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راه هاى درمان گرفتگى عضالت پا در خوابراه اندازى نخستین مرکز هنرى کودك و نوجوان  در اصفهاناستعداد انتظامى در بازیگرى بى همتا بودسهم نفت و گاز ایران در خزر مبهم است برگرد به تیمت! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

شایع ترین علت هاى تنبلى چشم

کشف 1500 تن برنج احتکارشده در اصفهان
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وداع باعزت با
 آقاى بازیگر

یک استقاللى در آرسنال

با پرداخت 
10 هزار تومان وارد 
محدوده ترافیکى شوید
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پیامک هاى بانکى 
با وعده

 نرخ سود باال
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یک اپتومتریست با اشاره به شایع ترین علت هاى تنبلى چشم گفت: 
تشخیص و تدابیر به موقع درمانى مانع از کاهش ماندگارى ضعف بینایى 

در چشم کودکان مى شود.
 مسعود خرمى نژاد اظهار کرد: «آمبلیوپى» یا تنبلى چشم نوعى کاهش 
بینایى در یک یا هر دو چشم است که یکى از شایع ترین علت هاى آن 

عدم تصحیح به موقع ضعف بینایى و عیوب انکسارى چشم است که در 
دوران نوزادى و کودکى اتفاق مى افتد. 

این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده هاى 
یکساله، مشتریان برخى بانک ها پیامکى را با این 
مضمون دریافت کرده اند که ســپرده هاى آنها 
با همان نرخ پیشــین براى یکسال دیگر تمدید 

مى شود.
به گزارش «ایرنا»، بانک مرکزى اوایل شهریور ماه 
پارسال طرح الزام بانک ها براى رعایت نرخ سود 
مصوب 15 درصدى شوراى پول و اعتبار را اجرایى 

کرد و یک هفته نیز به بانک ها ...
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استمرار نگرانى براى تأمین آب اصفهان در پاییزاستمرار نگرانى براى تأمین آب اصفهان در پاییز
معاون آب منطقه اى: اگر بارش هاى پاییز به موقع انجام نشود براى تأمین آب شرب در فصل پیش رو دچار مشکل خواهیم شد معاون آب منطقه اى: اگر بارش هاى پاییز به موقع انجام نشود براى تأمین آب شرب در فصل پیش رو دچار مشکل خواهیم شد 

3

در عملیات مأموران پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى خمینى شهر صورت گرفت

آخرین وضعیت 
ساخت «روسى» 
با بازى صابر ابر

چطور با چطور با 88 کلین شیت  کلین شیت 
به این سئوال هم جواب بده آقاى شفربه این سئوال هم جواب بده آقاى شفر

اصفهانى ها همچنان تحسین مى شوند
 با گذشت چند روز از دربى اصفهان، رسانه هاى مختلف همچنان از رفتار هواداران دو تیم 

در این مسابقه تمجید مى کنند.
طى هفته هاى گذشته شرایط بسیار نامناسب و خطرناك سکوهاى ورزشگاه هاى 

مختلف کشور سبب شده تا نگرانى هاى زیادى در این مورد ایجاد شود.
اتفاقات و حواشى دیدار دو تیم پرسپولیس و استقالل خوزستان و همینطور استقالل 

تهران برابر تراکتورسازى به حدى خشن و دور از ذهن بود که ...
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آگهى مزایده نوبت دوم

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

چاپ دوم

شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 97/167 مورخ 97/3/31 شوراى محترم 
اسالمى شهر میمه در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش یک قطعه 
زمین ملکى واقع در بلوار ولیعصر (عج) شهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/06/04 به شهردارى واقع در میمه، 
بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و 
یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل 
و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند. ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک 

یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت دوم

شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 97/196 مورخ 97/04/30 شوراى محترم 
اسالمى شهر میمه در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى 4 واحد 
تجارى ملکى به صورت استیجارى واقع در سطح شهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/06/04 به شهردارى 
واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شــماره تلفن 45422434- 031 این 

شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى 

به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مناقصه مرحله دوم

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت اول

احتراماً شــهردارى تیــران در نظر دارد با اســتناد به مصوبه شــماره 
97/100/2476 مورخ 97/03/07 شوراى اسالمى شهر تیران اجراى پروژه 
اصالح و اجراى جداول، کانیوو، زیرسازى، آسفالت و... خیابان شهید امینى 
تیران را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد صالحیت دعوت به عمل مى آید به منظور 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 

