برداشتند.
این بازیگر سینما اضافه کرد: متأسفانه در این سال ها با حرف هاى ناامید کننده اى که هیچ سازندگى در 
آن نبود برخورد مى کردم. امیدوارم روزى کسى شوم که فیلم خوب بسازم و اینها براى من در حد حرف 

باقى نماند و هیچ وقت مأیوس نشوم.

فاز دوم مجموعه «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى این روز ها درحال تصویربردارى است و 
همزمان فیلمنامه سریال نیز در حال نگارش است.

فاز دوم ســریال در حدود 20 قســمت نوجوانى هاى «جواد جوادى» را به تصویر مى کشد که مانى 
رحمانى نقش وى را بازى مى کند و تاکنون 50 درصد از تصویربردارى این ســریال به تهیه کنندگى 

سعید سعدى انجام شده است.
به تازگــى ســیما تیرانــداز و علــى اوســیوند به جمــع بازیگــران ســریال «بچــه مهندس»

 اضافه شــده اند و به زودى بازیگــران دیگرى نیــز به پــروژه خواهند پیوســت. همچنین پرویز 
پورحســینى، بهاره رهنما، بهناز جعفرى، اندیشه فوالدوند، افشــین نخعى، سلمان فرخنده، سیاوش 
چراغى پور، فرزین محدث، سوگل طهماســبى، عباس جمشیدى فر و حمید شریف زاده از بازیگرانى 
هســتند که هم در فاز یک و هــم د ر فاز 2 حضــور دارند و در کنــار آنها بازیگــران دیگرى هم به 

کار پیوسته اند.
فاز اول سریال «بچه مهندس» ماه رمضان روى آنتن شبکه 2 رفت و ادامه این سریال قرار است پاییز 

دوباره به پخش برسد.

«زندانى ها» تازه ترین ســاخته مســعود ده نمکى که چنــدى پیش مرحله 
فیلمبردارى را پشت سر گذاشته، به تازگى وارد مرحله جلوه هاى ویژه شده 

است. 
مسعود ده نمکى با هر معیارى آدم خاصى است، سه فیلم از پر فروش ترین
فیلم هاى ســینماى ایران را ســاخته، ســال ها یکــى از پرفروش ترین 
هفته نامه هاى کشور را اداره کرده و حتى وقتى سراغ فیلم مستند رفته، دیده 
شده ترین مستندهاى ایران را ساخته است. او از روزى که وارد سینماى ایران 
شد با موضوعات و مضامین جنجالى اش همه توجهات را به خود جلب کرد. 

وى مدعى بود که ناگفته هاى جنگ را در اخراجــى هاى 1 و 2 بیان کرده و 
البته استفاده از زبان طنز و حضور بازیگران مشهور سینما به دیده شدن آثار 
وى کمک کرده است هر چند فروش سه گانه اخراجى ها ثابت کرد عالوه بر 
بازیگران مشهور و نیز زبان طنزفیلم ها، مضامین و محتواى فیلم ها نیز براى 

مردم جذابیت دارد.
ســه گانه اخراجى ها بــه عنوان شــروع ده نمکــى در ســینماى ایران با 
مضامین خاص وى شروع شــد به نحوى که برخى از ســینماگران مدعى 
شــدند فقط ده نمکى مى توانســته مجوز ســاخت این فیلم را بگیرد. او در 

طیفــى خــاص در جبهه ها اخراجــى هاى 1 بــه حضور 
پرداخت که این مســئله 
باعث جنجال شد. 
گروهى او را تأیید  
و گروهى هم تقیبح 
مى کردند. در اخراجى هاى 
2 ده نمکى به سراغ آزادگان رفت 
و فیلمــش را بر آن محــور روایت 
کرد. او در اخراجى هاى 3 
از جنگ عبــور کرد و به 
سیاست پرداخت. در این 
فیلم حواشــى انتخابات 
ســال 88را دســتمایه 
فیلمش کرد و به شوخى با 
اهالى سیاست پرداخت. 
ده نمکــى در ادامه به 

سراغ سرى فیلم هاى رسوایى رفت و با محور قرار دادن تقابل دو شخصیت 
فیلم، باعث حواشى زیادى شد. رسوایى2 هم داستان زمین لرزه تهران و هشدار 
عارف شهر را روایت مى کرد که البته ضعف ســاختارى فیلم باعث شد آن را 
اثرى ضعیف در کارنامه ده نمکى بدانند هر چند جلوه هاى ویژه فیلم توانست 

نظر برخى فعاالن این عرصه را به خود جلب کند.
در کارنامه این کارگردان سینما دو ســریال هم به چشم مى خورد؛ دارا و ندار با 
محوریت فقر و غنا که در سال1388 ساخته شــد و دیگرى معراجى ها درباره 
حضور جوانان در جنگ کــه در زمان پخش خود با اقبال مواجه شــد هر چند 
همچنان منتقدان ده نمکى تأکید داشتند آثار وى بدون توجه به ساختار سینمایى 
و تلویزیونى و فقط  مبتنى بر حرف ها و ایده هــاى عدالت خواهانه وى پیش
 مى رود؛ امرى که هیچگاه مورد پذیرش این کارگردان سینما قرار نگرفته است.

اما تصویربردارى هفتمین اثر بلند سینمایى ده نمکى به عنوان «زندانى ها» 
در روزهاى ابتدایى تیرماه آغاز شــده بود و پس از پشت سرگذاشتن مرحله 
تصویربردارى، این روزها مرحله جلوه هاى ویژه را پشــت سر مى گذارد. پس 
از فیلم سینمایى«رسوایى2» که از جلوه هاى ویژه خاصى استفاده کرده بود، 
فیلم ســینمایى«زندانى ها» نیز از جلوه هاى ویژه بسیارى برخوردار است که 
تاکنون سینماى ایران کمتر آن را تجربه کرده است. از جلوه هاى ویژه این فیلم 
مى توان به صحنه هاى زمستان که در گرماى 40 درجه تصویربردارى شده 
و ریزش «بهمن» از کوه اشاره کرد. فیلم سینمایى«زندانى ها» پس از انجام 
جلوه هاى ویژه، مراحل صداگذارى و موسیقى را آغاز مى کند. هدایت هاشمى، 
برزو ارجمند، بهنام تشکر، هومن برق نورد، بهاره افشارى، بهنوش بختیارى، 
اصغر نقى زاده، رسول نجفیان و امیر نورى بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
حال باید منتظر باشیم که دستپخت جدید مسعود ده نمکى را احتماًال تا انتهاى 

تابستان ببنیم.

زمانى جمالت و اشــعار زیبا را به دکتر شریعتى نسبت 
مى دادند و چند ســالى اســت نوبت به حسین پناهى 
رسیده اســت. 14  ســال از مرگ پناهى در 14 مرداد 
1383 در سن 48 ســالگى مى گذرد. از او نمایشنامه ها
 و مجموعــه اشــعارى پس از مرگش منتشــر شــد. 
کتاب هایى که با اســتقبال کم نظیر مردم مواجه شــد 
و شــعرها در زمان کوتاهى بین اهالى فرهنگ دســت 
به دست شــد. با گســترش فضاى مجازى این اشعار 
در بستر بزرگ ترى منتشر شــد و این مقدمه اى شد تا 
برخى، اشــعار و جمالت دیگران را به حســین پناهى 

نسبت دهند.
آنا پناهى، دختر دوم زنده یاد حسین پناهى درباره نسبت 
دادن برخى از اشعار و نثرهاى ادبى به این بازیگر فقید، 
گفت: تنها مســئله اى که من را بعد از فوت پدرم خیلى 
ناراحت مى کند و آزار مى دهــد، همین جمله ها و اظهار 
نظرات جعلى است. شعرها و جمالتى که به پدر منسوب 

هستند، با فضاى ذهنى و سبک نگارش او بسیار متفاوت 
است. به هر حال عامل اصلى این اتفاق را نمى شناسیم 
و شناسایى آن هم کار خیلى دشــوار و سختى است. اما 
فضاى مجازى تأثیر بسیارى در تحریف آثار پدر داشته 
است و به جرأت مى توان گفت که نقشى مخرب در به 
وجود آمدن این قضیه داشته است. البته کسانى که براى 
خواندن مطالب و اشــعار وى به این فضا رجوع مى کنند 

هم به همین اندازه مقصر هستند.
فرزند این بازیگر در پاســخ به این ســئوال که خانواده 
مرحوم پناهى براى حل این مشکل چه کرده، گفت: براى 
جلوگیرى از این مشکالت، نهاد و قانون مشخصى وجود 
ندارد. یک کانال مطالب جعلى درباره پدرم منتشر مى کرد 
که ما بــراى جلوگیرى از اقدام این کانــال به پلیس فتا 
شکایت کردیم. پلیس تالش هاى بسیارى در این زمینه 
انجام داد، اما در نهایت به هیچ نتیجه اى نرسیدند. بعد از 
آن به ارشاد مراجعه کردیم که دوباره هم این اتفاق افتاد. 

در مجموع هیچ نهاد و سازمان خاصى که به این مسائل 
رسیدگى کند وجود ندارد.

آنا پناهى با اعالم اینکه هیچ حق التألیفى از مطالب مرحوم 
پناهى دریافت نمى کنند، درباره نشر آثار، واگذارى حق و 
حقوق انتشار مطالب وى به ناشران مختلف، خاطر نشان 
کرد: پدرم کتاب هایش را به چند ناشر واگذار کرده است 
که ما هم به احترام پدر اقدامى مبنى بر جلوگیرى از این 

امر انجام نداده ایم.
فرزند مرحوم پناهى در خصوص احتمال و زمان انتشار 
دست نوشته هاى این هنرمند که هنوز منتشر نشده اند، 
گفت: پدر نوشته هایى در قالب شعر و نمایشنامه دارد که 
هنوز منتشر نشده است. ایشــان بعد از فوتش به عنوان 
شاعر شناخته شد و حدود هفت دفتر شعر و سه آلبوم از وى 
منتشر شده و در حال حاضر از جایگاه قرص و محکمى 
برخوردار است. تصمیم بر این شد که فعًال دست به انتشار 

سایر آثار پدر نزنیم.

فیلم سینمایى «شاه ُکش» هم اکنون آماده نمایش و 
در انتظار پروانه نمایش از سوى اداره کل ارزشیابى 

و نظارت سازمان سینمایى است.
«شاه ُکش» دومین ساخته سینمایى وحید امیرخانى 
به تهیه کنندگى عباس نادران است که فیلمبردارى 
آن طى ماه هاى آبان و آذر سال گذشته انجام شد. 
همچنین فرید فصیحى طراحــى جلوه هاى ویژه 

رایانه اى فیلم را بر عهده داشته است.  
این فیلم که در لوکیشن هاى متنوعى فیلمبردارى 

شده یک تریلر - معمایى است.

مهناز افشــار، هادى حجازى فر، فرید ســجادى 
حســینى، علیرضا کمالى نژاد، مهدى کوشکى و 
مجید صالحى، بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

در خالصه داســتان «شــاه ُکش» آمده اســت: 
«گوزن قرمز از پشــِت صخره  یخ زده، نگاهى به 
مرد شکارچى که سیگارى دود مى کند مى اندازد. 
گرگ، مچاله از سرما سرفه اى مى کند. گوزن قرمز: 
مى خواد چى کار کنه؟ گرگ: نمى دونه مى خواد چى 
کار کنه. گوزن قرمز: اینایى که نمى دونن مى خوان 

چى کار کنن خطرناك ترن. »

فیلم سینمایى کمدى «دم سرخ ها» به کارگردانى آرش معیریان که پیش 
از این انتظار مى رفت فروش خوبى را در گیشه از آن خود کند نتوانست در 
برابر فیلم «هزار پا» عرض اندام کند و افتتاحیه بسیار ضعیف را از خود به ثبت 
رساند. این فیلم در سه روز نخست خود به فیلم معادل 190 میلیون تومان 
دست یافت که براى فیلمى با تعداد بسیار زیادى از بازیگران کمدى شکستى 

بزرگ محسوب مى شود.
جواد رضویان، رضا شفیعى جم، بهنوش بختیارى، اندیشه فوالدوند، على 
صادقى، مجید یاسر، رضا ناجى، ســعید پیردوست، شهره لرستانى، شهین 
تسلیمى، عباس جمشیدى فر و نگین معتضدى از جمله بازیگرانى هستند 

که در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.
این فیلم سینمایى نیز مانند بســیارى از کمدى هاى سطحى و بنام مرسوم 
سوپرمارکتى راهى سینماى ایران شــد اما نشان داد که فصل اکران چنین 
آثارى که در ابتداى امر عارى از یک فیلمنامه منسجم کمدى هستند به سر 

آمده است.
با توجه به فروش ضعیف «دم سرخ ها» در ســه روز نخست انتظار مى رود 
این فیلم در پایان هفته و همزمان با انتشار جدول فروش جایگاه نه چندان 
خوبى را در گیشه از آن خود کند. البته نباید از این مسئله غافل شد که اکران 

«هزارپا» بر تمامى آثار سینما تأثیر گذاشته است.
البته اکران «هزارپا» شاید براى برخى از آثار افت فروش را به همراه داشته 
اما برخى دیگر از آثار مانند «خاله قورباغه» و «تگزاس» و «کاتیوشــا» در 
کنار این فیلم همچنان به فروش مناسب خود ادامه مى دهند و حتى «خاله 
قورباغه» با وجود صدرنشینى «هزارپا» در هفته گذشته رشد فروش بیشترى 

از این فیلم داشت.
مشکل اصلى فیلم «دم ســرخ ها » و فروش ضعیف این اثر بدون شک به 
همان متد ساخت آثار معطوف به گیشه ختم مى شود. این فیلم جمعى از 

بازیگران را در اثر مى بیند اما متأسفانه فیلمنامه در حدى ضعیف است که 
هیچکدام از این بازیگران جایگاهى براى خود پیدا نمى کنند.

کمــدى ســاز آرش معیریان از جملــه کارگردانان 
ســینماى ایران اســت که سال 
گذشته فیلم ســینمایى «آس و 
پاس» را در چرخه اکران داشت. 
این کارگــردان در کارنامه خود 

ســاخت فیلم هاى «کما»، «چپ 
دست»، «احضار شــدگان»، «ساعت 
شلوغى»، «کالسکه»، «شانس، عشق، 

تصادف» و «دریا کنار» را دارد.

دختر حسین پناهى شکایت کرد

السا فیروزآذر:

امیدوارم روزى کسى شوم که فیلم خوب بسازم

«بچه مهندس» پاییز بر مى گردد

ده نمکى؛ از «اخراجى ها» تا «زندانى ها» 
محیا حمزه

شده ترین مستندهاى ایران را ساخته است. او از روزى که وارد سینماى ایران 
شد با موضوعات و مضامین جنجالى اش همه توجهات را به خود جلب کرد. 

شــدند فقط ده نمکى مى توانســته مجوز ســاخت این
طیفــى خاخراجــى هاى 1 بــه حضور 

پرداخ

و
مى کرد
2 ده نمکى به
ب و فیلمــش را
کرد. او

از جنگ
سیاس
فیلم
ســال
فیلمش
اهالى
ده ن

ید ســجادى 
دى کوشکى و 
نمایى هستند.

آمده اســت: 
زده، نگاهى به 
کند مى اندازد. 
د. گوزن قرمز: 
ه مى خواد چى

ونن مى خوان 

ف «دم سرخ ها» در ســه روز نخست انتظار مى رود 
با انتشار جدول فروشجایگاه نه چندان و همزمان

خود کند. البته نباید از این مسئله غافل شد که اکران 
سینما تأثیر گذاشته است.

همراه داشته  آثار افت فروش را به ید براىبرخى از
ند «خاله قورباغه» و «تگزاس» و «کاتیوشــا» در 
ه فروش مناسب خود ادامه مى دهند و حتى «خاله 
شینى «هزارپا» در هفته گذشته رشد فروش بیشترى 

ها » و فروشضعیف این اثر بدون شک به   ســرخ
عطوف به گیشه ختم مى شود. این فیلم جمعى از 

د اما متأسفانه فیلمنامه در حدى ضعیف است که 
ن جایگاهى براى خود پیدا نمى کنند.

کمــدى ســاز ه کارگردانان 
ت که سال 
ى «آس و
ن داشت. 
نامه خود 

ما»، «چپ 
گان»، «ساعت 
«شانس، عشق، 

را دارد.

«شاه کش» مهناز افشار در انتظار
 پروانه نمایش است

«دم سرخ ها» با بازیگران پر تعدادش نمى فروشد!
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ن درآمــــدزایى کرد
ذوب آهن از م

ن درآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدزایى کرد
ذوب آهن از م

مرتضى تبریزى: 

 خیلى عجیب بود که باشــگاه ذوب آهن 
حاضر شــد رضایت نامه بازیکنى مثل 
تو را صــادر کند. در این بــاره توضیح

 مى دهى؟
من چون از قراردادم یکســال مانده بود باشــگاه ذوب آهن 
اقدامى حرفه اى کرد و ترجیــح داد از انتقال من درآمدزایى 
کند.  این یک مســئله طبیعى اســت که در کل دنیا انجام

 مى شود و حقشان است که بخواهند از بازیکنانشان درآمد 
کسب کنند.

تو خودت دوست داشتى از ذوب آهن جدا 
شوى یا مدیران باشگاه ترجیح دادند تو 

را به تیمى دیگر بدهند.
من امسال خواستم فضاى جدیدى را تجربه کنم. چند سال 
در ذوب آهن بــودم و خاطرات خوبــى دارم ولى این فصل 
تصمیم گرفتم جدا شوم.  هدف اولم بازى کردن در بیرون از 
ایران بود ولى وقتى نشد، ترجیح دادم با تیم بزرگ استقالل 

قرارداد امضا کنم.
تو را خیلى ها جانشــین «مامه تیام» در 

استقالل مى دانند. توقع گلزنى فشار را 
روى تو زیاد نمى کند؟

ُخب به هرحال این مســائل در اســتقالل همیشه هست. 
استقالل و هوادارانش توقع دارند مفید باشم و حق هم دارند. 
به نظرم گل زدن مهم نیســت و مهم برد تیم است، یکى با 
زحمتش کمک مى کند توپ به جلوى دروازه برود و یکى هم 

گل مى زند و به نظر من ارزش هر دو یکسان است.
شماره پیراهن تو در استقالل مشخص 

شده است؟
نه هنوز مشخص نشده اســت. دنبال این موضوع نیستم و 
شماره نیســت که درزمین بازى مى کند. عالقه دارم شماره 

دلخواهم را بپوشم ولى اگر نشد هم مشکلى نیست.
شماره مورد عالقه ات 11 هست؟

بله. من اگر شــما اجازه بدهید شــماره 11 را دوست دارم.
 (با خنده)

گریه هــاى تو در بازى اســتقالل برابر 

ذوب آهن یکى از صحنه هاى قشــنگ 
بازى را رقم زد.

جدایى از ذوب آهن خیلى ســخت بود چون من نزدیک به 
شش سال در این تیم بودم. با این تیم بردیم، باختیم و مساوى 
کردیم و گریه کردیم و خوشحال بودیم. شرایطم در این تیم 
شرایط خوبى بود ولى دوست داشتم امسال جدا شوم. در این 

صحنه احساساتى شدم و نتوانستم جلوى گریه ام را بگیرم.
خیلى هــا مى گویند مبلغ قــرارداد تو با 
استقالل نجومى اســت. این موضوع را 

تأیید مى کنى؟
نه اصًال. شاید قرارداد من از خیلى از بازیکنان تیم هاى دیگر 
کمتر باشد و به هیچ عنوان این مســائل که مطرح مى شود 

درست نیست.

 اگر خاطرتان باشــد یکى از انتقاداتى 
که از علیرضا منصوریان مى شد حضور 
بیش از حد او در کنار خــط بود که از 
دید منتقدانش ، باعث اســترس دادن 
به شــاگردانش مى شــد. نکته جالب 
اینکه حاال همین انتقــاد از «وینفرد 
شفر» صورت گرفته و منتقد هم کسى 
نیســت جز محمد نوازى. بازیکن و 
مربى سابق اســتقالل به خبرگزارى 
«ایلنا» گفته: فکر مى کنم تنها نکته 
منفى استقالل که مسئولین باید به آن 
رسیدگى کنند این است که شفر زیادى 
کنار خط به بازیکنان استرس مى دهد 
و این خیلى بد اســت. در بازى مقابل 
ذوب آهن فکر مى کنم دقیقه 75 بازى 
بود که ده نفره شدیم و بعد از آن دیگر 
حتى یک موقعیت گل هم نداشتیم و 
این نشان مى دهد که تیم آن آرامش 

الزم را ندارد.

خبرگزارى «تسنیم» به نقل از نشریه 
«فاناتیک» ترکیه نوشــت؛ علیرضا 
بیرانوند، دروازه بــان تیم ملى فوتبال 
ایــران که در جــام جهانــى 2018 
روســیه در بازى مقابل پرتغال پنالتى 
«کریســتیانو رونالــدو» را مهار کرد 
به بشــیکتاش پیشنهاد شــده است. 
این دروازه بــان 25 ســاله که عضو 
تیم پرســپولیس تهران است، منتظر 
تصمیم «شــنول گونش»، سرمربى 
تیم فوتبال بشــیکتاش در خصوص 

جذب وى است.
در ادامه خبر خبرگزارى تسنیم به این 
نکته اشــاره کنیم که اخیراً  «ایسنا» 
مدعى شده بود بیرانوند با بشیکتاش به 

توافق رسیده و منتظر صدور 
رضایتنامه اش است.

نصف جهان سپاهان اصفهان روز جمعه در هفته سوم رقابت هاى لیگ 
برتر در استادیوم نقش جهان میزبان پیکان است و براى کسب نخستین 

پیروزى خانگى به مصاف این تیم خواهد رفت.
این بازى نخستین حضور سپاهان در فصل جدید مقابل تماشاگرانش 
اســت و طرفداران این تیم مى توانند باالخره از نزدیک بازى تیمشان 

را تماشا کنند.
سپاهان در هفته نخست لیگ برتر در اصفهان میزبان صنعت نفت بود 
ولى این دیدار به دلیل محرومیت باشگاه از فصل گذشته، بدون حضور 

تماشاگر و در ورزشگاه خالى برگزار شد.
هفته دوم هم ســپاهانى ها به رشــت رفتند و مهمان سپیدرود بودند تا 
انتظار تماشــاگران اصفهانى براى دیدن بازى سپاهان به هفته سوم و 

بازى با پیکان برسد.
این دیدار از ساعت 20و30دقیقه روز جمعه برگزار مى شود.

