
شهردارى مشکات در نظر دارد با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشکات یک باب ساختمان 
تجارى تحت تملک خود واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به صورت رهن یا اجاره به 
متقاضیان واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى با در دست داشتن 
اصل فیش بانکى به مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 1628071434 بانک تجارت شعبه مشکات 

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

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

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

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

1- آسفالت معابر B شهردارى و محله 7 منظریه
- مبلغ اولیه اعتبار: 15/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 750/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/06/10
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 97/06/11

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/06/25
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تســلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

آگهى مزایده رهن یا اجاره ساختمان تجارى
شماره 2556- 97 مورخه 97/05/22

آگهى مناقصه 

روابط عمومى شهردارى مشکات

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

چاپ اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیأت مدیره سازمان و 
نظریه کارشناسى در نظر دارد نسبت به اجاره بهره بردارى جایگاه سى ان جى جنب پارکینگ 

کامیونداران از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
لذا متقاضیــان مى توانند بــه واحد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شــاهین شــهر بلوار 
جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده 
اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/06/13 به دبیرخانه 
حراست سازمان تحویل نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031 این 

سازمان تماس حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر 

چاپ اول

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

صادق شهبازى- شهردار حنا

چاپ دوم
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 دولت باید سرکار بماند دولت باید سرکار بماند
 و با قدرت، وظایف خود را  و با قدرت، وظایف خود را 
در حل مشکالت  انجام دهددر حل مشکالت  انجام دهد

 من نمى گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکالت اقتصادى اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام تر و قوى تر 
باشد، تحریم ها تأثیر زیادى نخواهد داشت

مبلغ 18 میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن هم در حالى که براى تهیه ارز مشــکل داریم، بر اثر بى تدبیرى، به افرادى واگذار شد و برخى از آن سوء 
استفاده کردند. این موارد مشکالت مدیریتى است و ارتباطى با تحریم ها ندارد.

همه بیشتر به دنبال آن فردى هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالى که تقصیر عمده متوجه آن فردى است که ارز یا سکه را با بى تدبیرى عرضه 
کرده است.

برخى درخصوص فساد به گونه اى صحبت مى کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعاى فساد سیستمى و فراگیر مى کنند در حالى که اینگونه نیست.
اگر در همین قضایاى ارز و سکه، نظارت و دقت و پیگیرى الزم انجام مى گرفت، راههاى فساد مسدود مى شد.

تأکید مى کنیم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
جنگى رخ نخواهد داد چرا که ما مثل گذشته هیچ وقت شروع کننده جنگ نخواهیم بود و امریکایى ها هم حمله را آغاز نمى کنند چون مى دانند که 

صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد زیرا جمهورى اسالمى و ملت ایران ثابت کرده اند به هر متعّرضى، ضربه بزرگ ترى وارد خواهد کرد.
با توجه به فرمول امریکایى ها در مذاکره، هر دولتى در جهان با آنها مذاکره کند، دچار مشکل مى شود مگر جهت گیرى هایش با واشنگتن یکى باشد 

که البته دولت فعلى امریکا حتى به اروپایى ها هم زور مى گوید.
حتى اگر به فرض محال قرار بود با امریکایى ها مذاکره اى کنیم قطعاً با دولت فعلى هرگز مذاکره نمى کردیم.

ما فقط وقتى مى توانیم وارد بازى خطرناك مذاکره با امریکا شویم که از لحاظ اقتصادى و سیاسى و فرهنگى به اقتدار مورد نظرمان برسیم و فشارها 
و هوچى گرى هاى او نتواند در ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره قطعاً به ضرر ما تمام مى شود و ممنوع است.

جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کردعمده مشکالت اقتصادى اخیر مربوط به عملکردها است

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران  نفر از اقشار مختلف مردم: 
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هنوز مشخص نیست چه کسى قرار است ریاست جلسات 
سه شنبه هاى داغ طبقه هشتم ساختمان کوثر را به عهده 
بگیرد. 27 روز از آخرین نشست خبرى سخنگوى دولت 
و 13 روز از موافقت با استعفاى نوبخت مى گذرد ولى هنوز 
جانشین او اعالم نشده است. در واقع سه هفته پیاپى است 
نشست خبرى از سوى دولت برگزار نشده است و هنوز 

تکلیف سخنگوى جدید دولت مشخص نشده است.
شاید جلســات آقاى ســخنگو معموًال با زیرکى خاص 
نوبخت عایــدى چندانى براى خبرنگاران نداشــت اما 
به هر صورت ارائه آمارهاى درســت از اقدامات دولت 
و شفافســازى و روشــن کردن برخى مواضع دولت به 

خصوص در شــرایط کنونى کشــور مى توانست کمى 
فضاى رسانه اى را تحت تأثیر قرار دهد اما حاال که دولت 
بى سخنگو اســت شــایعات علیه روحانى و اطرافیانش 
هر روز مى تواند بیشتر شــده و به دولت و کشور ضربه 

وارد کند.
به هر ترتیب امروز سه شنبه 23 مرداد است و باید دید آیا 
این هفته هم دولت سخنگویى نخواهد داشت یا اینکه 
هر چه زودتر تکلیف پل ارتباطى دولت با رسانه ها و مردم 
مشخص مى شود تا بسیارى از سئواالت و مشکالتى که 
به خصوص در هفته هاى پرالتهاب اخیر انباشته شده اند 

سرانجام پاسخگویى از سوى دولت پیدا خواهند کرد.

رشد قیمت ارز این روزها به هیچ کاالیى رحم نمى کند و 
همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داده است، از کاالهاى 
ضرورى گرفته تا ســبد خانوار و حتى سیگار! نوسانات 
ارزى کشور نه تنها بر سیگارهاى خارجى و وارداتى، بلکه 
بر قیمت ســیگارهاى داخلى نیز تأثیر بسزایى گذاشته 
است؛ ســیگارهاى داخلى با رشد قیمت 100درصدى و 
در برخى بیش از 330درصد مواجه بوده است. یک مقام 
مسئول شرکت دخانیات مى گوید: بیش از 80درصد مواد 
اولیه شــرکت هاى دخانیات خارجى هستند و نوسانات 
ارزى تأثیــر مســتقیمى روى افزایش قیمت ســیگار 
مى گذارد، از طرفى دالالن با احتکار سیگار باعث تشدید 

این وضعیت مى شوند.
مصرف ســیگار در ایران بالغ بر 65 میلیارد نخ در سال 
ارزیابى شده اســت، که از این مقدار حدود 50 درصد آن 
به صورت تولیدات شــرکت هاى داخلى مانند شرکت 
دخانیات ایران (نمایندگى برند هاى بهمن، تیر و...) است 
و 50 درصد باقیمانده شامل واردات قانونى و بخش عمده 

آن را قاچاق تشکیل مى دهد.
به طور مثال سیگار بهمن کوچک که تا پیش از گرانى ها 
به صورت عمــده قیمت هــر باکس آن کمتــر از 50 
هزارتومان عرضه مى شد در حال حاضر با قیمتى بیش از 

105 هزارتومان در بازار به فروش مى رسد.

دولت
 فعالً «سخنگو» ندارد

چرا سیگار 
گران شد؟

مخالفت با درخواست 
احمدى نژاد براى برگزارى تجمع 
   ایلنا |طبق اعالم یکى از مسئوالن وزارت کشور، به 
لحاظ فقدان شرایط قانونى، استاندارى تهران با درخواست 
احمدى نژاد براى برگزارى تجمع موافقت نکرد. محمود 
احمدى نژاد چندى پیش در صفحه تلگرام خود خواستار 
برگزارى تجمع شده بود. به نوشته کانال تلگرام منسوب 
به احمدى نژاد هدف از این تجمع، اعتراض به اقدامات و 
«تهدیدات دولت آمریکا» و «دخالت هـاى پیدا و پنهان 
دولـت انگلیس» در امـور داخلـى ایـران و «اعتراض به 
سوءتدبیرها و ضعف هاى مدیریتى و اشتباهات مکرر در 

تصمیمات کالن کشور» اعالم شده بود.

بازداشت شهردار و
 7 کارمند شهردارى زابل

   تسنیم | فرماندار زابل جزئیات دستگیرى شهردار 
و هفت کارمند شـهردارى زابل را تشریح کرد.  هوشنگ 
ناظرى اظهار کرد: شهردار زابل به همراه هفت کارمندش 
در راستاى مبارزه با فساد مالى دستگیر شده اند. وى با بیان 
اینکه پرونده این افراد کامل شـده و بازجویى ها در حال 
حاضر در حال انجام است، اضافه کرد: دستگیرى این افراد 

به دلیل مشکالت مالى در حوزه شهردارى بوده است.

در آستانه استیضاح
   پانا | طرح اسـتیضاح وزیر اقتصـاد در صحن علنى 
مجلس اعالم وصول خواهد شـد. با استناد به ماده 219 
آیین نامه داخلى مجلس شـوراى اسـالمى و با توجه به 
اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد، 40 امضا دارد و حداقل 
امضاهاى مورد نیـاز براى انجـام اسـتیضاح وزیران ده 
امضاست، بنابراین در جلسه روز یک شنبه مورخ 28 مرداد 
ماه طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعالم وصول خواهد شد.

تکذیب ادعاى جنجالى
   جمـاران | ویدئویى از یک مقام سابق روس دست 
به دست مى شود که در آن وى مدعى شده که ایران در 
زمان مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى به کاهش سهم 
خود از دریاى خزر از 50 به 20 درصد رضایت داده است. 
رضا نصرى، حقوقدان بین المللى مؤسسه عالى مطالعات 
بین المللى ژنو در صفحه توییترى خود نوشـت: «"صفر 
اُف" مى گوید سال 1996در اولین جلسه، ایران صحبت 
از 20 درصدکرد! صحیح نیسـت. 1) 1996 اولین جلسه 
نبود؛ 2) سال 1995 ایران و روسیه در یک بیانیه مشترك 
اعالم کردند فقط معاهدات 1921 و1940 معتبر هستند؛ 
3) سال 1997 ایران مجدداً طى نامه اى به سازمان ملل 

برهمین موضع مشترك تأکید کرد!»

غیبت 5 ماهه ناوهاى آمریکا
   فارس | اطالعـات حرکت نیـروى دریایى آمریکا و 
گفته هـاى مقام هاى آمریکایى نشـان مى دهد این کشـور 
بیش از پنج ماه است که در خلیج فارس ناو هواپیمابر ندارد 
و حضور دریایـى خود در منطقه را به اسـتقرار ناوشـکن ها 
و کشـتى هاى موشـک انداز محـدود کرده اسـت. کاهش 
حضور نیروى دریایـى آمریکا در خلیج فـارس تنها به نبود 
ناو هواپیمابر محدود نیسـت و تعداد کشـتى هاى جنگى و 
ناوشکن هاى آمریکایى هم در این منطقه کاهش یافته است.

حاشیه اى برتراژدى
   خبـر آنالیـن | نوجوانانـى کـه در دریاچـه اى 
در گرجسـتان غـرق شـدند در صحـت کامـل هوش و 
حـواس بوده انـد و قربانى یک سـودجویى هسـتند. دو 
نوجوان فوتبالیست یزدى که همراه با تیم فوتبال مدرسه 
فوتبالشـان به یزد برده شـده بودند تا احتماًال مسئوالن 
تورشـان بتوانند از دالرهاى مسـافرتى شـان اسـتفاده 
کنند در صحت کامل بوده اند. خانواده هایشـان شـایعه 
تلـخ اسـتفاده از مشـروبات الکلـى را به شـدت تکذیب 
کرده اند. «خبرورزشـى» این ماجرا را به نقل از مقامات 
مسئول و خانواده ها به شدت تکذیب کرده است اما آنچه 
باعث این حادثه تلخ شده، زمین باتالقى دریاچه اى بوده 

که دو نوجوان براى گرفتن توپشان به آب کشانده بود.

خبرخوان

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى صبح 
دیروز در دیدار هزاران نفر از قشــرهاى مردم از استان هاى 
مختلف در سخنان مهمى درباره اوضاع اقتصادى و معیشتى، 
شرارت هاى آمریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت 
عمومى مردم و مســئوالن خاطرنشــان کردند: مشکالت 
اقتصادى و راه حل هاى آن معلوم اســت، هیچ بن بستى در 
کشور وجود ندارد و مسئوالن در هر سه قوه باید با تالش، کار 
مشترك و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکالت و فشارها 

را از دوش مردم بردارند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى ایشان 
همچنین در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا تأکید کردند: با 
آمریکایى ها به علت وجود استدالل هاى دقیق، تجربه گذشته 
و ضررهاى فراوان مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره 
نمى کنیم و در پرتو وحدت و همدلى مردم و مسئوالن، این 

مرحله را به خوبى پشت سر خواهیم گذاشت.
رهبر انقالب اسالمى در سخنان خود با اشاره به مشکالت 
اقتصادى و معیشتى کشور و گرانى هاى فراوان اخیر که به 
بخش هایى از مردم به شدت فشار وارد کرده است، گفتند: 
اکثر کارشناسان اقتصادى و بسیارى از مسئوالن متفق هستند 
که عامل همه این مشکالت تحریم ها نیست بلکه ناشى از 
مسائل درونى و نحوه مدیریت و سیاستگذارى اجرایى است.

حضرت آیت ا... خامنــه اى تأکید کردنــد: من نمى گویم 
تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکالت اقتصادى اخیر مربوط 
به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و بهنگام تر 
و قوى تر باشــد، تحریم ها تأثیر زیادى نخواهد داشــت و 

مى توان مقابل آن ایستاد.
ایشان به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول 
ملى اشــاره کردند و افزودند: در همین قضایاى ارز و سکه 
گفته شــد مبلغ 18 میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن هم 
در حالى که براى تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بى تدبیرى، 
به افرادى واگذار شد و برخى از آن سوء استفاده کردند. این 

موارد مشکالت مدیریتى است و ارتباطى با تحریم ها ندارد.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند: وقتى ارز یا سکه به 
صورت غلط عرضه و تقسیم مى شود، مشکالت فعلى به وجود 
مى آید زیرا این قضیه دو طــرف دارد، یک طرف آن فردى 
اســت که دریافت مى کند و طرف دیگر آن کسى است که 
عرضه مى کند. همه بیشتر به دنبال آن فردى هستند که ارز یا 
سکه را گرفته است در حالى که تقصیر عمده متوجه آن فردى 
است که ارز یا ســکه را با بى تدبیرى عرضه کرده است که 
اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانى است که 
با یک تخلف و خطاى بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش 

ارزش پول ملى شده اند.
ایشان به کمین گرفتن دشمن براى سوءاستفاده از این خطاها 
و بى تدبیرى ها اشــاره کردند و افزودند: ما به دالیل گوناگون، 
دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون 
مگس برروى زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکالت ناشى 
از خطاى برخى افراد، ناکارآمدى نظام و بن بست در کشور را 

القاء کنند تا مردم ناامید شوند.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: در کشور هیچ بن بستى 
وجود ندارد زیرا مشکالت کشور شناخته شده است و براى 
همه آنها نیز راه حل هاى شناخته شده اى وجود دارد و فقط 

باید مسئوالن کمر همت ببندند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به پیشنهادها و نامه هاى 
متعدد جوانان انقالبى، مؤمن و خوش فکر براى حل مشکالت 
گفتند: اخیراً هم عده اى کارشــناس اقتصادى که با دولت 
هم مخالفتى ندارند و برخى هم صاحبنام هســتند، نامه اى 
دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن 
مشکالت ساختارى و موجود اقتصادى، راه حل ها را هم ارائه 

کرده اند که این راه حل ها اکثراً صحیح بودند.
ایشان با تأکید بر اینکه اغلب این راه حل ها قبًال در شعارهاى 
سال و سیاست هاى کلى اعالم شده بود، افزودند: بنابراین 
مشــکالت اقتصادى کشــور راه حل دارد و اینگونه نیست 
که دشمن و برخى افراد دنباله رو او در داخل و در رسانه ها، 
خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن بست رسیده و هیچ راهى 

جز پناه بردن به فالن شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند: مسئوالن اجراى 
برخى از این راه حل ها را شروع کرده اند اما باید جدى تر انجام 
دهند و من این موضوع را در جلسات خصوصى به رؤساى سه 
قوه و مسئوالن کشور گفته ام و آنان نیز به اندازه توان خود 

پیگیر این موضوعات هستند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه ما در کشور نیروى 
خوب و با ُعرضه و جوان کم نداریم، گفتند: مســئوالن باید 

همکاران خوبى را براى خود انتخاب کنند.
ایشان، نقدینگى عظیم را یکى از مشکالت اقتصادى کشور 
و ناشى از سیاست هاى اشتباه دانستند و گفتند: همانگونه که 

در عید فطر خطاب به مسئوالن گفتم، باید این نقدینگى به 
سمت تولید و  بخش هاى صنعت، کشاورزى و مسکن هدایت 
شــود و اگر چنین کارى انجام شود، نقدینگى که امروز یک 

تهدید است، به فرصت تبدیل خواهد شد.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکه همــواره از دولتها 
حمایت کرده انــد و از ایــن دولت نیز حمایــت مى کنند، 
خاطرنشان کردند: بار دیگر به مســئوالن دولتى سفارش 
مؤکد مى کنم که با فکر و برنامه ریزى و مشــورت با افراد 
آگاه، راه هاى سوق دادن نقدینگى به سمت تولید را پیدا کنند.

حضرت آیــت ا... خامنه اى گفتند: برخــى مى گویند علت 
مشکالت فعلى در بازار، و کســب و کار این است که چون 
فعاالن اقتصادى از زمان آغاز تحریم ها یعنى نیمه مرداد و یا 
نیمه آبان مطلع بودند، کارهایى انجام دادند، حاال سئوال این 
است که اگر فعاالن اقتصادى مطلع بودند و کارهایى کردند، 
مسئوالن دولتى هم باید خود را براى مقابله با تحریم بیشتر 

آماده مى کردند.
ایشــان افزودند: البته اکنون هم دیر نشده است و مى توان 
تصمیم ها و اقدامات الزم را در مقابل تصمیم خبیثانه دشمن، 
اتخاذ کرد و اگر کسى بگوید دیر شــده و ممکن نیست، یا 

جاهل است و یا حرف بى جهت زده است.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: هرکسى که اعالم کند، 
ما به بن بست رسیده ایم، یا جاهل است و یا حرف او خائنانه 
است. حضرت آیت ا... خامنه اى در ادامه مطالب مربوط به 
مسائل و مشکالت اقتصادى، به موضوع فساد و لزوم مقابله با 
آن اشاره کردند و گفتند: نامه اخیر رئیس قوه قضائیه یک گام 

مهم و مثبت براى مقابله با فساد و مفسد است.
ایشان با اشاره به نامه هفده سال پیش خود به سران سه قوه 
براى مقابله با فساد افزودند: فساد یک اژدهاى هفت سر است 
که باید با آن به طور کامل و جدى مقابله شود، ضمن اینکه 
وقتى با فساد و مفسد مقابله مى شود، قطعاً جیغ و دادهایى از 
گوشه و کنار بلند مى شود. رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: 
بیاِن علنى این موضوع براى این است که همه بدانند، بناى 

نظام، برخورد قاطع و بدون مالحظه با مفسد است.
ایشان افزودند: برخى درخصوص فساد به گونه اى صحبت 
مى کنند که گویا همه نظام فاســد اســت و ادعاى فســاد 
سیستمى و فراگیر مى کنند در حالى که اینگونه نیست و ما 
در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانى داریم و اینگونه 

سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسالمى است.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه در نظام اسالمى حتى 
تعداد کم افراد فاسد، زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد 
شود گفتند: افراط و تفریط غلط است. برخى در صحبت ها و 
نوشته هاى خود بى مالحظه هستند. نمى توان فساد در برخى 
دستگاه ها و یا در میان برخى افراد را به کل کشور تعمیم داد.