مورخ 1397/06/06 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 
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آگهى مزایده

سید محمد اطیابى -شهردارطالخونچه

نوبت دوم

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه 239 مورخ 97/5/21  شوراى اسالمى مورد 
زیر را از طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:

1) موضوع مزایده : واگذارى یک قطعه زمین واقع در بوستان الله  به مدت یکسال  به صورت 
ماهیانه به مبلغ کارشناسى پایه 2/500/000 ریال جهت استقرار مجموعه اسباب بازى هاى بادى 
2) هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال به حساب مهر کشاورزى به 

شماره 282780815 بنام شهردارى طالخونچه
3) نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناسى  معادل  1/500/000  ریال بصورت نقد واریز 

به جارى  سیبا 3100003303003 ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4) نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5) هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6) مهلت دریافت اسناد : چهارشنبه مورخ    1397/6/7
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معاون سابق حقوقى رئیس جمهور گفت: هنوز سهم نفت 
و گاز ایران در خزر مبهم است.

الهام امین زاده درباره تعیین ســهم نفت و گاز ایران در 
خزر با توجه به امضاى کنوانســیون رژیم حقوقى خزر 
اظهار کرد: کنوانســیون به کلیات پرداخته و بستر و زیر 
بســتر دریایى مربوط به مواد معدنى بــه آینده موکول 
شــده اســت. وى افزود: در حد کلیاتى که بین ایران و 
آذربایجان در میدان نفتى وجود دارد، قرار اســت هر دو 
کشور ایران و آذربایجان برداشــت کنند، برخالف بند 
2 ماده 2 کنوانســیون که گفته اصول تحدید حدود در 
خصوص پهنه آبى بستر و زیر بستر در همین کنوانسیون 

تعیین مى شود، به آن پرداخته نشــده است، اما در آینده 
توافقات دو جانبه، تعیین تکلیف مى شود.

معاون سابق حقوقى رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 
هنوز سهم نفت و گاز ایران در خزر مبهم است، تصریح 
کرد: هنوز مشــخص نیست اگر کشــورى اکتشاف و 
استخراج انجام دهد چه تکلیفى دارد و چه باید بکند، چون 

مکانیسم حل اختالف پیش بینى نشده است.
وى خاطرنشان کرد: در این کنوانسیون قرار بر این است 
که قبل از تعیین تکلیف مبادرت به اکتشاف و استخراج 
نکنند و پیش بینى چگونگى برخورد با کشورى که خالف 

آن انجام دهد  هم نشده است.

 معاون ســاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره به آخرین آمار خودکشى در ایران گفت: تا پایان 
ســال 96، حدود 4992 نفر در کشور اقدام به خودکشى 
کرده اند اما منجر به مرگ آن دقیقًا مشــخص نیست و 
همیشه آمارى که به ما مى دهند، آمار اقدام به خودکشى 

است.  
به گزارش «ایلنا»، محمدمهدى تندگویان اظهار کرد: 
استان تهران بیشترین میزان خودکشى و یزد کمترین 

میزان خودکشى را داشته است. 
وى در ادامه با اعالم رنج سنى که بیشترین آمار اقدام به 
خودکشى را داشته اند، بیان کرد: به طور متوسط در کل 

کشور در دو دوره رنج سنى آمار خودکشى باالست؛ رنج 
25 تا 34 سال و همچنین 35 سال به باال بیشترین اقدام 
به خودکشى را داشته اند؛ یعنى بیشتر خودکشى ها در این 
رنج سنى صورت مى گیرد، اما چند سالى است که در افراد 
زیر 17 سال هم اقدام به خودکشى مشاهده شده است. 
طبق آخرین آمار در کل کشور 212 نفر زیر 17 سال اقدام 

به خودکشى کردند. 
تندگویان در خصوص میزان خودکشــى در گروه زنان 
و مردان گفت: در کل کشــور آمار اقدام به خودکشــى  
در زنان حــدود دو ســوم  و در مردان یک ســوم بوده

 است.