 

نصف جهــان  ســایت و اپلیکیشــن «مدال» که توســط مهرداد میناوند و حسین قدوسى، ســردبیر سابق 
روزنامه پیروزى اداره مى شــود ادعاهاى عجیبى را در مورد احتمال تغییراتى مهم در تیم ذوب آهن در نقل 

و انتقاالت زمستانى مطرح کرده است.
در شــرایطى که هنوز تکلیف حضور بیرانوند در بشــیکتاش مشــخص نشــده شــایعات عجیبــى درباره 
جانشــین او به گوش مى رســد و پــس از مطرح شــدن نام هایــى نظیر علیرضــا حقیقــى و محمدرضا 
اخبارى بــراى جانشــینى، حاال صحبــت از حضــور یک گلر سرشــناس دیگر در پرســپولیس اســت. 
 به غیر از ســایت مــدال، روزنامــه پیــروزى در شــماره اخیر خــود مدعى شــده که رشــید مظاهرى 
در نیم فصل به پرســپولیس مى آید و مهدى رحمتى، گلر استقالل جانشــین مظاهرى در ذوب آهن خواهد 

شد. 
ســایت مدال هم در گزارشــى به این موضوع اشــاره کرده و نوشــته: مظاهرى با ذوب آهن قرارداد دارد و 
گرفتن رضایتنامه از ســعید آذرى چندان ساده نیســت اما از آنجا که چندى پیش، آبى ها رضایتنامه تبریزى 
را اخذ کردند شــاید ســرخ ها هم بتوانند رضایتنامه مظاهــرى را از ذوب آهن بگیرند. از طــرف دیگر این 
امــکان وجــود دارد کــه در نیــم فصــل، ســیدمهدى رحمتــى بــه ذوب آهــن بــرود و مظاهــرى

 هم سرخپوش شود. سید حسین حسینى، دروازه بان جوان آبى پوشان به تازگى از بند مصدومیت رها شده و تا 
چند روز دیگر شرایط بازى را پیدا مى کند و چه بسا مثل سال گذشته رحمتى نیمکت نشین حسینى شود و در 

صورتى که این مسئله به واقعیت تبدیل شود شاید رحمتى هم سبزپوش  شد!

نصف جهان تا همین یکى دو ماه قبل شــایعات زیادى درباره جدایى 
«گادوین منشــا» از پرســپولیس منتشــر و گفته مى شــد «برانکو 
ایوانکوویچ» از عملکرد او رضایت ندارد. البته محرومیت قرمزها از نقل 
و انتقاالت باعث شد که منشا حداقل تا نیم فصل در پرسپولیس ماندنى 
شود اما او در دو هفته گذشــته جایى در ترکیب اصلى قرمزها نداشته. 
در چنین شرایطى شایعه جدایى منشــا دوباره مطرح شده است. چند 
سایت ورزشى و همینطور خبرگزارى «مهر» با اشاره به این موضوع 
نوشــته اند: «منشــا که در بازى هفته گذشته سرخپوشــان مقابل 
فوالدخوزســتان موفق شــد یکــى از ســه گل تیمــش را به ثمر 
برســاند با پیشــنهاد یکى از تیم هاى لیــگ برترى و یــک تیم از 
حاشــیه خلیج فــارس روبه رو شــده است.پیشــنهاداتى که وى در 
نشست با حمیدرضا گرشاســبى سرپرست باشــگاه پرسپولیس نیز 

منشــا اجازه انتقال به ســایر در میــان گذاشــت امــا بــه 
تیم ها داده نشد.»

از او که تــا چنــد هفته  یکــى  پیــش 
بود حاال عزیز دل گزینه هاى دیپورت 
شده است.پرسپولیســى هــا 

استرس نده!

در انتظار اوکى 
گونش

نصــف جهــان ذوب آهــن و ســپاهان در نقــل و انتقــاالت 
تابســتانى تا کنون پنج بازیکن بین خود جابــه جا کرده اند و به 
محله برو بیا در اصفهــان و براى بازیکنان زرد و ســبز تبدیل 

شده اند.
اخیراً عارف غالمى، مدافع جوان فصل گذشته سپاهان در نهایت 

تیم فصل آینده خودش را مشــخص کرد و بــا عقد قراردادى 
یکساله به ذوب آهن پیوست.

این پنجمین جابه جایى در طول نقل و انتقاالت تابستانى میان 
دو تیم بود و این اتفاق در تاریــخ نقل و انتقاالت دو تیم در لیگ 

برتر بى سابقه بوده است.

ســواى امیر قلعه نویى و کادر دســتیارانش که از ذوب آهن به 
سپاهان رفتند، تا کنون طالیى پوشــان اقدام به جذب بختیار 
رحمانى، خالد شــفیعى و «کى روش استنلى» از تیم همشهرى 
کردند تا سرمربى فصل گذشــته ذوب آهن چهار شاگردش را 

همراه خود از فوالدشهر به نقش جهان ببرد.

در ســوى مقابل ذوبى ها هم بیکار ننشستند و دو بازیکن از تیم 
همشهرى به خدمت گرفتند. به جز عارف غالمى که  جذب این 
تیم شد، پیش از این مسعود حســن زاده را هم از سپاهان جذب 

کرده بود.
با این شرایط دربى دو تیم در هفته چهارم دیدنى خواهد شد. 

محله برو بیا در اصفهان!

ک به 
اوى 
 تیم 
 این
رم.

تو با 
ع را 

دیگر 
شود

سابق 
 نقل 

رباره 
رضا 
ـت. 
هرى

واهد 

رد و 
یزى 
 این 
ـرى

ه و تا 
 و در 

نشست با حمیدرضا گرشاســبى سرپرست باشــگاه پرسپولیس نیز 
منشــا اجازه انتقال به ســایردر میــان گذاشــت امــا بــه 

تیم ها داده نشد.»
از او که تــا چنــد هفته  یکــى  پیــش 

بود حاال عزیز دل گزینه هاى دیپورت 
است.پرسپولیســى هــا  شده

گزینه دیپورت
 حاال عزیز دل است!

مهاجم جدید استقالل مى گوید این تیم با بازیکنانى که دارد براى 
رسیدن به قهرمانى مبارزه مى کند. مرتضى تبریزى در سال هاى 
گذشته بحث حضورش در استقالل مطرح بود اما این انتقال هرگز 
نهایى نشد تا امسال که باشــگاه ذوب آهن در ازاى دریافت مبلغ 
قابل توجهى حاضر شد رضایتنامه این بازیکن را صادر کند. تبریزى 
در گفتگویى صحبت هاى جذابى در مورد ترك ذوب آهن و حضور 

در استقالل انجام داده است.

ادعاهاى عجیب در مورد ذوب آهن

سالم سپاهان به هواداران
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فرحزاد؛ 
قتلگاه ستاره ها؟

 این بار قضیه خطرناك است

نصف جهــان گزارش ها و گمانه زنى هــا در مورد علت محرومیت 
حسین کعبى و محسن مسلمان در دو روز اخیر به اوج رسیده است. 
البته صبح دیروز سعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن و محسن مسلمان 
به همراه حسین کعبى براى پیگیرى موضوع محرومیتشان به کمیته 
اخالق رفتند و در جلسه با مسئوالن این کمیته شرکت کردند. در پایان 
این جلسه مشخص شد که مسلمان و کعبى به دلیل پرداخت نکردن 
جریمه هاى قبلى شان به کمیته اخالق با محرومیت دوباره مواجه 

شدند و حاال باید مبالغ جریمه هایشان را بپردازند.
 اما بــا وجود ایــن، در مطلبــى که در رســانه هــا و همینطور در 
«نصف جهان» دیروز هم منتشــر شــد به این نکته اشــاره شد 
که یکــى از دالیــل محرومیت محســن مســلمان و حســین 
کعبى مى تواند ماجراى ســفره خانــه فرحزاد باشــد. اتفاقى که 
اگر چه مربوط به ابتداى لیگ شــانزدهم اســت اما در شــرایطى 
که کمیته اخــالق از اظهار نظــر درباره دلیــل محرومیت کعبى 
و مســلمان خوددارى کــرده، ممکن اســت حکم صادر شــده،

بى ارتباط با این ماجرا نباشد.
حاال این گزارش باعث شد که دیروز رسانه ها روى موضوع فرحزاد 

بیش از پیش زوم کنند.
 اگر به یاد داشته باشید، سایت «تابناك ورزشــى» در گزارشى به 
تاریخ 31 مرداد 95 درباره این موضوع نوشته:«رستورانى در منطقه 
فرحزاد تهران پاتوق زنان خیابانى و بدکاره شده بود و بچه پولدارها 
با ماشــین هاى آخرین مدل با مراجعه به این رستوران و گشتى در 
محوطه آن روسپى هاى چند میلیونى را انتخاب مى کردند و با خود 
مى بردند! حاال یک منبع موثق مى گوید: در اعترافات کارکنان این 

رستوران به نام سه ستاره فوتبال هم اشاره شده که به این محل رفت 
و آمد داشــتند و حتى با برخى زنان بدکاره هم در ارتباط بودند. این 
فوتبالیست ها در ساعاتى از روز که محوطه رستوران خلوت بود، به 
این محیط مراجعه مى کردند و یکى از آنها حتى متهم است به کمک 
به اسکان برخى روســپى هاى این پاتوق!گویا پرونده همچنان باز 
اســت و به همین دلیل نمى توان اطالعات دقیقى از تخلفات این 
فوتبالیست ها که نامشان در پرونده پاتوق زنان بدکاره قیمت باال(! )

آمده است، ارائه کرد. اگر جرم این بازیکنان اثبات شود، شانس ادامه 
حضورشان در فوتبال را از دست مى دهند.»

سایت «رکنا» هم در آن مقطع درباره این موضوع نوشت:«بازپرس 
پرونده با این اطالعات افشا شده از زندگى زیرزمینى سه فوتبالیست 
سرشناس دستور بازداشــت آنها را صادر کرد و مأموران با عملیات 
ویژه اى توانســتند هر سه ورزشــکار را دســتگیر کنند. از جلسه 
بازجویى هاى این ســه فوتبالیســت اطالعاتى در دسترس نیست 
اما بازپرس پس از ســپرده شدن وثیقه ســنگین میلیونى از سوى 
فوتبالیســت ها آنها را آزاد کرد تا پس از تکمیل پرونــده در دادگاه 
محاکمه شوند.» در آن زمان اســم هاى مخفف این فوتبالیست ها 
منتشر شد و نام محسن مسلمان و پیام صادقیان به میان آمد که هر 
دو نفر شدیداً این موضوع را تکذیب کردند اما حاال دوباره نام محسن 

مسلمان به ماجراى رستوران منشورى فرحزاد گره خورده است.  
اما یک نکته دیگر در اعالم خبر محرومیت این دو بازیکن، نگاهى به 
افشا و انتشار احکام قضائى فوتبالى در ایران، یک نوع تغییر محسوس 
را نشان مى دهد و آن هم مخفى نگهداشتن اتهام و حکم به جاى 

متهم و محکوم است.

در ابتدا و دو روز پیش در خبرى عجیب، رســانه ها اعالم کردند که 
محسن مسلمان و حسین کعبى از تمام فعالیت هاى فوتبالى محروم 
شده اند. در ابتدا با توجه به انتشار از منابع غیررسمى، باور این براى 
فوتبالدوستان سخت مى آمد اما کمى بعد، تورك، رئیس کمیته اخالق 

با تأیید این محرومیت، علتش را به «بعد» موکول کرد.
در شــرایطى که هواداران فوتبال منتظر شفافسازى و پرده بردارى 
از دلیل محرومیت کعبى و مسلمان از سوى نهادهاى رسمى بودند، 
پایگاه رسمى فدراسیون فوتبال در این باره خبرى مبهم منتشر کرد: 
«به موجب مواد 21 و 23 و 35 و 36 و 37 و  65 آیین نامه این کمیته 
دستور موقت مبنى بر تعلیق کلیه فعالیت هاى رسمى آقایان: محسن 
مسلمان و حســین کعبى در کلیه بخش هاى فوتبال و به صورت 

رسمى تا اطالع ثانوى صادر شده است.» 
به عقیده سایت «آى اسپورت»،البته این اولین بار نیست که اخبار 
احکام قضائى، اینچنین منتشر مى شوند. اتفاقاً در فوتبال ایران رسم بر 
این است که معموًال متهم و محکوم یا اتهام و حکم پوشیده بمانند و 
حاال به نظر مى رسد پس از دوران مخفى ماندن متهمان در روزهاى 
اولیه انتشار خبر، نوبت به پنهان شدن احکام و دلیل محکومیت ها 

رسیده است.
پیش تــر به این شــکل بود کــه نهادهــاى قضائــى در فوتبال 
بــراى جلوگیــرى از آنچــه بــه زعم خودشــان تنــش عنوان 
مى شد، نام متهمان را اعالم نمى کردند یا به صورت مخفف اطالع 
رسانى مى کردند. اما شاید باتوجه به دسترسى آسان تر به متهم نسبت 

به حکم، تغییر سیاست اینچنینى اتخاذ شده است.

نصف جهان در شــرایطى که در فیلم 
بازى ســپیدرود و ســپاهان کامًال 
مشخص اســت که خداداد عزیزى 
شــعارهاى اعتراض آمیز تعدادى از 
سکوها را بى جواب نگذاشته سرمربى 
جنجالى سپیدرود معتقد است که هیچ 

توهینى نکرده. 
او به خبرنــگاران گفته: «من توهین 
کردم؟ شما یک بازى دیگر را احتماًال 
دیده اید! تمام حرف مــن به داور بود 
که گل چهارم را درســت تشخیص 
داد. آن گل قطعًا آفســاید بود و کار 
تیم مان را تمام کرد. مــن بعد از گل 
ســوم تعویض کردم و امید داشتیم 
که برگردیم اما همه چیز عوض شد. 
در همین گیرودار بــود که هواداران 
ســپیدرود علیه من فحاشى کردند و 
شــعارهایى دادند که عجیب بود. باز 
هم ایرادى ندارد، فحش خواهر و مادر 
در فوتبال ما مثل نقل و نبات اســت؛ 
من دیگر عادت کرده ام.»خداداد هنوز 
نتوانسته با اتفافات آن بازى کنار بیاید: 
«الگو کجا بود وقتى هفته دوم لیگ 
سرمربى تیمى که کًال یک ماه نیست 
تشکیل شده را با بدترین الفاظ خطاب 
مى کنند، اینها الگو سرشان مى شود؟ 
اصًال مى دانند خداداد عزیزى کیست؟ 
اینها آمده اند فحش شــان را بدهند 

و بروند.» 

 بیژن ذوالفقارنسب تنها کسى نیست 
که عقیده دارد «کارلوس کى روش» 
از ترس ناکامى در جــام ملتها هنوز 
قراردادش با تیم ملى را تمدید نکرده 
اس ت. نویسنده باشگاه خبرنگاران هم 

چنین نظرى دارد.
 او در بخشى از تحلیلش درباره دالیل 
عدم تمدیــد قرارداد ســرمربى تیم 
ملى نوشــته: کى روش مى داند که 
مردم ایــران از او مقــام قهرمانى در 
آســیا مى خواهند و اگر این اتفاق رخ 
ندهد، شــاید براى همیشه از فوتبال 
کشــورمان برود. به همیــن دلیل او 
بر خالف جــام ملتهــاى 2015 ، از 
فستیوال بزرگ فوتبال در قاره کهن 
در امارات مى ترســد و مى خواهد با 
تمامى امکانات راهى کشــور عربى 
شود و به نظر مى رسد به همین دلیل 
است که قراردادش را تمدید نکرده تا 
اگر امکانات فراهم نشــد، با تیم ملى 
ایران در جام ملتهاى آســیا شرکت 

نکند.

نصف جهان عارف غالمى، بازیکن جوان سپاهان با نرفتن به دو تیم سرخابى تهران و عقد قرارداد با ذوب آهن، مغضوب 
هواداران سپاهانى نشد و همچنان محبوب قلب آنها باقى ماند.

 همانگونــه کــه گفتیم،طى ســال هــاى گذشــته همــواره دو تیــم ســپاهان و ذوب آهــن در میان تیــم هاى 
منظم و منســجم لیــگ برتر بــوده اند و در ســال جدید نیــز اســتراتژى مدیران هر دو باشــگاه کســب قهرمانى 
در لیگ هجدهم است و هر طور شده تالش مى کنند تا نفرات مورد نظر سرمربیان خود را براى حضور قدرتمندتر در لیگ 

جذب کنند و در این میان جذب بازیکنان تیم همشهرى نیز در دستور کار آنها قرار داشته است.
بعد از انتقال بختیار رحمانى، «کى روش استنلى سوارز» و خالد شــفیعى از ذوب آهن به سپاهان و مسعود حسن زاده از 
ســپاهان به ذوب آهن، عارف غالمى پنجمین نقل و انتقال بین دو تیم اصفهانى در این فصل به شمار مى رود که روز 

یک شنبه رقم خورد. 
نکته جالب توجه این است که هیچیک از این بازیکنان با تیم فصل گذشته خود قرارداد نداشته اند و پنج بازیکن ذکر شده 

بدون وجود نگرانى از سوى باشگاه سابق خود به تیم دیگر اصفهان پیوسته اند.
با این حال قطعًا هواداران سپاهانى از این موضوع که عارف غالمى مانند شــریفى و کریمى به یکى از دو تیم پایتخت 
نشین منتقل نشده (با توجه به سابقه اى که میان این سه تیم و رقابت ها میان آنها وجود دارد) و ذوب آهن را براى ادامه 

فوتبال خود برگزیده راضى تر خواهند بود و در پیام هایى از اینکه به تیم هاى تهرانى نرفته است از او تشکر کرده اند.

من نبودم 
یکى دیگر بوده!

  ترسو است
 و مى ترسد!

حضور «ساموئل اتوئو»، مهاجم باتجربه کامرونى در تراکتورسازى به طور کامل منتفى شد.
 مسئوالن باشگاه تراکتورسازى در آخرین روزهاى نقل و انتقاالتى خود در اندیشه آن هستند 
تا یک بازیکن خارجى و یک بازیکن داخلى دیگر را به جمع نفرات شان اضافه کنند و در این 
راستا گمانه زنى هاى زیادى مطرح شده است. درباره آخرین سهمیه خارجى تراکتورسازى 
گفته مى شد که مسئوالن این باشگاه قصد دارند ساموئل اتوئو مهاجم باسابقه کامرونى را به 

خدمت بگیرند اما ظاهرا این موضوع به طور کامل منتفى شده است. 

اتوئو که توسط یک ایجنت ایرانى به مسئوالن تراکتورسازى معرفى شده بود، مذاکراتى نیز 
داشت اما این مذاکرات جدى نشد. دلیل این امر تردید مسئوالن باشگاه تبریزى در جذب 
چنین بازیکن گرانقیمتى بود. با توجه به اینکه تراکتورسازى دو مهاجم خارجى به خدمت 
گرفته و بازیکنانى مثل دژاگه، پهلوان و آزادى هم توانایى بازى در پســت مهاجم را دارند، 
شاید جذب اتوئو چندان به سود تراکتور نبود و فقط هزینه اى آنچنانى روى دست مسئوالن 

باشگاه مى گذاشت.

با این حال  در جلسه هیات مدیره باشگاه تراکتورسازى موضوع جذب اتوئو مطرح و با مخالفت 
اعضاى هیات مدیره مواجه شد. اعضاى هیات مدیره و مدیرعامل تراکتورسازى اعتقاد داشتند 
که در چنین شرایطى جذب یک بازیکن در خط دفاعى بیشتر به کار تیم خواهد آمد تا یک 
مهاجم اضافه شود. به همین خاطر پرونده حضور اتوئو در تراکتورسازى به طور کامل بسته شد 
و مدیران باشگاه قرار گذاشتند تا آخرین سهمیه خارجى شان را با یک مدافع پر کنند. اتفاقى 
که با موافقت جان توشاك هم مواجه شده و حاال گزینه هاى خارجى در خط دفاعى مورد 

بررسى قرار خواهند گرفت تا یکى از آنها رسما به تراکتورسازى بپیوندد.
گفتنى است، تراکتور تاکنون 3 بازیکن خارجى به نام هاى آنتونى استوکس، هرى فورستر 
و سوگیتا به خدمت گرفته است. همچنین مسعود شجاعى و اشکان دژاگه به عنوان بازیکن 
آزاد به جمع شاگردان توشاك اضافه شدند. ضمن اینکه محسن فروزان، محمد طیبى، محمد 
اهل شاخه، یوسف ســیدى، على عبدا... زاده و علیرضا نقى زاده سهمیه هاى لیگ برترى 

تراکتورسازى را در نقل و انتقاالت پر کردند.

بى خیال اتوئو شدند

عارف، سطان قلب ها ماند!

  مهر | پنجره نقل و انتقاالت تابســتانى رقابت هاى لیگ برتر در 
حالى روزهاى پایانى خود را پشت ســر مى گذارد که تیــم ها تقریبا تمام 
خریدهاى خود را انجام داده و وارد هجدهمین دوره مســابقات لیگ برتر 

شده اند.
ذوبى ها که توانستند با امیر قلعه نویى در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر 
55 امتیاز کسب کنند و نایب قهرمان شوند با جدایى سرمربى خود در انتهاى 

فصل روبرو شدند تا امید نمازى را به عنوان سرمربى جدید انتخاب کنند.
قلعه نویى با وجود ترك ذوب آهن در اصفهان ماند تا ســرمربى سپاهان 
شــود. نقل مکانى چند مترى تا بار دیگر پرافتخارترین مربى لیگ برتر با 
پرجام ترین باشگاه به موفقیت برسد. فرمول قلعه نویى در نقل و انتقاالت 
براى موفقیت در لیگ برتر همان فرمول همیشــگى بــود. او بازیکنان 
تأثیرگذار خود را از ذوب آهن به سپاهان برد. خالد شفیعى،  کى روش استنلى 
و بختیار رحمانى که بازیکنان فصل گذشــته ذوب آهــن بودند تنها چند 
کوچه، خانه شان را در اصفهان جابجا کردند تا فصل جارى را در سپاهان 
بازى کنند. امیر قلعه نویى بقیه خریدهاى خود را نیز از بین بازیکن سابق 
خود در تراکتورسازى انجام داد تا مهدى کیانى و محمد ایرانپوریان هم به 

جمع شاگردان این فصل خود اضافه شوند.
متد جابجایى بازیکن توســط قلعه نویى از ذوب آهن و تراکتورسازى به 

سپاهان توسط باشگاه سابق وى نیز انجام شد.
سعید آذرى مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن بالفاصله پس از توافق با امید 
نمازى براى حضــور در راس کادرفنى وارد کارزار نقل  و انتقاالت شــد و 
ترجیح داد بازیکنان همسایه را در تیمش جا بدهد. او عارف غالمى و مسعود 
حسن زاده را از سپاهان گرفت تا در کنار نام هاى دیگرى همچون ادسون 
هرناندز، هادى محمدى، زبیر نیک نفس، ماریو سیلوا، رضا حبیب زاده و 

محسن مسلمان خریدهاى جدید ذوبى ها را تشکیل دهند.
ذوب آهن و سپاهان که یکى از اهداف مهم خود را قهرمانى در رقابت هاى 
فصل جارى لیگ برتر اعالم کرده اند حاال با بازیکنانى که تجربه حضور 
در اصفهان را دارند به مصاف رقبا مى روند تا خودشان را با پیراهن جدید در 

مسیر زاینده رود نشان دهند.