حضرت آیت ا... خامنه اى در جمع بندى این بخش از سخنان 
خود، خاطرنشان کردند: راه حل مشکالت اقتصادى کشور 
اعم از راه حل هاى ساختارى و کوتاه مدت شناخته شده است 
و هدف از درخواست براى تشکیل جلسه مشترك سه قوه، 
یافتن مشترك راه حل ها با کمک گرفتن از کارشناسان امین 

است که این کار در حال انجام است.
ایشان افزودند: دستگاه هاى نظارتى وابسته به دستگاه هاى 
اطالعاتى، قوه قضائیه و مجلس نیز باید با قدرت و با چشم باز 
در میدان باشند و آحاد مردم مؤمن نیز باید با احساس وظیفه، 

در این خصوص، نقش ایفا کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى بــا تأکید بر اینکه قواى مجریه و 

مقننه باید راه هاى فساد را ببندند، گفتند: اگر در همین قضایاى 
ارز و سکه، نظارت و دقت و پیگیرى الزم انجام مى گرفت، 

راه هاى فساد مسدود مى شد.
ایشــان همچنین با توصیه به آحاد مردم براى هوشیارى و 
عمِل با بصیرت، در مقابل تحریکات دشمن، افزودند: ملت 
ایران همواره در مقابل دشمن بصیرت داشته است و همه باید 
بدانند که دشمن به دنبال سوءاستفاده از نقطه ضعف ها، بر 

ضّد خود مردم است.
رهبر انقالب اسالمى دســتگاه هاى تبلیغاتى اعم از صدا و 
سیما، مطبوعات و وبگاه هاى فضاى مجازى را به مراقبت 
از ایجــاد ناامیدى در جامعه، توصیه مؤکــد کردند و گفتند: 
انتقاد اشکالى ندارد اما نباید مردم را ناامید کرد. گاهى در یک 
روزنامه یا در یک برنامه تلویزیونــى و رادیویى، به گونه اى 
سخن گفته مى شود که گویا همه درها بسته است؛ در حالى 

که اینگونه نیست.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکیــد کردند: ملت ایران و نظام 
اسالمى، همچنان که تا به حال از مراحل سختى عبور کرده 
است، از این مرحله نیز که آسان تر از مراحل قبلى است، عبور 

خواهد کرد.
رهبر انقالب اســالمى در بخش دوم سخنانشان با اشاره به 
وقیح تر و بى ادب تر شدن مسئوالن آمریکایى در ماه هاى 
اخیر خاطرنشان کردند: آنها قبًال نیز ادب سیاسى و دیپلماتیک 
را در حرف هایشان رعایت نمى کردند اما مسئوالن کنونى 
رژیم آمریکا به گونه اى وقیح و بى شرم و بى ادب با دنیا حرف 

مى زنند که انگار حیا را کامًال از آنها گرفته اند.
حضرت آیت ا... خامنه اى بــا یادآورى دو جنایت هفته اخیر 
سعودى ها در یمن یعنى بمباران یک بیمارستان و حمله به 
یک ماشــین حامل کودکان یمنى و قتل عام ده ها کودك 
بى گناه و بى پناه افزودند: وجدان جهان در مقابل این جنایات 
تکان خورد و دولت ها  نیــز ولو به صورت تعارف آمیز اظهار 
تأســفى کردند اما آمریکایى ها به جاى محکوم کردن این 
فجایع، بى شرمانه از روابط راهبردى خود با سعودى ها حرف 
زدند و این سئوال را پیش آوردند که آیا مسئوالن آمریکایى 

واقعاً انسانند؟
ایشان جدا کردن حدود 2000کودك از مادرانشان و زندانى 
کردن آنها در قفس را به بهانه مهاجر بودن این افراد، جنایت 
بى سابقه دیگرى خواندند و افزودند: نکته تأمل برانگیز این 
است که آمریکایى ها بدون هیچ خجالت و شرمى این اقدامات 

را در جلوى چشم جهانیان انجام مى دهند.
رهبر انقالب با اشــاره به حرف هاى بى ادبانه مقامات رژیم 
آمریکا درباره تحریم، جنگ و مذاکره گفتند: تأکید مى کنیم 

جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: البته آنها مسئله جنگ را 
صریحاً مطرح نمى کنند اما درصددند با اشاره و کنایه، «شبح 
جنگ» را ایجاد و بزرگ کنند تا ملت ایران و یا ترســوها را 
بترسانند. ایشــان در همین زمینه تأکید کردند: جنگى رخ 
نخواهد داد چرا که ما مثل گذشــته هیچ وقت شروع کننده 
جنگ نخواهیم بود و آمریکایى ها هم حمله را آغاز نمى کنند 
چون مى دانند که 100 درصد به ضررشان تمام خواهد شد زیرا 
جمهورى اسالمى و ملت ایران ثابت کرده اند به هر متعّرضى، 

ضربه بزرگ ترى وارد خواهد کرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به ناکامى مفتضحانه و 
حقارت آمیز آمریکایى ها در حمله ســال 1359 به صحراى 
طبس افزودند: آنها ممکن است خیلى چیزها را نفهمند اما 

احتماًال اینقدر مى فهمند که نتیجه تعرض به ایران را تصور و 
درك کنند. رهبر انقالب در ادامه تبیین طرح هاى آمریکا براى 
مقابله با جمهورى اسالمى و ملت ایران، به بحث پیشنهاد 
مذاکره پرداختند و افزودند: آنها البته در این موضوع براساس 
یک بازى و روش پیش پا افتاده و بى ارزش سیاســى عمل 
مى کنند؛ یک نفــر مى گوید بدون پیش شــرط، نفر دیگر 
پیش شــرط مى گذارد. حضرت آیــت ا... خامنه اى گفتند: 
بر خالف تصور عده اى در داخل، درخواســت آمریکایى ها 
براى مذاکره مسئله جدیدى نیست و در 40 سال اخیر بارها 
تکرار اما با پاسخ منفى ایران مواجه شده است. حتى ریگان 
رئیس جمهور وقت آمریکا که نسبت به فعلى ها مقتدرتر بود، 
در قضیه معروف به مک فارلین، او را مخفیانه براى مذاکره 

به تهران فرستاد که بعد از 24 ساعت بدون نتیجه بازگشت.
رهبر انقالب در تبیین اســتدالل هاى ایران براى مذاکره 
نکردن با آمریکایى ها گفتند: آنها براى مذاکره فرمول خاصى 
دارند که باید آن را درك کرد و سپس به این سئوال پاسخ داد 

که آیا هیچ آدم عاقلى با این فرمول مذاکره مى کند؟
ایشان حقیقت مذاکره را در عرف سیاسى «داد و ستد» خواندند 
و خاطرنشــان کردند: آمریکایى ها در هر مذاکره به پشتوانه 
قدرت سیاسى، تبلیغاتى و مالى خود تالش مى کنند هرگونه 

مقاومت در مقابل تحقق اهدافشان را ناکام بگذارند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در ترسیم فرمول مذاکره به سبک 
آمریکایى ها افزودند: آنها اوًال اهداف اصلى را کامًال مشخص 
مى کنند البته همه این اهداف را اعالم نمى کنند اما در طول 
مذاکرات با دبه و چانه زنى، همه اهداف را پیگیرى مى کنند. 
نکته دوم اینکه آمریکایى ها از این اهداف اصلى یک قدم عقب 
نمى نشینند. ایشان افزودند: آمریکایى ها در مذاکرات، با الفاظ 
ظاهراً اطمینان بخش فقط وعده مى دهند اما از طرف مقابل 

امتیازات نقد مى خواهند و وعده نمى پذیرند.
رهبر انقالب خاطرنشــان کردند: این واقعیت را ما در برجام 
تجربه کردیم همچنانکــه در مذاکره با کره شــمالى هم 

آمریکایى ها همین روش را در پیش گرفته اند.
ایشان خاطرنشان کردند: هر جاى مذاکره اگر طرف مقابل 
از دادن امتیاز نقد امتناع کند، آمریکایى ها آنچنان هیاهوى 
تبلیغاتى و رسانه اى در جهان راه مى اندازند که معموًال طرف 

مقابل کم مى آورد و دچار انفعال مى شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى در تشریح آخرین نکته از فرمول 
مذاکره آمریکایى ها افزودند: آنها پس از مذاکرات نیز به راحتى 

زیر وعده ها مى زنند و به آنها عمل نمى کنند.
رهبر انقالب پس از بیان این واقعیات یک ســئوال اساسى 
مطرح کردند: به کدام دلیل باید با رژیم زورگوى متقلبى که 

اینگونه مذاکره مى کند، پشت میز گفتگو نشست؟
حضرت آیت ا... خامنه اى برجام را نمونه واضح نتیجه مذاکره 
با آمریکا برشمردند که البته برخى خطوط قرمز تعیین شده 

در آن رعایت نشد.
ایشان خاطرنشان کردند: با توجه به فرمول آمریکایى ها در 
مذاکره، هر دولتى در جهان با آنها مذاکره کند، دچار مشکل 
مى شــود مگر جهتگیرى هایش با واشنگتن یکى باشد که 
البته دولت فعلى آمریکا حتى به اروپایى ها هم زور مى گوید.

رهبر انقالب در نوعى جمع بندى از این بخش از سخنانشان، 
افزودند: ما فقط وقتى مى توانیم وارد بازى خطرناك مذاکره 
با آمریکا شویم که از لحاظ اقتصادى و سیاسى و فرهنگى به 
اقتدار مورد نظرمان برسیم و فشــارها و هوچیگرى هاى او 
نتواند در ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره قطعاً به ضرر 

ما تمام مى شود و ممنوع است.
حضرت آیــت ا... خامنه اى خاطرنشــان کردند: امام راحل 
عظیم الشــأن هم مذاکره با آمریکا را تا وقتى این رژیم آدم 

نشود ممنوع کرده بود ما هم بر همین نکته تأکید مى کنیم.
ایشــان افزودند: حتــى اگر به فــرض محال قــرار بود با 
آمریکایى ها مذاکره اى کنیم قطعاً با دولت فعلى هرگز مذاکره 

نمى کردیم.
حضرت آیت ا... خامنه اى با بیان نکته اى مهم خطاب به همه 
سیاســتمداران، دیپلمات ها، جوانان پرانگیزه، دانشجویان 
رشته هاى سیاسى و فعاالن عرصه سیاست یادآورى کردند: 
مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقع آمریکا وسیله اى براى رفع یا 
کاهش دشمنى آنها نیست بلکه دادن ابزارى به آمریکاست 
که با آن مى تواند بیشتر و بهتر اعمال دشمنى کند و اهداف 

خود را پى بگیرد.
رهبر انقالب تمرکز شــیطان بزرگ بر جنــگ اقتصادى را 
ناشــى از ناامیدى از جنگ نظامى، سیاسى و امنیتى و حتى 
جنگ فرهنگى خواندنــد و افزودند: رویــش هاى جوان و 
پربرکت انقالب و شکست حوادث و آشــوب هاى امنیتى 
سیاسى سال 88، نشان دهنده شکست و یأس دشمن در این 

عرصه هاست.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: البته به توفیق الهى 
و هوشیارى مسئوالن و مردم، آمریکا در جنگ اقتصادى نیز 

شکست خواهد خورد.
ایشان با اشاره به ترفند و فریب دشمنان در حرف زدن با مردم 
ایران گفتند: یک عقب مانده ذهنى به ملت ایران مى گوید 
دولت شما پول شما را در ســوریه خرج مى کند در حالى که 
رئیس او اذعان کرده که آمریکا هفت تریلیون دالر در منطقه 

خرج کرده اند اما هیچ چیزى عایدشان نشده است.
رهبر انقالب افزودند: ما به دو کشــور دوست یعنى سوریه و 
عراق در مقابل تهدیدات آمریکا و سعودى ها کمک کرده ایم 

که این کمک ها نوعى مبادله بین دولت هاى دوست است.
حضرت آیــت ا... خامنه اى ایجاد تردیــد در افکار عمومى 
نســبت به مواضع نظام را از اهداف مشخص دشمنان ملت 
ایران برشمردند و افزودند: آنها مى خواهند با جنگ اقتصادى 
نارضایتى ایجاد کنند تا شــاید این نارضایتى به اغتشاش و 

ناامنى تبدیل شود.
ایشــان با بیان اخبار و اطالعاتى از پشــت صحنه اقدامات 
آمریکایى ها، صهیونیست ها و سعودى ها افزودند: آنها براى 
ایجاد ناامنى در دى ماه گذشته، چند سال فعالیت کرده بودند 
اما ملت با هوشیارى تحسین برانگیز، به میدان آمد و زمینه 

سازى هاى چند ساله آنها را به باد داد.
رهبر انقالب افزودند: دشمنان سپس به سال 97 دل بستند و 
برخى مقامات آمریکا گفتند 6 ماه دیگر خبرهایى از ایران خواهید 
شنید، منظور آنها همین حوادث مرداد بود که با وجود هزینه هاى 

فراوان مالى و سیاسى دشمنان اینگونه محدود از آب درآمد.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکیــد کردند: مردم با هوش و با 
بصیرت هستند البته مشکالت معیشتى و اقتصادى اوقات 
خیلى از آنها را تلخ کرده اما این ملت زیر بار خواســت هاى 

سیاى آمریکا و فالن رژیم روسیاه نمى رود.
رهبر انقالب تأکید کردند: دشمن همانگونه که تاکنون ضعیف 
و ناتوان و شکست خورده بوده است در آینده نیز ناکام خواهد 
ماند بشرط اینکه همه بیدار باشــیم و با پرهیز از ناامیدى به 

وظایف خود عمل کنیم.
ایشان افزودند: برخى به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و 
مى خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان ملتفت نیستند 
اما عمًال در چارچوب نقشه دشــمن حرف مى زنند و اقدام
 مى کننــد. حضرت آیــت ا... خامنه اى افزودنــد: آنها که
 مى گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش آفرین 
هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در 

حل مشکالت انجام دهد.
رهبر انقالب همچنین به حقوق و تکالیف دولت و مجلس 
اشــاره کردند و افزودند: هر دو قوه باید ضمن برخوردارى از 
حقوق خود، کرامت طرف مقابل را حفظ کنند و سه قوه با هم 

افزایى مشکالت را از پیش ملت بردارند.
ایشان در پایان سخنانشان با اشاره به سخنان امام خمینى 
درباره دست قدرت خدا  بر ســر ملت ایران و نظام اسالمى 
افزودند: ما هم این دست قدرتمند خدا را احساس مى کنیم، 

قدرتى که در ایمان ملت متجلى است.
حضرت آیت ا... خامنه اى در ابتداى سخنانشان با اشاره به 
فرارسیدن ماه ذى الحجه ماه دعا و توسل و تضرع به درگاه 
الهى، خاصیت ایمان و اتکا به خــدا را ایجاد امید، اعتماد به 
نفس و شکست ناپذیرى دانستند و خاطرنشان کردند: ملت 
ایران با برخوردارى از این ایمان، چهل سال است که در مقابل 
قدرت هاى متکبر دنیا با قدرت تمام ایستاده است و باید روز 

به روز بر این توانایى افزوده شود.

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران  نفر از اقشار مختلف مردم:

دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکالت انجام دهد
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آغاز فعالیت اسنپ در کاشان 
سامانه هوشمند حمل ونقل اسـنپ فعالیت خود را در 
سه شهر خرم آباد، کاشان و سـبزوار آغاز کرد و به این 
ترتیب حاال اسنپ در 25 اسـتان و 62 شهر کوچک و 

بزرگ ایران آماده خدمت رسانى به مردم است.

هواى اصفهان 
صاف پیش بینى مى شود

کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: هواى اکثر شهرسـتان هاى اصفهان 

طى امروز صاف پیش بینى مى شود.
حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: بر پایه نقشه هاى 
هواشناسى، هواى اصفهان طى دو روز آینده شاهد جو 

پایدار است.

دستگیرى دزدان 237 رأس دام 
در کاشان 

فرمانـده انتظامـى کاشـان از دسـتگیرى اعضـاى 
گروهى سه نفره به جرم دزدى 237 رأس دام در این 

شهرستان خبر داد.
على پورکاوه افزود: متهمان با هماهنگى مقام قضائى 
در یک عملیات ضربتى در مخفیگاهشـان دسـتگیر 
شدند و پس از رو به رو شدن با شواهد و مدارك موجود 

لب به اعتراف گشودند.

بازار روز کوثر 14 
به زودى افتتاح مى  شود

مدیرعامل سـازمان سـاماندهى مشـاغل شـهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شـهردارى اصفهان از افتتاح 
چهاردهمین بازار روز کوثر تـا پایان مردادماه خبر داد 
و گفت: این بازار که در بلوار شفق محدوده منطقه 13 
شهردارى اصفهان واقع شـده، به مناسبت عید سعید 

قربان به بهره بردارى مى رسد.
محمد مجیرى افزود: بـازار روز کوثـر 14 در فضایى 
با عرصه 2770 مترمربع و مسـاحت 4700 مترمربع  
اجرایى شـده، همچنیـن در طبقـه زیرین ایـن بازار 
پارکینگى به مسـاحت 2700 مترمربع احداث شـده 

است.

احداث سالن پیش سرد 
کشتارگاه نطنز 

شهردار نطنز گفت: سالن پیش سرد کشتارگاه نطنز، با 
هزینه اى بالغ بر یک میلیارد ریال براى کنترل شیوع 
بیمارى هاى دامى (به خصوص تب کریمه کنگو و تب 

برفکى) احداث شد.
على پیراینده اظهار کرد: از دیگر اقدمات مهمى که در 
کشتارگاه نطنز صورت گرفته است، هدایت فاضالب 
آن بـه مکانى دورتـر از محل کشـتارگاه اسـت که با 
عملیات لوله گذارى، انتقال آن به مکانى مناسـب تر 

انجام شد.

خانه هالل
راه اندازى مى شود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
«خانه هالل» با محوریت آمـوزش مدیریت بحران 
و امداد و نجات به خبرنـگاران در اصفهان راه اندازى 
مى شـود. محسـن مؤمنى تقویت ارتباط رسـانه ها با 
جمعیت هالل احمر براى اطالع رسانى در هنگام بروز 
حوادث را ضرورى دانسـت و افزود: براى این امر، در 
گام نخست ارائه آموزش هاى تخصصى به خبرنگاران 
را در دستور کار داریم و راه اندازى «خانه هالل» نیز با 

این هدف صورت مى گیرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره 
به اینکه ما حلقه اتصال توان توانمندان و نیاز نیازمندان 
هسـتیم، ادامه داد: مـردم عالقه مند به مشـارکت و 
همراهى هستند، اما روش هاى درست کمک رسانى 
را نمى دانند و در این زمینه انتظار داریم که رسانه ها با 
ترویج فرهنگ فعالیت داوطلبانه، به پیشبرد این هدف 
کمک کنند تا همچنان فعالیت هاى انسان دوستانه در 

جامعه جارى و سارى باشد.