سهم نفت و گاز ایران در خزر 
مبهم است

آخرین آمار خودکشى 
در ایران

یک پالکارد و 2 نکته
محمود علیـزاده طباطبائى،    دیده بان ایران |
عضو هیئت مدیره کانون وکالى دادگسترى مرکز، در 
خصوص تابلو با مضمونى تهدیدآمیز نسبت به رئیس 
جمهور در تجمع پنج شنبه در مدرسه فیضیه قم گفت: 
در این پالکارد دو نکته بسـیار مهم و ویژه وجود دارد. 
اول اینکه ایـن پالکارد نوعـى تهدید رئیـس جمهور 
محسـوب مى شـود و دیگر اینکه عبارت درج شده در 
این پـالکارد مرتبط به نحـوه درگذشـت  مرحوم آیت 
ا... رفسنجانى (ره) است به عبارتى دیگر این پالکارد، 
اعتراف به اقدامات مجرمانه اى  است که این موضوع 
هم  (به گواه نویسنده این پالکارد) قابل بررسى قضائى 

است.

در حکومت، دوتابعیتى نداریم
رئیس مجلـس گفـت: وزارت اطالعات،    ایرنا |
درباره افراد و مصادیق دوتابعیتى فهرست اسامى همه 
آنها را نوشـته و طى نامه اى به بنده داده است و در این 
نامه گفته اند در حکومت کسى داراى تابعیت مضاعف 
نداریم اما در بخش خصوصى وجود دارد. على الریجانى 
در جلسه علنى دیروز یک شنبه مجلس پس از قرائت 
گزارش تحقیـق و تفحص کمیسـیون امنیـت ملى و 
سیاسـت خارجى از بررسـى وضعیت افراد دو تابعیتى، 
این مطلب را در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمى نماینده 

محالت بیان کرد.

فرهاد رهبر برکنار شد 
  انتخاب | جلسه فوق العاده و فورى هیئت امناى 
دانشگاه آزاد اسـالمى دیروز با حضور على اکبر والیتى 
تشـکیل شـد و با تصمیم اعضا، فرهاد رهبر از ریاست 
دانشگاه آزاد اسالمى عزل شد. در این جلسه، طهرانچى 
به عنوان سرپرست دانشـگاه آزاد اسالمى معرفى شد. 
محمد مهدى طهرانچى متولد 1344، اسـتاد دانشکده 
فیزیک دانشـگاه شهید بهشـتى که در اردیبهشت 91 
توسط کامران دانشـجو به سرپرسـتى دانشگاه شهید 
بهشتى منصوب و در سـوم بهمن 1395 توسط محمد 
فرهادى از سمت ریاست دانشگاه شهید بهشتى برکنار 
شد، در تیر 96 با تصویب شوراى عالى انقالب فرهنگى 

به عضویت هیئت امناى دانشگاه آزاد رسید.

اعالم وصول استیضاح 
وزیر اقتصاد 

  ایسنا|  طرح استیضاح کرباسـیان، وزیر امور 
اقتصـادى و دارایـى بـا 33 امضـا اعالم وصول شـد. 
على اصغر یوسـف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس در 
جلسه علنى دیروز یک شنبه مجلس اعالم وصول طرح 
استیضاح کرباسیان، وزیر اقتصاد را قرائت کرد. مطابق 
قانون وزیر اقتصاد باید حداکثر ظرف ده روز در مجلس 

شوراى اسالمى حضور پیدا کند.

یک جت جنگنده
رونمایى مى شود

  انتخاب |  وزیـر دفـاع و پشـتیبانى نیروهاى 
مسلح با اشاره به فرا رسیدن روز صنعت دفاعى، اظهار 
کـرد: در روز 31 مرداد ماه یک هواپیمایـى ارائه خواهد 
شـد که مراحل مختلف آزمایش را طى کـرده و در این 
روز پرواز خواهد کرد و مردم شاهد پرواز این هواپیماى 
جنگنده و پشـتیبانى خواهند بـود و در کنار ایـن پرواز 
اقالمى که براى ساخت آن استفاده شده را نیز مشاهده 

مى کنند.