مهاجم سابق تیم هاى اســتقالل و فوالد  بعد از توافق با نفت مسجد 
سلیمان به این باشگاه پیوست.

 درحالى که لیگ برتر به هفته سوم خود نزدیک شده است تیم ها هنوز 
در نقل و انتقاالت فعال هستند و بازیکن مى گیرند. اسماعیل شریفات 
مهاجم ســابق اســتقالل و ذوب آهن نیز یکى از بازیکنانى بود که با 
یک تیم جدید قرارداد امضا کرد. شــریفات که اخیرا در تست پزشکى 
ایفمارك براى حضور در نفت مسجد سلیمان شرکت کرده بود بعد از 
اینکه پاسخ تست هاى پزشکى اش مثبت بود با قراردادى یک ساله به 
این تیم تازه لیگ برترى شده پیوست. این مهاجم سرعتى و ریزنقش 
که خودش اصلیتى جنوبى دارد و اهل رامشیر است براى سومین بار به 
یک تیم جنوبى مى پیوندد چرا که قبل از این سابقه بازى در تیم هاى 

فوالد خوزستان و استقالل خوزستان را در کارنامه اش داشت.
مهاجم 30 ســاله و جدید تیم نفت مسجد ســلیمان از لیگ هفتم در 
لیگ برتر حضــور دارد و تا حاال در تیم هاى فوالد، اســتقالل اهواز، 
استقالل تهران، فوالد، ذوب آهن و اســتقالل خوزستان 216 بازى 
انجام داده ، 24 گل زده و 24 پاس گل نیز داده است. او فصل گذشته 
را با ذوب آهن و امیر قلعه نویى آغاز کرد اما در نیم فصل به استقالل 
خوزستان پیوســت در حالى که در 20 بازى که با لباس دو تیم انجام 

داد تنهــا 2 گل زد و 1 پاس گل داد. 
بهترین فصل اسماعیل شریفات 
در لیگ نهم رقم خورد که او در 
استقالل اهواز حضور داشت و 
توانست در یک فصل 7 گل به 

ثمر برساند.

ذوبى سابق، نفتى شد!

فرمول تکرارى قلعه نویى

مى برد 1 پاسگل داد.  2داد تنهــا 2 گل زد و
بهترین فصل اسماعیل شریفات 
در لیگ نهم رقم خورد که او در 
استقالل اهواز حضور داشت و 
7توانست در یک فصل 7 گل به 

ثمر برساند.

ندهد،
کشــو
بر خال
فستیو
در امار
تمامى
شود و
استک
اگر امک
ایران
نکند.

نشین منتقل نشده (با توجه به سابقه اى که میان این سه تیم و رقابت ها میان آنها وجود دارد) و ذوب آهن را براى ادامه 
فوتبال خود برگزیده راضى تر خواهند بود و در پیام هایى از اینکه به تیم هاى تهرانى نرفته است از او تشکر کرده اند.

د؛ 
 ستاره ها؟

طرناك است



0606سالمتسالمت 3286 سال پانزدهمسه شنبه  16 مرداد  ماه   1397

المتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفواید سس تند براى سالمتى
سس تند از ترکیب انواع فلفل هاى تند تهیه مى شود. این فلفل ها مانند اکثر 
غذاهاى گیاهى، شامل موادى هستند که مى تواند براى سالمتى مفید باشد. 
یک ترکیب فعال به نام «کاپسایسین» در فلفل وجود دارد که آن را تند مى کند 
و براى سالمتى مفید است. تحقیقات نشان داده که «کاپسایسین» اثر آنتى 
اکسیدانى دارد، متابولیسم را افزایش مى دهد و در پیشگیرى از بیمارى ها مؤثر 

است. در ادامه برخى موارد مفید استفاده از این سس ها آمده است.

پیشگیرى از دیابت
زمانى که افراد از مواد غذایى حاوى کاپسایسین استفاده مى کنند، سطح 
انسولین آنها کاهش مى یابد که این عامل، باعث پیشگیرى از دیابت نوع2 
مى شود. کاپسایسین عالوه بر اینکه قابلیت پایین آوردن قند خون و سطح 
انسولین را دارد، به کاهش تشــکیل چربى  ها در دیواره  هاى سرخرگى و 

جلوگیرى از تشکیل لخته  هاى خونى هم کمک مى کند.

کنترل وزن
ســس تند، متابولیســم بدن را ســاعت ها پس از خوردن غــذا افزایش 

مى دهد که این امر مــى تواند وزن را کنترل کــرده و از چاقى جلوگیرى
 کند.

فلفل در واقع از وزنتان نمى کاهد. در بررســى هایى که انجام شده، نشان 
داده شده که وعده هاى غذایى همراه با سس تند، سطح گرلین (هورمونى 
که محرك گرسنگى است) را کاهش داده و در مقابل، سطوح هورمونى که 
اشتها را کاهش مى دهد، افزایش مى دهد. با تند کردن غذا، کالرى کمترى 

دریافت مى کنید و بهتر مى توانید وزنتان را کنترل کنید.

آنتى اکسیدان ها و مواد مغذى
آنتى اکسیدان هایى مانند ویتامین هاى A و C، ترکیباتى طبیعى هستند 
که ممکن است از برخى آسیب هاى ســلولى جلوگیرى کنند یا آنها را به 
تأخیر بیاندازند. آنتى اکسیدان ها همچنین «اســترس اکسیداتیو» را که 
عامل مهمى در باال رفتن سن است، کاهش مى دهد. عالوه بر این، خوردن 
وعده غذایى سرشــار از آنتى اکســیدان، خطرات بیمارى هاى خاص را 

کاهش مى دهد.
همچنین سس تند منبع ویتامین C است که براى تولید کالژن، پروتئینى 

که به بهبود جراحات و رشــد مو کمک مى کند، الزم اســت. ســس تند 
همچنین حاوى ویتامین A، فوالت، منیزیم و پتاسیم است.

وقتى سس تند مى خوریم، چه اتفاقاتى براى بدن 
مى  افتد؟

سس تند مى تواند در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر زیادى روى 
بدن و سالمتى شما داشته باشد:

- گیرنده  هاى درد زبانتان تحریک مى  شوند.
 -دماى درونى بدنتان افزایش مى  یابد.

-روحیه شما بهتر مى  شود.
-ضربان قلب شما افزایش مى  یابد.

  -دهانتان آب خواهد افتاد.
-شاید سوزش معده را تجربه کنید.
-آلرژى فصلى شما رفع مى  شود.

-رژیم غذایى شما موفقیت  آمیزتر خواهد بود.
- فشار خونتان کاهش مى  یابد. 

یک متخصص تغذیه و رژیم غذایى گفت: افرادى که دچار سنگ کلیه هستند، باید به مقدار فراوان مایعات، میوه، سبزیجات و مواد غذایى 
ادرار آور مصرف کنند. 

کورش جعفریان درباره راه هاى دفع ســنگ کلیه به کمک تغذیه گفت: افزایش مصرف مایعات، 
مهمترین راهکار براى دفع سنگ کلیه است؛ به همین دلیل به افرادى که دچار این عارضه 
شده اند، توصیه مى شود با مصرف مایعات فراوان، میزان دفع را از کلیه ها افزایش دهند. 
این متخصص تغذیه و رژیم غذایى افزود: افراد مى توانند براى افزایش مصرف مایعات، 

عالوه بر آب ســایر مواد غذایى و میوه ها از جمله هندوانه، انواع سبزیجات و... 
را مصرف کنند.

وى با بیان اینکه مصرف مایعات، شانس دفع سنگ کلیه را به مقدار چشمگیرى 
افزایش مى دهد، یادآور شد: افرادى که دچار سنگ کلیه مى شوند باید مواد غذایى 

ادرار آور را مصرف کنند که در این میان، مصرف سبزى  «شاهى» به شدت توصیه 
مى شود. جعفریان خاطرنشان کرد: به افراد توصیه مى شود پس از دفع سنگ، حتماً 

نمونه را براى بررسى نوع و علت به آزمایشگاه ببرند و در صورتى که نوع سنگ 
مشخص شود، مى توان با رژیم غذایى از عود مجدد بیمارى پیشگیرى کرد.

سیر به عنوان جزئى از خانواده «آلبوم» که در آن پیاز، پیازچه و تره فرنگى هم قرار دارد، داراى ترکیباتى 
است که هم فواید زیادى براى سالمت داشته و هم عطر تندى دارد.

طبق نتایج تحقیقات گسترده، سیر مى تواند موجب بهبود ســالمت قلب و سیستم ایمنى بدن شود، به 
پیشگیرى و همچنین مقابله با سرطان کمک کند و میزان ترى گلیسیریدها و کلسترول را کاهش دهد.

به گفته محققان، بســیارى از ترکیبات آن شــامل آنتى اکسیدان ها و آلیسین اســت که داراى خواص 
ضدباکتریایى هستند. برخى از فواید سیر به شکل خام و برخى به شکل پخته وجود دارند.

همچنین سیر حاوى ترکیبات گوگرد است که سیســتم ایمنى بدن را تحریک کرده و پتانسیل باالیى در 
نابودى تومورهاى سرطانى دارد.

خوردن سیر مجارى تنفس و خون را پاك مى کند و با این کار، از شدت تنگى نفس کاسته و گاهى موجب 
درمان آن مى شود. 

همچنین سیر، روده ها را از عفونت ها پاك مى کند، به خصوص در اطفال با «تیفوئید» و «دیفترى» مقابله کرده 
و ُمسّکن سیاه سرفه و خروسک است.

بهترین سبزى براى دفع سنگ کلیه خواص سیر در حفظ سالمت قلب و 
پیشگیرى از سرطان

سیر
است
طبق
پیش
به گ
ضد
همچ
نابود
خور
درما
همچ
و ُمس

ت: افزایش مصرفمایعات، 
که دچار این عارضه 
ه ها افزایش دهند. 
ش مصرف مایعات، 

جات و... 

شمگیرى 
مواد غذایى 

شدت توصیه 
ع سنگ، حتماً 

نوع سنگ 
کرد.

غذا نقش مهمى در تنظیم دماى بدن ما دارد و 
بعضى غذاها و نوشیدنى ها واقعًا مى توانند بدن 
را خنک نگه دارند و یا گرم کننــد. خیار، توت 
فرنگى، هندوانه، کدو سبز، آناناس، پرتقال، کاهو 
وکرفس، انبه و فلفل سبز، از جمله خوراکى هایى 
هستند که به دلیل آب فراوانى که دارند به شما 

کمک مى کنند تا در گرما خنک شوید.
بهترین چیزهایى که مى توانید در گرما مصرف 
کنید نوشیدن آب آشامیدنى است که با سلیقه 
خود مى توانید مکعب هــاى یخى که حاوى 
قطعات لیمو یا توت فرنگى هستند را به این آب 
خنک اضافه کنید و یا به سادگى خیار و نعناع را 
براى افزایش عطر و طعم آب به آن اضافه کنید. 
نوشیدن یک نوشیدنى گرم حتى به مقدار کم 
نیز باعث مى شود گیرنده هاى دهان و گلو در 
پاسخ به گرما عرق کنند و در ادامه سبب خنک 

شدن بدن شوند.

خوراکى هایى که به 
خنک ماندن شما 
کمک مى کند

ناصر کالنترى، متخصــص تغذیه در خصوص علل 
امتناع برخى کودکان از مصرف شیر مادر گفت: امتناع 
واقعى از مصرف شیر مادر به ندرت رخ مى دهد و اغلب 
کودکان و نوزادان به دلیل ناتوانى مادر در شیردهى 

صحیح، تمایلى به مصرف شیر مادر ندارند.
وى افزود: زمانى که نوزاد متولد مى شود، باید براى 
ســاعت اول نزدیک مادر قرار داده شود و سپس به 
مادر نحوه صحیح شیردهى آموزش داده شود که این 

امر، موجب وابســتگى کودك به شیر مادر و مصرف 
صحیح آن مى شود.

کالنترى ادامه داد: متأســفانه امــروزه با افزایش 
سزارین، مادرها پس از زایمان، ساعت هاى طوالنى 
را در ریکاورى به سر مى برند و این فرصت طالیى را 
از دست مى دهند. این متخصص اطفال، عدم توانایى 
مادر در چگونگى نحوه صحیح شیردهى را، مهمترین 
علت امتناع نوزادان و کودکان براى مصرف شیر مادر 

دانست و تصریح کرد: اگر مادران به درستى آموزش 
داده شوند، این مشکل در نوزادان برطرف شده و آنها 

از فواید شیر مادر بهره مند مى شوند.
کالنترى در ادامه یادآور شــد: البته در برخى موارد، 
مادران با وجود شــیردهى مناسب و صحیح، شاهد 
امتناع فرزندشان براى مصرف شیر مادر هستند که در 
این موارد، عمدتاً مشاهده شده مادران از مواد غذایى 

که حاوى بوى نامناسبى است، استفاده کرده اند.

چرا برخى کودکان از مصرف شیر مادر امتناع مى کنند؟ مصرف روزانه پنیر و کاهش ریسک حمله قلبى
طبق نتایج تحقیقات جدید، مصرف روزانه پنیر مى تواند 
ریسک حمالت قلبى کشنده و ســکته را کاهش دهد.

در مطالعات محققان مشــخص شــده که مصرف پنیر 
مى تواند موجب افزایش طول عمر شود. همچنین مصرف 

روزانه پنیر به اندازه یــک قوطى کبریت، احتمال 
حمله قلبى و سکته را تا 14 
درصد کاهش مى دهد. 
تمامى انواع پنیرها غنى 

از ویتامین ها، مواد معدنى و پروتئین هایى هستند که به 
حفاظت در مقابل بیمارى قلبى  و  عروقى کمک مى کنند. 
پنیر همچنین حاوى مقادیر باالیى کلسیم است. از این رو، 
با وجود چربى باال، میزان کمترى از چربى از طریق 
بدن جذب مى شــود. محققان همچنین 
عنوان مى کنند مصرف پنیر موجب افزایش 
میزان کلسترول «خوب» و در عین حال، 

کاهش کلسترول «بد» مى شود.

آهن توسط بدن براى کمک به ایجاد هموگلوبین در سلول 
هاى قرمز خون استفاده مى شــود و اکسیژن را به سراسر 

بدن حمل مى کند.
احساس خســتگى و عدم وجود انرژى، اختالل در معده، 
مشکالت در تمرکز و قرار گرفتن در معرض عفونت ها و 

بیمارى از نشانه هاى ابتال به فقر آهن هستند.
اینطور توصیه شده که زنان بین سنین 19 تا 50 سال حداقل 
18 میلى گرم آهن در روز باید مصرف کنند و این میزان در 
زنان باردار باید 27 میلى گرم باشد. زنان باالى 50 سال نیز 
تنها به هشت میلى گرم آهن در روز نیاز دارند. مردان باالى 
19 سال نیز روزانه هشت میلى گرم آهن باید مصرف کنند.

خبر خوب این است که بســیارى از غذاهایى که مصرف 
روزانه آنها متداول است، منابع خوب آهن هستند:

لوبیا سفید:
 خوردن یک فنجان و نیم لوبیا سفید، در هر وعده چهار میلى 
گرم آهن به بدن مى رســاند. لوبیا همچنین یک نیروگاه 
تغذیه اى براى رساندن پروتئین و فیبر به بدن است. مصرف 
این ماده غذایى، منجر به کاهش کلسترول و کنترل بهتر 
قند خون مى شود. براى جذب آهن لوبیا سفید، مى توانید 

آن را با ویتامین c مصرف کنید.
دانه هاى چیا:

 این دانه ها سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 هستند و البته 
یک دلیل دیگر براى مصرف آنها وجود دارد و این که منبع 
خوبى از آهن نیز محســوب مى شــوند. دانه هاى چیا در 
حدود 2 میلى گرم آهن دارند، ضمن این که منبع خوبى از 

فیبر محلول هستند و به فرآیند هضم دستگاه گوارش نیز 
کمک مى کنند.

تخم مرغ:
 بســیارى از پروتئین هــاى حیوانى ماننــد تخم مرغ و 
بخصوص زرده آن، حاوى آهن هستند. مقدار آهن موجود 

در تخم مرغ 29 میلى گرم است.
نخود:

 هر یک فنجان از آن، پنج  میلى گرم آهن به همراه مقادیر 
زیادى پروتئین به بدن مى رساند و یک گزینه هوشمندانه 
براى گیاه خواران محسوب مى شود. اضافه کردن آب لیمو 
به نخود پخته شده، میزان جذب آهن موجود در آن را چند 

برابر مى کند.
کاکائو و پودر کاکائو:

 فقط مقدار کمى کاکائو یا پودر آن، هفت میلى گرم آهن 
به بدن مى رساند. کاکائو سرشار از فالونوئیدها براى ترویج 
سالمت قلب نیز محسوب مى شود و منیزیم موجود در آن، 

سالمت مغز را به همراه دارد.
زردچوبه: 

زردچوبه ادویه  اى سرشار از آهن است. در واقع در هر گرم 
زردچوبه 0/6 میلى گرم آهن وجود دارد.

آویشن:
 این گیاه معطر و خوش طعم، سرشار از آهن است و در هر 
10 گرم آن، 12 میلى گرم آهن وجود دارد. عالوه بر آویشن، 
جعفرى نیز سرشار از آهن است. در هر 100 گرم جعفرى 

حداقل 3/8 میلى گرم آهن وجود دارد. 

منابع غذایى سرشار از آهن 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت خدماتى آسیانو اصفهان 
(سهامى خاص) شماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391 که در ساعت 8 صبح مورخ 97/06/03 در آدرس اصفهان- خیابان 

آب 250- روبروى هایپرمى- تاکسى آسیا- کدپستى 8164717454 تلفن 36650319 تشکیل مى گردد حضور به هم  رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب مدیران                      2- انتخاب بازرس اصلى و على البدل
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار                 4- تصویب تراز مالى و حساب سود و زیان منتهى به سال 96

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت خدماتى 
آسیانو اصفهان (سهامى خاص) شماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391

هیأت مدیره شرکت 

متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهــان بــه آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره

 تلفن5 3792400 - 031 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى اجاره محل سازه هاى تبلیغاتى 
مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س)

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و 
خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت خدماتى آسیانو اصفهان 
(سهامى خاص) شماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391 که در ساعت 8 صبح مورخ 97/06/01 در آدرس اصفهان- خیابان آب 

250- روبروى هایپرمى- تاکسى آسیا- کدپستى 8164717454 تلفن 36650319 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- نقل و انتقال سهام 

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت خدماتى 
آسیانو اصفهان (سهامى خاص) شماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391

هیأت مدیره شرکت

ول عمر شود. همچنین مصرف 
ک قوطى کبریت، احتمال 

با وجود چربى باال
بدن جذب
عنوان مى
میزانک
ک

م الف: 220685
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2 ســارق لوازم خودرو که هنگام فرار با بى ام و سرقتى به 
هشت دستگاه خودروى دیگر خسارت زده بودند با تالش 

مأموران گشت کالنترى در تهران دستگیر شدند.
رئیس کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس در تشــریح این 
خبر گفت: ظهر روز یک شنبه دو ســارق لوازم خودرو در 
پرسه زنى هاى خود در محدوده تهرانپارس یک دستگاه 
خودروى پژو 206 را مشاهده کرده و براى سرقت لوازم در 
آن را باز مى کنند که حین ســرقت وسایل داخل آن، یک 

سوئیچ خودروى بى ام و توجهشان را جلب مى کند. 
سرهنگ منصور حشمتیان اظهار کرد: آنها که از دیدن این 
سوئیچ متعجب شده بودند دکمه هاى آن را فشار مى دهند 
که متوجه مى شوند چراغ هاى یک خودرو که جلوى 206 
پارك بود روشن و مشخص شــد سوئیچ مربوط به خودرو 
بى ام و است. وى افزود: سارقان وسوسه شدند تا به داخل 

خودرو برونــد و زمانى که وارد خودرو مى شــوند تصمیم 
مى گیرند آن را سرقت کنند ولى نحوه روشن کردن آن را 

نمى دانستند.
سرهنگ حشمتیان گفت: سارقان 25 ساله با جستجو در 
مرورگرهاى اینترنتى روش روشن کردن خودروى مذکور 
را پیدا مى کنند و در ادامه سوار بر بى ام و براى خرید مواد 
مخدر مصرفى شــان به محله اى در محدوده کالنترى 
144 جوادیه تهرانپارس مى روند. این مقام انتظامى ادامه 
داد: خودروى بى ام و 330i را دامادى براى عروســى اش 
اجاره کرده بود که سوئیچ آن را به لحاظ سهل انگارى در 
206 خود گذاشته بود که دقایقى پس از سرقت براى سوار 
شدن مراجعه مى کند که متوجه به سرقت رفتن آن مى شود 
و سریعاً با مالک آن تماس مى گیرد و مالک پس از بررسى 
جى پى اس آن مى گوید خودرو در همان محدوده است که 

خودش براى یافتن آن به محل مى آید که در مسیر گشت 
کالنترى را مى بیند و موضوع را در میان مى گذارد مأمور 
نیز با خودروى گشت به دنبال وى براى کشف خودرو به 

گشتزنى پرداختند.
رئیس کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس اظهار کرد: حین 
گشــتزنى مأموران خودرو را در خیابان احسان مشاهده که 
دستور ایست صادر کردند ولى ســارقان خودرو را به سمت 
مأموران گرفتند و شــروع به فرار کردند. وى افزود: با فرار 
آنان تعقیب و گریز پلیسى آغاز شد و مأموران با رعایت قانون 
به کارگیرى سالح شروع به تیراندازى کردند. سارقان على 
رغم تیراندازى هاى پلیس به فرار خود ادامه دادند که حین 
گریز به هشت دستگاه خودرو خسارت وارد کردند و نهایتاً 
پس از شلیک ده تیر و پنچر شدن خودرو و وارد شدن سارقان 
در یکى از بن بست هاى محدوده دستگیر شدند. سرهنگ 

حشــمتیان بیان کرد: پس از انتقــال متهمان به کالنترى 
مالکان خودروهاى خسارت دیده نیز حاضر شدند و از متهمان 
شــکایت کردند و اموال مکشــوفه نیز به مالک خودروى 
206 برگردانده شــد. به گفته رئیس کالنترى 144 جوادیه 
تهرانپارس، داماد خودرو را ســاعتى قبل از سرقت از کرایه 
دهنده جلوى خانه خودش تحویــل گرفته بود و از آنجا که 
مى خواست به گلفروشــى ببرد تا گل روى آن بزند همان 
جلوى خانه اش پارك کرد و سوییچ آن را در پژو 206 گذاشته 
بود. بنا به اظهار سرهنگ حشمتیان متهمان در اولین دقایق 
سرقت از حضورشان در خودرو سلفى و فیلم تهیه کرده و 
براى دوستان خود ارسال کردند که گفته اند رکورد سرقت را 
زده و بى ام و دزدیده اند. وى در خاتمه بیان کرد: تحقیقات 
تکمیلى از متهمان که سابقه سرقت خودرو و مواد مخدر 

دارند، در حال انجام است.