خبر

1300کیلو وات برق از ســامانه هاى انرژى خورشیدى در 
اصفهان تولید مى شود.  مدیر دفتر بازار شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: این ســامانه ها، ظرفیت تأمین 
1300کیلــو وات برق را دارد که یــک درصد برق مصرف 
پیک شهرستان اصفهان را پوشش مى دهد. صالحى افزود: 
استان اصفهان در جذب ســرمایه گذار بخش خصوصى 
براى ساخت نیروگاه خورشیدى و احداث پنل هاى آن جزو 
سه استان برتر کشور اســت. وى اضافه کرد: براى ساخت 
نیروگاه هاى خورشیدى به ازاى هر مگاوات، 50میلیارد ریال 
سرمایه گذارى و زمینى به وسعت 2 هکتار نیاز است. مدیر 
دفتر بازار شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به 

اینکه این استان به دلیل شرایط آب و هوایى مناسب ظرفیت 
فراوانى براى احداث نیروگاه هاى خورشیدى را دارد، گفت: 
با توجه به کمبود منابع آبى افزایش کّمى و کیفى ســاخت 
نیروگاه هاى خورشــیدى در اســتان اصفهان مهم است. 
صالحى خرید بــرق تولیدى نیروگاه هاى خورشــیدى به 
صورت تضمینى تا 20سال توسط دولت را از اقدامات انجام 
شده براى تشویق و ترغیب مردم و سازمان ها براى استفاده از 
انرژى نو برشمرد وگفت: هم اکنون از ظرفیت برخى از پشت 
بام هاى مدارس و مساجد، فضاهاى آزاد کارگاه ها و منازل 
مسکونى در اصفهان براى تولید انرژى خورشیدى با نصب 

پنل هاى خورشیدى استفاده مى شود.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: سامانه 
مدیریت شناسنامه معابر  و سامانه مدیریت شناسنامه فنى 

پل هاى اصفهان راه اندازى مى شود. 
ایرج مظفر اظهار کرد: پس از بهره بردارى از سامانه مدیریت 
شناسنامه فنى پل هاى شهردارى اصفهان، پس از کسب 
اطالعات الزم از مناطق براى تکمیل ســامانه مدیریت 
شناســنامه معابر و ابالغ آن به مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان در نیمه دوم ســال جارى اقدام خواهد شد. وى با 
بیان اینکه تدوین شناسنامه معابر گام مهمى در جهت رفع 
معضالت شهرى، ارتقاى سطح کیفى زندگى در شهر و ایجاد 
فضایى ایمن، پاك و آرام است، افزود: تهیه شناسنامه فنى 

معابر یکى از اقدامات زیربنایى به شمار مى رود که همچون 
پروژه هاى کالن عمرانى، منافع آن به صورت مستمر براى 
شــهر ماندگار خواهد بود و از این پس مى توان درباره عمر 
آسفالت در شهر به صورت علمى صحبت کرد. معاون عمران 
شهرى شهردار اصفهان گفت: با بهره بردارى از این سامانه 
این قابلیت وجود خواهد داشت که محل دقیق خرابى هاى 
روکش آسفالت مشخص شود و در این صورت، بر خالف 
رویه گذشته که با وجود چند خرابى کوچک، کل آسفالت 
یک مسیر شخم زده مى شد و این کار دردسرهاى زیادى 
براى شهروندان به دنبال داشت، مى توان عملیات ترمیم 

و بهسازى را تنها در محل دقیق وجود عارضه پیاده کرد.

معابر و پل هاى اصفهان 
شناسنامه دار مى شود

1300کیلو وات برق خورشیدى 
در اصفهان تولید مى شود

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه کشفیات در 
حوزه سالح گرم در استان اصفهان دو برابر سال گذشته 
بوده است، گفت: در بخش برخورد با اراذل و اوباش، 60 
درصد افزایش برخورد داشــتیم که این موضوع مطالبه 

همگانى است.
ســردار مهدى معصوم بیگى با بیان اینکه در عملیات 
«مرصاد 10» در حوزه مبارزه با قاچاق کاال 82 تیم تجهیز 
و در سطح شهرها و در ورودى هاى استان، طى یک هفته 
عملیات هاى مختلف را انجــام داد، افزود: این تیم ها در 
این عملیات حدود 60 میلیارد ریال کاالى قاچاق و یا ظن 
قاچاق را کشف کرده، 43 خودروى حامل کاالى قاچاق 

را توقیف و 73 نفر قاچاقچى را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه از ابتداى 
ســال جارى حدود 45 میلیارد تومان کاالى قاچاق در 
سطح استان اصفهان کشف شده است، ادامه داد: در این 

زمینه 1100 نفر را شناسایى و دستگیر کردیم.
وى در خصوص دستاوردهاى عملیات مرصاد در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: در این زمینه، 15 ُتن انواع 
مواد مخدر کشف شد که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 45 درصد افزایش یافته است.
ســردار معصوم بیگى افزود: در عملیات«مرصاد10 » 

حدود 1500 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده است.
■■■ 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه اراذل و 
اوباش خط قرمز مطلق نیروى انتظامى استان اصفهان 
اســت، تصریح کرد: در این زمینــه فعالیت هاى خوبى 
صورت گرفته و سالح هاى مختلفى را از اراذل و اوباش 
کشف و آنها را نیز دستگیر کرده ایم. وى تأکید کرد: اراذل 
و اوباش به شــدت در رصد نیروى انتظامى قرار دارند و 

نباید هیچگونه تحرکى را در استان داشته باشند.
ســردار معصوم بیگى اظهــار کرد: بر اســاس آخرین 
ارزیابى ها، شرایط امنیتى استان خوب است و برنامه هاى 
بسیار خوبى از سوى نیروى انتظامى براى افزایش امنیت 

تعریف شده است.
وى با بیان اینکه کشفیات در حوزه سالح گرم در استان 
اصفهان دو برابر سال گذشته بوده اســت، ادامه داد: در 
بخش برخورد با اراذل و اوباش 60 درصد افزایش برخورد 

را داریم که این موضوع مطالبه همگانى است.
ســردار معصوم بیگى گفت: مواد مخدر کشف شده در 
استان ها به مرکز منتقل و بخشى از آنها براى داروسازى 

مصرف و بقیه مواد نیز امحا خواهد شد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: از مجمع نمایندگان خواستاریم با کمک 
شورایعالى آب، برنامه نوبت بندى آب را براى دو استان 
چهارمحال و بختیارى و اصفهان داشته باشند تا هر دو 

استان به  طور عادالنه از آب کشاورزى استفاده کنند.
ابوالفضــل ابوترابــى برنامــه نوبت بندى بــراى آب 
کشاورزى را خواستار شد و گفت: اینکه زمانى مى گفتند 

«جنگ آب»، آن را باور نداشــتیم ولى امروز تبدیل به 
یک مشکل داخلى شده اســت؛ به  خصوص در استان 
اصفهان که از مجمع نمایندگان خواســتاریم با کمک 
شــوراى عالى آب برنامــه نوبت بنــدى آب را براى دو 
اســتان چهارمحال و بختیارى و اصفهان داشته باشند 
تا هر دو استان به طور عادالنه از آب کشاورزى استفاده

کنند.

کارشناس مســئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: طرح اصالح 
تغذیه اى خانواده ها، با کمک خانوارهاى روستایى از دو 

ماه دیگر در استان اصفهان آغاز مى شود.
ســکینه جعفرى اظهــار کــرد: در راســتاى اصالح 
تغذیه خانــواده هــا، برنامــه مداخلــه اى بــا جهاد 
کشــاورزى داریم که در این راســتا، زنان روستایى و 

عشــایر آموزش مباحث تغذیه صحیح و ســبزیکارى 
را آموزش مى دهند و ایــن طرح از دو مــاه دیگر آغاز 

مى شود.
وى مصرف روزانه میوه مردم اصفهــان را 79 درصد و 
ســبزى را 65 درصد اعالم کرد و افزود: میزان مصرف 
میوه و سبزى در خانواده هاى ایرانى کافى نیست و باید 

این رقم به 80 تا 90 درصد برسد.

محل غیرمجاز عرضه آبزیان حرام گوشت در شهرستان 
اصفهان کشف شد.

رئیس شبکه دامپزشــکى شهرستان اصفهان گفت: در 
بازدید کارشناســان واحد نظارت بر بهداشت عمومى 
و مواد غذایى شهرســتان اصفهــان از یک واحد کافى 
شاپ در اصفهان، 5 کیلوگرم آبزیان حرام گوشت و 50 
کیلوگرم قطعات گوشت قرمز، ماهى و مرغ بدون هویت 
نگهدارى شده در شرایط بهداشــتى نامناسب کشف و 

توقیف شد.
حمیدرضــا امیــرى با بیان اینکه گوشــت هشــت پا 
(اختاپوس)، ماهى مرکب و خرچنگ از نظر شــرعى در 
دسته گوشت هاى حرام طبقه بندى مى شود، اظهار کرد: 
قطعه بندى و بسته بندى انواع گوشت حیوانات حالل 
گوشت نیز باید در واحد هاى مجاز و در شرایط بهداشتى 
قابل قبول بسته بندى شود و عرضه گوشت هاى بدون 

هویت، از تخلفات بهداشتى است. 

عضو مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان در مورد 
احتمال تغییر اســتاندار اصفهــان، گفت: صحبت هاى 
زیــادى در مــورد مهرعلیــزاده وجــود دارد که پس 
از اینکه طرح اصــالح قانون ممنوعیــت به کارگیرى 
بازنشستگان نهایى شــد، آیا وى شامل آن خواهد بود یا

 خیر.
حمیدرضــا فوالدگر در رابطــه بــا گمانه زنى ها براى 
جایگزین احتمالــى اســتاندار اصفهان اظهــار کرد: 
شــوراى نگهبان نظر خود را در رابطه با اصالح قانون 
ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان هنوز اعالم نکرده 

است.
فوالدگر با بیان اینکه در حال حاضر نمى توان روى هیچ 

گزینه اى اظهارنظر کرد، گفت: در مــورد مهرعلیزاده، 
اســتاندار اصفهان هم  صحبت هاى زیادى وجود دارد 
که پس از اینکه این قانون نهایى شد، آیا وى شامل این 

بازنشستگان خواهد بود؟
وى ادامه داد: در صورت بازنشســته شدن مهرعلیزاده، 
چه کســى جایگزین وى خواهد بود، ضمن اینکه بحث 
انتخاب مهرعلیزاده براى سکاندارى برخى از وزارتخانه ها 

عنوان شده است.
عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
گمانه زنى هــاى مختلفــى وجــود دارد کــه در حال 
حاضر نمى تــوان با قاطعیــت در مــورد آنها صحبت 

کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت قرمز با بیان اینکه 
یکى از مشکالت مهم مردم، گرانى گوشت است،گفت:  
وقتى قیمت ارز باال رود، دام به صورت غیرمستقیم صادر 

مى شود.
رضا انصارى با بیان اینکه دام به صورت غیرمســتقیم 
صادر مى شود، اظهار کرد: وقتى نرخ ارز باال برود، بعضى 
دام را غیر مستقیم صادر مى کنند و پول خوبى هم به دالر 

مى گیرند. 
وى افزود: خشکسالى، نبودن آب، گرانى آذوقه دام و سوء 
مدیریت دالیل دیگر گرانى گوشت قرمز است، وقتى که 

کار دست کاردان نباشد، وضع به این صورت مى شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: 
قطعى برق موجب مى شود تا دو سه ساعت در روز یخچال 

قصابى ها خاموش شــود و قطعى برق نیــز در این امر 
بى تأثیر نیست.

وى با بیــان اینکه امروز یکى از مشــکالت مهم براى 
شهروندان، گرانى گوشت اســت، گفت: شهروند پولى 
ندارد که گوشــت بخرد و قصابى که روزى 40 کیلوگرم 
گوشــت مى فروخته، حــاال 10 کیلو هــم نمى تواند

بفروشد. 
انصارى ادامه داد: به علت رکود، پروانه هاى کســب  لغو 
مى شود، قصاب ها مى گویند به علت کسادى بازار و عدم 
ســود باید مغازه را تعطیل کنیم. حدود صد پرونده براى 
بررســى دالیل تعطیلى واحدهاى صنفى به دســت ما 
رسیده است و دلیل آن کسادى بازار و نخریدن و گرانى 

گوشت است.

با آغاز ســال تحصیلى جدید در حوزه هاى علمیه استان 
اصفهان، 700 طلبه جدید در 40 مدرســه علمیه استان 

مشغول به تحصیل شدند.
معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان در مراسم آغاز سال 
جدید تحصیلى حوزه هاى علمیه اســتان گفت: در نظام 
کوتاه مدت حوزوى، سه مدرسه و نظام بلند مدت 37 مدرسه 
در استان اصفهان درس هاى سطوح اول تا سوم و دروس 

خارج تدریس مى شود. 
حجت االسالم و المسلمین جاللى با اشــاره به تدریس 
60درس خارج به وسیله 30 استاد حوزه هاى علمیه استان 
اظهار کرد: بیشترین استادان سطح عالى حوزه قم از بین 
دانش آموختگان حوزه علمیه اصفهان هستند. وى افزود: 
6000 نفر در دروس ســطح و 2000نفر در دروس خارج 

حوزه هاى علمیه استان تحصیل مى کنند .

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد؛

افزایش 2برابرى کشفیات سالح گرم در استان
مدیــر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان 
گفت: در حــال حاضر بیمــارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در اســتان تحت کنترل

 است.
شــهرام موحدى اظهار کــرد: هرچند موج 
سوم آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان خسارت 
11 میلیارد تومانى برجاى گذاشت ولى این 

بیمارى در استان کنترل شد.
وى افزود: موج ســوم این بیمارى از چهارم 
تیــر در هشــت واحــد طیــور در منطقه 
نجف آبــاد و تیران وکرون آغاز شــد که با 
اقدام هاى ســریع و پیشــگیرانه همچون 
قرنطینه و آموزش متصدیان واحدها از شیوع 

این بیمارى جلوگیرى شد.
موحدى با اشــاره به اینکــه در این مرحله 
264 هزار قطعه پرنــده، 12 ُتن تخم مرغ، 
25 ُتن خوراك و نهاده ها معدوم شد، گفت: 
خســارت برآورد شــده 11 میلیارد تومان 

است.
مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان بر 
حضور فعاالن صنعت طیور در آموزش هاى 
دوره اى پیشــگیرانه تأکید کــرد و افزود: 
فعاالن واحد هاى صنعتــى تولید و پرورش 

طیور باید واحدهاى خود را بیمه کنند.
موحــدى از تولیدکننــدگان و پــرورش 
دهندگان طیور خواست در صورت مشاهده 
هرگونه افزایش تلفات یــا کاهش تولید، به 
نزدیک ترین واحد دامپزشکى منطقه مراجعه 

کنند.

برگزارى دو نمایشــگاه تخصصى در حوزه «سالمت، 
ورزش و تغذیه» و «آرایشى، بهداشتى و پوست و مو»، 
پل شهرستان اصفهان را به پاتوق جوانان تبدیل خواهد 
کرد. ششمین نمایشــگاه تخصصى سالمت، ورزش، 
تغذیه و خدمات وابسته و هفتمین نمایشگاه تخصصى 
آرایشى، بهداشتى و مراقبت از پوست و مو  از امروز تا 26 
مردادماه در محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان واقع در پل شهرســتان برگزار خواهد 
شد. در ششمین نمایشگاه تخصصى سالمت، ورزش، 
تغذیه و خدمات وابســته بیش از 40 مشارکت کننده 
در حوزه هــاى مختلف بازرگانى تجهیزات ورزشــى، 
هیئت هاى ورزشى، کلینیک سالمت پا، فروشگاه هاى 
محصوالت ارگانیک و سالم، تولیدکنندگان مکمل هاى 
ورزشــى و مجموعه هاى ورزشــى حضور دارند و به 
ارائه فعالیت هاى خود مى پردازند. این نمایشــگاه در 
فضایى بالغ بر 1600 مترمربع برگزار مى شود و فعاالن 
حوزه هاى مرتبط از استان هاى تهران، اصفهان و یزد در 

آن حضور خواهند داشت.
در کنار این نمایشــگاه، هفتمین نمایشگاه تخصصى 
آرایشى، بهداشــتى و مراقبت از پوســت و مو برگزار 
مى شود که 45 مشارکت کننده از استان هاى کرمانشاه، 
تهران، البرز، خراســان رضوى، آذربایجان شــرقى، 

اصفهان و چهارمحال و بختیارى در آن حضور دارند.
ششمین نمایشگاه تخصصى سالمت، ورزش، تغذیه و 
خدمات وابسته و هفتمین نمایشگاه تخصصى آرایشى، 
بهداشتى و مراقبت از پوست و مو طى روزهاى 23 تا 26 
مردادماه امسال و از ساعات 17 تا 23 براى بازدید عموم 

برپا خواهد بود.

کنترل آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان 

در اصفهان

پاتوق جوانان 
در 2 نمایشگاه اصفهان مخابــرات منطقــه اصفهــان اعــالم کــرد: رویــه 

صدور صورتحســاب قبــوض تلفن ثابت، بر اســاس 
دوره هاى قبل بــوده و تعرفه هــاى آن افزایش نیافته

 است.
پى درج خبرى مبنى بر افزایش چنــد برابرى (هزینه) 
قبوض تلفن هاى ثابت در اصفهان، مخابرات اصفهان 
اعالم کرد: رویه صدور صورتحســاب مشــترکان، بر 
اساس دوره هاى قبل بوده و تاکنون گزارش یا شکایتى 
درباره ادعــاى مذکور به مراجع مربوطه واصل نشــده

است.
روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان اعالم کرد که 

تعرفه هاى تلفن ثابت افزایش قیمت نداشته است و برخى 
ادعاها در این زمینه صحت ندارد.

بر اســاس آخرین اطالعات موجود، هر دقیقه مکالمه 
ثابت به ثابت داخل اســتانى 45 ریال، هر دقیقه مکالمه 
ثابت به ثابت بین استانى 330 ریال و هر دقیقه مکالمه 
ثابت به همــراه معادل 625 ریال در قبوض محاســبه 

مى شوند.
اســتان اصفهان داراى ســه میلیون و 76 هزار شماره 
تلفن ثابت منصوبه اســت که از این تعــداد، حدود دو 
میلیون و 500 هزار شــماره تلفن ثابت مشغول به کار 

هستند.