باید استغفار کنیم
آیـت ا... مصباح یـزدى با اشـاره به    انتخاب |
رفتارهاى مسـئوالن و جریـان مذاکرات اظهـار کرد: 
نگویید چرا چنین شد و به نتیجه نرسیدیم؛ محرومیت 
کمترین عقوبتى است که باید چشید؛  چرا که اعتماد به 
دشمن خدا کردیم. وى افزود: باید استغفار کنیم و بگوییم 
خدایا غلط کردیم؛ ما را ببخش که بـه برجام و مذاکره 
دلخوش کـرده بودیم؛ مـا را ببخش که بـه اروپایى ها 
دل خوش کرده ایـم! حتى برخى به روسـیه و چین دل 

بسته اند؛ آنها هم اشتباه مى کنند.

خبرخوان
70 درصد تورهاى پاییز 

کنسل شد 
 چمدان| سید حسن سیادتان، رئیس جامعه 
هتلداران استان فارس با اشاره به وضعیت سطح 
اشغال هتل هاى کشــور گفت: حدود 70 درصد 
تورهاى ورودى به کشور براى پاییز امسال کنسل 
شده است. ندادن ویزاى آمریکا به گردشگرانى که 
به ایران مى آیند براى صنعت گردشگرى کشور 
چالش ایجاد کرده اســت. پیشنهاد مى کنیم که 
نزدن مهر ورود در پاسپورت گردشگران خارجى 

را اجرایى کنیم.

خودرو هنوز گران است
قیمت خودرو طى ماه هاى     خبر آنالین |
اخیر به طور عجیب و غریبى باال رفته اســت تا 
جایى که گزارش هــا حاکى از آن اســت پراید، 
ارزان ترین خودروى بازار این روزها با قیمت 30 
میلیون تومان به جاى 20 میلیون تومان به فروش 
مى رسد. آنطور که فعاالن بازار مى گویند، به دلیل 
کاهش قدرت خرید، مردم کمتر براى خرید خودرو 

اقدام مى کنند. 

تشکیل پرونده هاى بزرگ 
احتکار

سخنگوى ســازمان تعزیرات با    فارس|
بیان اینکه یکى از مهمترین پرونده ها مربوط به 
احتکار آهن و میلگرد در اســتان هاى اصفهان و 
آذربایجان غربى بوده است، گفت: پرونده اى که 
در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است 
در مجموع، حدود 6000 میلیارد تومان ارزش دارد. 
یاسر رایگانى گفت: در استان البرز یک برند آلمانى 
اقدام به احتکار کاال بــه ارزش 21 میلیارد تومان 
کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره اى 
اقدام به احتکار بخش قابل توجهى از لوازم خانگى 

براى عرضه قطره چکانى به بازار کرده بود.

آمار وحشتناك تصادفات
  تسنیم| وزیر بهداشــت با بیان اینکه 
طبق آمار سال هاى گذشــته، بیشترین تلفات 
جاده اى در شهریور ماه رخ داده است عنوان کرد: 
در شهریور ماه سال گذشته، به طور متوسط روزانه 
66 نفر و در برخى ایام، 81 نفر در اثر تصادفات جان 
خود را از دســت دادند که این تعداد بیش از تعداد 

جانباختگان هواپیماى تهران-یاسوج است.

150 مورد از 
یک نام خانوادگى 

سارا دشــتگر، عضو شوراى    تسنیم|
شهر کرج با اشاره به مسئله همکارى همسرش 
در شوراى شهر گفت: مردم کرج به خوبى مى دانند 
که از کدام نام خانوادگى در شهردارى کرج بیش 
از 150 مورد وجود دارد و برادر دو عضو شــورا و 
فرزندانشــان در همین شهردارى مشغول به کار 

هستند.

کارتخوان 
یک وسیله رفاهى است!

گروهى از پزشکان به واسطه    انتخاب |
آنکه اطالعات آنها نزد سازمان امور مالیاتى موجود 
است، براى دریافت مبالغ نجومى خارج از تعرفه 
یا فرار مالیاتى به صورت نقدى اقدام به دریافت 
مبلغ ویزیت و سایر هزینه هاى درمانى مى  کنند 
و یا شماره کارت شــخص دیگرى را براى واریز 
مبلغ حق ویزیت به مراجعان ارائه مى کنند. رئیس 
سازمان نظام پزشکى با طرح این ادعاى عجیب 
که «کارتخوان یک وسیله رفاهى است» گفت: 
«هیچکس نمى تواند به پزشــکان امر کند که از 

کارتخوان استفاده کنند!» 
این موضع عجیب ایرج فاضل نشان مى دهد باید 
مشاغل را وادار به استفاده اجبارى از این ابزار کرد  

و با متخلفین برخورد مالیاتى شدید شود.