ووووووووو

سلفى 2 جوان با خودروى الکچرى سرقتى

رئیس کالنترى 161 ابوذر تهران از دســتگیرى یک عمده فروش کالهبردار کــه اقدام به فروش آجر 
سه سانتى به جاى تن ماهى کرده بود، خبر داد.

سرهنگ اردشیر نادرى دراین باره اظهار کرد: 
در پى تماس تلفنى یکى از متصدیان مغازه 
خواروبار فروشى مبنى بر اینکه در کاالى 
دریافتى به جاى کنســرو تــن ماهى، آجر 
سه سانتى جاسازى شــده است، بالفاصله 
نزدیک ترین تیم در حال گشــتزنى براى 
بررسى موضوع به آدرس اعالمى اعزام شد. 
وى با بیان اینکه در بررسى هاى انجام شده 
مشخص شد فرد کالهبردار تعداد ده هزار و 
800 عدد کنسرو ماهى را براى فروش به سوپرمارکتى تحویل داده است، گفت: از این تعداد تنها چند کارتن 

آن حاوى تن ماهى بوده و در ما بقى کارتن ها، آجرنماهاى سه سانتى جاساز شده بود.
نادرى با بیان اینکه این فرد سودجو قصد داشته کل محموله را به قیمت 30 میلیون تومان به فروش برساند، 
تصریح کرد: با حضور به موقع پلیس، کالهبردار دستگیر و براى سیر مراحل قانونى به کالنترى منتقل شد. 

وى اضافه کرد:  این فرد پس از تشکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى به جرم، روانه دادسرا شد.

فروش آجر به جاى تن ماهى

مدیر فوریت هاى پزشکى استان خوزستان از مرگ جوان 20 ساله اهوازى بر اثر خودسوزى خبرداد.
رضا رفیعى ضمن تأیید این خبر اظهار کرد: ســاعت 3و30 دقیقه بامداد روز دوشنبه جوان 20 ساله اى در 
منطقه راه آهن شهرســتان اهواز با ریختن بنزین بر روى خودش اقدام به خودسوزى کرد. وى افزود: این 
جوان که دچار سوختگى 100 در صد شده بود بالفاصله به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه تالش پرسنل 
بیمارستان براى مداواى وى به جایى نرسید 

و وى جان باخت.
دو روز پیش نیز در شهرســتان هفت گل 
استان خوزســتان مرد 43 ســاله اى با دار 
زدن خودش به زندگى اش پایان داد. هفته 
گذشــته نیز «ایلنا» از خودکشى پسر بچه 
12 ســاله آبادانى خبر داد که انگیزه اش از 
خودکشى فروش گوشــى و دوچرخه اش 

توسط مادرش بخاطر فقر بود.
مدیر فوریت هاى پزشکى استان خوزستان درباره این پرسش که آیا آمارى از تعداد خودکشى هاى خوزستان 
دارید یا خیر، گفت: خودکشى در چند ماه اخیر در استان افزایش داشته به طورى که هفته اى حداقل پنج 

شش مورد خودکشى در استان رخ مى دهد.

هفته اى  5 تا 6 خودکشى در خوزستان

بامداد دیروز یک دســتگاه خودروى نیســان در جاده قدیم کرج پــس از انحراف از مســیر و برخورد با 
نیوجرسى هاى کنار جاده شعله ور شد و راننده آن در آتش سوخت.

سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى تهران در مورد جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت 3و30دقیقه 
بامداد روز دوشــنبه وقوع یک مورد حادثه 
تصادف در محــور غرب به شــرق جاده 
قدیم کرج تقاطع ایران خودرو به ســامانه 
125 سازمان آتش نشانى اعالم شد و سه 

ایستگاه از دو مسیر به محل اعزام شدند.
جالل ملکى با اشاره به اینکه در این حادثه 
خودروى نیسان وانت به دلیل نامشخصى 
از مســیر خود منحرف شده بود، گفت: این 
خودرو در ادامه با نیوجرسى  هاى جدا کننده 
الین کندرو و تندرو برخورد کرده و سپس شعله ور شــده بود. وى افزود: زمانى که آتش نشان ها به محل 
رسیدند مشاهده کردند که  موتور و کابین جلویى خودرو کامًال شعله ور شده و راننده نیز در حجم زیادى از 
آتش محبوس شده بود. ملکى ادامه داد: آتش نشان ها به سرعت عملیات را آغاز کرده و خیلى سریع آتش 
را خاموش کردند و به تأیید عوامل اورژانس مشخص شد که راننده به دلیل سوختگى شدید جان خود را از 
دست داده است. وى گفت: شدت سوختگى راننده خودروى وانت نیسان به حدى بود که چهره این فرد و 
هویتش قابل تشخیص نبود. سخنگوى سازمان آتش نشانى شهر تهران گفت: محل براى تشخیص علت 

اصلى حادثه ایمن سازى و تحویل عوامل پلیس راهور داده شد.

راننده نیسان در آتش سوخت

فرمانده یگان انتظامى مترو تهران از کشف اشیاى قدیمى عتیقه در متروى دروازه دولت خبر داد.
سرهنگ على راقى در گفتگو با «ایســنا»، دراین باره اظهار کرد: در بررسى هاى صورت گرفته مأموران 
انتظامى موفق شدند در بازرسى از ساك مسافرى که رفتار مشکوکى داشت، تعدادى اشیاى عتیقه کشف 
کنند. وى با اشاره به کشف 2 عدد کوزه و یک قبضه دشنه قدیمى از متهم، تصریح کرد: این فرد به کالنترى 
منتقل شد و در بازجویى اولیه مشخص شد اموال عتیقه را از یک قلعه مخروبه در روستایى از  اصفهان کشف 

کرده و قصد داشته به مبلغ  15 میلیارد ریال به فردى بفروشد.
فرمانده یگان انتظامى مترو با بیان اینکه هنوز این اشیاى عتیقه توسط کارشناسان، ارزش گذارى نشده 
است، افزود: متهم براى سیر مراحل قانونى در اختیار کالنترى مربوطه قرار گرفت تا پس از تشکیل پرونده 

روانه دادسرا شود.

مسافرى از اصفهان با ساك 1/5 میلیاردى

رئیس شــعبه 112 کیفرى 2 کرج از صدور حکم محکومیت متهمى که با گرفتن عکس هاى مختلف در 
فضاى مجازى در حالت برهنه و با در دست داشتن قمه و قداره مردم را به خشونت و درگیرى تهدید مى کرد، 
خبر داد. صادق حسنوند از صدور حکم یکى از شرورهاى فعال در شبکه اجتماعى اینستاگرام خبر داد و اظهار 
کرد: دادگاه متهم به نام «مصطفى.ت» که 
داراى ســوابق متعدد کیفرى بود به اتهام 
تحریک به اعمال خشونت آمیز در فضاى 
مجازى برگزار شد. وى افزود: این متهم با 
گرفتن عکس هاى مختلف در حالت برهنه 
و با در دست داشــتن قمه و قداره و سپس 
انتشار آن در صفحه خود مردم را به خشونت 

و درگیرى تهدید مى کرد.
رئیس شعبه 112 کیفرى 2 کرج بیان کرد: 
پس از بررسى ها، این فرد که توسط پلیس امنیت استان البرز شناسایى و بازداشت شده بود به یکسال حبس، 
جریمه نقدى و تبعید به یکى از مناطق محروم سیستان و بلوچستان و همچنین ممنوعیت از داشتن هر نوع 

خط تلفن همراه براى مدت دو سال محکوم شد.

شرور اینستاگرامى از داشتن موبایل منع شد 

کودك آزارى توسط نامادرى، سبب مرگ مغزى پسر شش ساله بوکانى شد.
به گزارش «رکنا»، روز پنج شــنبه هفته گذشته کودکى شش ساله با حالت 
تشنج، خونریزى مغزى و با عالیم کبودى و گاز گرفتگى در طرف چپ صورت 
و ساق راست توسط پدر و نامادرى اش به بیمارستان بوکان استان آذربایجان 
غربى منتقل شد. این پسربچه به دلیل وخیم بودن وضعیت سالمتى اش به 
بیمارستان مهاباد منتقل شد و به گفته پزشک معالج این کودك، وى مرگ 
مغزى شده است. در همین رابطه یکى از نزدیکان این خانواده گفت: « روز 
پنج شنبه نامادرى این کودك، او را در خانه شان در کوچه سرماوز 10 منطقه 
ترمینال قدیم بوکان مهاباد به باد کتک گرفت و دست و پاى وى را شکست که 
بر اثر کتک کارى هاى شدید و بى رحمانه این نامادرى و شدت جراحات وارده 
و ضربات سنگین بر جسم نحیف «پ. د»، پسربچه نگونبخت به صورت نیمه 
جان و بى هوش به بیمارستان بوکان و سپس به شهرستان مهاباد اعزام شده 

و در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى شد.»
شکایت پدر کودك مرگ مغزى شده از همسرش 

همچنین شب یک شنبه معاون سیاســى-اجتماعى فرماندارى بوکان نیز 
عنوان کرد: «متأسفانه بر اساس اعالم نظر پزشک معالج این کودك مرگ 

مغزى شده است.»
ایوب آذین پور افزود: «پدر این کودك نیز از همسر خود که نامادرى کودك 
مرگ مغزى است شکایت کرده است و باید در خصوص جزئیات بیشتر این 
پرونده منتظر اعالم نظر نهاد قضائى باشیم.» وى ادامه داد: «دادسراى مهاباد 
براى نامادرى کودك بوکانى که دچار مرگ مغزى شــده است قرار تأمین 
متناسب صادر کرده و وى بازداشت شده است.» آذین پور تصریح کرد: «این 
نامادرى به اتهام ضرب و شتم تفهیم اتهام شده است و از آنجا که محل وقوع 

این حادثه بوکان است این پرونده به این شهرستان انتقال داده مى شود.»
یک منبع خبرى مطلع نیز که نخواســت نامش فاش شود، گفت: «پدر این 

کودك تصمیم دارد اعضاى بدن فرزندش را اهدا کند.»
همچنین رئیس بهزیستى بوکان نیز روز یک شنبه ضمن تأیید کودك آذرى 
توسط نامادرى در یکى از مناطق بوکان، عنوان کرد: «این کودك هم اکنون 

در بیمارستان مهاباد و در بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شود.»

آزار مرگبار پسربچه 6 ساله 
توسط نامادرى 

در نتیجه تعقیب و گریز، ماشین پلیس کنترلش را از دست داد و به رودخانه سقوط 
کرد.

پلیس اوکراینى در شــهر «کیف» با خودرو به دنبال موتورســوار خالفکار بود که 
ناگهان در یک موقعیت حســاس کنترلش را از دست داد و به رودخانه سقوط کرد. 
پلیس در حال انجام مأموریت و توقف موتورسوار بود که به پل عابر روى رودخانه 
رسید؛ موتورسوار خالفکار به راحتى از این پل عبور کرد اما پلیس نتوانست ماشین را 

کنترل کند و در نتیجه این تعقیب و گریز ناکام ماند.
خوشبختانه اتفاق تلخى رخ نداد و مأموران سالم از ماشین بیرون آمدند. گفتنى است 
موتورسوار مشــکوك به کار با یک باند بزرگ مواد مخدر بود که از مدتها زیر نظر 

پلیس قرار گرفته بود.

ابرى که در باالى برجى بلند در روسیه به شکل یک «یوفو» (بشقاب پرنده) در آمده بود 
موجب حیرت مردم محلى شد. ویدئویى که به تازگى منتشر شده است تغییر عجیب شکل 
یک ابر را بر فراز یک برج به تصویر مى کشد. در این ویدئو مشاهده مى شود این ابر بزرگ 
ناگهان به شکل یک یوفو معلق در آسمان تبدیل مى شود. این ویدئو در مسکو، پایتخت 
کشور روسیه و توسط یک شهروند تهیه شده است. او که با دیدن این صحنه دچار حیرت 
شده بود بالفاصله با دوربین تلفن همراه خود ویدئویى از آن تهیه کرد. انتشار این ویدئو با 
واکنش کاربران نیز همراه بود. یکى از کاربران در کامنتى نوشت: «من همیشه ابرهایى 
به اشکال گوناگون را در آسمان مى بینم اما فکر مى کنم همه آنها به تخیالت من مرتبط 
است.» گفتنى است؛ طى ماه اخیر این چندمین گزارش درباره مشاهده یوفوها به شمار 
مى رود. در اوایل این ماه ویدئویى از پرواز یک هلیکوپتر به دور یک یوفو در آسمان شهر 

لس آنجلس آمریکا منتشر شده بود.

بر اثر ســقوط یک فروند هواپیمــاى کوچک در پارکینگ فروشــگاهى در ایالت 
کالیفرنیاى آمریکا دستکم پنج تن کشته شدند.

بنابر اعالم مقامات محلى ایالت کالیفرنیا در این حادثه یک فروند هواپیماى کوچک 
دو موتوره در محوطه پارکینگ یک فروشگاه سقوط کرد که منجر به کشته شدن 
پنج سرنشین آن شد. گفته شده تنها قربانیان این حادثه از سرنشینان هواپیما بوده و 

به افراد دیگر آسیبى وارد نشد.
به گزارش شبکه خبرى بى بى سى، مقامات اداره حمل و نقل ملى آمریکا اعالم کرد: 
خلبان پیش از آنکه حادثه اتفاق افتد وضعیــت اضطرارى اعالم کرده بود و اکنون 

بررسى علت سقوط این هواپیما آغاز شده است.

سقوط اتومبیل پلیس به رودخانه

ابرى به شکل بشقاب پرنده!

سقوط مرگبار هواپیما در پارکینگ فروشگاه 

رئیس کالنترى 145 ونک، با اشاره به دستگیرى دو سارق 
محتویات داخلى خودرو، گفت: با شناسایى شماره پالك این 

متهمان از طریق دوربین مداربسته، هر دو دستگیر شدند.

 ســرهنگ بهزاد ثابت راســخ گفــت: با شــکایت یکى 
از شــهروندان مبنى بــر اینکه خودروى ســوارى اش در 
خیابان مالصدرا مورد دســتبرد قرار گرفته و دو دســتگاه 
دریل به ارزش 70 میلیون ریال توسط سارق یا سارقین به 
سرقت رفته، تیمى از مأموران براى رسیدگى به محل اعزام 
شدند. وى افزود: با بررســى هاى میدانى و بازدید تصاویر 

دوربین هاى مداربسته محل ســرقت مشخص شد که دو 
سارق با یک دســتگاه خودروى زردرنگ ضمن تخریب 

صندوق خودروى مالباخته اقدام به سرقت کرده اند.
سرهنگ ثابت راسخ گفت: با مشخص شدن شماره پالك 
خودروى سارقان و چهره آنها، مشخصات سارقان به دست 
آمد و پس از هماهنگى با مقام قضائــى مأموران به محل 

سکونت متهمان در محدوده خیابان فالح اعزام شدند که 
طى یک عملیات ضربتى هر دو متهم در محل دستگیر شدند 
و اموال مسروقه از مخفیگاه آنها به دست آمد. وى افزود: هر 
دو متهم به کالنترى منتقل شــدند و تحت بازجویى هاى 
انجام شده به جرم خود مبنى بر سرقت اعتراف کردند و پس 

از تکمیل پرونده به دادسراى ناحیه 3 ونک منتقل شدند.

دوربین مداربسته، سارقان 
دریل را لو داد
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کار نیک به جا آورید و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، 
زیرا کوچک آن بزرگ و اندك آن فراوان اســت و کســى از شــما 
نگوید که: دیگرى در انجام کار نیک از من سزاوار تر است! گرچه 
ســوگند به خدا که چنین اســت: خوب و بد را طرفدارانى است که 

هرگاه هر کدام از آن دو را واگذارید، انجامشان خواهند داد.
موال على (ع)

1- شهردارى محمدآباد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 97/22 مورخ 97/1/26 شوراى محترم 
اسالمى شهر محمدآباد نسبت به اجاره قسمتى از ساختمان ادارى آتش نشانى با مشخصات: تعداد دو 
اتاق ادارى و آبدارخانه و سرویس بهداشتى در طبقه همکف و استفاده از انشعاب آب و برق ساختمان 
آتش نشانى واقع در ضلع جنوبى بلوار امام خمینى(ره) و به قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى سالیانه 

24/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقوقى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه 
به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1397/6/3 به شهردارى 

محمدآباد مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03146652845 و 03146652465  
تاریخ دریافت پیشنهادات: سه شنبه 1397/6/6 

تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: چهارشنبه 1397/6/7

آگهى مزایده (نوبت دوم)

شهردار محمدآباد- حسین دهقان 

چاپ اول

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/739 
مورخه 97/05/01 شوراى اسالمى شهر، نســبت به فروش 2 قطعه زمین به 
شماره هاى 5 و 7 تفکیکى از پالك ثبتى 1566 فرعى از 35 اصلى به ترتیب به 
متراژ 286/10 و 312 مترمربع، واقع در خیابان شهید مفتح براساس قیمت پایه 
کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 
انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور 

پیمانها) مراجعه نماین د.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

آگهى مزایده عمومى
مرحله اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

نوبت اول

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 86 مورخ 1397/04/03 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران در 
نظر دارد نسبت به فروش اقالم مستعمل و ضایعات موجود در سایت خدمات شهرى با قیمت کارشناسى به شرط 

ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/05/28 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى به نام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند.
2 - پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 1397/05/29 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ  دوم

بهرام سبحانى، مدیرعامل شرکت  فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه کار و بهره ورى 
بیشتر مســیر تعالى سازمان هاســت، گفت: بهره ورى موضوعى کهنه نشدنى و 
مستمر اســت که ریشــۀ آن در رقابت هاى اقتصادى بین بنگاه هاى کوچک و 

بزرگ است.
وى با تأکید بر اینکه همۀ انســان هــا در هرکجا که کار مى کننــد حتمًا رقبایى 
دارند و تالش مــى کنند تا در مصاف با این رقبا ســربلند باشــند، افزود: در این

 مســیر راهى نیســت جز بهره ورى؛ به این معنى که بدانید چه میــزان داده اید 
و چه میــزان پس گرفته ایــد؛ چقدر مواد در کوره شــارژ و به چــه میزان فوالد 
تولید شده است؛ به چه میزان ســرمایه گذارى کرده ایم و چقدر سود حاصل شده 

است.
ســبحانى با تأکید بر اینکه بنابر یک اصل ثابت شــده در تمامــى دنیا چنانچه 
در چهار بخش سرمایه، ماشــین آالت و تجهیزات، نیروى انســانى و کاالها و 
مواد، بهره ورى را افزایش دهیم، ســازمان بهره ور و مطلوبى خواهیم داشــت، 
گفت: خوشبختانه بنابر آمارها و مستندات موجود در فوالد مبارکه، از بدو راه اندازى 

تا امروز به این مقوله توجه شده است.
وى از دســتیابى به بهره ورى در منابع آبى و کاهش مصرف آن در فوالد مبارکه 
به عنوان یکى از بزرگترین موفقیت هاى فوالد مبارکه نســبت به ســایر رقباى 
جهانى یاد کرد و اظهار داشــت: در مصرف بهینۀ آب، شــرکت فوالد مبارکه با 

پروژه هاى خوبى که کارکنان ارائه و اجرا کرده اند، بهترین است.
 وى ادامه داد: طى هفت یا هشت سال گذشته که با معضل کم آبى روبه رو بوده ایم، 

نه تنها تولید کاهش نیافته، بلکه روزبه روز بیشــتر نیز شــده است و این همان 
بهره ورى در مصرف آب است.

***
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مقایسۀ مستمر عملکرد شرکت در تمامى شاخص ها 
با سایر رقباى جهانى را یک ضرورت دانست و افزود: این تنها راهى است که مى تواند 

ما را به عنوان یک شرکت بهره ور به موقعیت هاى خوبى برساند.
***

وى با تأکید بر اینکه در بهره ورى نیروى کار مطابق با استانداردهاى جهانى باید 
فاصلۀ خود با سایر رقبا را کم کنیم گفت: بدون افزایش نیروى انسانى، تولید فوالد 
مبارکه نسبت به پنج سال قبل، از حدود پنج میلیون تن به 7/5میلیون تن افزایش 

یافته است که این همان بهبود بهره ورى و قابل تقدیر است.
***

وى در ادامه از حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان داخل کشور به عنوان یکى از 
راهبردهاى اساسى شرکت در تأمین قطعات یدکى و مواد موردنیاز خطوط تولید 
یاد و اضافه کرد: چنانچه بتوانیم همۀ مواد و قطعات موردنیاز را در داخل کشــور 

تولید کنیم، به موفقیت هاى بزرگترى نیز دست خواهیم یافت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بخش پایانى ســخنان خود تصریح کرد: به 
خوبى واضح است که در شرایط ســخت، دست روى دست گذاشتن هیچ کمکى 
به شرکت نمى کند، بلکه باید با کار و تالش و بهره ورى بیشتر شرکت را در مسیر 

تعالى یارى کنیم. 