نوبت بندى آب براى استان هاى اصفهان 
و چهارمحال و بختیارى

از 2 ماه دیگر؛ آغاز اصالح تغذیه خانواده ها 
با کمک روستاییان 

کشف آبزیان حرام  گوشت از یک کافى شاپ

مهرعلیزاده عوض مى شود؟

تعطیلى 100 واحد فروش گوشت در اصفهان

آغاز سال تحصیلى جدید حوزه هاى علمیه اصفهان

نماینده مردم نجف آباد خواستار شد؛

رویه صدور قبوض تلفن ثابت تغییر نکرده است

ست
ى ا

ئین
 تز
س

عک
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امید روحانى یکى از فعاالن حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون 
در ایران است که به گفته خودش، بازیگرى برایش بیشتر 
جنبه تفننى دارد. او در حوزه پزشکى فعال است و مدرك 
پزشک عمومى خود را از دانشگاه علوم پزشکى تهران و 
مدرك تخصصى بیهوشى اش را از دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشــتى تهران دریافت کرده اســت. نام روحانى 
بیشتر در میان منتقدان ســینما دیده مى شود و در قالب 
مشــاور پزشــکى نیز در کنار برخى از آثار هنرى حضور 
دارد. روحانى سابقه بازى در ســریال هایى مانند «دزد و 
پلیس»،«سیگنال موجود است»، «بیمار استاندارد»، «راه 
طوالنى» و «مرد دو هزار چهره» را در کارنامه اش دارد. 
او  در سریال «ساختمان پزشکان» به کارگردانى سروش 
صحت نیز حضور داشت. اکنون سریال «دزد و پلیس» با 
بازى روحانى پس از گذشــت شش سال از تولید در حال 

پخش از  شبکه آى فیلم انگلیسى است. 
ســریال «دزد و پلیس» به نظرتان 
چطور بود و مردم چقدر از آن استقبال 

کردند؟
موضوع مهم این است که در آن کار با آقاى سعید آقاخانى 
کار کردم. او یک کارگردان تقریبًا جوان اســت. آقاخانى 
ایده هاى نو بســیارى دارد و خیلى خوش برخورد است. 
اولین بار من در همین مجموعه «دزد و پلیس» با آقاى 
آقاخانى کار کردم و این آشنایى منجر به بازى ام در سریال 
«بیمار استاندارد» شــد. به نظرم آقاخانى در این سریال 

ایده هاى نویى را پیاده کرد، اما دلیل اینکه این ســریال 
در ابتدا چندان مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت این 
است که مردم خیلى عادت ندارند که شاهد ایده هاى نو 
در سریال هاى کمدى باشند. به نظر من، سریال «دزد و 
پلیس» در نهایت محبوبیت زیادى بین مردم به دست آورد 
و برخى اتفاقات مانند استفاده از زوج بهنام تشکر و هومن 

برق نورد توانست بر موفقیت آن بیافزاید.
در ســریال هایى مانند «ساختمان 
پزشــکان» و «دزد و پلیس» شاهد 
حضور تیمى از بازیگران شامل هومن 
برق نورد، شــقایق دهقــان، بهنام 
تشــکر و شما هســتیم. به نظرتان 
ترکیب این بازیگــران نتیجه خوبى 

داشته است یا نه؟
به نظرم عملکرد این افراد و ترکیب آنها در این سریال ها 
خوب بوده است. اما برخى از ایده ها مانند بازى اى که از 
آقاى لوالیى در ســریال «دزد و پلیس» گرفته شد، زیاد 
نتیجه خوبى نداشت. البته اســتفاده از زوج بهنام تشکر 
و هومن برق نورد خیلى خوب بود. هرچند که با قطعیت 
نمى توان نظر داد که آیا این ترکیب خوب بوده است یا نه. 
به نظر مى رسد جواب، هم مثبت است و هم منفى. به طور 
کلى فهمیدن سلیقه ایرانى ها بسیار سخت است. نمى توان 
با قطع و یقین صحبت کرد و گفت که مردم از این دسته 
ســریال ها و از این ترکیب بازیگران خوششان مى آید و 

از فالن ترکیب نه. همه چیز نسبى اســت و به نظر من 
ترکیبى که شــما گفتید تقریباً خوب بود. به نظر من صدا 
و سیما باید با هوشیارى عمل کند و ادامه ساخت بعضى 
سریال ها مانند «ساختمان پزشکان» را که یک اتفاق در 
تلویزیون ایران بود قطع نکند. من فکر مى کنم این یک 
اشتباه بود که این سریال ادامه پیدا نکرد. البته االن هم با 
قطعیت نمى توان گفت که اگر این سریال ادامه پیدا کند 
حتماً موفق مى شــود اما آن زمان مى توانست با موفقیت 

ادامه پیدا کند.
شما در سریال «دزد و پلیس» نقشى 
منفى ایفا کردید. در کل اولویتى براى 
انتخــاب نقش هاى منفــى و مثبت 

دارید؟
مثبت یا منفى بودن نقش براى من خیلى مهم نیســت. 
چیزى که برایم اهمیت دارد این است که با افرادى که در 
یک پروژه هستند رابطه خوبى داشته باشم و از آنها خوشم 
بیاید؛ یعنى باید آن افراد حس خوبى به من منتقل کنند تا 
بتوانم در کنارشان کار کنم. البته هر کسى شرایط خودش 
را مى داند و قطعاً من هم جوان اول سریال ها نیستم و نباید 
توقع زیادى داشته باشم. نقش هاى خاصى به من پیشنهاد 
مى شود و کارگردان باید براى آن نقش خاص مرا بپسندد 
که تماس بگیرد. اما من هم از روى تفنن بازیگرى مى کنم 

و زیاد سختگیر نیستم.

امید روحانى:

ادامه پیدا نکردن سریال «ساختمان پزشکان» اشتباه بود

هومن حاجى عبداللهى، بازیگر، مجرى و دوبلور سینما و تلویزیون است 
که کار خود را از سال 1371 با بازیگرى آغاز کرده است.

حاجى عبداللهى در خصوص فعالیت هاى هنرى خود به «صبا» گفت: 
من از سال 71 کار بازیگرى را شروع کردم و به دلیل یکسرى اتفاقات 
وارد ژانر اجرا شدم، اما در این میان، جســته و گریخته در کنار اجرا کار 
بازیگرى را نیز دنبال مى کردم و فیلم هاى سینمایى مثل «چند مى گیرى 
گریه کنى»، «اگه مى تونى منو بگیر» و «آهوى پیشونى سفید» را بازى 
کردم. به جز سریال «پایتخت»، سریال «بیمار استاندارد» و «آقا و خانوم 
سنگى» را هم بازى کردم و سعى مى کردم از عرصه اى که دوست دارم 

دور نمانم.
وى در مورد اولویت هنرى خود در ســینما و تلویزیون افزود: سینما و 

تلویزیون هرکدام مدیوم خاص خود را دارد و سینما از نظر جایگاه در یک 
سطح است و تلویزیون در یک سطح دیگر. سینما از نظر هنرى جایگاه 
باالترى دارد ولى تلویزیون به دلیل اینکه در ســطح وسیع تر با تعداد 
زیادى مخاطب دیده مى شوى جذابیت هاى خاص خود را دارد اما تمام 
اینها به پیشنهادهایى بستگى دارد که به یک بازیگر مى شود تا در یک 
نقش دیده شود. مثًال در سریال «پایتخت» چون عوامل مثل یک خانواده 
در کنار هم هستیم و این سریال بُعد بسیار وسیع و بازتاب به شدت قوى 
دارد، مسلمًا وقتى این سریال به من پیشنهاد شود کارى به جز آن را در 

همان زمان قبول نمى کنم.

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره اینکه آیا فقط بازى در ژانر کمدى 
را انتخاب مى کند، اظهار کرد: هر بازیگرى مســلمًا دوست دارد تکرار 
نشــود و ژانرهاى مختلف را تجربه کند من هم از این قاعده مستثنى 
نیستم و ســعى مى کنم با انتخاب هاى معقوالنه، نقشى را انتخاب کنم 
که دیده شــود. کارهایى که انجام دادم در ژانرهاى مختلف بوده است، 
مثل دوبله «باب اسفنجى»، «رئیس مزرعه»و «عروسک پنگول» که 
نمى توان از کنار آن به راحتى عبور کرد چون هشت سال با آن زندگى 
کردم و عروسک به شدت محبوبى در بین گروه هاى مختلف سنى بود. 

«پایتخت» هم نقطه عطف کارنامه هنرى من بود.

هومن حاجى عبداللهى:
سریال «پایتخت» 

نقطه عطف کارنامه هنرى 
من است

مسابقه «پنج ستاره» که از زمستان 96 روى آنتن 
شبکه 5 سیما بود، فصل جدید خود را با اجراى حمید 
گودرزى از پنج شــنبه این هفته آغاز مى کند. این 
مسابقه تلویزیونی پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 
21 از شبکه 5 پخش خواهد شد و طی آن شرکت 
کنندگان تالش می کنند با اســتفاده از اطالعات 
عمومى خود و پاســخ به سئواالت حمید گودرزى 
جایزه 50 میلیونی مسابقه را به دست بیاورند. «پنج 
ســتاره» به کارگردانى مصطفی امامی روي آنتن 
خواهد رفت؛ با توجه به همزمانی پخش مســابقه 
«برنده باش» با اجراي محمدرضا گلزار با پخش 
«پنج ستاره» با اجراي حمید گودرزي، باید منتظر 
دوئل جذاب این دو ســتاره سینما نیز باشیم و باید 
صبر کرد و دید کدام یــک می توانند در زمینه اجرا 

موفقیت بیشتري کسب کنند.

دوئل حمید گودرزى با 
محمدرضا گلزار

فیلم مستند «گوشــه هاى اصفهان» از تولیدات 
مرکز گسترش ســینماى مســتند و تجربى به 
کارگردانى غالمرضا ُمهیمن که نگاهى به مکتب 
آوازى اصفهان دارد، وارد شبکه نمایش خانگى 

شد.
«گوشه هاى اصفهان»، مکتب آوازى اصفهان 
از 90 ســال پیش و اواخــر دوران قاجــار تا به 
امروز را مورد بررســى قرار مى دهد. در این فیلم 

شخصیت هاى سازى و آوازى بررسى مى شوند.
ســاخت این مســتند حدود دو ســال به طول 
انجامیده و بر اســاس پژوهش هاى کارگردان 
و گفتگو با اســاتید مکتب آوازى اصفهان چون 
على اصغر شاه زیدى، ناهید دایى جواد، محمدتقى 
ســعیدى و نعمت ا... ســتوده و مصاحبه با چند 
جامعه شناس پیرامون دالیل شکل گیرى مکتب 
آوازى اصفهان در جامعه آن روزگار و ریشه هاى 

فرهنگى-اجتماعى آن شکل گرفته است.
مستند «گوشــه هاى اصفهان» براى اولین بار 
در سال 1396 و در بخش غیررقابتى یازدهمین 
جشنواره بین المللى «سینماحقیقت» به نمایش 

درآمد.

«گوشه هاى اصفهان» به 
شبکه نمایش خانگى آمد

قربان نجفى، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره 
آخرین فعالیت هاى هنرى خود گفت: این روزها در 
سریال «ستایش 3» بازى مى کنم و تنها یک جلسه 
به پایان بازى ام در این سریال باقى مانده است. وى 
در همین راستا افزود: فیلمبردارى «ستایش 3» تا 
اواخر پاییز ادامه دارد و این سریال در فصل زمستان 

از تلویزیون براى مخاطبان پخش خواهد شد.
این بازیگر درباره لوکیشن هاى سریال «ستایش 
3» اظهار کرد: سریال «ســتایش 3» در تهران و 
شمال انجام مى شــود و بخش اعظم فیلمبردارى 
در تهران اســت. درباره شــهرهاى شــمال نیز 
صحبت هایى از فیلمبردارى ســریال در چالوس 
و رامســر نیز بیان شــده اســت و امکان دارد در 
برنامه ریزى گروه تولید ناگهان شهرى تغییر کند 
و جایگزین شــود. وى افزود: همکارى با داریوش 
ارجمند در «ستایش 3» نیز براى من بسیار جذاب 
اســت. اولین بار نیســت که با داریــوش ارجمند 
همکارى مى کنــم و در ســریال هاى دیگر نیز با 
ارجمند همکارى داشــتم. ارجمند بازیگرى همراه 
و استادى حرفه اى در این حرفه است که بازى در 

کنارش افتخار است.
نجفى با اشاره به پخش ســریال «ستایش 3» و 
استقبال مخاطبان خاطرنشان کرد: میزان استقبال 
از سریال «ســتایش3» نســبت به فصل دوم آن 
باید بهتر باشــد اما به طور کلى این موضوع قابل 

پیش بینى نیست.

آغاز پخش «ستایش 3» 
از فصل زمستان

برزو ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون به جمع بازیگران 
فیلم ســینمایى «زهرمار» به کارگردانى جواد رضویان 

پیوست.

فیلم سینمایى «زهرمار» به کارگردانى سیدجواد رضویان 
و تهیه کنندگى جــواد نوروزبیگى از 13مــرداد مقابل 
دوربین رفته اســت. این فیلم که شبنم مقدمى، شقایق 
فراهانى، نسیم ادبى، على استادى، رضا رویگرى، حسین 
محب اهرى، سیامک ادیب و میثاق جمشیدى در آن به 
ایفاى نقش پرداخته اند، اولین ســاخته جواد رضویان در 
مقام کارگردانى است. «زهرمار» در قالب طنزى اجتماعى 
روایت مى شود و فیلمنامه آن را پیمان عباسى نوشته است. 
در متنى که به جاى خالصه داستان این فیلم منتشر شده، 
آمده است: «حشمت: فکر نمى کردم تاوان اشتباهم رو با 

تو پس بدم، لیال: زهرمار...»

ریما رامین فر، بازیگر ســریال «پایتخت» به تازگى به 
جمع بازیگران فیلم سینمایى مجید صالحى پیوست.

فیلم ســینمایى «زیرنظر» اولین ســاخته سینمایى 
مجید صالحى اســت که چند روز پیش تصویربردارى 

آن آغاز شد.
تا به حال، بازیگرانــى همچون رضا عطــاران، امیر 
جعفرى، مهران احمدى، آزاده صمدى، سیامک انصارى 
حضورشان در این فیلم قطعى شده بود و به تازگى گفته 
مى شود، ریما رامین فر هم به گروه بازیگران این فیلم 

اضافه شده است.
فیلمنامه این فیلم سینمایى که توسط ابوالفضل کاهانى 

به نگارش درآمــده، یک کمدى «اَبزورد» اســت که
قصه اى پرکشــش را دنبال مى کند. ایــن اثر بعد از 
فیلم هاى سینمایى «قانون مورفى» و «طال» سومین 
تجربه مشــترك رامبد جوان و محمد شایسته در مقام 

تهیه کنندگى است.
گفتنى است؛ مجید صالحى کار خود را از برنامه ُجنگ 
«آفتاب» در تلویزیون آغاز کرد و در برنامه تلویزیونى 
«ســیب خنده» و «مجید دلبندم» به شــهرت دست 
یافت. صالحى هم اکنون فیلم ســینمایى «من دیوانه 
نیستم» را به عنوان بازیگر روى پرده سینماها در حال 

اکران دارد.

برزو ارجمند به «زهرمار» پیوست زن و شوهر با هم همبازى شدند

«ادریس البا»، بازیگر معروف انگلیسى با انتشار مطلبى 
در صفحه اجتماعى خود، شایعات حضورش را در نقش 

«جیمز باند» بیش از پیش جدى کرد.
این بازیگر سیاه پوســت در صفحه توییتر خود از جمله 
معروف شخصیت جیمز باند در فیلم هایش استفاده کرد و 
نوشت «اسم من الباست، ادریس البا» تا گمانه زنى هاى 
حضور او در نقش اصلى مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» 

رنگ و بوى جدى ترى به خود بگیرد. 
شایعات حضور «البا» در این مجموعه فیلم و گرفتن جاى 

«دنیل کریگ» در نقش «جیمز باند» از سال 2014 
مطرح اســت و «دنیل کریگ» که تاکنون 

در چهار فیلم شــامل «کازینو رویال»، 
«ذره اى آرامش»، «سقوط آسمانى» و 
«شبح» در نقش «مأمور 007» بازى 
کرده قرار است در بیست وپنجمین 
فیلم از این مجموعه «جیمز باند» 
براى آخرین بار مقابل دوربین برود. 
«دنى بویل»، کارگردان برنده اسکار 
انگلیسى ساخت فیلم جدید «جیمز 

باند» را بر عهده دارد که قرار است در سال 2019 اکران 
شود.

در حالى که «ادریس البا» 45 ســاله پیش از این درباره 
احتمال بازى در این نقش ســکوت کــرده بود و حتى 
گفته بود براى آن خیلى پیر اســت اما «باربارا براکلى»، 
تهیه کننده مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» هفته گذشته 

گفته بود که وقت یک قهرمان غیرسفیدپوست است. 
سرى فیلم هاى «جیمز باند» با فروش جهانى بیش از پنج 
میلیارد دالر در جایــگاه دوم پرفروش ترین 
ســرى فیلم هاى ادامــه دار بعد از 
مجموعه «هرى پاتر» قرار 

دارد.

اولین «جیمز باند» سیاه پوست در راه است

به تازگى رسانه ها خبرى منتشر کردند که مهران مدیرى 
پس از ســال ها، در تهران کنسرت مى دهد و در برج میالد 
تهران با مخاطبانش دیدار مى کند. دیروز هم خبر رسید در 
این برنامه قرار است جمعى از چهره هاى باسابقه و جوان تر 
موسیقى، همراه مهران مدیرى ســاز بزنند. مدیرى در این 
کنسرت یک ارکســتر باتجربه همراه خود خواهد داشت. 
حضور مسعود همایونى، سامان احتشامى، بابک ریاحى پور، 
ساسان هاشــمى و نیما حمیدى در ارکستر مهران مدیرى 

قطعى شده است. 
مهران مدیرى را مى تــوان جزو هنرمندان همه فن حریف 
دانســت، چراکه عالوه بر بازیگرى، اجــرا، کارگردانى و 
خوانندگى را هم تجربه کرده و در ایــن زمینه ها به اندازه 

بازیگرى موفق نیز بوده است.
 مهران مدیرى در سال 1379 آلبوم «از روى سادگى» 

را با موسیقى بابک بیات و فردین خلعتبرى منتشر 
کرد و پس از آن موفق به برگزارى چند اجراى زنده 
هم شد. اولین کنسرت مهران مدیرى بهمن ماه 
سال 83 در تهران برگزار شد. این هنرمند کشورمان 
ده سال پیش در یک گفتگو درباره نحوه ورودش 
به دنیاى موسیقى گفته است: همیشه براى خودم 

مى خواندم که اصًال رســمى و جدى نبود، 
ولى تشــویق هــاى فردین 

خلعتبــرى باعــث شــد 
خواننده شوم و فعالیتم را 
در این عرصه گسترش 

دهم. 
مهران مدیرى همچنین 
درباره آشــنایى خود با 
مرحوم بیــات مى گوید: 

آشنایى من با مرحوم بیات 
از طریق فردین عزیز بود که 

همکارى ما با ایشان شکل گرفت. بعد از مدتى نیز به گروه 
موسیقى کوبه اى دارکوب پیوستم و کنسرت بزرگى را به یاد 
زنده یاد خسرو شکیبایى در سالن وزارت کشور اجرا کردیم.

تیتراژ فیلم سینمایى «هم نفس» و سریال هاى «شب هاى 
برره»، «باغ مظفر»، «قهوه تلــخ» و «زعفرانى» از جمله 
قطعاتى است که مدیرى طى سال هاى اخیر خوانده است. 
آخرین اثرى که از مدیرى منتشــر شــد، تک آهنگ «یار 
تویى» بود که آن را پس از درگذشت عارف لرستانى منتشر 
و به او تقدیم کرد. لیدا دانشى، مدیر روابط عمومى برج میالد 
در گفتگویى اعالم کرده است که کنسرت مهران مدیرى 30 
و 31 شهریور ماه در سالن همایش هاى برج میالد برگزار و 
احتماًال هر روز در یک سانس اجرا مى شود. وى همچنین 
گفته که ســید مصطفى احمدى، تهیه کننده این کنسرت 
است. احمدى پیش از این تهیه کننده «دورهمى» بود 
و سابقه فعالیت با مدیرى را دارد. هنوز بلیت 
فروشى این کنسرت آغاز نشده است اما 
با توجه به دورى چند ســاله مدیرى از 
استیج به دلیل ساخت فیلم و برنامه و 
محبوبیت فراوان این هنرمند، به نظر 
مى رسد که در همان ساعات آغاز بلیت 
فروشى، تمام بلیت ها به فروش برسد و 
شاید شاهد تمدید کنسرت وى در فصل 

پاییز هم باشیم.

محیا حمزه

تابستان با کنسرت مهران مدیرى پایان مى گیرد

اینمجموعه فیلمو گرفتنجاى  البا» در
4در نقش «جیمز باند» از سال 2014

 «دنیل کریگ» که تاکنون 
ـامل «کازینو رویال»، 

»، «سقوط آسمانى» و 
7 «مأمور 007» بازى 
در بیست وپنجمین 
موعه «جیمز باند» 
مقابل دوربین برود.

رگردان برنده اسکار 
ت فیلم جدید «جیمز 

پرفروش ترین میلیارد دالر در جایــگاه دوم
ســرى فیلم هاى ادامــه دار بعد از 
مجموعه «هرى پاتر» قرار 

دارد.

ق نیز بوده است.
9ى درسال 1379 آلبوم «از روى سادگى»
فردین خلعتبرى منتشر بابک بیات و
 آن موفق به برگزارى چند اجراى زنده 
ن کنسرت مهران مدیرى بهمن ماه 
هران برگزار شد. این هنرمند کشورمان 
ش در یک گفتگو درباره نحوه ورودش 
سیقى گفته است: همیشه براى خودم 

که اصًال رســمىو جدى نبود،
ق هــاى فردین 

اعــث شــد 
 و فعالیتم را
ه گسترش 

ى همچنین 
نایى خود با
ت مى گوید:

ا مرحوم بیات 
ین عزیز بود که 

است. احمدى پیش از این تهیه کننده «دورهمى» بود
و سابقه فعالیت با مدیرى را دارد. هنوز بلیت
فروشىاینکنسرت آغاز نشده است اما
با توجه به دورى چند ســاله مدیرى از
استیج به دلیل ساخت فیلم و برنامه و
محبوبیت فراوان این هنرمند، به نظر
مى رسد که در همان ساعات آغاز بلیت
فروشى، تمام بلیت ها به فروش برسد و
شاید شاهد تمدیدکنسرت وى درفصل

پاییز هم باشیم.