این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده هاى یکساله، 
مشتریان برخى بانک ها پیامکى را با این مضمون دریافت 
کرده اند که ســپرده هاى آنها با همان نرخ پیشین براى 

یکسال دیگر تمدید مى شود.
به گزارش «ایرنــا»، بانک مرکزى اوایل شــهریور ماه 
پارسال طرح الزام بانک ها براى رعایت نرخ سود مصوب 
15 درصدى شوراى پول و اعتبار را اجرایى کرد و یک هفته 
نیز به بانک ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف حساب 

سپرده گذاران خود اقدام کند.
در همین مهلت اغلب بانک هایى که از نظر صورت هاى 
مالى در شرایط نامناسبى قرار داشتند، سپرده هاى کوتاه 
مدت مشــتریان خود را با نرخ هاى باال و حتى حدود 23 
درصد به سپرده هاى بلندمدت تبدیل کردند تا از خروج 

سرمایه هاى آنها از بانک خود جلوگیرى کنند.
پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقدهایى که در آن 
زمان به نرخ 15 درصدى سود سپرده هاى یکساله وارد 
شــده بود، این طرح اجرایى شــد؛ ماه ها بعد که بازار ارز 
متالطم و بخشى از نقدینگى به سوى آن هدایت و حتى 
بازار مسکن نیز از شــرایط تعادل خارج شد، کارشناسان 
اقتصادى بار دیگر انگشــت اتهام را به ســمت سیاست 
کاهش نرخ ســود بانکى در بانک مرکزى بردند و اعالم 
کردند که وضعیت عمومى جامعــه، ظرفیت پذیرش و 

اجراى این سیاست را نداشت.
اکنون که شبکه بانکى در آستانه یک سالگى اجراى این 
طرح قرار گرفته و سپرده هاى پارسال بانک ها سررسید 
شده اســت، بانک هایى که از نظر نقدینگى در شرایط 
مناســبى قرار ندارند بار دیگر به تکاپوى حفظ سپرده ها 
افتاده اند که یکى از راهکارهاى ساده آنها اطمینان دادن 
به مشــتریان براى تداوم پرداخت سودهاى 20 درصد و 

باالتر است.
نگاهى به عملکرد بانک ها در یکسال گذشته نشان مى 
دهد تعدادى از بانک ها به نرخ 15 درصدى که در دو سال 
گذشته مبناى پرداخت سود به ســپرده هاى مشتریان 
بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شــکل هاى مختلف سعى 

کرده اند با نرخ هاى جذاب تر ســپرده گــذاران خود را 
حفظ کنند.

به گفته مدیران بانکى، علت این مشکل «رقابت سنگین 
بانک ها در جذب سپرده ها و نا ترازى صورت هاى مالى 
آنهاست. انباشت دارایى هاى منجمد و سّمى و مدیریت 
نادرست مالى در این بنگاه ها سبب شــده تا بسیارى از 
بانک ها براساس صورت هاى مالى خود زیانده باشند که 
همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیارى از بانک ها 
پس از برگزارى مجامع عمومى سالیانه، به جاى پرداخت 

سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند».
در شــرایطى که بیش از نیمى از نقدینگى کشور یعنى 
850 هزار میلیارد تومان به صورت ســپرده بلندمدت در 
نظام بانکى حبس شده اســت، به نظر نمى رسد در این 
شرایط بانک مرکزى برنامه اى براى کاهش مجدد نرخ 

سود داشته باشد.
محمدرضا جمشــیدى، دبیــرکل کانــون بانک هاى 
خصوصى و مؤسسه هاى اعتبارى نیز در گفتگو با «ایرنا»  
با تأیید اینکه برخى بانک ها به مشــتریان خود پیامکى 

براى تمدید حساب هاى سپرده آنها ارســال کرده اند، 
اظهار کرد: رعایت نشدن نرخ سودهاى مصوب در برخى 
بانک ها، گله مندى بانک هاى قانونمند را به دنبال داشته 
اســت. این صاحب نظر پولى و بانکى تأکید کرد: برخى 
بانک ها براى پوشــش زیان خود به صورت غیرقانونى 
نرخ هاى سود مصوب شوراى پول و اعتبار را دور مى زنند؛

 یعنى یا نرخ سپرده ها را افزایش مى دهند و یا نرخ سود 
تســهیالت را به اشــکال مختلف به بیش از 18 درصد 

مى رسانند.