مدیرعامل شرکت  فوالد مبارکه:

  تولید فوالد مبارکه به 7/5میلیون تُن افزایش یافته است
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امکانات مدیریت بحران در 
تیران باید تقویت شود

فرمانـدار تیـران و کـرون گفـت: تقویـت امکانات و 
تجهیزات حـوزه مدیریت بحـران در تیـران و کرون 

ضرورى است.
مجیـد حججى بـا اشـاره بـه موقعیـت جغرافیایى و 
محورهـاى پرتـردد ایـن شهرسـتان اظهار کـرد: به 
دلیل تردد باال و حجم ترافیک سنگین در جاده هاى 
این شهرسـتان، حـوادث ترافیکـى زیادى بـه وقوع 
مى پیوندد که نیازمند تجهیزات ویژه براى رسیدگى 

به حال مصدومان است.
وى افزود: براى تقویـت امکانـات و تجهیزات حوزه 
مدیریت بحران این شهرستان و خدمت رسانى بیشتر 
به مردم در حـوادث جـاده اى، الزم اسـت که هالل 
احمر براى تأمین و تجهیز خودروهاى امداد و نجات 

همکارى کند.

ادارات در هر 4 بخش سمیرم 
نمایندگى داشته باشند

فرماندار سـمیرم گفت: ادارات و نهادهاى دولتى باید 
در هر چهار بخش مرکزى، وردشت، پادنا و دناکوه این 

شهرستان نمایندگى داشته باشند.
محمـد جعفـرزاده افزود: تسـهیل خدمت رسـانى به 
مردم وظیفه مسئوالن اسـت و فعال شدن نمایندگى 
ادارات نیـز رضایـت عمومـى را در پـى خواهـد 

داشت.

اهداى جایزه«زاون قوکاسیان» 
در جشنواره فیلم

دبیـر اجرایى سـى و یکمیـن جشـنواره بیـن المللى 
فیلم هاى کـودکان و نوجوانان اصفهـان از طراحى و 
اهداى جایزه «زاون قوکاسیان»، نخستین بار در این 

جشنواره خبر داد.
محمـد عیـدي اظهار کـرد: به پیشـنهاد کمیسـیون 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شـوراى اسالمى شهر 
اصفهـان و بـا موافقت شـوراى عالى جشـنواره، این 
جایزه با هدف تجلیل از مقام شامخ پژوهشگر، منتقد 
و هنرمند فقید عرصه سـینما زاون قوکاسیان در نظر 
گرفته شد تا عالوه بر پر رنگ تر شدن نقش هنرمندان 
اصفهانى در این جشنواره، فرصتی براي تجلیل از این 

هنرمند محبوب فراهم شود.
وي ادامه داد: این جایزه در آیین نامه جشـنواره نیز به 
تصویب رسیده اسـت و به آثارى تعلق خواهد گرفت 
که با نظر 15 نفر از هنرمندان و سینماگران اصفهانى 

ارزیابی، بررسى و حائز رتبه شود. 

ضرورت شتاب در 
تصفیه هیدروژنى گازوئیل

مدیرعامل شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى
 نفتـى ایـران بـر ضـرورت شـتاب در اجراى پـروژه 
تصفیه هیدروژنى گازوئیل پاالیشگاه اصفهان تأکید

 کرد.
علیرضا صادق آبـادى با تأکید بر اسـتمرار تولید انواع 
فـرآورده نفتـى در ایـن پاالیشـگاه گفـت: اهمیـت 
پروژه هـاى مرتبط با ایـن پاالیشـگاه و واحد تصفیه 
هیدروژنـى گازوئیل به منظور تولیـد این محصول با 

کیفیت بسیار زیاد است.

جّو اصفهان تا 
پایان هفته پایدار است

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: جو تقریبـًا پایدار تا آخر هفته بر مناطق اسـتان 

اصفهان حاکم است.
علـى عسـگریان بـا اشـاره بـه بررسـى نقشـه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى روزهاى آینده اظهار 
کرد: بررسى این نقشه ها بیانگر حاکمیت جو به نسبت 

پایدار تا آخر هفته در سطح استان است.
وى افزود: بر این اسـاس، آسـمانى صاف تا قسمتى 
ابـرى، بعـد از ظهرهـا گاهى بـا افزایـش و وزش باد 
تقریبًا شـدید براى روزهاى آینده و تـا آخر این هفته 

پیش بینى مى شود.

خبر

مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهان گفت: تمام دارندگان 
خودروهاى ســوارى و وانت دوکابین، به غیر از خودروهاى 
تاکسى مشمول اجراى طرح بسته تشویقى عوارض خودرو 

خواهند شد. 
نادر آخوندى اظهارکرد: با توجه به درخواست مکرر شهروندان 
در خصوص اجراى طرح بسته تشــویقى عوارض خودرو، به 
پیشنهاد شهردارى اصفهان و تصویب شوراى اسالمى شهر از 
اول تیرماه این طرح آغاز مى شود و تا31 شهریورماه ادامه دارد. 
وى با بیان اینکه اعطاى شارژ هدیه «اصفهان کارت» شامل 
شهروندانى مى شود که در زمان اجراى طرح، عوارض خود را 
پرداخت کنند، افزود: تمام دارندگان خودروهاى سوارى (به جز 

تاکسى) مشمول این طرح خواهند بود. آخوندى تصریح کرد: بر 
اساس بسته تشویقى عوارض خودرو، مشتریان خوش حسابى 
که صرفاً عوارض سال جارى را بدهکار هستند، مشمول 10 
درصد جایزه خوش حسابى به صورت شارژ در« اصفهان کارت» 
خواهند شد و در صورت داشتن بدهى از سنوات قبل، مشمول 
دریافت شارژ اصفهان کارت معادل جریمه ثبت شده در فیش 
عوارض مى شوند. وى تأکید کرد: با توجه به استقبال شهروندان 
و پیش بینى ازدحام در روزهاى پایانى اجراى طرح، شهروندان 
در روزهاى ابتداى اجراى طرح به مناطق 15گانه شهردارى 
مراجعه و پس از پرداخت عوارض نسبت به دریافت هدیه خود 

اقدام کنند، زیرا این طرح تمدید نخواهد شد.

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان اصفهان 
گفت: با پیگیري هاي انجام شده از سوى این سازمان براي 
رفع مشکالت تأمین ســوخت ناوگان دیزلی، سهمیه این 

ناوگان به روند قبلی بازگشت.
مهدي خضري با بیان اینکه یکــی از مطالبات رانندگان، 
حذف مالحظــات منطقه اي عرضه ســوخت بود، اظهار 
کرد: خوشــبختانه با تصمیمگیري ســازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي کشور و بر اســاس تصمیم کارگروه 
راهبري سیســتم جامع پیمایش، این مشکل حل شد و از 
این پس توزیع با عنوان جدول سراســري اعمال خواهد

 شد.

وي ادامــه داد: روند اعمال و اجراي کاهش ســهمیه پایه 
ناوگان که از خرداد ماه براي گروه هاي ظرفیتی باالي 30 
ُتن اعمال شده بود نیز متوقف شــد و از اول شهریورماه به 

مقدار تخصیصی قبل باز می گردد.
مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان اصفهان 
روند رســیدگی به مطالبات رانندگان در حــوزه اختیارات 
این ســازمان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بخشــی از 
مطالبات رانندگان در حوزه اختیارات سازمان حمل و نقل 
جاده اي، بخشی در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و بخشــی در حوزه وزارت صنعت، معــدن و تجارت بوده

 است.

بازگشت سهمیه سوخت 
ناوگان دیزلى به روند قبلی

عوارض خود را بپردازید 
و هدیه بگیرید

«در اســتان اصفهان تاکنون 30 نوزاد سالم از مادران 
مبتال به HIV مثبت به دنیا آمده و میزان نوزادان ناسالم 
به دنیا آمده از این مادران به صفر رســیده که نشان از 

مراقبت مطلوب دست اندرکاران دارد.»
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در آستانه روز 
خبرنگار، در نشســتى صمیمى از اصحاب رسانه بابت 
انعکاس اخبار دانشگاه علوم پزشکى در یکسال گذشته 
قدردانى کرد و با بیان مطلب فوق گفت: با کنترل هاى 
الزم از مادران مبتال به HIV در استان اصفهان این امر 

میسر شده و نوزادان سالم به دنیا آمده اند.
طاهره چنگیز اظهار کرد: در کلیه مراکز دانشگاه علوم 
پزشــکى تســت ایدز به صورت رایگان انجام مى شود 
و اطالع رســانى در مناطــق مختلف به ویــژه مناطق 
پرخطر از اقدامات انجام شــده، اســت و مشکل ما با 
آرایشگاه هاى زیرزمینى که بسیار هم زیاد هستند، است. 
این در حالى اســت که با هماهنگى هاى انجام شده با 
آرایشگاه هایى که به صورت زیرزمینى و خالف سالمت 
و اخالق فعالیت دارند با حضور نماینده دادســتانى در 
این اماکن برخورد مى شــود و اقدامات مقتضى صورت 

مى پذیرد.
وى با اشــاره به تشکیل پرونده ســالمت الکترونیکى 
مخصوص در شهرستان هاى اســتان اصفهان، افزود: 
اســتان اصفهان از نظــر راســتى آزمایى و فعالیت در 
خصوص پرونده ســالمت در رده هاى برتر کشور است 
و تأمین زیرســاخت هاى الزم بــراى دریافت نوبت از 

متخصصان پزشکى براى بیمار نیز مدنظر خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تعامل با سازمان 
نظام پزشــکى اصفهان در بحث تخلفــات را از نتایج 
اقدامات سال گذشته برشــمرد و گفت: براى صیانت از 
اخالق حرفه اى پزشکى و در یک کار مشترك با سازمان 
نظام پزشکى اصفهان، منشورى تهیه شد که به زودى 
آماده انتشار از سوى رسانه هاست که طى آن بر شئونات 
اخالقى نظارت خواهد شد و نباید ارتباط مالى غیرمنطقى 
بین پزشکان، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و... برقرار شود 

که اگر ارتباطات غیرمنطقى اثبات شود عواقب سختى 
در پیش دارد و با خاطى برخورد خواهد شد.

چنگیز از توسعه بیمارســتان فارابى نجف آباد خبر داد 
و عنوان کرد: بــه منظور پاك شــدن ذهنیت بیماران 
مبنى بر اینکه بیمارســتان فارابى فقط یک بیمارستان 
روانپزشکى است تثبیت توســعه این بیمارستان انجام 

شده تا از انزوا درآید.
وى با تأکید بر اینکه دانشــجویان باید کارآفرین شوند 
و عرصه هاى کار جدید ایجاد کنند، افزود: بخشــى از 
خدمات پزشکى موردنیاز مردم که حاکمیتى هم نیست و 
مردم مى توانند هزینه آن را پرداخت کنند مى تواند توسط 

دانش آموختگان ارائه شــود و ما نیز تا پایان سال جارى 
دفاتر خدمات سالمت براى اشتغال دانش آموختگان را 

در حال اجرا خواهیم داشت.
چنگیز خاطرنشــان کرد: با توجه به کمبود شدید آب، 
امروز ما 30 درصد چمن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
را سنگفرش کرده ایم تا در آبیارى فضاى سبز که آن هم 

از پساب استفاده مى شود صرفه جویى شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: دارو یک 
سّم انتخابى است و هیچ دارویى بى عارضه نیست اما با 
این حال سرانه گردش دارو در کشور نسبت به جمعیت، 
از بسیارى از کشورها بیشــتر است که عوامل مختلفى 

همچون تقاضاى مردم و... دارد. 
■■■

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم با 
تشریح تشکیل پرونده ســالمت الکترونیک گفت: در 
نظام تحول سالمت، محوریت با بیمارى هاى غیرواگیر 
است و کلید موفقیت در پرونده سالمت الکترونیک در 
سامانه «سیب» شکل گرفت و براى هر نفر یک پرونده 
الکترونیک سالمت تشکیل و در آن اطالعات وضعیت 
سالمت مشخص شد تا براســاس آن، اقدامات بعدى 

صورت گیرد.
کمال حیدرى اظهــار کرد: امــروز 40 درصد جمعیت 

شهرســتان هاى اســتان اصفهان پرونده ســالمت 
الکترونیک تشــکیل داده اند و به صورت فعال خدمات 
دریافت مى کنند ولى مشــکل اصلى ما در کالنشــهر 
اصفهان اســت که بیش از پیش نیازمند فرهنگسازى 
و اطالع رســانى است. این در حالى اســت که در همه 
مراکز بهداشتى در کل استان اصفهان، سامانه «سیب» 

فعال است.
وى سالمندى را بحران آینده کشور برشمرد و افزود: ما 
در استان اصفهان آموزش تغذیه را براى 74 درصد کل 
سالمندان، براى 55 درصد سالمندان در زمینه تحرك 
و ورزش و دیگر آموزش ها را براى 32 درصد سالمندان 
اجرایى کرده ایم که البته کافى نیست و باید استمرار یابد 

و در این راستا بیش از پیش کار شود.
وى سالمندى در استان اصفهان را 10/6 درصد اعالم 
کرد و گفت: ما مرحله هشــدار را رد کرده ایم و باید به 

بحث گسترده اجتماعى، توجه شود.
حیدرى تصریح کرد: آب اصفهان از لحاظ ســالمت و 
بهداشت مشکلى ندارد، ولى ممکن است کیفیت مطلوب 

را هم نداشته باشد.
■■■

معاون آموزشــى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
نیز با بیان اینکــه پذیرش دانشــجویان بین المللى از 
اولویت هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
است، گفت: ارتباط با کشورها، شناسایى فرهنگ ایرانى 
و خنثى سازى تبلیغات تهاجمى دشمن از اهداف پذیرش 

دانشجوى بین المللى است.
محمدرضا صبرى اظهــار کرد : ما در دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان 45 متقاضى در این زمینه داریم که 
بیش از 50 درصد از کشورهاى هند، پاکستان، عراق و 
40 درصد از افغانى هاى مقیم ایران هستند و براى ترم 
دوم سال تحصیلى آینده، شــرایط بهترى براى جذب 

آنان فراهم مى شود.
وى ادامه داد: دانشگاه هاى تهران، کرمانشاه، لرستان، 
همــدان، یــزد و... در این زمینــه از اصفهــان جلوتر 

هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى خبر داد

HIV تولد 30 نوزاد سالم در اصفهان از مادران مبتال به
ساسان اکبرزاده

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگسترى استان اصفهان 
گفت: دستگاه قضائى بدون در نظر گرفتن سمت و جایگاه 
افراد، با سوءاستفاده کنندگان از وضعیت موجود اقتصادى 

برخورد قاطع قانونى را انجام مى دهد.
محمدحسین آقایى اظهار کرد: دستگاه قضائى به عنوان 
طالیه دار مبارزه با فساد اقتصادى مطرح است و در این 

راه کارنامه درخشانى دارد.
وى با تأکید بــه برخورد با افرادى کــه قصد اخالل در 
نظام اقتصادى و امنیت جامعه را دارند، گفت: دســتگاه 
قضائى بدون در نظر گرفتن سمت و جایگاه افراد، با سوء 
اســتفاده کنندگان از وضعیت موجود اقتصادى برخورد 

قاطع قانونى را انجام مى دهد.
معاون آمار و فناورى اطالعات دادگسترى استان اصفهان 
با بیان اینکه امروز به دلیل توســعه فناورى در زندگى 
روزمره، ناگزیر هستیم از این فناورى ها براى خدمت به 
مردم اســتفاده کنیم، افزود: در همین راستا قوه قضائیه 
انجام سلسله اقدامات مناسب را در دستور کار خود قرار 
داد که ثبت مکانیزه پرونده ها، اولین گام از این فرایند بود.

■■■
وى با اشــاره به اینکه 50 پروژه الکترونیک در دستگاه 

قضائى اجرا شده که بیشتر آ نها رضایتمندى حداکثرى 
شهروندان را به همراه داشته اســت، اذعان کرد: از 13 
مردادماه ســال جارى، طرح تقدیم دادخواســت هاى 
دیوان عدالت ادارى نیز از طریق دفاتر خدمات قضائى در 
اصفهان و دو استان دیگر آغاز شده است و با اجراى این 
طرح، براى پیگیرى پرونده هایى همچون اعتراض به آراء 

کمیسیون ماده 100 نیازى به مراجعه به تهران نیست.
■■■

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگســترى اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکه تثبیت امضاى هوشــمند یکى 
دیگر از خدمات دفاتر خدمات قضائى است، اظهار کرد: 
در حدود 1500نفر از وکالى دادگسترى تهران با اتصال 
به این دفاتر، امکان پیگیرى فرایند دادرسى را پیدا کرده 
و مى توانند مراحل اجرایى دادخواست ها و شکایات را از 

محل دفاتر کار خود پیگیرى کنند.
آقایى با اشاره به صرفه جویى چهار میلیارد تومانى طرح 
ابالغ الکترونیکى در یکسال گذشته در اصفهان، ادامه 
داد: همه شهروندان باید در سامانه «ثنا» ثبت نام کنند 
تا از تضییع حقوق شــهروندان در طرح دعاوى واهى یا 

مهلت هاى رسیدگى جلوگیرى شود.

معاون دادگسترى اصفهان مطرح کرد؛

برخورد قاطع دستگاه قضائى با 
اخاللگران اقتصادى

مدیر اداره حفاظت از منابع آب شهرستان اردستان با اشاره 
به شناسایى بیش از 400 چاه آب خانگى غیرمجاز با دبى 
کم در روستاهاى اردستان گفت: برداشت غیرمجاز آب از 
یک چاه کشاورزى در اردستان، سبب وارد شدن خسارت 

35 میلیارد ریالى به حوضه آبخوان شده است.
محمدرضا سلیمى با بیان اینکه آخرین و بزرگ ترین چاه 
غیرمجاز با دبى 30 لیتر در ثانیه در شهرستان اردستان 

مسلوب المنفعه شد، اظهار کرد: یک شرکت کشاورزى 
از سال 84 در منطقه چهارمیل زواره از این چاه برداشت 
غیرمجاز مى کرد که سبب وارد شدن خسارت 35 میلیارد 

ریالى به حوضه آبخوان شده است.
وى به شناسایى بیش از 400 چاه آب خانگى غیرمجاز 
با دبى کم در روستاهاى شهرستان اردستان اشاره کرد 
و گفت: تدوین سیاســت جدید، به منظور ساماندهى و 

تعیین تکلیف این چاه هاى خانگى در دستور کار قرار دارد.
وى با بیان اینکه بر روى تمام چاه هاى آب کشــاورزى 
شهرســتان اردســتان به تعداد 256حلقه چــاه، کنتور 
هوشمند نصب شده است، خاطرنشــان کرد: 172 چاه 
آب در بخش خدمات و صنعت در شهرســتان اردستان 
شناسایى شــده که تا کنون بر روى 30 حلقه چاه کنتور 

هوشمند نصب شده است.

با اصالح خط پردازش ســوم کارخانه کودآلى سازمان 
بازیافت شــهردارى اصفهان، ســاالنه بیــش از یک 
میلیارد ریال بــراى این کارخانه صرفــه جویى حاصل 

شد.
مسئول واحد فنی مهندسی این کارخانه کود آلی گفت:با 

توجه به درصد باالي مواد آلی موجود در ضایعات دفنی 
خط پردازش ســوم کارخانه، در این طرح یک دستگاه 
سرند دوار تیغه دار با قابلیت جداسازى 40تن مواد آلى از 
ضایعات دفنى به خط پردازش اضافه و همین میزان از 

دفن روزانه کاسته شد.

جواد احمدي افزود: با اجرایی شــدن این طرح، عالوه 
بر صرفه جویى ســاالنه بیش از یک میلیــارد ریال در 
هزینه هاي حمل و نقل، بیش از یک و نیم میلیارد ریال 
هم براي سازمان ارزش افزوده ناشی از تولید کود ایجاد

مى کند.

شناسایى400 چاه آب خانگى غیرمجاز در روستاهاى اردستان

صرفه جویى یک میلیارد ریالى در کارخانه کودآلى بازیافت

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى 
و گردشگرى آران و بیدگل از آغاز عملیات 
بازسازى خانه باغ تاریخى «شاکر» واقع در 
مرکز این شهرســتان با اعتبار 300 میلیون 

ریال خبر داد.
مجید نــورى گفت: بازســازى ایــن خانه 
تاریخــى از محــل اعتبارات ملى شــامل 
اجراى اندود گــچ و خاك، اجــراى تیباى 
گچى ساده و قوســى، اندود کاهگل و سیم 
در دیوارهاى حصــار باغ، شمشــه گیرى 
گچى و اجراى ایزوگام در جبهه جنوبى بام

 است.
وى افزود: خانه باغ شاکر با معمارى خشتى 
و آجرى شامل چند اتاق و یک برج تاریخى 
که به دوره قاجار بازمى گردد، ســال 1395 
در فهرســت اثرهاى تاریخى ملى به ثبت 

رسید.

خانه باغ تاریخى شاکر 
بازسازى مى شود

پنج شنبه هفته جارى مراســم گرامیداشت نخستین 
سالگرد شهادت شهید مدافع حرم، محسن حججى در 

زادگاهش شهر نجف آباد برگزار خواهد شد.
این مراســم از ســاعت 18 در محل یادمان شهداى 
نجف آباد آغاز خواهد شــد و حجت االســالم علیرضا 
پناهیان و حســن رحیم پور ازغدى در این مراســم به 
ســخنرانى خواهند پرداخت و میثــم مطیعى، مهدى 
سلحشور و سیدرضا نریمانى نیز مداحان برنامه خواهند 

بود.
صبح جمعه 19 مردادماه نیز همراه با اقامه نماز صبح 
و ســخنرانى حجت االســالم مهدوى، قرائت دعاى 
ندبه با صداى سعید حدادیان در محل یادمان شهداى 
نجف آباد برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است این برنامه 
به صورت زنده از شبکه  یک و شبکه معارف صدا و سیما 

نیز پخش خواهد شد.