هومن
که کار
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نقط
من
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با گزارشى که دیروز «خبر آنالین» و سایت «پیروزى 
دیلى» در مورد نوع و آپشن هاى قراردادهاى داخلى 
تراکتورسازى با بازیکنان سرباز منتشر کردند، معلوم 
شد که سال ها اعتراض باشگاهى مانند ذوب آهن به 
نحوه اغوا و جذب بازیکنان جوانش توســط باشگاه 

تبریزى درست بوده است.
ابتــدا بگذاریــد از ماجــراى ترابى که دیــروز در 
ســایت هاى مذکور منتشر شد شــروع کنیم تا بهتر 
متوجه قضیه شــوید: مهــدى ترابى اینقــدر براى 
«کارلــوس کــى روش» مهم بــود که در لیســت 
خواسته هاى اساسى اش براى تمدید قرارداد با ایران 
قرار گرفت. او مشــکل خدمت داشــت مثل شش 
نفر دیگر. ســال قبل فکر مى کــرد رفتن به خدمت 
بعــد از جــام جهانــى یــک گام بلند بــراى حل

 مشکالتش در زمان جام ملت هاى آسیاست.
براى همین برگه اعزام به خدمت گرفت و اردیبهشت 
ماه و قبل از جام جهانى با مصطفى آجورلو توافق کرد 
و قرارداد نوشت تا این فصل را در تبریز بازى کند. آن 
زمان نه تراکتور را فروخته بودنــد و نه خبرى از این 
دعواهاى سربازى بود. همه چیز قرار بود بر مدار قانون 

قدیمش طى شود.
آجورلو که رفــت و تراکتور را کــه فروختند، او فکر 
مى کرد توافقشــان با حاجى فوتبالى هم تمام است 
پس همانطــور که تــا آن لحظه خبــر را از مدیران 
ســایپا پنهان کرده بــود، باز هم چیــزى نگفت. 
ســایپایى ها هم بــا هیجان 

ستاره شــان را که ترانسفر نشــده بود به پرسپولیس 
فروختند. مدیر پرسپولیســى و ســرمربى سرشناس 
پرسپولیسى سایپا، کلى هم با این قرارداد پز دادند که 

پولى درخور، نصیب تیمشان شده است.
شرایط اما آنطور که ترابى فکر مى کرد پیش نرفت. 
الیاسى، سرپرست وقت تراکتورسازى و مالک جدید 

تیم برگه قرارداد او با تیمشان را رو کردند و شکایت 
داشتند که ترابى حق آنهاست و سایپا نمى توانسته او 

را به تیم دیگرى بفروشد!
البته آنها اصًال نمى دانستند با شرایطى که حق جذب 
بازیکن ندارند، خریدن بازیکن تیم دیگر جرم است! 
ولى این جرم را نه فقط تراکتورسازى که انگار ترابى 
هم انجام داده بــود. این اما فقط یــک تخلف نبود. 
ترابى بایــد به عنوان بازیکن ســرباز به تیم تبریزى 
مى رفت اما چــرا قراردادش شــامل رقمى نجومى 
شــده بود؟ قرارداد مهدى با این تیــم ماهیانه 150 
هزار تومان بود اما در پیوســتش یــک پاداش 850 
میلیون تومانى در نظر گرفته شــده بود. توجه کنید 
پاداش 850 میلیونى براى جبــران هزینه هایى که
نمى توانند تحت یک قرارداد رسمى به ترابى بدهند. 

دریافــت 850 میلیون بــراى گذراندن 
خدمت سربازى!

ایــن در تضــاد بــا قوانین 
نظــام وظیفــه بود کــه از 
چهــار ســال قبــل مدام 

شــعار مى دادنــد بازیکنان 
ســرباز انــدازه بقیــه ســربازان 

عادى پول مى گیرنــد! این اتفاق امــا نیافتاده بود. 
ترابى براى ایــن 850 میلیــون از تبریزى ها چک 
هم گرفته بود. چــک هایى که خــودش مى گوید 
برگشــته اما در اختیار مدیربرنامه هایش بوده است

 و حاال مشــخص نیســت تحویل تراکتورســازى 
شــده اند یا نه. در این شــرایط یعنى ترابى در مظان 
تخلف قرار دارد و تراکتورســازى در مظان اتهاماتى 

بزرگ تر.
ســال قبل و در نیم فصــل ذوب آهــن و پدیده که 
شش یارشان را تراکتورســازى یکباره از آنها گرفت 
و ســرباز کرد، اعتقاد داشــتند این تیم یارانشان را
 بــا پــول و قراردادهایــى از ایــن دســت کــه
 حاال براى ترابى لو رفته، هوایى کرده است. ولى این 

اعتراض به جایى نرسید چون آنها به سند نرسیدند.
سایت «خبر آنالین» با توجه به این رخدادها و برمال 
شدن این افتضاح بزرگ تراکتورى ها نوشته: «حاال 

ولى این یک سند قطعى از ترابى است که رو شده. با 
این شــرایط باید دید کمیته تعیین مقررات لیگ برتر 
در بررســى چنین پرونده پیچیده اى چه رأیى صادر 

خواهد کرد؟»
این پرونده البته ارتباطى به پرســپولیس ندارد. سایپا 
هم تیمى است که در هر صورت باید غرامت بگیرد و 
در مقام ضرر دیده است اما آنچه بغرنج شده، پرونده 
تیم تبریزى و شــخص بازیکن است. اگر مشخص 
شــود ترابى تخلف داشــته تا چهار ماه ممکن است 
محروم شــود و مجــازات تراکتورســازى مى تواند 

سختگیرانه تر باشد.
به گزارش نصف جهان، این مجموعه نوشــته ها و 
گزارش هایى بــود که دیروز انعکاس گســترده اى 
داشت. سال گذشــته که تراکتورى ها چند بازیکن از 
ذوب آهن را وسوسه کردند، نوشتیم که این بازیکنان 
که زودتــر از موعد مقرر هم خود را ســرباز کرده اند 
تحت وسوســه هاى بزرگ مالى تبریــزى ها قرار 
گرفته اند. ذوب آهن هم نسبت به این مسئله اعتراض 
کرد اما تراکتــورى ها با حرف هایى خنــده دار، این 

ادعاها را رد کردند.
مهدى شریفى که پارسال ســربازى اش در تراکتور 
به پایان رســیده بود و به اصفهان بازگشــته بود به 
دوستانش گفت که مگر بد اســت که هم فوتبالم را 
بازى کردم، هم کارت خدمتم را گرفتم و هم در این 
دو سال چند صد میلیون بابت سربازى دریافت کردم!

احســان حاج صفى هم که ســال 91 براى خدمت 
ســربازى به تراکتورســازى رفت در آن سال بابت 
خدمت ســربازى اش(!)500 میلیــون دریافت کرد 
تا مشــخص شــود بحث حقوق ماهیانه 150 هزار 
تومــان براى بازیکنان ســرباز یک شــوخى بزرگ 
اســت و تراکتورســازى با حربه پول و کارت پایان 
خدمت در این ســال ها بســیارى از بازیکنان جوان
 سایر تیم ها را وسوسه کرد که زودتر به معافیت هاى 
تحصیلى خود پایان دهند و هر چه ســریع تر سرباز 
شوند. و جالب اینکه با همه این ابزارها، تراکتورسازى

 کماکان از کســب یک قهرمانى در لیگ برتر عاجز 
بوده است.

محسن کدخدایى 

نصف جهان گمانه زنى ها در مورد گلر پرسپولیس در فصل 
دوم هر روز ابعاد تازه اى به خود مى گیرد و در این میان 
بسیارى از نگاه ها به رشید مظاهرى است که در نیم فصل 

دوم جایگزین علیرضا بیرانوند شود.
دیروز بــراى چندمین بار خبرى در مورد آفتابى شــدن 
علیرضا حقیقى در اطراف باشــگاه پرســپولیس براى 
دریافت مطالباتش منتشــر شــد.  ابتدا کانال هواداران 
پرسپولیس و چند سایت دیگر این مطلب را منتشر کردند.  
طلبى که به عقیده یکى از ورزشى نویسان این بار هم 
بهترین بهانه براى فرار از شایعه هایى است که کنار نام 
پرسپولیس و علیرضا حقیقى وجود دارد. بحث رسانه اى 
اما همین شایعه هاست. آن هم در روزهایى که حقیقى، 
بازیکن آزاد است و البته بحث جدایى علیرضا بیرانوند 

از پرسپولیس هم شنیده مى شود.
نزدیکان پرسپولیس البته مى گویند که حقیقى  چندان 

مورد توجه «برانکو ایوانکوویچ» قرار ندارد. 
طبق گمانه زنى هایى که سایت هاى «ورزش سه» و «آى 
اسپورت» هم جداگانه انجام داده اند،پرسپولیس و برانکو 

البته به گزینه هاى جانشینى بیرانوند 
نیز فکر مى کنند که جدى ترین 

آنها محمدرشید مظاهرى است. دروازه بان ذوب آهن 
که در تابستان 96 مورد توجه پرسپولیس قرار گرفت، با 
مدیران این باشگاه مذاکره کرد اما در نهایت موفق نشد   

رضایتنامه خود را دریافت کند.
مظاهرى یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد. یعنى 
او تا پایان لیگ هجدهم بازیکن ذوب آهن اســت و بعد 

از آن و به عنوان بازیکن آزاد مى تواند با باشگاهى دیگر 
قرارداد امضا کند.

سعید آذرى نشــان داده از فروش ستاره هاى ذوب آهن 
به فکر درآمدزایى است. نمونه اش مرتضى تبریزى که 
به استقالل رفت و ذوب آهن سودى در 
حدود یک میلیارد و 800 میلیون 

تومان بابت صدور رضایتنامه او اخذ کرد.
دروازه بان تیم ملى و باشگاه ذوب آهن هم با این روش 
و در نیم فصل مى تواند جدا شود و پیراهن پرسپولیس را 
بپوشد. همان نیم فصلى که قرار است از راه برسد و علیرضا 
بیرانوند به لیگ ترکیه برود. در قرارداد جدید بیرانوند نیز 
 بندى وجود دارد که او با پرداخت 600 هزار دالر مى تواند 

رضایتنامه بگیرد و با باشگاهى جدید به توافق برسد.
گفته مى شود پرسپولیس بخشــى از این پول را براى 
دریافت رضایتنامه مظاهرى هزینه مى کند و باقى آن را 
پس انداز. آن وقت یک دروازه بان از تیم ملى را مى فروشد 

و دروازه بانى دیگر را جذب مى کند.
به گزارش نصف جهان، اگر این گمانه زنى هاى رسانه ها 
حقیقت داشته باشد، باید فروش مظاهرى به پرسپولیس 
را راند دوم درآمدزایى بزرگ سبزها در این فصل بدانیم. 
با تحقق این اتفاق باشگاه ذوب آهن رسماً نشان مى دهد 
که هدف شماره یک خود قهرمانى در لیگ برتر نیست 
و قطعًا با از دست دادن دو ستاره خود در این فصل شاید 
همچنان براى قهرمانى تالش کند، اما خود را  تا حدودى 
تضعیف و هدف کسب جام لیگ برتر را از اولویت شماره 

یک خود خارج مى کند.

نصف جهان در حالى دو تیم استقالل و پرســپولیس براى دیدار با السد و الدحیل 
در لیگ قهرمانان آسیا آماده مى شــوند که این دو تیم قطرى بعد از تغییراتى در 
فصل نقل و انتقاالت، شروعى طوفانى در لیگ ستارگان قطر داشتند. شروع السد 
و الدحیل به قدرى طوفانى بود که مى توان گفت از حریفان ایرانى خود زهر چشم 

گرفتند.
درحالى که در لیگ برتر، پرسپولیس با دو پیروزى و یک مساوى و آبى پوشان با 
دو مساوى و یک پیروزى به ترتیب با 7 و 5 امتیاز در رده هاى اول و چهارم جدول 
قرار دارند و به ترتیب چهار و پنج گل زده در کارنامه دارند، حریفان قطرى آنها با 

دو پیروزى قاطع کارشان را در رقابت هاى داخلى آغاز کرده اند.
السد تیمى که باید در روز پنجم شهریور با استقالل دیدار کند در هفته دوم لیگ 
ستارگان موفق شد با نتیجه عجیب 10 بر یک العربى را شکست دهد. این تیم در 
هفته نخست این رقابت ها نیز توانسته بود در دیدارى خارج از خانه با نتیجه 6 بر 
صفر الخریطیات را در هم بکوبد تا در پایان هفته دوم با 6 امتیاز، 16 گل زده و یک 
گل خورده در صدر جدول قرار بگیرد. نکته جالب این است که «بغداد بونجاح»، 

مهاجم السد مقابل العربى به تنهایى هفت گل به ثمر رساند.
الدحیل، حریف سرخپوشان در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا هم 
وضعیتى مشابه با السد دارد. این تیم که در هفته نخست این رقابت ها در دیدارى 
خارج از خانه توانسته بود الشحانیه را با نتیجه قاطع 3 بر صفر مغلوب کند، در هفته 
دوم توانست با شش گل الخور را در هم بکوبد تا در پایان هفته دوم با 6 امتیاز، 9 

گل زده و بدون گل خورده در رده دوم جدول قرار گیرد .

نصف جهان  طبق نوشته خبرگزارى ها باشگاه اوسترشوند 
پیشنهاد تیم رن فرانسه براى جذب سامان قدوس، مهاجم 

گلزن خود را پذیرفته است.
سامان قدوس در جریان برترى 2 بر صفر تیمش برابر کالمار 
با گلزنى نمایش درخشانى داشت و پس از پایان بازى گفت 
با باشگاه رن فرانسه براى این انتقال به توافق رسیده است.

سامان قدوس گفت: «من پیشنهاد باشگاه رن فرانسه را 
پذیرفته ام و به این تیم خواهم رفت. سفر من به اسپانیا براى 
شناخت بیشتر از باشگاه اوئسکا بود اما حاال من پیشنهاد تیم 
رن را قبول کرده و راهى این تیم خواهم شد. به تیمى خوب 
در لیگ باکیفیت خواهم رفت و استفاده از این شانس به 

خودم بستگى دارد. بسیار مفتخر و خوشحالم که راهى رن 
خواهم شد زیرا رن یکى از تیم هاى بزرگ فرانسه است.»

«کیندبرگ»، رئیس باشگاه اوسترشوند نیز در این رابطه 
گفت: «یک ساعت پیش از آغاز بازى اخیر با باشگاه رن به 
توافق رسیدیم و حاال سامان قدوس این اجازه را دارد که از 
اوسترشوند جدا شود. سامان این موضوع را به ما اطالع داد 
و ما نیز مشکلى با او و جدایى اش نداریم اما دیگر همه چیز 

به خود او بستگى دارد زیرا ما شرایط را قبول کرده ایم.»
 چند روز تصاویرى از حضور ســامان قدوس در باشگاه 
اوئسکا اسپانیا منتشر شد و به نظر مى رسید انتقال او به این 
باشگاه تازه اللیگایى شده نهایى شده باشد اما در نهایت 

فرانسه مقصد مهاجم گلزن اوسترشــوند شد. البته بعد از 
انتشار آن تصاویر نیز رئیس باشــگاه سوئدى مدعى شد 
انتقال قدوس به اوئســکا نهایى نشده است و مقصد این 
بازیکن هنوز مشخص نیســت و حاال قدوس در آستانه 

انتقال به الشامپیونا قرار دارد.
تقابل سامان قدوس با ســتاره هاى لیگ فرانسه از جمله 
بازیکنان بزرگى چون  نیمار، امباپه و کاوانى که عضو پارى 
سن ژرمن هستند مى تواند براى هواداران فوتبال ایران از 
جذابیت فراوانى برخوردار باشــد و حاال بعد از لیگ برتر با 
حضور علیرضا جهانبخش در ترکیب برایتون، لیگ فرانسه 

نیز از اهمیت خاصى براى ما برخوردار خواهد بود.

دیدید حق با ذوب آهنى ها بود!
 تحرکات ناجوانمردانه تراکتورى ها رسماً برمال شد

نحوه اغوا و جذب بازیکنان جوانش توســط باشگاه 
تبریزى درست بوده است.

ترابى که دیــروز در ابتــدا بگذاریــد از ماجــراى
تا بهتر ســایت هاى مذکور منتشر شد شــروع کنیم

متوجه قضیه شــوید: مهــدى ترابى اینقــدر براى 
«کارلــوس کــى روش» مهم بــود که در لیســت 
خواسته هاى اساسى اشبراى تمدید قرارداد با ایران

قرار گرفت. او مشــکل خدمت داشــت مثل شش 
نفر دیگر. ســال قبل فکر مى کــرد رفتن به خدمت 
بعــد از جــام جهانــى یــک گام بلند بــراى حل

 مشکالتش در زمان جام ملت هاى آسیاست.
به خدمت گرفت و اردیبهشت براىهمین برگه اعزام

ماه و قبل از جام جهانى با مصطفى آجورلو توافق کرد 
و قرارداد نوشت تا این فصل را در تبریز بازى کند. آن 
این فروخته بودنــد و نه خبرى از زمان نه تراکتور را

دعواهاى سربازى بود. همه چیز قرار بود بر مدار قانون 
قدیمش طى شود.

آجورلو که رفــت و تراکتور را کــه فروختند، او فکر 
است  فوتبالىهم تمام با حاجى مى کرد توافقشــان
پس همانطــور که تــا آن لحظه خبــر را از مدیران 
یـایپا پنهان کرده بــود، باز هم چیــزى نگفت.  سـسـ
ســایپایى ها هم بــا هیجان

ستاره شــان را که ترانسفر نشــده بود به پرسپولیس 
ســرمربى سرشناس فروختند. مدیر پرسپولیســى و

پرسپولیسى سایپا، کلى هم با این قرارداد پز دادند که 
پولى درخور، نصیب تیمشان شده است.

شرایط اما آنطور که ترابى فکر مى کرد پیش نرفت. 
الیاسى، سرپرست وقت تراکتورسازى و مالک جدید 

ولى این جرم را نه فقط تراکتورسازى که انگار ترابى 
هم انجام داده بــود. این اما فقط یــک تخلف نبود. 
ترابى بایــد به عنوان بازیکن ســرباز به تیم تبریزى
مى رفت اما چــرا قراردادش شــامل رقمى نجومى
شــده بود؟ قرارداد مهدى با این تیــم ماهیانه 150
هزار تومان بود اما در پیوســتش یــک پاداش850

میلیون تومانى در نظر گرفته شــده بود. توجه کنید 
پاداش 850 میلیونى براى جبــران هزینه هایى که

نمى توانند تحت یک قرارداد رسمى به ترابى بدهند. 
0دریافــت 850 میلیون بــراىگذراندن

خدمت سربازى!
ایــن در تضــاد بــا قوانین
نظــام وظیفــه بود کــه از 
چهــار ســال قبــل مدام 
مى دادنــد بازیکنان شــعار

ســرباز انــدازه بقیــه ســربازان
عادى پول مى گیرنــد! این اتفاق امــا نیافتاده بود. 
850 میلیــون از تبریزى ها چک  ترابى براى ایــن
چــک هایى که خــودش مى گوید هم گرفته بود.
برگشــته اما در اختیار مدیربرنامه هایش بوده است

 و حاال مشــخص نیســت تحویل تراکتورســازى 
شــده اند یا نه. در این شــرایط یعنى ترابىدر مظان

تخلف قرار دارد و تراکتورســازى در مظان اتهاماتى 
بزرگ تر.