جزئیات برنامه سالگرد شهادت محسن حججى
پنج شنبه هفته جارى برگزار خواهد شد؛ 
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
زنان مجرى 40 درصد از طرح هاى اشــتغال کمیته امداد 
اصفهان هستند. محمدرضا متین پور بابیان اینکه خودکفایى 
و توانمندســازى مددجویان تحت حمایت، از اولویت هاى 
مهم این نهاد است، اظهار کرد: همه جامعه تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان به طور منظم براى شناسایى و تقویت 
قابلیت هاى خودکفایى و توانمندى پایش مى شــوند. وى 
بابیان اینکه زنان سرپرست خانوار، سالمندان و بیماران از 
کارافتاده اصلى ترین بخش هاى جامعه تحت حمایت کمیته 
امداد اصفهان را شامل مى شوند، تأکید کرد: ایجاد شغل در 
این ترکیب جمعیتى کار آسانى نیســت و مستلزم اشراف 

کامل به پتانسیل هاى موجود در خانوارها و فرزندان آنهاست. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان زنان 
سرپرست خانوار را یکى از بخش هاى مهم جامعه مددجویان 
کمیته امداد اصفهان اعالم کرد و افزود: در سه ماه نخست 
امسال بیش از ســه میلیارد و 785 میلیون تومان در قالب 
249 فقره وام قرض الحسنه اشتغال و خودکفایى، عالوه بر 
زنان سرپرست خانوار در اختیار همسران افراد از کارافتاده و 
زمینگیر و دختران در سن کار خانوارهاى تحت حمایت قرار 
گرفت. وى تأکید کرد: این میزان طرح اشتغال، نزدیک به 
40 درصد از کل طرح هاى اجرا شــده در سه  ماهه نخست 

امسال را شامل مى شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در همه جاى دنیا وقتى کســبه و اعضــاى یک صنف 
ناراضى هســتند، در مغازه ها را مى بندند ولى با دولت 
مذاکره مى کنند و ده روز، دو هفته و یا یک ماه فرصت 
مى دهند که دولت در آن مدت به اوضاع ســرو سامان 
بدهد؛ چرا در ایران به دولت زمان نمى دهیم که بر بحران 

فائق شود؟
حیدرعلى عابدى در رابطه با اعتراضات اخیر مردمى در 
اســتان اصفهان و برخى دیگر از شهرهاى کشور گفت: 
این اعتراضات داراى یک منشأ واحد نیست و در اثر یک 
مجموعه عوامل اتفاق افتاده و در درجه نخست به نظر 

مى رسد این یک برنامه ریزى شیطان بزرگ با هم دستى 
عربستان و رژیم صهیونیستى براى بر هم زدن وضعیت 
اقتصادى کشور بوده اســت و در قدم دوم، برنامه هاى 
دیرهنگام دولت براى مقابله با مشکالت و در قدم سوم 
نیز رفتارهاى خاص جامعه و مردم در شکلگیرى چنین 

تجمعاتى مؤثر بوده است.
وى افزود: فکر مى کنم در مقطع فعلــى همه به اندازه 
کافى به دولت توپیده اند و هر کسى روا مى داند که چیزى 
به دولت بگوید، امــا نباید نقش شــیطنت آمیز آمریکا 
و هم پیمانانش را در منطقه فراموش کنیم و دســتکم 

بگیریم.

زنان، مجرى 40 درصد از 
طرح هاى اشتغال کمیته امداد 

معترضان 
به دولت زمان بدهند

برگزارى مراسم گرامیداشت 
سالروز شهادت شهید ردانى پور 
مراسم گرامیداشت سالروز شـهادت بنیانگذار لشکر 14 
امام حسین (ع) و فرمانده سپاه سوم صاحب الزمان (عج) 

شهید مصطفى ردانى پور در اصفهان برگزار شد.
این مراسم دیروز از ساعت 17و30دقیقه در خیمه حسینى 
گلستان شهداى اصفهان با سخنرانى خواهر این شهید 

برگزار شد.
در مراسم سـالروز شـهادت شـهید مصطفى ردانى پور 
خانواده هاى شهدا و ایثارگران، مردم مؤمن استان اصفهان 

و جمعى از مسئوالن استانى حضور داشتند. 

بافت پارچه زربافت سنگ 
مرقد على بن محمد باقر(ع)

پارچه زربافت سنگ مرقد مطهر على بن محمد باقر(ع) 
در حال بافت است.

معـاون صنایـع دسـتى اداره میـراث فرهنگـى، صنایع 
دسـتى و گردشـگرى شهرسـتان کاشـان گفـت: 
این پارچه در ابعـاد 2 متـر و 20 سـانتیمتر در یک متر و 
10 سـانتیمتر،محمود تمتاجـى با همـکارى ابوالفضل 
کاظمـى و مصطفـى عطـوف از هنرمنـدان کاشـانى 

مى بافند.
محمد بینوا با اشاره به اینکه نقشه این پارچه، اسلیمى و 
داراى ذکر صلوات به خط کوفى بنایى است، افزود: بافت 
این پارچه به صورت یکسره ادامه دارد و روزانه 8 سانتیمتر 
آن بافته مى شود و قرار است کار بافت آن 10 شهریور به 

پایان برسد. 

خبر

ابالغ تجدیدنظر خواهى
شماره ابالغنامه: 9710100352205304 شماره پرونده: 9609980352200570 شماره بایگانى شعبه: 
960598 آگهى مربوط به تجدیدنظر- ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى به آقاى عباسعلى 
نیک جو ف اکبر- تجدیدنظر خواه خانم فاطمه صغرى منصورى دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت 
تجدیدنظر خوانده فوق و غیره نسبت به دادنامه شماره 513- 97 در پرونده کالسه 960598 ح 22 شعبه 22 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد 
کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به 
دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع 
قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 217032 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /5/369
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9710460360800008 شــماره پرونده: 9709980360800368 شماره بایگانى 
شــعبه: 970428 در پرونده به شماره 970428 شعبه بیست و نهم دادســراى عمومى و انقالب اصفهان 
شکایت امیر بحیرائى علیه غالمحســین بهرامى و مهدى بهرامى دائر بر توهین و تهدید کالهبردارى و 
خیانت در امانت مطرح نموده است که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهمی ن 
مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شعبه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد، در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 217031 شعبه 29 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /5/370
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9710460360800007 شــماره پرونده: 9609980360800132 شماره بایگانى 
شــعبه: 960136 در پرونده به شماره 960136 شعبه بیست و نهم دادســراى عمومى و انقالب اصفهان 
شکایت جلیل یزدیان دهکردى فرزند حسین علیه مسعود عقیلى دهکردى فرزند اسمعیل دائر بر تخریب 
عمدى و توهین مطرح نموده است که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهمین 
مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شعبه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخ اذ خواهد نمود. م الف: 217034 شعبه 29 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /5/371
احضار متهم 

شماره درخواست: 9710460358200005 شماره پرونده: 9609980358200461 شماره بایگانى شعبه: 
960607 در پرونده کالســه 960607 ب 3 شعبه سوم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
اصفهان آقاى حمیدرضا حاجى کریمى شکایتى علیه آقاى محمدرضا صادقى ممدى فرزند کرمعلى مبنى بر 
تسبیب در ایراد صدمه بدنى غیرعمدى مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده، نظر به 
این که متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392 مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به این 
شعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخ گویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 217036 مرادى- بازپرس شعبه 

سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /5/372
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970367800049 شماره پرونده: 9509980367800068 شماره بایگانى شعبه: 
950071 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) با نمایندگى آقاى محمد غفارى خوانده: مجهول 
المالک ثبتى خواســته: مصادره اموال گردشکار: دادگاه با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده،  ختم 
رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به شماره 371811 مورخ 95/10/27 مبنى بر تعیین 
تکلیف ملک فاقد پالك ثبتى واقع در بخش 10 ثبتى شهرکرد به نشانى: شهرکرد، فرخشهر، جنب دانشگاه 
پیام نور، نظر به اینکه تحقیقات محلى اولیه حاکى از آن بوده که ملک مورد نظر به صورت یک قطعه زمین 
محصور مى باشد که جوابیه استعالم ثبتى از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرکرد حاکى از آن است 
که این ملک فاقد پالك ثبتى و بایر بالصاحب است. همچنین پیرو ارجاع امر به کارشناسى ثبتى و نقشه 
بردارى، کارشناسان منتخب در نظریه شــماره 41  مورخ 96/8/27 خویش نهایتًا اعالم داشته اند: ملک 
مذکور فاقد سوابق ثبتى است. جوابیه شماره 97/5/782 مورخ 1397/3/13 شهردارى فرخشهر در انتهاى 
خویش گویاى آنست که: "موضوعو پرونده زمین مزبور چند سالى است که کمیته مبارزه با زمین خوارى 
شهرستان شهرکرد نیز مطرح گردیده و در ابتدا اداره منابع طبیعى اعالم نموده که کل عرصه آن متعلق به 
دولت مى باشد ولى در نهایت با نقض گزارش خود، زمین مزبور را خارج از اراضى دولتى عنوان نمود" نامه 
شــماره 95/35/2496 مورخ 95/9/6 منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرکرد و نامه شماره 93/05/24270 
مورخ 93/12/10 مدیرکل راه و شهرسازى چهارمحال و بختیارى و نیز نامه شماره 95/35/2360 مورخ 
95/8/22 سرپرستى منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرکرد همگى حاکى از آنست که ملک مذکور، مشمول 
اراضى ملى نبوده و جزء مســتثنیات بوده و به لحاظ نظریه تکمیلى کارشناسان نیز پاسخ به وضعیت ثبتى 
امالك به عهده اداره ثبت محل است که اداره ثبت اسناد و امالك نیز آنرا فاقد پرونده ثبتى اعالم داشته 
النهایه نظر به جمیــع اوراق و محتویات پرونده به نظر این دادگاه ملک فوق الوصف، مشــمول اموال در 
اختیار ولى فقیه بوده که با استناد به ماده 8 قانون زمین شــهرى و بند 3 ابالغیه شماره 1/19718 مورخ 
90/10/25 دفتر مقام معظم رهبرى و بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضاییه حکم به ضبط 
آن به نفع ســتاد اجرایى فرمان امام(ره) صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى 
قابل اعتراض در این دادگاه مى باشد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146. م الف: 216899 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون 

اساسى اصفهان /5/373
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970367800051 شماره پرونده: 9509983751400468 شماره بایگانى شعبه: 
970005 پرونده  کالســه 9509983751400468 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان تصمیم 

نهایى شماره 9709970367800051 خواهان: ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) با نمایندگى آقاى 
حسین تحقیقیبه نشــانى اصفهان خواندگان: 1- آقاى مجید نورى دستجردى به نشانى دستگرد برخوار 
بلوار معلم فروشگاه کاشى نورى 2- خانم مهین الســادات امین به نشانى 3- آقاى محمدعلى برومند به 
نشانى تهران خ شریعتى خ هدایت پ 98 خواسته: ابطال سند رسمى گردشکار: دادگاه با بررسى جمیع اوراق 
و محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به طرفیت: 1- مهین السادات 
امین 2- محمدعلى برومند 3- مجید نورى دستجردى به خواسته: ابطال وکالتنامه شماره 595276 مورخ 
91/6/8 و ابطال وکالتنامه شــماره 162567 مورخ 92/7/14 و ابطال سند رسمى شماره 165672 مورخ 
93/11/19 و ابطال سند رسمى شماره 165673 مورخ 93/11/19 نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 
32066 مورخ 73/9/5 صادره از دادگاه ویژه رســیدگى به پرونده هاى موضوع فرمان مطاع، کلیه اموال 
مهین السادات امین به نفع ستاد اجرایى فرمان امام(ره) تملک گردیده است لکن حسب مستندات ضمیمه 
شده در پرونده و طى وکالتنامه شماره 595276 مورخ 91/6/8 و وکالتنامه 162567 مورخ 92/7/14 و سند 
رسمى شماره 165672 مورخ 93/11/19 مقدار ده فنجان مشاع از شانزده و دو سوم مشاع از 120 فنجان 
یک طاق از 32 طاق آب و امالك مزرعه دســتجرد پالك ثبتى 433 اصلى واقع در بخش 16 اصفهان و 
براساس سند رسمى شماره 165673 مورخ 93/11/19 مقدار شــش و دو سوم فنجان مشاع از شانزده و 
دو سوم مشاع از 120 فنجان یک طاق از 32 طاق آب و امالك مزرعه دستجرد پالك ثبتى مذکور تحت 
مالکیت خانم مهین السادات امین به آقاى مجید نورى دســتجردى انتقال یافته است علیهذا از آنجا که 
سابقًا کلیه اموال مشارالیها به نفع ستاد اجرایى فرمان امام(ره) تملک گشته، نقل و انتقاالت صورت گرفته 
فاقد اعتبار بوده و حکم به ابطال وکالتنامه هاى فوق الذکر و همچنین حکم به ابطال اســناد رسمى فوق 
االشعار صادر و اعالم مى دارد. رأ ى صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در این دادگاه مى 
باشد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان، طبقه اول 

اتاق شماره 146. م الف: 216898 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /5/374
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970367800052 شماره پرونده: 9709980367800011 شماره بایگانى شعبه: 
970013 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام ره با نمایندگى آقاى رضا سلطانى بیدگلى فرزند جواد 
به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان حکیم نظامى خیابان حسین آباد 
پالك 40 ستاد اجرائى فرمان امام خواندگان: 1- آقاى نجات اله ریحانیان فرزند باروخ به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مصادره اموال گردشکار: دادگاه با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
درخواست ستاد اجرائى فرمان امام (ره) بشماره 5309 مورخ 97/1/19 مبنى بر تعیین تکلیف شش دانگ 
پالك ثبتى 301/15176 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان بنام نجات الــه ریحانیان فرزند باروخ کلیمى، 
نظر به اینکه حسب جوابیه استعالم ثبتى بشماره 103/95/1850/26 مورخ 95/6/17 ثبت اسناد و امالك 
شاهین شهر پالك مارالذکر بنام مشارالیه سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و جوابیه اداره ثبت احوال 
مورخ 96/3/29 نیز گویاى آنســت که مشارالیه فوت نموده و شناســنامه اش فاقد تحوالت مى باشد. از 
سوى دیگر اداره گذرنامه نیز اعالم داشته که وى هیچگونه سابقه ترددى از سال 1374 تاکنون نداشته و 
وکیل یا سرپرستى تعیین ننموده و اموالش در معرض تضییع و سوء استفاده جاعلین و متصرفین مى باشد. 
شایان ذکر اســت که اموال برادر نامبرده بنام ســلیمان ریحانیان قبًال به موجب دادنامه شماره 82/212 
مورخ 82/7/5 بلحاظ احراز خروج از ذمه و نیز اموال خواهران و برادران دیگر نیز ضبط شده است علیهذا 
با توجه به عدم حصول نتیجه از نشر آگهى در روزنامه و احراز رهاشدگى اموال مشارالیه و شمولیت اموال 
در اختیار ولى فقیه با اســتناد به بند 2 و تبصره ماده یک قانون نحوه  اجراى اصل 49 قانون اساسى و ماده 
13 آئین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 و بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم 
قوه قضائیه حکم به تملک پالك ثبتى صدرالذکر بنفع ســتاد اجرائى فرمــان امام (ره) صادر و اعالم مى 
دارد تا در صورت مراجعه وراث و اثبات موضوع وفق موازین اقدام گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 
قانونى قابل واخواهى در این دادگاه مى باشــد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شــماره 146. م الف: 216897 اسدى- رئیس دادگاه ویژه 

اصل 49 قانون اساسى اصفهان /5/375
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970367800053 شماره پرونده: 9709980367800012 شماره بایگانى شعبه: 
970014 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام ره با نمایندگى آقاى رضا سلطانى بیدگلى فرزند جواد 
به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان حکیم نظامى خیابان حسین آباد 
پالك 40 ســتاد اجرائى فرمان امام خواندگان: 1- آقاى شــمعون کلیمى زکریاى کلیمى فرزند یهودا به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مصادره اموال گردشکار: دادگاه با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده، 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص درخواست ستاد اجرائى فرمان امام (ره) بشماره 5317 مورخ 97/1/19 مبنى بر تعیین تکلیف 
شش دانگ پالك ثبتى 301/15174 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان، نظر به اینکه پالك مذکور بداللت 
جوابیه استعالم ثبتى شــماره 103/96/93/26 مورخ 96/1/19 ثبت شاهین شــهر، بنام شمعون کلیمى 
زکریاى کلیمى فرزند یهودا ســابقه ثبت و صدور سند دارد و جوابیه اســتعالم ثبت احوال مورخ 96/3/8 
حاکى از آنست که مشــارالیه فوت نموده و شناسنامه اش فاقد تحوالت مى باشــد و کارت ملى نیز اخذ 
ننموده و وضعیت وراث وى نامعلوم اســت همچنین بنا بر اعالم اداره گذرنامه، هیچگونه سابقه ترددى از 
سال 1374 نداشته لهذا با عنایت به بیم دخل و تصرف و تضییع اموال مشارالیه و بیم سوء استفاده از آن و 
نظر به نتیجه نشر آگهى و احراز رهائى اموال، با اســتناد به بند 2 و تبصره ماده یک قانون اجراى اصل 49 
قانون اساسى و ماده 13 آئین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 ق. اساسى و بخشنامه 
مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و ابالغیه دفتر مقام معظم رهبرى، حکم به تملک پالك ثبتى 
مارالذکر بنفع ســتاد اجرائى فرمان امام (ره) صادر و اعالم مى گردد. رأى صــادره غیابى و ظرف مهلت 
قانونى قابل واخواهى در این دادگاه مى باشــد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى  کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شــماره 146. م الف: 216896 اسدى- رئیس دادگاه ویژه 

اصل 49 قانون اساسى اصفهان /5/376
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970367800055 شماره پرونده: 9709980367800013 شماره بایگانى شعبه: 
970015 خواهان: ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) با نمایندگى آقاى رضا سلطانى بیدگلى فرزند 
جواد به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان حکیم نظامى خیابان حسین 
آباد پالك 40 ستاد اجرایى فرمان امام خوانده: آقاى وســگوم سحاگیان خونگى فرزند گالوست به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مصادره اموال گردشکار: دادگاه با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم 

رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به شماره 5310 مورخ 97/1/19 مبنى بر تعیین تکلیف 
پالك ثبتى 301/14690 بخش 16 ثبت اصفهان (شــاهین شــهر، مجتمع گلها) نظر به اینکه به داللت 
پاسخ استعالم ثبتى به شماره 103/96/3763/26 مورخ 96/10/06 شش  دانگ پالك ثبتى مذکور به نام 
وسکوم سحاگیان خونگى فرزند گالوست ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد. جوابیه اداره ثبت احوال 
به تاریخ 92/7/28 نامبرده فوق نموده و شناسنامه اش فاقد تحوالت مى باشد و وضعیت وراث وى نامعلوم 
است. اداره گذرنامه نیز اعالم داشته که مشارالیه هیچگونه ترددى از سال 1374 تاکنون نداشته و وکیل 
یا سرپرســتى نیز تعیین ننموده علیهذا از آنجا که اموالش در معرض تضییع بوده و بیم جعل و سوءاستفاده 
از آن مى رود و وراثى از ایشان شناسائى نشده و نشر اگهى نیز نتیجه اى در پى نداشته با استناد به بند 2 و 
تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه اجراى اصل 49 ق. اساسى و ماده 13 آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده 
هاى موضوع اصل 49 و مسنتبط از اصل 45 قانون اساســى و ماده 866 قانون مدنى و توجهًا به ابالغیه 
دفتر مقام معظم رهبرى حکم به تملک پالك ثبتى مارالذکر به نفع ســتاد اجرایى فرمان امام(ره) صادر و 
اعالم مى دارد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. اصفهان خ 
چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146.  م 

الف: 216895 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /5/377
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970367800056 شماره پرونده: 9709980367800008 شماره بایگانى شعبه: 
970010 خواهان: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) با نمایندگى آقاى محمد غفارى فارسانى فرزند 
على به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، حکیم نظامى، ابتداى خیابان حسین آباد، 
پالك 40 طبقه دوم اداره حقوقى و دعاوى ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) در استان اصفهان خوانده: 
خانم نوشین مودت فرزند روح اله به نشانى مجهول المکان خواســته: مصادره اموال گردشکار: دادگاه با 
بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به شماره 
5307 مورخ 97/1/19 مبنى بر تعیین تکلیف پالك هاى ثبتى فروعات 1270، 1266، 2541 و 1267 از 
76 اصلى بخش یک به نام خانم نوشین مودت فرزند روح اله به شماره شناسنامه 636 نظر به اینکه بنا بر 
جوابیه هاى استعالمات ثبتى از اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا، شش دانگ پالك هاى ثبتى مزبور به 
نام مشارالیها سابقه ثبت و صدور سند داشــته و جوابیه اداره ثبت احوال به شماره  13/101/6532 مورخ 
96/3/29 حاکى از آن است که شناسنامه وى فاقد تحوالت بوده و وضعیت وراث وى نامشخص مى باشد 
و از سوئى اداره گذرنامه اعالم داشته که وى هیچگونه سابقه ترددى از سال 1374 تاکنون نداشته است. 
حســب اعالم اداره اطالعات، نامبرده از اعضاى فرقه ضاله بهائیت است و هیچگونه وکیل یا سرپرستى 
تعیین ننموده- علیهذا با عنایت به اینکه اموال ایشان در معرض تضییع و سوءاستفاده قرار دارد و بیم جعل و 
تصرف مى رود و با استناد به بند 2 و تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه اجراى اصل 49ق. اساسى و ماده 13 
آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى و ابالغیه دفتر مقام معظم رهبرى 
مورخ 90/10/25 و مواد 1 و 5 و 8 اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49، 
حکم به تملک پالك هاى ثبتى مذکور فروعات از 76 اصلى بخش یک ثبت شهرضا به نفع ستاد اجرایى 
فرمان امام(ره) صادر و اعالم مى دارد. رأ ى صادره غیابى و ظرف مهلت قانونى قابل واخواهى در این دادگاه 
مى باشــد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 
اول اتاق شماره 146. م الف: 216894 اسدى رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /5/378

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9709970350400681 شماره پرونده: 9609980350400997 شماره بایگانى شعبه: 
961152 خواهان: آقاى محمدشــاه ســنائى کنیرانى فرزند رضا با وکالت خانم مهرنوش رزاززاده فرزند 
محسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان شــهر  اصفهان خ نیکبخت ساختمان مدیران واحد 
402 و خانم فریبا عرب لودریچه فرزند مرتضى به نشــانى اصفهان پل فلزى بوستان سعدى مقابل صدا 
و سیما ساختمان 52 طبقه سوم دفتر وکالت آقاى هوشنگ احمدیان خواندگان: 1- آقاى بهلول ظاهرى 
عبده وند فرزند اسدا... به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان امام خمینى، 
ك 74 ك خرداد پ 23، 2- خانم عظیمه محمدى عبده وند فرزند شــکرخدا به نشــانى استان اصفهان، 
شهرستان لنجان، زرین شهر، خ ســجاد، کوى عارف، پ 53 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمد شاه سنایى 
کتیرایى با وکالت خانم مهرنوش رزاز زاده به طرفیت خوانده خانم عطیه محمدى عبدى وندى و 2- آقاى 
بهلول ظاهرى عبده وند به خواسته مطالبه وجه 5 فقره چک به شــماره هاى 241845 الى 241849 به 
ترتیب به تاریخ هاى 95/12/24 و 96/1/24 و 96/2/24 و 96/3/24 و 96/4/24 بانک ملى شعبه بازار و 
با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوى نظر به 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ در زمان رسیدگى مورخه 97/4/26 حضور به هم نرسانده و اصوال دفاعى 
در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با احراز بقاء دین دعوى خواهان وارد تشخیص مستندا 
به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده استسفاریه تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا 
به پرداخت مبلغ 257/000/000 ریال و با احتســاب هزینه دادرســى حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز 
خسارت تاخیر تادیه بر مبناى شــاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاســبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم مى 
نماید این راى نسبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه مى باشــد و بعد از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان 
است. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 308. م الف: 216931 نصر رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  اصفهان /5/379

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710420352200181 شــماره پرونده: 9609980352200764 شماره بایگانى شعبه: 
960803 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه غیابى 9709970352200211 
محکوم علیه محمود اسفندیارى فرزند عزیز اله نشانى: تهران- خانى اباد نو- خ شهید لطیفى- خ میثاق 
شمالى (درختى)- نبش ك 20 یا شهید صحرابى- فروشــگاه پوشاك مولتى برند- پ 1 محکوم است به 
پرداخت مبلغ 473/400/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 16/735/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق محکوم له محمد نجیمى فرزند قاسم 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان عبدالرزاق بازار بزرگ روبرو مسجد 

ذولفقار فروشگاه محمد نجیمى کدپستى: 8147866369 شماره همراه: 09133147458 شماره ثابت: 
03132218496 کدملى: 5110564221. ضمنا پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز بر عهده 
محکوم علیه میباشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. 