ســال قبل و در نیم فصــل ذوب آهــن و پدیده که 
شش یارشان را تراکتورســازى یکباره از آنها گرفت 
و ســرباز کرد، اعتقاد داشــتند این تیم یارانشان را
ایــن دســت کــه  بــا پــول و قراردادهایــى از

 حاال براى ترابى لو رفته، هوایى کرده است. ولى این 
اعتراض به جایى نرسید چون آنها به سند نرسیدند.

سایت «خبر آنالین» با توجه به این رخدادها و برمال 
شدن این افتضاح بزرگ تراکتورى ها نوشته: «حاال 
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بوده است.

دیدید حق با ذوب آهنى ها بود!

سبزها به درآمدزایى فکر مى کنند نه قهرمانىلرزش در اردوگاه سرخابى ها

راند دوم فروش بزرگ ذوب آهن در راه است؟

نصف جهان یکى از مشکالت سپاهان در سال 
گذشته این بود که در نیمه دوم و پس از اینکه 
تیم موفق بــه گلزنى نمى شــد، آرامش تیم از 
بین مى رفت و در طراحــى حمالت هم عجله 
مى شــد و در نهایت هم تیم در رسیدن به گل 
ناکام مى ماند و یــا در ضدحمالت دروازه اش 
باز مى شــد که مى توان به دیــدار رفت فصل 
گذشته طالیى پوشــان برابر پیکان اشاره کرد 
که در دقیقه 92 دروازه آنهــا در یک ضدحمله 

باز شد. 
ایــن مشــکل در نیمــه دوم بــازى اخیــر

سپاهان-پیکان نیز مشاهده شــد و بازیکنان 
ســپاهان به جاى ادامــه بــازى منطقى خود 
بیشــتر به ارســال از کنــاره ها و اســتفاده از 
ضربات ایســتگاهى روى آوردند و شاهد بازى 
عجوالنه اى از آنها بودیم. البته در ضد حمالت 
تیم امیرقلعه نویى هوشــیار بــود و بازیکنان 
این تیم ســعى مى کردند با انجــام یک خطا 
در زمین پیــکان و دریافت یــک کارت زرد از 
طراحى حمله اى کــه در حــال طراحى بود، 
جلوگیرى کننــد. باید دید کادر فنى ســپاهان 
براى مهار این آشــفتگى در بین بازیکنان چه 

برنامه هایى خواهد داشت. 

 آشفته نشوید!

ر با ذوب آهن قرارداد دارد. یعنى 
زیکن ذوب آهن اســت و بعد 

به استقالل رفت و ذوب آهن سودى
حدود یک میلیارد و 800 میلیو

البته به گزینه هاى جانشینى بیرانوند 
نیز فکر مى کنند که جدى ترین 

مظاهرى یک فصل دیگر
او تا پایان لیگ هجدهم با
ب ر
باز

قدوس با نیمار دیدار مى کند!

در یکى از عجیب ترین دربى هاى تاریخ دوحه، العربى با هدایت مربى کروات همواره ناکام، شکستى دردناك 
و تاریخى مقابل رقیب دیرینه به ثبت رساند.

 حتى در لیگ هاى آماتور هم کم پیش مى آید تیمى با ده گل شکست بخورد اما حاال این نتیجه در هفته دوم 
لیگ ستارگان قطر آن هم در یکى از دربى هاى حساس و سرنوشت ساز فوتبال این کشور در دوحه رقم خورد 

تا «لوکا بوناچیچ» همواره ناکام، روى لبه پرتگاه اخراج از العربى قرار بگیرد.
السد با نتیجه 10 بر یک شکست خوردند تا رسانه هاى شــاگردان بوناچیچ در العربى مقابل 

دوحه با انتقادات شــدید از نمایش دور از انتظار این 
مربى کروات و شــاگردانش از شــایعات اخراج او 
توسط سران العربى پرده بردارند. رقیب استقالل 
در یک چهارم نهایى با درخشش مهاجم الجزایرى 
خود که یک تنه هفت گل به ثمررســاند از سد 
سرخپوشــان العربى عبور کرد تا لوکا یکى از 
سنگین ترین شکســت هاى تاریخ مربیگرى 

خود را تجربه کند.
بوناچیچ بعد از بازى با بیــان اینکه خود از این 
نتیجه غافلگیر شده است، گفت: واقعاً حیرت آور 
بود که این گونه ضعیف مقابل رقیب بازى کنیم. 
السد از هر اشــتباه ما به یک گل رسید تا درس 
عبرتى بزرگ به تیم ما بدهد. من هیچ توجیهى 
براى باخت با ده گل نــدارم و نمى توانم به هیچ 

شکلى آن را توضیح بدهم.
حال باید منتظر ماند و دید تبعات این شکســت 
سنگین دامن مربى کروات همیشه ناکام نیمکت 
العربى را خواهد گرفت یا او همچنان از ســوى 
سران باشــگاه فرصت جبران این نتیجه را به 
دست خواهد آورد، شکستى که قطعاً  خارج شدن 
از زیر ترکش هاى آن به این آسانى نخواهد بود.

بوناچیچ در آستانه اخراجى دوباره

و ر سو ى ربى ز ى ری م ن ر ن ر ی
تا «لوکا بوناچیچ» همواره ناکام، روى لبه پرتگاه اخراج از العربى

السد با نتیجهشــاگردان بوناچیچ در العربى مقابل 
دوحه با
مربى ک
توسط
در یک
ک خود
سرخ
سن
خو
بونا
نتیج
بودک
السد
عبرت
براى
شکلى
حال
سنگی
العربى
سرا
دس
از ز
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ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710103759203585 شــماره پرونده: 9609983759200983 شــماره 
بایگانى شعبه: 961012 تاریخ تنظیم: 1397/05/15 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم 
به احمد موســوى دوالبى- خواهان معصومه قربانى سینى دادخواســتى به طرفیت خوانده احمد 
موســوى دوالبى و رقیه میر خان جانى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983759200983 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شــاهین شهر ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 07/29 /1397 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى 

شاهین شهر. م الف: 223141 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/560
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759203603 شــماره پرونده: 9509983759200669 شــماره 
بایگانى شعبه: 950685 تاریخ تنظیم: 1397/05/15 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به 
غالمحسین- سامان- محمد- همگى به فامیلى ذاکرى فرزند غالمحسین- خواهان قاسم دهقان 
کلیشادى دادخواستى به طرفیت خوانده غالمحسین- سامان- محمد- همگى به فامیلى ذاکرى 
فرزند غالمحسین مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509983759200669 
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/27 
ســاعت 11:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین 
(ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شــهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 223124 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /5/561
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002003000967/1 شماره بایگانى پرونده: 9601957/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802003000165 بدینوســیله به: 1- آقاى محســن عنایتى فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 631 و شماره ملى 1283520133 متولد 1352/05/13، 2- آقاى محمدحسین 
حقوقى فرزند اکبر به شماره شناسنامه 1251 و شماره ملى 1287717306 متولد 1336/03/01، 
3- خانم ندا حقوقى فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 2166 و شماره ملى 1290556016 
متولد 1359/03/09، همگى به نشــانى اعالمى متعهدله واقع در شهرك صنعتى مورچه خورت 
فاز چهارم فرعى دوم دکتر حسابى پالك 601 کدپســتى 8333116745 که برابر گزارش مأمور 
مربوطه در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شــهر ابالغ واقعى به نامبردگان میسر نگردیده ابالغ 
مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 94/46/ق مورخ 1394/03/11 تنظیمى در بانک صنعت 
و معدن شــعبه اصفهان، مبلغ 16292217853 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 3670289006 ریال 
بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1396/07/15 و از تاریخ مذکور به بعد روزانه مبلغ 15622675 
ریال به بانک صنعت و معدن شــعبه اصفهان بدهکار مى باشــید که بر اثر عــدم پرداخت وجه 
بســتانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
139604002003000967/1 و شماره بایگانى 9601957 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ شاهین شهر درج و منتشر مى گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف 
مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام،  در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 223511 اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /5/562
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 867/97 (اجراى شــورا) و به موجب اجرائیه 260/96 مورخه 97/2/18 صادره از شعبه 
11 شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه فرزاد مســرور به پرداخت مبلغ 
120/109/447 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها پریســا طاحونیان و 6/005/472 
ریال هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم لها در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. شرح نظریه 
کارشناسى: 1- تعداد یک دستگاه سوارى پراید به شماره انتظامى 685د43 ایران 43 و به شماره 
موتور 8813/4380514 و شماره شاسى 142290304499 مدل 1390 به رنگ سفید که وضعیت 
وسیله نقلیه: درب جلو وگلگیر سمت راست به تازگى صافکارى و نقاشى شده، پایه آینه سمت چپ 
شکسته، استهالك الســتیک 50٪ و بیمه نامه ندارد. موتور دو رنگ مى باشد. وضعیت ظاهرى 
ایده آل با مدل براساس قیمت پایه مبلغ یکصد و سى میلیون ریال (130/000/000 ریال) ارزیابى 
مى گردد. 2- با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
97/6/10-  شنبه – ساعت 9 لغایت 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر محل نگهدارى مال توقیفى: اصفهان- پارکینگ هادى مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 223969 مدیر  اجراى احکام 

شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/563
مزایده 

شماره صورتمجلس: 9709003759700176 شــماره پرونده: 9509983731500194 شماره 
بایگانى شعبه: 960150 تاریخ تنظیم: 1397/05/16 حســب نیابت واصله از اجراى احکام شعبه 
5 حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت شده به کالسه 960150ح2 اجرا خانم فاطمه نصر نصرآبادى 
فرزند حبیــب وثیقه گذار محکوم علیه آقاى ســجاد تاجمیــر ریاحى محکوم بــه پرداخت مبلغ 
3/243/500/000 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 70/500/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق آقاى مجتبى شــفیعى علویجه فرزند حیدرعلى و مبلغ 117/500/000 ریال بابت 
حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده اســت و طى الویت هاى توقیف از اجراى احکام 
کیفرى خمینى شــهر در پرونده 960824 به میزان 300/000/000 ریال و اجراى احکام کیفرى 
شاهین شــهر در پرونده 952632 به میزان 3/300/000/000 ریال که با توجه به موافقت شعاب 
مذکور با فروش ملک، دســتور به مزایده و فروش پالك ثبتى 30530 فرعى از 301 اصلى بخش 
16 ثبت اصفهان صادر شده است که حسب اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
139605802035000763 مورخ 1396/04/07 میزان 6 دانگ پالك فوق در مالکیت رسمى خانم 
فاطمه نصر نصرآبادى بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک با شماره ثبتى 301/30530 
و شماره ثبت 69104 دفتر 316 صفحه 197 بخش 16 ثبت اصفهان به نشانى شاهین شهر ردانى 
پور خ نبوت پالك 116 به مساحت عرصه 262 مترمربع شامل منزل مسکونى جنوبى در دو طبقه 
و یک واحد تجارى با اسکلت دیوار باربر و ستون و سقف تیرچه بلوك و دیوارها گچ، کف موزاییک، 
درب هاى داخلى چوبى پنجــره ها آلومینیوم و نماى بیرون آجر و حیــاط موزاییک طبقه همکف 
داراى 2 اتاق خواب و طبقه اول 3 اتاق خواب با مساحت اعیانى 320 مترمربع و قسمت تجارى به 
مساحت 12 مترمربع سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش ک ولر آبى. داراى دو کنتور برق و 
یک کنتور گاز و آب به صورت با قدمت 15 سال مى باشد مشترك و به میزان 5/200/000/000 
ریال ارزیابى شده اســت و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى 
ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شــده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل طبقه 
همکف ملک در تصرف مســتاجر آقاى على برات کیانى فرزند محمد بوده و تا تاریخ 97/02/25 
قرارداد اجاره با مالک داشته است و تصویر قرارداد اجاره ضمیمه شده و طبقه اول ملک در تصرف 
مالک خانم فاطمه نصر بوده و ملک موقت به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق 
الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل دستمزد 
کارشناسى 7/000/000 ریال و هزینه نشر آگهى و غیره مقدار ششدانگ مالکیت محکوم علیه در 
روز یک شنبه مورخ 97/06/11 ساعت 08:30 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد 
اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشــنهاد کند فروخته مى شــود. برنده مزایده باید 10 درصد 
قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 
نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى 
که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى 
که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده 
مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثل ســایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشــار در روزنامه در قسمت 
اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 223955 منتظرى مدیر اجراى احکام شعبه دوم حقوقى 

شاهین شهر /5/564
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759304557 شــماره پرونده: 9709983759301058 شــماره 
بایگانى شــعبه: 971096 تاریخ تنظیم: 1397/05/14 خواهان خانم فرهوده احمدى دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى حسین مشــهدى احمدى فرزند احمد به خواســته اذن در ازدواج تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شــهر ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983759301058 و شــماره بایگانى 971096 ثبت گردیده که وقت رســیدگى به تاریخ 
1397/6/25 و ســاعت 12/30 ظهر تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نو بت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده 
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 فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 221547 

شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /5/567
اخطار اجرایى

شــماره: 130/96 ش7ح به موجب رأى غیابى شــماره 205 تاریخ 96/9/26 حوزه هفتم حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر- گرگاب که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
محمدرضا پورى عطار فرزند اکبر نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ شانزده 
میلیون و پانصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست 
و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه حق الوکاله وکیل رسول حق شناس مطابق 
تعرفه قانونى و با احتساب تأخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست (96/7/26) در حق محکوم له على 
حسینى فرزند مسیب نشانى: شاهین شهر- خ مخابرات- بین فرعى 1 و 2 غربى- دفتر شاهین بتن 
تا زمان پرداخت. 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. محکوم علیه مى تواند تا سى روز از تاریخ رؤیت 
ابالغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعســار را نیز ارائه نماید. م الف: 221602 

شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/568 
اخطار اجرایى

شــماره: 133/96ش7ح- 97/3/9 به موجب راى غیابى شماره 203 تاریخ 96/9/26 حوزه هفتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر – گرگاب که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
امین قائدامینى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد و ده 
هزار و دویست ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پانصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزی نه حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى و با احتســاب تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست 
(96/7/26) در حق محکوم له على حسینى با وکالت رسول حق شــناس فرزند مسیب به نشانى 
شاهین شهر، خ مخابرات، نرسیده به فرعى 2 غربى دفتر شــاهین بتن تا زمان پرداخت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه مى تواند تا ســى روز از تاریخ رؤیت اجراییه ضمن ارائه صورت 
کلیه اموال خود دعوى اعســار را اقامه نماید. م الف: 221607 شــعبه هفتم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /5/569
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962534/ج5 له خانم مریم عباسى و علیه زهرا- اشرف- محمود- اقدس- عذرى- مسعود 
شهرت همگى عباسى مبنى بر فروش پالك ثبتى 369/15 بخش 5 در تاریخ 1397/6/14 ساعت 
12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت 
فروش ششدانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: احترامًا پیرو 
ابالغ شماره 5181-20-96 مرکز کارشناسان رسمى دادگســترى اصفهان در خصوص ارزیابى 
پالك ثبتى 369/15 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان موضوع پرونده کالسه 962534 در آن شعبه، به 
استحضار مى رسانم اینجانب کارشناس منتخب در معیت حامل ابالغ از محل، به آدرس اصفهان 
بلوار سعدى مقابل صدا و سیما مجتمع پیمان طبقه ســوم بازدید به عمل آورده و ضمن بررسى و 
انجام معاینات، نظریه کارشناسى خود را به شرح ذیل به محضر دادگاه معروض مى دارم: ملک فوق 
یک دستگاه آپارتمان مسکونى در طبقه سوم مجتمع به مساحت 117/65 مترمربع با قدرالسهم از 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد با قید به اینکه 
حق استفاده از حیاط مشاعى را ندارد. هشت سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان (وفق کپى سند 
ابرازى حامل ابالغ) داراى سند مالکیت به شماره چاپى 430061 95/ب بوده که داراى شماره دفتر 
الکترونیکى 139620302024014268 مى باشد. آپارتمان مذکور مشتمل بر یک اتاق و سالن مى 
باشد که قسمتى از سالن به وسیله پارتیشن (ام دى اف) و شیشه به صورت اتاق مجزا شده، آشپزخانه 
با ارتفاع حدود 2/10 متر و کابینت (ام دى اف)، کف واحد ســرامیک و بدنه گچ و رنگ مى باشد. 
سرویس بهداشتى مشتمل بر حمام و توالت به صورت واحد در یک محل است. آیفون تصویرى، 
سیستم گرمایش، گرمایش از کف با پکیج و سیستم سرمایش کولر گازى اسپیلت مى باشد. انشعاب 
آب و گاز مشترك و انشعاب برق مجزا است. قدمت بنا باالى 20 سال و با نماى آجرى است. با توجه 
به مطالب فوق و موقعیت محل و سایر عوامل دخیل ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک فوق به 
انضمام ملحقات و قدرالسهم مشاعات و مشترکات کًال مبلغ 5/882/000/000 ریال معادل پانصد 
و هشتاد و هشت میلیون و دویست هزار تومان برآورد مى گردد. مطابق استعالم انجام شده هر پسر 
16 حبه و هر دختر 8 حبه مالکیت داشته و وفق ماده 10  آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل 
از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین کسر خواهد شد. م 

الف: 223745 دادورز  اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /5/570
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962533ج/5 له خانم مریم عباسى و علیه زهرا- اشرف- محمود- اقدس- عذرى- مسعود 
شهرت همگى عباسى مبنى بر فروش پالك ثبتى 2972/55 بخش 5 در تاریخ 1397/6/13 ساعت 
11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت 
فروش ششدانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
طرفین و اکنون در تصرف مالکانه زهرا عباســى مى باشد توســط کارشناس رسمى به شرح ذیل 
ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفــت. اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع: 
ارزیابى وثیقه ملکى. احترامًا بازگشت به نامه شــماره 5184- 20-96 مورخ 96/12/9 منضم به 
شــماره 962533 مورخ 96/12/9 دادیارى شــعبه 5 موضوع ارزیابى وثیقه ملکى به پالك ثبتى 
2972/55 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان اینجانب کارشناس منتخب پس از اطالع از قرار صادره با 
راهنمایى حامل نامه در تاریخ 96/12/15 از محل واقع در اصفهان خیابان ارتش نرسیده به سه راه 
سیمین کوچه 93 (بوستان) پالك 19 با کدپستى 8176916511 بازدید و معاینه به عمل آورده که 
پس از بررسى اسناد و مدارك ارائه شده و تطبیق با محل به استحضار مى رساند: الف- مشخصات 
ثبتى: شماره سریال ســند مالکیت 430121 95/ب- شــماره ملک 2972/55- بخش 5 مالک 
مریم عباسى- میزان مالکیت (سهم) چهار سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان ب- مشخصات 
محل: کاربرى مســکونى- تعداد طبقه دو طبقه- عرصه (مترمربع) 270- اعیان (مترمربع) حدود 
350- قدمت حدود 26 سال- نوع اسکلت آهنى- نوع سقف آهنى و طاق ضربى- نماى خارجى آجر 
نما و سنگ باربر- سطوح خارجى آجرنما و سنگ- در و پنجره داخلى چوبى- در و پنجره خارجى 
پروفیلى- سرویس آشــپزخانه حمام و توالت کاشى و ســرامیک- کابینت از نوع فلزى- سیستم 
ســرمایش کولر آبى- سیســتم گرمایش بخارى گازى- پوشش کف ســاختمان موکت- تعداد 
انشعابات گاز مشترك به شماره اشتراك 2110222674- تعداد انشعاب برق یک عدد+ یک عدد= 
دو عدد به شماره اشتراك 2/3/09/05/41/04/9010 و 2/3/09/05/41/04/90- تعداد انشعاب 
آب یک عدد مشترك به شماره اشتراك 212512500 ج- ارزش ملک: با در نظر گرفتن مشخصات 
فوق الذکر موقعیت محل مساحت عرصه و اعیان نوع بنا متعلقات و کلیه موارد تأثیرگذار در قضیه 
ارزش ششدانگ ملک در زمان بازدید مبلغ 11/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و یکصد 
میلیون تومان ارزیابى مى گردد. توضیحات: مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون تومان سهم هفتاد و 
حبه ملک فوق مى باشد که سهم خانم مریم عباسى به میزان چهار سهم به مبلغ 611/111/000 
ریال معادل ششصت و یک میلیون یکصد و یازده هزار ریال اعالم مى گردد. این گزارش صرفا در 
جهت شماره پرونده فوق الذکر تهیه و تنظیم گردیده و جهت ارائه به ریاست محترم شعبه 5 اجراى 
احکام دادگاه مدنى اصفهان مى باشد و فاقد ارزش دیگرى است. مطابق ماده 10 آیین نامه فروش 
امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کســر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک 
از مالکین تقسیم خواهد شد طبق اســتعالم خانم زهرا عباسى 40 حبه و مسعود و محمود هر کدام 
هشــت حبه و مابقى هر کدام چهار حبه مالکیت دارند. م الف: 223743 مدیر  اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /5/571
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794402097 شماره پرونده: 9709986794400420 شماره بایگانى 
شعبه: 970420 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حمیدرضا حسین زاده 
خواهان آقاى رحمت اله واسعى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حمیدرضا حسین زاده به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794400420 شعبه 
14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/07 ساعت 11:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 223851 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شماره دو)  /5/572
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350900076 شماره پرونده: 9609980350901156 شماره بایگانى 
شعبه: 961343 درخصوص دعوى خواهان ناصر غالمى محمودآبادى فرزند حسین بطرفیت خوانده 
محمد خراسانى فرزند مرادعلى بخواسته مطالبه دادخواستى را به شعبه نهم حقوقى اصفهان ارائه 
نموده است که دادخواست مذکور در این شــعبه ثبت و به تاریخ 1397/08/26 راس ساعت 9:30 
داراى وقت رسیدگى مى باشد. نظر به مجهول المکان بودن احدى از خواندگان به محمد خراسانى 
فرزند مرادعلى و بنا به درخواســت خواهان با عنایت به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلسه 
رسیدگى حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
 استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شــماره 352. م الف: 223766 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/ 5/575
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9710100370101317 شــماره پرونده: 9509980359800277 شــماره 
بایگانى شعبه: 950098 درخصوص شــکایت اولیاء دم مرحومین 1- حمیداله بارزهى 2- حسین 
ب ارك زهى از متهمان آقایان 1- احمدى سگ زهى 2- احمد شاه سگ زهى 3- اقاجان سگ زهى 
4- عبدالحکیم ســگ زهى دایر بر قتل عمدى، به نامبردگان ابالغ میگردد تا در مهلت قانونى در 
راستاى اجراى ماده 387 و 384 قانون ایین دادرسى مدنى به این دادگاه مراجعه نمایند. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4- اتاق 453. 

م الف: 223753 شعبه 1 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (17 کیفرى استان سابق) /5/576
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353503087 شماره پرونده: 9709980362100362 شماره بایگانى 
شعبه: 970687 ابالغ وقت رسیدگى به خانم مریم حسینى فرزند سیدباقر مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980362100362 شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(109 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/07 ســاعت 11:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 

321. م الف: 223752 شعبه 109 دادگاه کیفر ى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق) /5/577
احضار متهم 

شــماره ابالغنامه: 9710100367301522 شــماره پرونده: 9709980359000165 شــماره 
بایگانى شعبه: 970217 احضار متهم امین مهجور فرزند محمدعلى- حسب کیفرخواست صادره 
از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى امین مهجور فرزند محمدعلى متهم است به نگهدارى 

25 گرم شیشه، پرونده جهت رسیدگى به شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى اصفهان ارجاع گردیده 
است و به کالسه 970217 ثبت گردیده است و به لحاظ متوارى بودن متهم و در اجراى ماده 384 و 
387 ق آ د ك به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر این آگهى ضمن حضور 
در شعبه وکیل خود را معرفى نماید و ایرادات و اعتراضهاى خود را اعالم نماید، در غیر این صورت 
وکیل تسخیرى تعیین و وفق مقررات اتخاذ تصمیم مى گردد. م الف: 223759 پوررضائى- رئیس 

شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان اصفهان /5/578
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460358500003 شماره پرونده: 9609980358500160 شماره بایگانى 
شعبه: 960165 در پرونده کالسه شعبه ششــم بازپرسى دادسراى جرایم اقتصادى اصفهان آقاى 
حسن صالحیان فرزند حسین شکایتى علیه آقاى مهدى صالحیان فرزند حسین دایر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدى و ورود به عنف و شــکایت مهرداد صالحیان علیه متهم فوق الذکر دائر بر توهین و 
تهدید مطرح نموده اند که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید نظر به این که متهم مجهول 
المکان مى باشد حسب ماده ى 174 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر  آگهى 
ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخ گویى به 
اتهامات وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 223770 شعبه 6 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید مطهرى) /5/579
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك  شماره 361/14 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید عابدینى  فرزند اســداله  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/19 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/23 

م الف:225765 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/580
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شماره 461/3 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسماعیل انتشارى نجف آبادى   فرزند لطفعلى  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/6/19 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/23 م الف  :225764حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/581

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شماره 889/3 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهره ســیروس نجف آبادى  فرزند ابراهیم   در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/5/23 م الف  :225763حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/582
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک کوچه متروکه احداثى پالك  شماره 709/1 واقع درقطعه 3 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حــوزه علمیه جامعه االمام المنتظر (عج ) 
نجف آباد   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/23 م الف :225762حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/583

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه  پالك  شماره 1165/1 که باپالك 1164 توام گردیده 
اســت واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه 
جوزى نجف آبادى   فرزند مهدى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/23 م الف :225760حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/5/584
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شماره 546/7 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مســعود رجائى ریزى  فرزند محمود وفرشــته 
منتظرى نجف آبادى فرزند احمد   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/23 م الف :225759حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/5/585
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شــماره 1527/15 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نــام خانم صدیقه فاضل نجــف آبادى  فرزند 
غالمرضا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/23 م الف :225758حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/586

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك  شــماره 385/12 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شــهناز چمــى  فرزند صادق  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/19 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/23 

م الف :225757حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/587
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شماره 468/8 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسداهللا عمو على اکبرى نجف آبادى  فرزند فرج 
اهللا وغیره    در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/23 م الف:225755حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/588

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شماره 2068/3 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ملک فالحیان نجف آبادى   فرزند  ناصروغیره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/6/19 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/23 م الف:225754حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/589

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شماره 529/11 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى نصراهللا ابراهیم نجف آبادى  فرزند على  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/19 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/23 

م الف :225753حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/590
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده ومشــجر  پالك  شماره 78/1 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شیوا کاظمیان نجف آبادى وغیره   
فرزند اکبر  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین 

اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. 
تاریخ انتشار:97/5/23 م الف: 224389حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/591

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره   پالك  شماره 338/7 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام خانم نســیبه داورى نجف آبادى فرزند 
اسماعیل   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/5/23 م الف  :224387حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/592
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شماره 836/30 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى ناطق   فرزند عباسعلى وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/19 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/23 م 

الف  : 224345حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/593
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز پالك  شماره 869/25 مجزى شده از 869واقع 
درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى نورمحمد خودسیانى 
فرزند پرویز  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/5/23 م الف : 224303حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/594
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک ساده ومشجر  پالك  شــماره 78 باقى مانده واقع 
درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شیوا کاظمیان نجف 
آبادى وغیره  فرزنداکبر   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/6/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/23 م الف:224302 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/595

ابالغ وقت رسیدگى
 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- به آقاى مهدى پویانیا فرزند اسماعیل 
خواهان:آقاى ســید محمد آیت دادخواســتى بطرفیت خوانــده آقاى مهدى پویانیا به خواســته 
کالهبدارى اینترنتى به مبلغ هشــتاد دو میلیون تومان مطرح که به این شــعبه ارجاع و به  شماره 
پرونده کالسه 9609983732301527 شــعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/29 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى  به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در 10753 یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود،نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
220863/م الف على سبکتکین ریزى- دادیار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

نجف آباد/5/596
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007001333 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم الهام عسکرزاده الله زارى فرزند عطاء اله بشماره شناسنامه 290 
صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک خانه به مساحت 144 مترمربع پالك 25 فرعى 
از 667 اصلى واقع در بلوار شفق که متقاضى خود مالک آن است محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 
97/5/23 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 97/6/7 م الف 590   اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/ 5/597 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007001334 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى على محمد صادقیان فرزند یوسف بشماره شناسنامه 507 صادره از 
اصفهان در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک خانه به مساحت 144 مترمربع پالك 25 فرعى از 667 
اصلى واقع در بلوار شفق که متقاضى خود مالک آن است محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/23 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 97/6/7 م الف 591   اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/5/598 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه : 9710103653403350 – شــماره پرونده : 9609983653400304- شماره 
بایگانى 960453 – آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم صغراء فرهنگ فرزند 
على – خواهان خانم  فرانک شیرانى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم صغرى فرهنگ به خواسته 
مطالبه مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609983653400304  
شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرســتان فالورجان ( 2 حقوقى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 97/07/01 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نشخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى و استماع سوگند خواهان در دادگاه حاضر گردد .  . م الف 594 – منشى دادگاه 

حقوقى شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان/ 5/599 
تحدید حدود اختصاصى

چون  تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 4492 فرعى مجزى شده از پالك 2120 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى داود محمد 
بیگى دهقى فرزند اکبر و غیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 97/06/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:1397/05/23 م الف: 224003 ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت 

و اسناد و امالك بخش مهردشت/5/600 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100370702439 شماره پرونده: 9609980370700041 شماره بایگانى 
شعبه: 961183 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقایان و خانم ها: 1- رحیم داورى 
2- رضا داورى 3- عباس داورى 4- ابراهیم داورى 5- حسین داورى 6- اکبر صباغى 7- حاج على 
احمدى فرزند اصغر 8- فاطمه داورى 9- معصومه داورى فرزند حسنعلى خواهان آقاى اکبر اصحاب 
هاسمى فرزند اصغر دادخواستى به طرفیت آقایان و خانم ها: حاج على احمدى و اکبر صباغى و رضا 
داورى و عباس داورى و رحیم داورى و ابراهیم داورى و حسین داورى و فاطمه داورى و معصومه 
داورى فرزند حسنعلى به خواســته اعاده دادرسى  نســبت به دادنامه هاى شماره 336-95 مورخ 
95/3/4 و 545-96 مورخ 96/3/30 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980370700041 (961183 ت22) شعبه 22 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/07 ساعت 10:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان، خیابان چهارباغ باال، چهارراه نظر، مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان. 

م الف: 223764 شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /5/574
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351505067 شماره پرونده: 9709980351500485 شماره بایگانى 
شعبه: 970533 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقایان مرتضى على گراوندیان 
فرزند جمعه، شیرزاد نوروزى قلعه تکى فرزند حبیب ا...، احمدرضا نجار فرزند علیرضا، سعید سمیع 
عادل فرزند اصغر خواهان آقاى مجید لعلى دستجردى دادخواستى به طرفیت خواندگان مرتضى 
على گراوندیان فرزند جمعه- شــیرزاد نوروزى قلعه تکى فرزند حبیب ا...-  احمدرضا نجار فرزند 
علیرضا- سعید سمیع عادل فرزند اصغر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980351500485 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/14 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردند. اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 

344. م الف: 223767 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/573



سالمتسالمت 07073292 سال پانزدهمسه شنبه  23 مرداد  ماه   1397

افراد شاد و باهوش انسان هاى خاصى نیســتند. فقط سطح IQ آنها از 
حد معمولى باالتر است. اما در خصلت و منش زندگى آنها خصوصیاتى 

مشاهده شده است.

گوشه نشینى مثبت
طى مطالعات دانشگاه مدیریت سنگاپور و دانشکده اقتصاد لندن درباره 
نشانه هاى افراد باهوش، افرادى که شادتر هســتند زمان کمترى را با 

دوستان خود مى گذرانند. 
این بدان معنا نیست 

کــه افراد 
موفــق و 
باهوش از 

افراد گوشه 
بلکــه نشــان گیرى هستند. 

مناطق کم جمعیت زندگى مى مى دهد مردمى که در 
کلى افــراد در مناطق کم جمعیت کنند شادتر هستند. و به طور 

اکثریت هوشمندتر از باقى افراد هستند. در واقع مى توان گفت مردمى 
که زمان بیشترى را با دوستان خود صرف مى کنند شاید شادتر باشند اما 

آگاهى اجتماعى کمترى در زندگى آنها وجود دارد.

تأثیر موسیقى
تحقیقات نشان مى دهد موسیقى در توسعه ذهن کودکان بسیار مؤثر 
است. نمرات آزمون هوشى کالمى کودکان بین چهار تا شش سال پس 
از یک ماه گوش فرا دادن به موسیقى افزایش یافت. جالب است بدانید 
کودکانى که در حین آموزش درس به موسیقى نیز گوش مى دهند با 

افزایش IQ مواجه مى شوند.

فرزند ارشد
اگر شما کودك بزرگ خانواده هستید شــاید یکى از نشانه هاى افراد 
باهوش را داریــد. طى تحقیقات به عمل آمده وضعیت ســالمت و 
بررسى تولد در میزان IQ بى تأثیر نیســت. نتایج نشان مى دهد 
معموًال فرزندان ارشد متوسط ضریب هوشــى 103 ، فرزندان 
دوم 100 و فرزندان ســوم 99 است. هر چه میزان اختالف سنى 
بین فرزندان کمتر باشد میزان ضریب هوشى نیز اختالف کمترى 

خواهد داشت.

تغذیه از شیر مادر
نوزادانى که از شیر مادر تغذیه مى شــوند رشد بهتر و همچنین دقت 
باالترى خواهند داشت. کودکانى که از شیر مادر استفاده کرده اند در 
آزمون هاى IQ حدود 7 امتیاز باالتر از دیگر کودکان داشته اند. رابطه 

عمیقى بین شیر مادر و میزان درصد IQ وجود دارد.

افراد چپ دست
بزهکارى و جرم و جنایــت در بین افراد چپ 
دست به وفور یافت مى شود. این پدیده حداقل 
بین مردان بیشتر صدق مى کند و از نشانه هاى افراد 
باهوش است. اما این پدیده مانع از نشانه تحقیقات نمى شود. 
محققان در آزمون هاى تفکر بین افراد چپ دســت پى برده اند که 
افراد چپ دست بیشتر واگرا بوده اند. این افراد مهارت بیشترى دارند و 

خالقیت هاى ذهنى بهترى نسبت به افراد راست دست دارند.

افراد بلندقد
افراد بلندقد نیز یکى از نشانه هاى افراد باهوش را دارا هستند، کودکانى 

که بلندقد یا حداقل بلندتر از دیگران هستند درصد IQ بیشترى دارند هر 
چند که این دلیل فیزیکى هیچ ربطى به مسئله ذهنى ندارد. ولى بیشتر 
کودکان بلندقد موفق به کسب پول بیشترى نسبت به دیگر دوستان 

خود هستند.

اضطراب
بدن انسان همواره در حال رشد است. افرادى که دچار اضطراب هستند 
از دیگر افراد دقیق تر زندگى مى کنند. این سبب مى شود به مسائل و 
اطراف خود دقیق تر باشند. نشــخوارى فکرى یا فکر مداوم در مورد 
جنبه هاى موقعیت هاى اطراف ســبب باال رفتن هوش غیرکالمى 
مى شــود. البته وســواس فکرى را باید از این مســئله جدا بررسى

 کرد.

انسان هاى شوخ طبع
افرادى که توانایى هوشى باالیى دارند معموًال به وسیله طنز با مسائل رو 
به رو مى شوند. شاید بتوان گفت در اصطالح روزمره آنها را بامزه تلقى 

مى کنند و این یکى از جنبه هاى هوش استداللى این افراد و از
 نشانه هاى افراد باهوش است.

انسان هاى کنجکاو
کنجکاوى را با فضولى یکى نشمرید چرا که یکى از ویژگى هاى افراد 
باهوش کنجکاوى است. افراد باهوش از بر هر مسئله تازه و جدیدى 
که برایشــان رخ مى دهد به راحتى نخواهند گذشت. این انسان ها در 
هر رشــته و کارى که قرار دارند کنجکاو به دست آوردن علم و دانش 

دقیق ترى هستند.

تالش هاى راحت
انسان هاى معمولى براى انجام کارهاى سخت تنبلى مى کنند. این در 
حالى است که افراد باهوش و با ذکاوت تالش مى کنند اما نه زیاد. آنها 
راه حل هاى درست و راحت را پیدا مى کنند. براى رسیدن به اهدافشان 
نیاز به سخت کار کردن ندارند. آنها با توجه به استعداد خاصى که دارند 
به راحتى به هدف مى رســند. این  گونه افراد تالش مى کنند اما نه به 

سختى.

شاید شما هم 
باهوش باشید

 اما
خبر ندارید!

ر رب ن و پور یری ى
نشانه هاى افراد باهوش، افرادى که شادتر هســتند زمان کمترى را با 

دوستان خود مى گذرانند. 
این بدان معنا نیست 

کــه افراد 
موفــق و 
باهوش از 

افراد گوشه 
بلکــه نشــان گیرى هستند. 

مناطق کم جمعیت زندگى مى مىدهد مردمى که در 
کلى افــراد در مناطق کم جمعیت کنند شادتر هستند. و به طور 

اکثریت هوشمندتر از باقى افراد هستند. در واقع مى توان گفت مردمى 
که زمان بیشترى را با دوستان خود صرف مى کنند شاید شادتر باشند اما 

آگاهى اجتماعى کمترى در زندگى آنها وجود دارد.
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فرزند ارشد
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تغذیه ازشیر مادر
نوزادانى که از شیر مادر تغذیه مى شــوند رش
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محققان در آزمون هاى تفکر بین افراد چپ
افراد چپ دست بیشتر واگرا بوده اند. این افراد
خالقیت هاى ذهنى بهترى نسبت به افراد راس

افراد بلندقد
افراد بلندقد نیز یکى از نشانه هاى افراد باهوش

باهوش باشید
 اما

خبر ندارید!

راه ارزان جرم گیرى دندان هاى زرد در خانه

محققان دانشگاه هاروارد مى گویند دوش صبحگاهى 
براى افرادى که پوست چربى دارند مفیدتر است. به 
دلیل اینکه مازاد ســموم تولید شــده در طول شب 
از بدن زدوده شــده و منافذ پوســتى باز مى شوند. 
جالب آنکه دوش صبحگاهى شبیه نوعى مدیتیشن

 است. 
گرفتن دوش با شــروع صبح باعث مى شــود که 
مغز آرامش پیدا کند و آماده فعالیت بیشــترى شود. 
این کار باعث افزایــش ابتکار عمــل افراد خالق 

مى شود.
اگر صبح ها به ســختى از خواب بیدار مى شوید نیز 
بهتر اســت صبح دوش بگیرید. به عقیده محققان 
قرار دادن بدن در معرض آب ســرد (به مدت چند 
ثانیه) مى تواند باعث سرحال آمدن و شادابى بیشتر 

در طول روز شود.
همچنین افرادى که عادت دارند صبح زود از خواب 
بیدار شوند و ورزش کنند، الزم است بعد از ورزش، 
دوش بگیرند. اما افرادى که پوســت خشکى دارند، 
بهتر اســت شــب ها را براى دوش گرفتن انتخاب 
کنند. اگر به ســختى به خواب مى رویــد نیز بهتر 
است شــب ها را براى دوش گرفتن انتخاب کنید. 
زیرا دوش شــبانه باعــث آماده کــردن بدن براى 
خوابى آرام مى شــود. اگر در محل کار با اشــیاى 
کثیف ســروکار دارید نیــز بهتر اســت به محض 
رســیدن به منزل دوش بگیرید. اگر بعــد از کار به 
باشــگاه ورزشــى مى روید نیز قبل از خواب دوش 

بگیرید.