م الف: 216956 شعبه22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (م جتمع شهید بهشتى) /5/380
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420352200173 شــماره پرونده: 9609980352200342 شماره بایگانى شعبه: 
960362 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه غیابى 9709970352200315 
محکوم علیه افشــین احمدى فرزند اسمعیل نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
270/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 10/618/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد محکوم له سعید خیراللهى حسین آبادى فرزند ایرج نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر- فروشگاه خیرالهى. 
ضمنا پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه میباشد. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان جى- چهارراه 
مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 216957 شعبه22 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (م جتمع شهید بهشتى) /5/381
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794700140 شــماره پرونده: 9509986794700655 شماره بایگانى شعبه: 
950655 شماره: 95- 1108 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794703815 محکوم علیه خدیجه بهارلوئى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/530/000 ریال بابت هزینه دادرسى و کارشناسى 
و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/08/10 لغایت تاریخ  اجراى حکم در حق خواهان 
احمد رحیمى فرزند مرتضى نشــانى: اصفهان- اصفهان خ مدرس پوریاى ولسى ك سیاوش ك مسجد 
ولیعصر پالك 6 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 216924 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /5/382

4000 مترمربــع از مــزارع شــرق 
اصفهان با گیاه کینوا زیر کشت رفت.

مدیــر جهــاد کشــاورزى جرقویه 
سفلى گفت: با همکارى کشاورزان 
این منطقه، 4000متــر مربع کینوا، 
به عنوان گیاهى مقــاوم در منطقه 

جرقویه سفلى کشت شد. 
على نیکبخــت افزود: ایــن گیاه به 
عنوان مادر همــه دانه هاى خوراکى 
و خاویــار گیاهى معروف اســت و 
جایگزین مناسبى به جاى نان و برنج 
و بهترین رژیم براى مقابله با دیابت 

نوع 2 است.
وى گفت: این گیاه در شرایط شورى 
آب باالى 8 دســى زیمنس بر متر 
جواب مى دهد و مى تواند در الگوى 
مناطق شــور و کم بــازده و گرم و 

خشک کشت شود.
نیکبخت بیان کرد: دوره کاشت این 
گیاه که بومى آمریکاى جنوبى است، 
صد روزه و با داشــتن مقادیر زیادى 
آهن، اسید فولیک، کلسیم و اسیدهاى 
آمینه، بــراى کنترل و پیشــگیرى 

بسیارى از بیمارى ها مناسب است.

کینوا؛ کشت جایگزین در 
اعضاى باند سه نفره اى که اقدام به سرقت از منازل مزارع شرق اصفهان

شهروندان مى کردند، در عملیات کارآگاهان پلیس 
آگاهى استان اصفهان دستگیر و به سرقت شش 
میلیارد ریــال طال و نقره از منــازل مردم اعتراف 

کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان اظهار کرد: در 
پى وقوع چندین فقره سرقت منزل در منطقه غرب 
شهر اصفهان، موضوع دستگیرى سارق یا سارقان 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهى 

استان قرار گرفت.
سرهنگ سعید سلیمیان افزود: کارآگاهان با انجام 
تحقیقات گســترده و بررســى آثار به جا مانده از 
ســارقان در محل هاى ســرقت دریافتند که این 

سرقت ها توسط اعضاى یک باند سه نفره صورت 
گرفته است.

این مقام مسئول عنوان کرد: سرانجام کارآگاهان 
با شناسایى هویت اعضاى این باند، طى هماهنگى 
با مقام قضائى وارد عمل شــده و در یک عملیات 
غافلگیرانه، هر ســه نفر که داراى سوابق کیفرى 

هستند را در مخفیگاه هاى خود دستگیر کردند.
سرهنگ سلیمیان با بیان اینکه دزدان منازل مردم 
در تحقیقات صورت گرفته به سرقت شش میلیارد 
ریال طال و نقره از 15 منزل در غرب شهر اصفهان 
اعتراف کردند، گفــت: در بازرســى از مخفیگاه 
متهمان، یک میلیارد ریال طال و نقره کشف و به 

مالباختگان بازگردانده شد.

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان اصفهان گفت: 
بیش از 500 کیلوگرم مرغ فاســد در یک مکان 

غیرمجاز در اصفهان کشف و ضبط شد.
حمیدرضا امیرى اظهار کــرد: طى بازدید صورت 
گرفته توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت 
عمومى و مواد غذایى شهرستان اصفهان از یک 
مکان غیرمجاز قطعه بنــدى، نگهدارى و عرضه 
فرآورده هــاى خام دامى بیــش از 500 کیلوگرم  

گوشت مرغ با شرایط نامناسب بهداشتى، کشف 
و ضبط و متخلفیــن به مراجــع قضائى معرفى 

شدند.
وى با بیان اینکه در این کارگاه همچنین نشــان 
تجارى جعل مى شد، افزود: در این کارگاه مقادیرى 
لیبل غیرمجاز کشف شــد که با توجه به بررسى 
بازرسان مشخص شد در این محل نشان تجارى 

جعل مى شده است. 

انهدام باند سارقان منزل در اصفهان
کشف 6 میلیارد ریال طال و نقره

کشف بیش از 500 کیلوگرم مرغ فاسد 
در اصفهان
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اهداى اعضاى جوان مرگ 
مغزى به بیماران نیازمند

اعضاى جـوان مرگ مغـزى در کاشـان بـه بیماران 
نیازمند عضو اهدا شد.

معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکى کاشان گفت: 
کبد، کلیه ها و نسـوج «محمد قزاآنى» 31 سـاله که 
در اثر تصادف دچار مرگ مغزى شـده بود، با رضایت 
خانواده انسـان دوسـتش بـه  بیمـاران نیازمند عضو 

اهدا شد.
محمـد حاجـى جعفـرى اظهـار کـرد: داوطلبـان 
اهداى عضـو مى تواننـد بـراى عضویت بـه پورتال

 www.ehda.ir  مراجعه کنند.

افزایش تولید تخم مرغ در 
شهرضا  

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان شهرضا از افزایش 
45 درصدى تولید تخم مرغ در این شهرستان خبر داد.

حمید رئیـس زاده اعالم کـرد: در حال حاضر شـش 
واحد مـرغ تخمگـذار در این شهرسـتان وجـود دارد 
و هـر روز 25 ُتن تخم مـرغ در این شهرسـتان تولید 

مى شود. 
وى همچنیـن میـزان تولید سـاالنه گوشـت سـفید 
در ایـن شهرسـتان را 20 هـزار ُتـن اعـالم کـرد 
و افـزود: در شـهرضا دو واحـد پـرورش پولـت و 
یـک واحد پـرورش مرغ مـادر وجـود دارد و سـاالنه 
20 هزار تن گوشـت سـفید در این شهرسـتان تولید 

مى شود.

خبر

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: اداره 
اوقاف و امور خیریه متأســفانه همیشــه در تأمین بودجه 
مســابقات قرآنى و برنامه هاى قرآنى با مشکالت مالى و 

اعتبارى مواجه بوده است.
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى اظهارکرد: به 
برکت پیروزى انقالب اسالمى امروز شاهد آن هستیم که 
همه دستگاه ها و ارگان هاى دولتى و غیر دولتى و اقشار 
مختلف جامعه براى حفظ و قرائت قرآن کریم باشور و نشاط 
مضاعفى فعالیت مى کنند و در مســابقات قرآن کریم نیز 

حضور گسترده اى دارند.
وى در ادامه گفت: اگر امروز دچار مشــکالت اجتماعى، 

فرهنگى و اقتصادى در کشور هستیم، به دلیل نبود انسجام 
و وحدت و همچنین فاصله داشتن با فرهنگ قرآن کریم 

در جامعه است.
 حجت االسالم و المسلمین صادقى به نیاز وقف هاى جدید 
با موضوع قرآن کریم براى ترویج وحى الهى اشاره کرد و 
گفت: اداره اوقاف و امور خیریه متأسفانه همیشه در تأمین 
بودجه مسابقات قرآنى و برنامه هاى قرآنى با مشکالت مالى 
و اعتبارى مواجه است و براى تأمین این هزینه ها و ترویج 
فرهنگ قرآن کریم نیز کمیته هاى یاوران وقف بامحوریت 
قرآن کریم ایجاد کرده تا این امر زمینه را براى فعالیت هاى 

بیشترى قرآنى فراهم کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
حدود 400 دوربین تا پایان مردادماه در شهر اصفهان نصب 

مى شود. 
علیرضا صلواتى اظهار کرد: این دوربین ها شامل دوربین هاى 
نظارت تصویرى، ثبت تخلف ســرعت، ثبت تخلف عبور 
از چراغ قرمز و توقف روى خــط عابر پیاده  و ثبت تخلف از 
مســیرهاى ویژه عبور از BRT اســت. وى افزود: کدهاى 
تخلفات از پلیس راهور اخذ و مورد تست و آزمایش قرار گرفته 
است بر این اساس، تا پایان مردادماه دوربین ها در سطح شهر 
نصب خواهد شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه تأثیــر دوربین هاى نظارت تصویرى 

در نظم دهى و قانونمندى شهر بى نظیر بوده است، گفت: 
با نصب دوربین هاى نظارتى، تخلفات ســرعت 70 درصد 
کاهش داشته و به یک سوم گذشته رسیده است. صلواتى 
خاطرنشــان کرد: تخلفات عبور از چراغ قرمز و توقف روى 
خط عابر پیاده نیز  85 درصد کاهش داشــته است ونصب 
دوربین ها و همکارى شهروندان به کاهش جرائم و تأمین 
ایمنى شهر کمک کرده است.وى بیان کرد: شاید تلقى شود 
نصب دوربین ها به منظور افزایش جرائم انجام مى شود، این 
در حالى است که ســهم ناچیزى از این جرائم به شهردارى 
مى رسد و حتى ظرف دو سال گذشته، این مبلغ نیز به صفر 
رسیده است و شهردارى هیچ نفعى از جریمه کردن نمى برد.

400 دوربین تا پایان ماه 
در اصفهان نصب مى شود

مشکالت اوقاف براى تأمین 
بودجه مسابقات قرآنى

اخطار اجرایى
شماره: 690/96 ش8ح- به موجب راى شــماره 75 تاریخ 97/2/15 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مصطفى رجبى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال برابر اصل خواسته و مبلغ 67/000 ریال 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از تاریخ 11/1 /96 تا زمان وصول در حق محکوم له  مصطفى براتى 
ارداجى فرزند برات به نشــانى مخابرات فرعى 11 پ 53 هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 218092 اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /5/392
ابالغ راى

شماره پرونده: 128/97 ش9ح شــماره دادنامه: 242-97/5/6 خواهان: محمدرضا اریکه فرزند 
خدایار به نشانى شاهین شــهر گلدیس خ طیب 1 فرعى 1 شــرقى خوانده: اسماعیل صادقیان به 
نشــانى مجهول المکان موضوع: الزام تنظیم سند خودرو به شــماره پالك 168ب26 ایران 44 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه نهم به تصدى امضاکنندگان زیر تشــکیل اســت و با توجه به 
محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دادخواســت خواهان محمدرضا اریکه به طرفیت خوانده اسماعیل 
صادقیان به خواسته الزام به تنظیم سند رســمى خودرو به شماره پالك 168ب26 ایران 44 مقوم 
به 100/000/000 ریال، شورا با مالحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمى رونوشت 
مصدق قرارداد اســتنادى که حاکى از انتقال خودرو موضوع دعوى به موجب عقد بیع به خواهان 
اســت و اظهارات خواهان و اینکه خوانده علیرغم نشر آگهى اخطاریه ابالغ در جلسه حضور نیافته 
و دفاعى نکرده است و ســند مدرکیه خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده است و پاسخ استعالم 
از پلیس راهور که حاکى از مالکیت رســمى خوانده است و اینکه انتقال ســند از آثار بیع است؛ لذا 
دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 219 و 220 و 362 و 237 قانون مدنى و مواد 198 و 
515 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال سند رسمى خودرو به شماره انتظامى 168ب26 ایران 44 به نام خواهان صادر مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 218113 
اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/393

ابالغ راى
شــماره پرونده: 59/97 ش11ح شــماره دادنامه: 223-97/4/26 خواهان فرهاد بهشتى فرزند 
عبدالرسول به نشانى خ فردوســى بین فرعى 15 و 16 غربى، فروشگاه امرســان خوانده: مهناز 
مظاهرى فرزند عباسعلى به نشانى شاهین شهر شهرك امام حسین، خ حر پ 29 واحد 3 خواسته: 
تقاضاى مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال به استناد یک فقره سفته، خســارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق و به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از انجام مراحل قانونى در شعبه یازدهم شوراى حل اختالف، با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص 
دادخواست فرهاد بهشتى به طرفیت مهناز مظاهرى به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال، بابت 
اصل خواسته به استناد یک فقره سفته به شماره 159315- 96/12/28 به انضمام هزینه دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه مستندات ابرازى خواهان بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان 
خواسته داللت دارد و نامبرده با ابالغ قانونى/ واقعى اخطاریه در جلسه مقرر حضور نیافته و دلیلى بر 
پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته، شورا با استصحاب بقاى دین، استحقاق خواهان را 
بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده به استناد ماده 1301 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 
از قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
375/000 ریال بابت هزینه دادرسى و در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجراى حکم که محاســبه آن با دایره اجراى احکام است در حق خواهان محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن 
ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 218119 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/394

حصروراثت 
سهیال چوپان ژاد نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 380 به شرح دادخواست به کالسه 530/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم فخار 
نجف آبادى بشناســنامه 637 در تاریخ 96/03/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سهیال چوپان نژاد نجف آبادى ش ش 380 ، 2. مهین 
چوپان نژاد نجف آبادى ش ش 5 ، 3. منصور چوپان نژاد نجف آبادى ش ش 348 ، 4. مسعود چوپان 
نژاد نجف آبادى ش ش 535 ، 5. شهین شــکیبا ش ش 861 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 215740/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/383
 حصروراثت 

ناصرمحمدى داراى شناسنامه شماره 473 به شــرح دادخواست به کالسه 542/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین محمدى نجف 
آبادى بشناسنامه 20616 در تاریخ 97/02/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ناصر محمدى  ش ش 473 ، 2. مهدى محمدى ش ش 
31572 ، 3. نجمه محمدى ش ش 1254 (فرزندان متوفى)، 4. زهره محمدى ش ش 883 (همسر 
متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 215892/م الف 
رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/384

 ابالغ تبادل لوایح
شماره: 960436- درخصوص تجدید نظر خواهى خدیجه کریم زاده باردئى بطرفیت تجدید نظر 
خواندگان زهره بهالویى-حسین جوانمردى- سمیه قدیمى- بنیامین نادرى- افشین کبیرى-حمید 
یزدانى فرد-رسول تندران زنگنه- محبوبه انتشــارى- حمیدرضا امیدیان- مسعود ناصرى- نیما 
نوذرطیب- بهشــته جبار- حمید فرودى- حمید یزدانى فرد- اکبر کریم زاده- جواد طالب-على 
عسگرى- مهدى سلیمانى نسبت به دادنامه شــماره 9709973730200411 مورخ 97/03/31 
صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدید نظر خواهى به شما ابالغ 
میشود. مقتضى است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاســخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به 
دادگاه تحویل دهید. واال پرونده باهمین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. با توجه به مجهول 
المکان بودن تجدید نظرخواندگان ســمیه قدیمى- بنیامین نادرى-افشین کبیرى به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از  نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر الیحه دفاعیه خود را در این شــعبه ثبت و تحویل نمایند. 215901/ م الف مجتبى 

شفیعى-  مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/5/385
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مریم کاظمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده امین شیرالى به 
شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 264/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/18 ســاعت 3:30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه 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. 

215907/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/386
ابالغ  وقت رسیدگى

شــماره نامه:1397009000613751 شــماره پرونده: 9609983733600216 شماره بایگانى 
شعبه: 960469 موضوع: وقت رسیدگى مورخ 97/06/25 ساعت 11 صبح در محل دادگاه عمومى 
بخش مهردشت، شاکى:آقاى حسن خوشــبویى متشاکى: مهدى کرمى فرزند غالم اتهام: سرقت 
مقرون به آزار، با توجه به اینکه شــاکى شکایت خود را مبنى بر ســرقت مقرون به آزار علیه آقاى 
مهدى کرمى که مشارالیه مجهول المکان مى باشد اعالم نموده لذا حسب درخواست شاکى بدین 
وسیله وقت رسیدگى فوق به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت در روزنامه 
کثیرالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رســیدگى به اتهام در مورخه 97/06/25 ساعت 11 صبح در 
این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد. 217007/م الف 

قندهارى-مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/5/387
 حصروراثت 

قنبر رضا سلطانى داراى شناسنامه شماره 124 به شرح دادخواست به کالسه 384/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کرمعلى رضا سلطانى 
بشناسنامه 23 در تاریخ 97/04/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. زهرا رضا سلطانى فرزند حســین ش ش 55 (همسر متوفى) ، 2. قنبر 
رضا سلطانى ش ش 124 ، 3. فاطمه رضا سلطانى ش ش 1400 ، 4. تینا رضا سلطانى ش ش 1433 
، 5. لطفعلى رضا سلطانى ش ش 56 ، 6. الهه رضا سلطانى ش ش 304 ، 7. مینا رضا سلطانى ش 
ش 1080099174 8. بهرام رضا ســلطانى  ش ش  1080195890 (فرزندان متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 217010/م الف رئیس شعبه 

1 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/388
 حصروراثت 

خانم عروس ســوارى داراى شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواســت به کالسه 545/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى سبحانى فر 
بشناسنامه 3929 در تاریخ 97/04/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. عروس سوارى  ش ش 38 (مادر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبرده 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 217587/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/5/389
 ابالغیه

شــماره ابالغنامه: 9710103730101880 شــماره پرونده: 9609983730100781 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960787 ابالغ شــونده حقیقى: مهرى حاج نصرالهى به نشانى: مجهول المکان 
تاریخ حضور:ازتاریخ ابالغ 7روز محــل حضور: نجف آباد.کمربندى جنوبى-دادگســترى نجف 
اباد- مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هر مطلبى نفیا یا 
اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در 
غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.. 217592/م الف-شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/5/390
 ابالغیه

شــماره ابالغنامه: 9710103730101878 شــماره پرونده: 9609983730100781 شــماره 
بایگانى شعبه: 960787 ابالغ شــونده حقیقى: محمد جواد کاظمى به نشــانى: مجهول المکان 

تاریخ حضور:ازتاریخ ابالغ 7روز محــل حضور: نجف آباد.کمربندى جنوبى-دادگســترى نجف 
اباد- مهلت حضور: 7 روز  نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هر مطلبى نفیا یا 
اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در 
غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.. 217598/م الف-شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/5/391
 حصر وراثت 

آقاى جهانگیر کریمى داراى شناســنامه4به شــرح دادخواست کالســه 296/97از این دادگاه 
درخواســت حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایرج کریمى به شناسنامه 1در 
تاریــخ 96/3/19اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1-بى بى جان کریمیان فرزند اباز على ش.ش 6209729657 همسر متوفى 2-زینب 
کریمــى ش.ش6209792537 فرزند متوفــى 3-مریم کریمــى ش.ش6206798950فرزند 
متوفــى 4-فاطمــه کریمــى ش.ش 1170717764فرزنــد متوفى 5-زهــرا کریمى ش.ش 
6209806937فرزند متوفــى 6-محمد کریمى ش.ش 1160090238فرزنــد متوفى 7-بیژن 
کریمى ش.ش 6209781071فرزند متوفى 8-سهیال کریمى ش.ش 106فرزند متوفى 9-سمیه  
کریمى ش.ش12فرزند متوفى 10-مهوش کریمــى ش.ش6فرزند متوفى 11-جهانگیر کریمى 
ش.ش4فرزند متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد.م. الف 218498رئیس 