با فواید 
دوش صبحگاهى 
آشنا 
شوید

دوش صبحگا
آش
ش

کمبود چه ویتامینى بر روند رشــد مو مؤثر است؟ به 
عنوان مثال ویتامین A  براى رشد مو و تقویت بینایى 
بسیار مفید است. این ویتامین ها هر کدام در انواع مواد 
غذایى موجود هستند. کمبود هر نوع  ویتامین ممکن 
است عالیمى در بدن ایجاد کنند و این عالیم راهى 
براى تشخیص کمبود ویتامین و مواد معدنى هستند. 
بنابراین، شناختن آنها مى تواند در تنظیم رژیم غذایى 

به شما کمک کند.

کمبود چه ویتامینــى باعث عصبانیت 
مى شود؟

کمبود برخى ویتامین ها از جمله ویتامین E  و گروه 
ویتامین هاى B مى تواند باعث خشــم و عصبانیت 
شــود. بنابراین باید در دریافت این ویتامین ها براى 

کنترل خشم و عصبانیت دقت داشته باشید.

کمبــود چــه ویتامینــى باعث ترس 
مى شود؟

برخى از ویتامین ها هســتند که بر سیستم عصبى 
تأثیر مى گذارند و باعث بروز رفتارهایى مناســب و 
نرمال مى شــوند. حال اگر اختاللى در دریافت این 
ویتامین ها ایجاد شــود ممکن است عالیمى در فرد 
ایجاد شــود. کمبود منیزیم، امگا 3 ، ویتامین روى و 

سلنیوم باعث ایجاد ترس در فرد مى شود.

کمبود چه ویتامینى باعث وســواس 
مى شود؟

وسواس نوعى اختالل رفتارى است که طى آن فرد 

ممکن است در انجام دادن کارها بسیار دچار مشکل 
شده و یا کارى را چندین مرتبه تکرار کند.

البته وســواس انواع مختلفى دارد و وسواس فکرى 
هم در این دســته جاى مــى گیرد. کمبــود برخى 
ویتامین ها باعث بروز این مشکالت شود. به عنوان 
مثال، کمبود ســروتونین مى توانــد در فرد رفتارى 

وسواس گونه ایجاد کند.

کمبود چه ویتامینى باعث اســترس 
مى شود؟

اســترس و اضطراب باعث ایجاد نوعــى نگرانى و 
ناراحتى در فرد شده و احساس ناخوشایندى به همراه 
دارد. افرادى که مدام در حال دلشوره و استرس هستند 
باید از نظر ویتامین ها و رژیم غذایى سالم دقت کافى 

داشته باشند.
  B برخى ویتامیــن ها از جمله ویتامیــن هاى گروه
باعث بروز اســترس در فرد مى شــود. بنابراین در 

دریافت این ویتامین ها کوتاهى نکنید.

کمبود چه ویتامینى باعث ســرگیجه 
مى شود؟

سرگیجه علل مختلفى دارد. از جمله علل سرگیجه 
مى توان بــه گرمازدگى، فشــار خــون پایین و یا 
بیمارى هاى زمینه اى اشاره کرد. البته کمبود برخى 
ویتامین ها مانند  ویتامین B12  هم ممکن است باعث 
سرگیجه در فرد شود. البته این در صورتى است که در 
  B12 مدت زمان طوالنى مواد مغذى حاوى ویتامین

وارد بدن نشده باشد.

کمبود 
چه ویتامینى 

خطرناك است؟ 

هر شب در خواب وزن کم کنید!

شاید فکر کنید که الغر شدن فقط با زحمت و سختى 
حاصل شــود و هنگام ورزش کردن و داشتن تحرك 
است که مى توانید چربى بســوزانید ولى جالب است 
بدانید مى توانید با یک رژیم الغرى هر شب در خواب 

وزن کم کنید! 

ماست یونانى
 ماست یونانى حاوى پروتئین بســیار زیاد و قند بسیار 
کمى است هرشب خوردن این ماســت معده شما را 
کامًال پر مى کند و احساس گرسنگى نخواهید کرد. از 
فواید مهم ماست یونانى این است که با خوردن آن در 
هنگامى که شما در حال خواب هستید به چربى سوزى 

و ساختن عضالت کمک مى کند.

گیالس
 گیالس منبع طبیعــى مالتونین اســت. مالتونین 
هورمونى است که به خواب نظم مى دهد و در تنظیم 
آن نقش بســیار مهمى دارد. گیالس سرشار از آنتى 
اکسیدان هایى است که به کاهش وزن کمک بسزایى 
مى کند از گیالس ها اکثراً به عنوان بهترین میوه قبل 
از خواب یاد مى شود و در طب نیز توصیه شده است که 

قبل از خواب از آن مصرف کنید.

شیک پروتئین
 با خوردن شیک پروتئین بعد از پایان وقت کاریتان به 
بازسازى بدنتان کمک بسیار زیادى کرده اید و از جمله 
به ساخت عضالت کمک کرده اید و بدنتان انرژى بسیار 

زیادى خواهد گرفت.

پنیر
پنیر حاوى و سرشار از پروتئین کازئین است که در بدن 
به آرامى منتشر مى شود، پنیر به شما احساس سیرى 
مى دهد و هنگامى که شما در خواب هستید به ساخت 

عضالت مى پردازد.

موز 
موز حاوى آمینو اســید است که شــما با خوردن آن 
سریع تر مى خوابید و فیبرى که موز دارد باعث مى شود 

که احساس سیرى کنید.

شیر کاکائو
 نوشــیدنى ایده آل براى کاهش وزن است کلسیم آن 
باعث سوزاندن چربى هاى شکم مى شود بدون شک 
شــیر کاکائویى یکى از بهترین کاهــش دهنده هاى 

وزن است.

بادام 
خوردن بادام باعث مى شود احساس سیرى کنید و به 
ساخت عضالت در طول شــب کمک مى کند. بادام 

خارق العاده ترین چربى سوز شناخته شده است.

عضالت مى پردازد.

دندان هاى زرد، زیبایى لبخند و چهره  شما را نابود 
مى کنند پس باید به فکر باشــید تا با استفاده از 
روش هاى مؤثر و طبیعى سفید کردن دندان از شّر 
جرم و لکه ها بر روى دندان ها خالص شوید. یکى از 
راه حل هاى آسان و ارزان استفاده از برخى مواد طبیعى 
به عنوان سفید کننده دندان اســت که با ترکیب آنها 
مى توانید در خانه یک خمیر دندان عالى براى ســفید 

شدن فورى دندان ها بسازید.
گفتنى است که عالوه بر زیبایى، سالمت دندان ها در 
تندرستى نقش بسزایى دارد چرا که عفونت هاى دندان 
و لثه منجر به بروز مشکالت جدى در بدن مى شوند؛ 
مشکالتى مانند ناراحتى قلبى، ســکته  مغزى، زوال 
عقل و مشکالت تنفسى، همگى با عدم سالمت دندان 

در ارتباط هستند.

 خوردن کرفس و سیب
این دو خوردنى حاوى سلولز هاى رشته اى هستند که مانند یک مسواك 
طبیعى مى توانند به آرامى و بدون ضرر، دندان ها را تمیز و سفید کنند، 
این خوردنى ها اثر رنگدانه هاى ناشى از مواد غذایى را از روى دندان ها 

پاك مى کنند.

پوست پرتقال و لیمو 
پوســت ایــن دو میــوه جــزو ســفیدکننده هاى دندان هســتند 
و تــا از آنهــا اســتفاده نکنید بــه قــدرت ســفیدکنندگى آنها پى 
نخواهید برد، البته پوســت پرتقــال و لیمو خاصیت اســیدى دارند 
و روى مینــاى دنــدان اثــر مى گذارند و بــه همین دلیــل پس از 
اســتفاده از آنهــا باید دهانتــان را با یک مــاده مطمئــن به خوبى

 بشویید.
 هیدروژن پراکسید 

یکى از بهترین شستشــو دهنده هاى دهان و دندان هیدروژن پراکسید 

اســت که بوى بد دهان را از بین مى برد و داراى خواص ضد باکتریایى 
نیز است، کافى است تا هیدروژن پراکسید را به نسبت یک به یک با آب 

ترکیب کرده و حداقل به مدت یک دقیقه درون دهانتان قرقره کنید.

پوست موز 
پوست موز یک سفید کننده مناســب براى دندان است، قسمت داخلى 
پوســت یک موز رســیده را روى دندان هاى تان بمالید تا براق و سفید 

شوند.

 توت فرنگى
جالب اســت بدانید بســیارى از افــراد از توت فرنگى براى ســفید 
کردن دندان هایشان اســتفاده مى کنند که مى توان چهار عدد توت 
فرنگى را له کرد و بــا این ترکیب جالب مســواك زد و اســتفاده از 
این ترکیب براى ســفید کــردن دندان ها ارزش امتحــان کردن را

 دارد.

آگهى تغییرات 
آگهى تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایى 
جهانگردى و زیارتى نسیم روضه رضوان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 43018 و شناسه 
ملى 10260608502 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/04/07 و نامه شماره 
25221 مورخ 1397/05/08 سازمان هواپیمایى 
کشورى و نامه شماره 2935/123/972 مورخ 
1397/04/06 اداره کل میــراث فرهنگــى 
و صنایع دســتى و گردشــگرى و نامه شماره 
2357/13/97 مورخ 1397/04/06 مدیریت 
حج و زیارت استان اصفهان سعید نقاش کدملى 
1288109229 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
منیر حســین جواد کدملى 1290801827 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
خانم فاطمه حسین جواد کدملى 1284963901 
به ســمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدنــد. کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با ام ضاى رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشــد. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان. 

(224282)

آگهى تغییرات 
آگهى تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایى 
جهانگردى و زیارتى نسیم روضه رضوان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 43018 و شناسه 
ملى 10260608502 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1397/04/07 و 
نامه شــماره 25221 مــورخ 1397/05/08 
ســازمان هواپیمایى کشــورى و نامه شماره 
2935/123/972 مورخ 1397/04/06 اداره 
کل میراث فرهنگى و صنایع دستى و گردشگرى و 
نامه شماره 2357/13/97 مورخ 1397/04/06 
مدیریت حج و زیارت استان اصفهان سعید نقاش 
کدملى 1288109229، منیر حسین جواد کدملى 
1290801827، خانم فاطمه حسین جواد کدملى 
1284963901 به سمت اعضاى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. سید مصطفى 
حسینى خوراسگانى کدملى 1291345000 و 
علیرضا باتقوا کدملى 1285838734 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان  اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان. 

 (224288)
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موال على (ع)خدا قرار ده.

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 39 مورخ 
1397/03/29 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش تعدادى 
پالك با کاربرى مسکونى از طریق آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. لذا 
از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مزایده و خرید اسناد 

مربوطه تا تاریخ 1397/06/03 روز شنبه به شهردارى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

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.

آگهى تجدید مزایده زمین

«آگهى مزایده عمومى»

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد 

داود گودرزى-شهردار عسگران

نوبت اول

نوبت دوم

1- شــهردارى محمدآباد در نظر دارد به اســتناد 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)

حسین دهقان - شهردار محمدآباد

چاپ دوم

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. 

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

سیدمرتضى حسینى- شهردار نیک آباد 

نوبت دوم

«کلیه فعالیت هاى حوزه شهرسازى و درآمد شهردارى 
اصفهان الکترونیکى شــد تا متقاضیان صدور پروانه، 
از روند پیشــرفت کار به آسانى مطلع شــوند و از بروز 
دالل بازى و رانت خوارى، هزینه هاى بى مورد و اجحاف 

به متقاضیان جلوگیرى شود.»
مدیر شهرســازى الکترونیک شــهردارى اصفهان در 
گفتگــوى اختصاصى بــا نصف جهان ایــن مطلب را 

اعالم کرد.
وحیــد مهدویان با تشــریح الکترونیکى کــردن کلیه 
فعالیت ها در حوزه شهرسازى و درآمد شهردارى اصفهان 
گفــت: مدیریت شهرســازى الکترونیک شــهردارى 
اصفهان که یکى از مجموعه هاى معاونت شهرسازى 
شــهردارى اصفهان است در دو ســال اخیر به تبدیل 
اطالعــات و صدور پروانه ســاختمان، اســتعالمات، 
گواهینامه پایان کار، ســفتکارى، درآمد و... از دســتى 
و ســنتى و با حذف کاغذ، به الکترونیکــى اقدام کرده 
اســت به گونه اى که شــهروند با یک بــار مراجعه به 
شــهردارى، مى تواند از روند اقدامات انجام شده ملک 
خود آگاه شــود و کارش را بدون مراجعه به شهردارى 
و از طریق سیستم دنبال کند و اقدامات بعدى را انجام 

دهد.
وى کاهش هزینه و تردد، حذف کاغــذ و... را از جمله 
محاسن الکترونیکى شدن فعالیت هاى حوزه شهردارى 
و درآمد شــهردارى اصفهان دانســت و افزود: در تمام 
محاسبات الکترونیکى، ارقام و اعداد پرداختى از سوى 
شهروند در سیستم مشــخص و معین بوده و وضعیت 
شهروند در انجام امور بســیار روشن است و هیچکس 
نمى تواند ارقام و اعداد را تغییر دهد یا سلیقه اى عمل کند 

و همه چیز در سیستم رصد مى شود.

 الکترونیکى شدن فعالیت ها در حوزه درآمد 
و شهرسازى

مهدویان از اجرا و عملیاتى شدن سیستم الکترونیکى شدن 
فعالیت ها در حوزه درآمد و شهرسازى شهردارى اصفهان 
در یکسال گذشته خبر داد و اظهار کرد: الکترونیکى شدن 
فعالیت ها در حوزه شهرسازى و درآمد شهردارى اصفهان 
از اول تیرمــاه 96 عمًال در مناطق 15گانه شــهردارى 
اصفهان که قبًال به صورت دستى و سنتى بود اجرایى شد 

و با استقبال بسیار خوبى هم همراه بود.
مدیر شهرســازى الکترونیــک شــهردارى اصفهان، 
الکترونیکى شدن فعالیت ها در شــهردارى اصفهان را 
اولین گام موفق دانست و گفت: در مراحل بعدى، سیستم 
مکانیزه و سپس سیستم مکانیزه و روبات هوشمند به جاى 
شهردارى را کلید خواهیم زد و ســعى داریم با مشارکت 
مستمر مردم به تدریج فعالیت هاى غیرحضورى در کلیه 
بخش هاى شهردارى اصفهان را مکانیزه پیش بریم که 
البته این امر نیازمند فرهنگسازى بیشتر در بین مردم از 

سوى رسانه هاست.
مهدویان در ادامه افزود: عملیاتى شدن این فعالیت ها و 
گسترش آن در بین مردم، در گرو اعتماد و مشارکت مردم 

به شهردارى اصفهان است.
وى خاطرنشــان کرد: امروز در حوزه شهرسازى و درآمد 
شهردارى اصفهان، نقشه طرح شهر اصفهان به صورت 
الکترونیکى تهیه و در اختیار مردم قرار داده شد و شهروند 
مى تواند با مراجعه به سایت esup.isfahan.ir نقشه شهر 
اصفهان، نوع کاربرى، هزینه ها، مختصات زمین موردنظر، 
آینده زمین، اینکه در طرح قرار دارد یا نه و... را رؤیت کرده 

و سپس تصمیم گیرى کند که البته براى این کار حتماً باید 
اطالعاتى از جمله کد نوسازى زمین معین باشد. مهدویان 
معتقد اســت با این اقدامات، از داللــى و رانت خوارى 

جلوگیرى خواهد شد.
وى از رونمایى ارائه خدمات الکترونیکى به شــهروندان 
در حوزه شهرسازى در سطح شهر و شهروندان در قالب 

اپلیکیشن در آینده نزدیک خبر داد.

 مردم و مسئوالن کمک کنند
مدیر شهرسازى الکترونیک شهردارى اصفهان گفت: با 
الکترونیکى شدن کلیه فعالیت ها در حوزه شهرسازى و 
درآمد شهردارى اصفهان طبیعتاً منافع برخى سودجویان 

به خطر مى افتد و آنان نیز کارشکنى کرده و یا در اذهان 
مدیران شــیطنت مى کنند بنابراین مــا نیازمند حمایت 
حداکثرى و 100 درصدى مســئوالن و البته مشارکت 
مستمر شهروندان و مطالبه گرى مردم هستیم تا این کار 
بتواند استمرار یافته و گســترش یابد و باز تأکید دارم که 

نقطه عطف اجراى پروژه، مشارکت مردم است.
وى ادامه داد: با اجراى پروژه ها که به تدریج در حوزه هاى 
مختلف شــهردارى اصفهان اجرایى و عملیاتى مى شود 
هدف نهایى آن است که با تغییر مدیریت ها در شهردارى 
اصفهان، با توجه به تداوم مشــارکت و مطالبه مردم این 
اقدامات در همه بخش هاى مدیریتى در آینده نیز مدنظر 

قرار گیرد و تداوم داشته باشد.
مدیر شهرسازى الکترونیک شــهردارى اصفهان اظهار 
کرد: سایت و سیستم الکترونیکى حوزه شهرسازى و درآمد 
شهردارى اصفهان، 24 ساعته قابل دسترسى بوده و کار 
با آن بسیار ساده است و شهروند با دارا بودن کد نوسازى 
و اینکه بداند محدوده ملک کجاست مى تواند فعالیت ها 

را انجام دهد.

 پرونده مالکین، الکترونیکى شده است
مهدویــان همچنین گفت: امــروز 23 میلیــون اوراق 
پرونده هاى فیزیکى در حوزه شهرسازى و درآمد شهردارى 
اصفهان، اســکن شــده و پرونده هر مالک، به صورت 
الکترونیکى درآمده و در نظر داریم به هر مالک یک نام 
کاربرى و رمز بدهیم تا بتواند پرونده خود را ببیند و همچون 

ثبت نام دانشگاه، اقدامات بعدى را صورت دهند.
وى اظهار امیدوارى کرد در یک برنامه یکساله و به شرط 
مطالبه و مشارکت مردم، متقاضى به شهردارى مراجعه 
نکند و با اجرا و عملیاتى شدن روبات هوشمند، خدمات 

شهردارى در حوزه شهرسازى و درآمد، به صورت سلف 
سرویس درآید.

مدیر شهرســازى الکترونیک شهردارى اصفهان گفت: 
در این مدت 2800 پروانه ساختمان، 106 هزار استعالم، 
7000 سفتکارى و... نتیجه و خروجى فعالیت ها بوده است. 
این در حالى است که به رغم نداشتن تبلیغات مؤثر، روزانه 

بیش از 3000  بازدید از سایت ما، انجام مى شود.

مدیر شهرسازى الکترونیک شهردارى اصفهان در گفتگو با نصف جهان:

الکترونیکى شدن خدمات شهردارى اصفهان
 منافع سودجویان را به خطر انداخته  است

ساسان اکبرزاده

امروز در حوزه 
شهرسازى و درآمد 

شهردارى اصفهان، نقشه 
طرح شهر اصفهان به 

صورت الکترونیکى تهیه و 
در اختیار مردم قرار داده 
شد و  شهروند مى تواند 

با مراجعه به سایت
 esup.isfahan.ir 
نقشه شهر اصفهان، نوع 

کاربرى، هزینه ها، مختصات 
زمین موردنظر، آینده 

زمین، اینکه در طرح قرار 
دارد یا نه و... را رؤیت 

کرده و سپس تصمیم گیرى 
کند