شعبه1حقوقى شوراى حل اختالف باغبهادران/5/395 
حصر وراثت

خانم محبوبه کریمى  بشناســنامه شــماره1160268177به شــرح دادخواســت به کالســه 
222/97از این شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
نایب حســین کریمى  بشناســنامه 590در تاریخ 97/2/22اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1-ابراهیم کریمى فرزند نایب حســین 
ش.ش2784ت.ت1366صادره از فارسان(پســر متوفى) 2-روح اله کریمى فرزند نایب حسین 
ش.ش1160404836ت.ت1379صادره از لنجان(پســر متوفى) 3-زینــب کریمى فرزند نایب 
حسین ش.ش1160125880ت.ت1369صادره از لنجان(دختر متوفى) 4-مریم کریمى  فرزند 
نایب حســین ش.ش4670162314ت.ت1371صادره از فارسان(دخترمتوفى) 5-زهره کریمى 
فرزند نایب حسین ش.ش46670162322ت.ت1371صادره ازفارسان(دختر متوفى) 6-محبوبه 
کریمى فرزند نایب حســین ش.ش1160268177ت.ت1373صــادره از لنجان(دختر متوفى) 
7-ماهى طالعلیخانــى   فرزند کریــم ش.ش684ت.ت1314صادره از فارســان(مادرمتوفى) 
8-محمد حسین کریمى فرزند غالمحسین ش.ش587ت.ت1304صادره از فارسان(پدر متوفى)
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد.م.الف218544رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/ 5/396
 حصر وراثت

آقاى احمد رضا حقیقى  بشناسنامه شماره879به شرح دادخواست به کالسه228/97ازاین شورا در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یار على حقیقى  بشناسنامه 7در 
تاریخ96/9/30قامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-حمید رضاحقیقى فرزند یار على ش.ش6222ت.ت1357صادره از اصفهان(پســرمتوفى) 
2-احمد رضــا حقیقى فرزند یار علــى ش.ش879ت.ت1355صادره از اصفهان (پســر متوفى) 
3-خدیجه  حقیقى فرزند یار على ش.ش951ت.ت1360صادره از اصفهان(دختر متوفى) 4-مریم 
حقیقى فرزند یار علــى ش.ش4611ت.ت1365صادره از لنجان(دخترمتوفــى) 5-مینا  حقیقى 
فرزند یار على ش.ش7644ت.ت1367صادره از لنجان(دختــر متوفى) 6-زهرا حقیقى فرزند یار 
على ش.ش1160194165ت.ت1370صادره از لنجان(دختر متوفى) 7-سمانه حقیقى  فرزند یار 
على ش.ش4680185953ت.ت1374صادره از اردل(دخترمتوفى) 8-سارا حقیقى فرزند یار على 
ش.ش 1160346747ت.ت1377صادره از لنجان(دختر متوفــى) 9-مهرى ضیائى چمگردانى 
فرزند رضاقلى ش.ش 80ت.ت1339صادره از اصفهان(همســر متوفــى)و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى در خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.م.الف218560رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/  5/397 
حصر وراثت

آقاى حسن طوقانى بشناسنامه شــماره943به شرح دادخواست به کالســه229/97ازاین شورا 
در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علــى مردان طوقانى 
بشناســنامه 110در تاریخ1397/3/9اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-حســین طوقانى فرزند على مردان ش.ش308ت.ت1351صادره 
از لنجان(پســرمتوفى) 2-حســن طوفانى فرزند على مــردان ش.ش943ت.ت1352صادره از 
لنجان(پسر متوفى) 3-اسماعیل طوقانى ریزى فرزند على مردان ش.ش153ت.ت1359صادره 
از لنجان(پسر متوفى) 4-مسلم طوقانى ریزى  فرزند على مردان ش.ش1782ت.ت1364صادره 
از لنجان(پســرمتوفى) 5-صادق طوقانــى ریزى فرزند على مــردان ش.ش1160077339ت.
ت1368صادره از لنجان(پسر متوفى) 6-فاطمه طوقانى ریزى فرزند على مردان ش.ش10345ت.
ت1362صادره از لنجان(دختر متوفى) 7-مریم طوقانى ریزى  فرزند على مردان ش.ش227ت.

ت1356صــادره از اصفهان(دخترمتوفــى) 8-فاطمه ســلیمیان ریزى فرزنــد محمود ش.ش 
209ت.ت1343صادره از لنجان(همســر متوفى)و ال غیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى در 
خواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.م.الف218750رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/  5/398 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم وقت رســیدگى- نظر به اینکه آقاى رسول سعیدى به طرفیت 
محمدرضا شیروانى جوزدان به خواســته مطالبه طلب تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول 

حقوقى ارجاع به کالسه 368/97 ش1 ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/06/24 ساعت 08:15 صبح 
وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و 
دستور دادگاه و به اســتناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرى االنتشار 
رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف 
شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید 
و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محســوب مى شود . م الف  525 مدیر دفتر شعبه اول 

حقوقى  فالورجان/ 5/399 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :960155  - اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شــماره 960155  اجرائى موضوع علیه آقاى احمد شــاه نظرى فرزند محمدباقر وله خانم فاطمه 
مرادیان زازرانى فرزند رجبعلى درتاریخ  سه شنبه 1397/06/06   به منظور فروش چهاردانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب منزل مسکونى ملکى آقاى احمد شاه نظرى واقع در فالورجان – زازران – 
شرکت گاز – کوى شکوفه (22) روبروى پارکینگ فتح پالك 6 کدپستى 13658 – 84671 که 
داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 
10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . 
ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 606/666/666 ریال ارزیابى 
شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شــماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده ده 
درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 545 اجراى احکام حقوقى فالورجان / 5/400 

حصر وراثت
آقاى سید کاظم محمدى باغوحوشى بشناسنامه شماره  28  به شرح دادخواست کالسه 97/843  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان سید عباس 
محمدى  بشناسنامه شماره 6  در تاریخ 1389/05  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند 
از :  1-سیدکاظم محمدى باغوحوشى شماره شناســنماه 28 نسبت فرزند 2-سید مجید محمدى 
باغوحوشى شماره شناســنماه 1377 نســبت فرزند 3-سید ســعید  محمدى باغوحوشى شماره 
شناسنماه 35 نسبت فرزند 4- ســید حمید محمدى باغوحوشى شــماره شناسنماه 1669 نسبت 
فرزند 5- سید روح اله محمدى باغوحوشى شــماره شناسنماه 468 نسبت فرزند 6- ربابه رشیدى 
باغوحوشى شماره شناسنماه 5 نسبت فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف  

540 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/5/401 
ابالغ رأى

دادنامه- شماره پرونده : 9609989653400431–  شماره بایگانى : 960598 –خواهان :خانم 
نجمه رفائى فرزند عبدالرحمن به نشانى اســتان اصفهان – شهرستان فالورجان – شهر بهاران 
شهر – اجگرد ك ش عسگرى  . خوانده : آقاى اســداله خیرآبادى فرزند امراله به نشانى  خواسته: 
ثبت واقعه ازدواج . اثبات زوجیت . دادگاه با توجه به  محتویات پرونده و نظریه قاضى مشــاور ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى خانم نجمه 
رفائى فرزند عبدالرحمن متولــد 1366/03/17 به کدملــى 3-216147 -111 به طرفیت آقاى 
اســداله خیرآبادى فرزند امراله تبعه افغانستان به خواســته اثبات رابطه زوجیت دائم با خوانده در 
مورخ 1382/08/02 و الزام وى به ثبت رســمى آن ، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى ، 
اظهارات و مستندات در خور توجه خواهان در جلسات رســیدگى مالحظه تصویر مصدق صورت 
قباله 1382/8/2 به شرح مضبوط در پرونده که به امضا شــهود رسیده است و همچنین رونوشت 
مجوز تردد بین شهرى فرزندان مشترك به اســامى علیرضا و کامران به ترتیب 1383/07/27 و 
1385/09/14 که نام خوانده به عنوان پدر آنها در آن قید شده اظهارات شهود تعرفه شده به شرح 
صورتجلســه مورخ 1397/05/06 که در مجموع حکایت از علقه زوجیت دائم فى مابین طرفین 
دارد و اینکه خوانده به رغم ابالغ از طریق نشر آگهى در هیچ یک از جلسات دادرسى حضور نیافته 
و دلیل و مدرکى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده است . بنابراین با اوصاف مذکور و النهایه نظریه 
موافق قاضى مشاور محترم دعوى معنونه را وارد د ثابت تشخیص مستندا به مواد 20 قانون حمایت 
از خانواده مصوب 1391/12/01 و 198 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر اثبات رابطه زوجیت 
دائم فى مابین طرفیــت به تاریخ 1382/08/02 وفق صورت قباله عــادى تنظیمى به جهت ثبت 
واقعه نکاح موصوف مى نمایــد ، رأى صادره غیابى وظرف مدت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى دراین شعبه بوده  و ســپس ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 539 حسین زراعتى – رئیس شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان فالورجان/ 5/402 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان نسترن شهریارى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى 
مهدى جعفرى به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 550/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/17 ساعت 10:30 
تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  
از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه 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. 218454/ م الف شــعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/5/403

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى
 اصفهان با اشاره به بازگشایى 10 روزه سد زاینده رود براى 
آبیارى و نجات باغات غرب اصفهان، گفت: همچنان نگران 
تامین آب شرب اصفهان هستیم، البته به بارش هاى پاییزه 

نیز امید داریم.
حسن ساســانى با بیان اینکه براى نجات 17 هزار هکتار 
باغات غرب اصفهان، آب زاینده رود رهاســازى مى شود، 
اظهار داشــت: پیش از این قرار بود آبیــارى باغات غرب 
اصفهان از طریق منابع آب هاى زیرزمینى به صورت سیار 
و با تانکر انجام شــود که به دلیل افت شدید آب هاى زیر 
زمینى و نبود منابع آبى، این باغات تحت تاثیر تنش شدید 

قرار گرفت.
وى افزود: این موضوع در شوراى هماهنگى حوضه آبریز 
زاینده رود در تهران مطرح و مقرر شد براى حفظ و نجات 
باغات غرب اصفهان که قدمت بسیار باالیى به خصوص در 
شهرستان خمینى شهر، نجف آباد و ... دارند، درحدود 30 
میلیون مترمکعب از ذخیره سد زاینده رود آب رهاسازى شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان با تاکید بر اینکه براى رسیدن آب به باغات غرب 
اصفهان، مسیر رودخانه به خصوص در محدوده بین سد چم 
آسمان تا سد نکوآباد باید هموار باشد، تصریح کرد: تحویل 
آب به گونه اى است که از سد نکوآباد به پایین، آبى تحویل 
داده نمى شــود و اصال آب زاینده رود به اصفهان نخواهد 
رســید. وى با بیان اینکه در این محدوده 30 کیلومترى، 
بندهاى سنگى وجود دارد که باید براى حرکت هموار آب 
برداشته شود، افزود: به محض اینکه این محدوده توسط 
کشاورزان شهرستان آماده شــود، شرکت آب منطقه اى، 
آب را از ســد زاینده رود براى حفظ باغات غرب اصفهان 

رهاسازى مى کند.

ساسانى با تاکید بر اینکه تا پایان هفته جارى آب از سد زاینده 
رود رهاسازى مى شود، اما روز آن هنوز مشخص نیست، 
اظهار داشت: مطابق برنامه، سد زاینده رود براى آبیارى و 
زنده ماندن باغات غرب اصفهان به مدت 10 روز باز خواهد 
بود، اما بعد از بسته شدن دریچه هاى سد، دیگر آبى براى این 

باغات وجود نخواهد داشت.
وى در پاسخ به این سوال که ”تا پیش از این به دلیل نگرانى 
شدید تامین آب شرب، احتمال بازگشایى زاینده رود براى 
کشاورزى و باغات صفر اعالم شده بود“، گفت: همچنان 

نگران تامین آب شرب اصفهان هســتیم، البته امیدوار به 
بارش هاى پاییزه نیز هستیم، اما واقعیت این است که 17 
هزار هکتار باغ به معناى ریه اصفهان در منطقه غرب در حال 
نابودى است و اگر این باغات از بین رود اصفهان عالوه بر 

آب، هواى خود را از دست خواهد داد.
معاون حفاظت و بهــره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با تاکید بر اینکه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه اى

 با ریسکى بزرگ اقدام به بازگشــایى آب زاینده رود براى 
آبیارى باغات غــرب اصفهان کرده اســت، تصریح کرد: 

تصمیم بازگشایى آب براى باغات غرب اصفهان به دلیل 
نیاز کشــاورزان به آب و با تایید جهاد کشــاورزى صورت 
گرفت. البته این کار با بازدید میدانى شرکت آب منطقه اى 

و تشخیص نیاز باغات به آب، به تهران منعکس داده شد.
وى در خصوص برداشــت هاى غیرمجاز در این مسیر که 
در زمان جارى بودن زاینده رود انجام مى شود، تاکید کرد: 
به طور قطع این برداشت ها با قطع برق پمپ ها و مسدود 
کردن انهار سنتى کنترل مى شود و با استقرار نیروهاى کافى 

از برداشت هاى غیرمجاز جلوگیرى خواهیم کرد.

تا پایان هفته جارى، آب سد 10 روز باز مى شود
رئیس جهاد دانشگاهى واحد صنعتى اصفهان گفت: 
ظرفیت هاى الزم براى بازگرداندن آب (عملیاتى 
کردن آب هاى ژرف) اصفهان را داریم و اگر حمایت 

شویم، حاضریم با هزینه خودمان آن را اجرا کنیم.
مرتضى تیمــورى اظهار کرد: جهاد دانشــگاهى 
اصفهان سه سال است که در مبحث آب وارد شده 
و کمیته اى با عنوان کمیته  آب جهاد دانشــگاهى 
تشکیل داده است که در آن کمیته، مأموریت مطالعه 
بر روى آب هاى ژرف به جهاد دانشــگاهى واحد 

صنعتى سپرده شد.
وى ادامه داد: ما با مطالعه و بررسى مقاله هاى بین 
المللى توانستیم به نتایج خوبى در مطالعات آب هاى 
ژرف برسیم و آمادگى خود را براى عملیاتى کردن
 آب هاى ژرف اعالم کنیم و همچنین این عملیات را 

در خراسان جنوبى آغاز کرده ایم.
رئیس جهاد دانشگاهى واحد صنعتى اصفهان افزود: 
در اصفهان نیز ظرفیت این را داریم که وجود یا عدم 
وجود آب را بررسى کنیم و سپس حجم و کیفیت آب 
را تخمین بزنیم و در پایان، نقاط بهینه براى حفارى 

را انتخاب کنیم.
وى بــا بیــان اینکــه تمــام ظرفیت هــا براى 
عملیاتــى کــردن آب هــاى ژرف بومى اســت، 
گفــت: تجهیزات بــراى این کار وارداتى اســت، 
اما نیروهــاى داخلى ظرفیت اجرایــى کردن این 
کار را دارنــد و ما با مکاتباتى که با اســتاندار انجام 
داده ایم، ایشــان را از این عملیات آگاه کرده ایم و 
پیشنهاد داده ایم با هزینه خودمان این کار را عملیاتى 
کنیم، اما اســتاندار جوابى به ما نــداده و ما منتظر 

جوابشان هستیم.

آمادگى استخراج آب از 
ژرفاى اصفهان
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آدرس دفتر نمایندگى استان: اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان . تلفن : 36635190 - 36630832 - 031 
آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 . تلفن : 88781317 - 88872200 - 021         

 تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید از امالك ( آقاى جعفرى ) : 09133114637

"شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شماره  97/55به فروش برساند، متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت 
اسناد مزایده از تاریخ 1397/05/16لغایت 1397/05/27  از  ساعت7 الى 13:30 به آدرس ذیل  مراجعه فرمایند.   " 

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ1397/05/27 مى باشد. 
ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ1397/05/30 در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

مزایده عمومى شماره 97/55فروش امالك مازاد
 بانک ملت استان اصفهان

توضیحات:           
الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت 40٪ پیش پرداخت ، 40٪ حداکثر 2 ماه بعد ( همزمان با تحویل ملک ) و 20٪ هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.
ج) در فروش هاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 

د) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

یف
مبلغ با احتساب  قیمت پایه متراژ (متر مربع)کاربرىکد شناسهرد

تخفیف
 شرایط 
اعیانعرصه توضیحات  آدرس فروش 

کاشان بلوار شهید مطهرى ابتداى کوچه شهید نقد ***2004174,901,000,000مسکونى1305769
بدیعى جنب شعبه تآمین اجتماعى

با وضعیت موجود ، داراى متصرف ، مسئولیت رفع تصرف و هزینه هاى مربوطه به 
عهده خریدار مى باشد

کاشان خ شهید رجایى خ شهید شریعتىنقد ***168/604,046,400,000مسکونى2305829
با وضعیت موجود ، داراى متصرف ، مسئولیت رفع تصرف و هزینه هاى مربوطه به 
عهده خریدار مى باشد ، متراژ  اعیانى ها به همراه دو پالك دیگر مجموعا 435 

مى باشد 

کاشان خ شهید رجایى خ شهید شریعتىنقد ***207/804,779,400,000مسکونى3305830
با وضعیت موجود ، داراى متصرف ، مسئولیت رفع تصرف و هزینه هاى مربوطه به 
عهده خریدار مى باشد ، متراژ  اعیانى ها به همراه دو پالك دیگر مجموعا 435 

مى باشد 
با وضعیت موجود ، داراى متصرف ، مسئولیت رفع تصرف و هزینه هاى مربوطه به عهده کاشان خ شهید رجایى خ شهید شریعتىنقد ***11202,800,000,000مسکونى4305831

خریدار مى باشد ، متراژ  اعیانى ها به همراه دو پالك دیگر مجموعا 435 مى باشد 
کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد ***99/151,735,125,000قدرالسهممسکونى5305801

طبقه اول
با وضعیت موجود ، داراى متصرف ، مسئولیت رفع تصرف و هزینه هاى مربوطه به 

عهده خریدار مى باشد
کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد***98/841,433,180,000قدرالسهممسکونى6305796

با وضعیت موجودزیرزمین

کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد***99/151,437,675,000قدرالسهممسکونى7305797
با وضعیت موجودزیرزمین

کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد***98/841,877,960,000قدرالسهممسکونى8305798
به انضمام پارکینگ و انبارى با وضعیت موجودطبقه همکف

کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد***99/151,883,850,000قدرالسهممسکونى9305799
به انضمام پارکینگ و انبارى با وضعیت موجودطبقه همکف

کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد***98/841,729,700,000قدرالسهممسکونى10305800
با وضعیت موجودطبقه اول

کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد***98/841,798,888,000قدرالسهممسکونى11305802
با وضعیت موجودطبقه دوم

کاشان بلوار مطهرى کوچه بیان10 مجتمع سید نقد***99/151,804,530,000قدرالسهممسکونى12305803
با وضعیت موجودطبقه دوم

کاشان خیابان طالقانى خیابان آزادگان کوچه نقد***256/54442,442,500,000مسکونى13305770
با وضعیت موجود ، عرصه موقوفه مى باشدنرگس 9        بن بست مرآت پالك 20

 کاشان بلوار شهید مطهرى مقابل بریدگى نقد***100/2363/1614,935,000,000تجارى مسکونى14305789
با وضعیت موجودمقابل ترانس برق پالك 165 

نقد***238/7112,900,000,000قدرالسهممسکونى15305945
اصفهان خیابان عالمه امینى شرقى بن بست 
مهران (فرعى 9) انتهاى کوچه مجتمع بهاران 

طبقه اول
به انضمام پارکینگ و انبارى با وضعیت موجود

کاشان ناجى آباد خیابان پیروزى خیابان میالد نقد***2502782,300,000,000مسکونى16305751
با وضعیت موجود29 شرقى پالك 38

کاشان آران و بید گل روستاى فخره کوچه نقد***312230793,500,000مسکونى17305844
با وضعیت موجودشهید باهنر    پالك 5

کاشان بادرود خ امام خمینى بعداز بانک ملى نقد***342/52741,500,000,000مسکونى18304417
با وضعیت موجودکوى 7 تیر پالك 24

کاشان بادرود روستاى عباس آباد مزرعه نقد5473018229,526,300,0008,573,670,000زراعى گاودارى19304567
با وضعیت موجوداحمدى

نقد92/61,350,000,0001,147,500,000قدرالسهممسکونى20305258
اصفهان بهارستان بلوار ایثار جنوبى خیابان 
هامون بعداز اروند محله 4 مجتمع مسکونى 

ارغوان پالك 686 طبقه سوم
به انضمام انبارى با وضعیت موجود

اصفهان بهارستان بلوار بهشت خیابان فرشته نقد160175/22,950,000,0002,507,500,000مسکونى21305352
با وضعیت موجودانتهاى خیابان الوند نبش کوچه الوند پالك 508

نقد35924681/515,230,125,00012,945,606,250مسکونى2210481
 هرند میدان گلها  بلوار میرداماد بلوار بهار 

خیابان مهر  بین رسالت 6 و 8 مجموعه 56 
واحدى

با وضعیت موجود ، ملک به صورت نیمه ساز مى باشد

اصفهان خیابان شمس آبادى جنب بیمارستان نقد93/52,898,500,0002,463,725,000قدرالسهممسکونى23304282
با وضعیت موجودسینا بن بست نواب مجتمع ترمه طبقه سوم 

اصفهان خیابان احمد آباد نبش کوچه رحیم زاده نقد660/261726/13102,124,000,00086,805,400,000تجارى ادارى_24
با وضعیت موجود ، فروش22 واحد ادارى و 4 واحد تجارى به صورت یکجا مجتمع نور

اصفهان خیابان 22 بهمن شمال باغ غدیر نقد اقساط***136/593,687,930,000قدرالسهممسکونى2510141
به انضمام پارکینگ و انبارى با وضعیت موجودخیابان کوثر بوستان 12 پالك 64 طبقه دوم

اصفهان خیابان آیت اله کاشانى نرسیده به نقد اقساط***163/36163/416,336,000,000تجارى261674
با وضعیت موجودمیدان جمهورى محل سابق شعبه بانک ملت

سمیرم حناء خیابان امام خمینى جنب مسجد نقد اقساط***242699/256,010,500,000تجارى مسکونى271849
با وضعیت موجود امام حسین (ع) محل سابق بانک ملت

نقد و اقساط

  پیش کاربرى
نرخ سود تعداد اقساط (ماه)پرداخت

اقساط

مسکونى ،  تجارى ، 
٪40ادارى ، سرقفلى
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24٪12
36٪13
48٪14
60٪15