پیامک هاى بانکى با وعده نرخ سود باال

   جام جم  آنالین | سینما رکس آبادان 
در مرداد ماه سال 1357 دچار حریق عمدى شد 
که نتیجه آن کشته شدن چند صد انسان بى گناه 
بود. 40 سال از این فاجعه گذشته است و حاال اثرى 
از سینما رکس آبادان نیســت. آبادان االن فقط 

سینما نفت را دارد. 
سینما رکس پس از 40 سال از حادثه آتشبار کم 
کم تبدیل به مخروبه اى شــد که در طول جنگ 
تحمیلى باز هم زخم خورد و در طول تاریخ باز هم 
دچار آتش سوزى شد. حریق پشت حریق، زخم 
پشت زخم. زخم سینما رکس آبادان براى همیشه 

در تاریخ ماند. اما ساختار فیزیکى این سینما خیر. 
سینمایى که تا همان شــب آتش سوزى فاجعه 
بار 700 نفر ظرفیت داشــت در طول زمان تغییر 
کاربرى داد و به مرور زمان تبدیل به مرکز خرید 
شد. البته در همان زمان هم «پاساژ رکس» وجود 
داشت اما ســینما به طور کلى از مجموعه رکس 
خارج شــد. مرکز خرید البته هنوز کامل نشــده 
است. تغییر کاربرى سینما رکس با ایجاد ساندویچ 
فروشــى و اغذیه اى در اطراف مخروبه شــکل 

گرفت و تا امروز ادامه دارد.
در زمان وقــوع حادثه کســبه هایــى همانند 

شیرینى فروشى، لوازم موسیقى، کیف و کفش، 
لوسترفروشى، روزنامه فروشى، جوراب فروشى و 
چند نوع کسبه دیگر در محل فاجعه حضور داشتند 
اما  بسیارى از آنها دیگر هرگز آنجا کاسبى نکردند. 
برخى از آنها هم تغییر مکان دادند و پس از گذشت 

40 سال هنوز در صنف خود مشغول به کارند. 
آن زخم عمیق، آن آتش سوزى وحشتناك و آن 
شب شوم براى همیشه باعث شد رونق بسیارى 
از سکه بیافتد. مرکز خریدى هم که در راه است 
برنامه مشخصى ندارد. به کندى پیش مى رود و 

 نام رکس را نیز نخواهد داشت.

سینما رکس مرکز خرید مى شود!

در حالى که حساسیت بر عملکرد مؤسسات مالى و اعتبارى 
افزایش یافته اســت، اخبارى از نحوه هزینه کرد منابع در 
بانک هاى بزرگ کشور شنیده مى شود که همان نگرانى 
ایجاد شده براى مؤسسات مالى اعتبارى را براى بانک هاى 

بزرگ کشور نیز ایجاد مى کند.
در این باره گزارش منتشر شده در پایگاه خبرى «رویداد24» 
نشان مى دهد بانک ملى ایران در اقدامى عجیب تعدادى 
خودرو لوکس خارجى به مدیران ارشــد خــود داده که بر 
اساس اطالعات به دست آمده، نصف بیشتر از مبلغ آن را 
با عنوان وام هاى قرض الحسنه با بهره کم پرداخت کرده 
اســت. پیش از این نیز رســانه ها اخبار اعطاى بى ضابطه 
حقوق و وام به افراد خاص را منتشــر کــرده بودند اما این 

موضــوع نــه در شــعبه هاى بــار ایــن 

بانک ملى، که در ســاختمان مرکــزى آن و براى مدیران 
آن اتفاق افتاده اســت. ماجرا از این قرار بوده که بانک ملى 
طى قراردادى با یک شــرکت تولیدکننــده و واردکننده 
خودروهــاى لوکــس خارجى، بــه برخى مدیــران خود 
خودروهاى ســانتافه و میتسوبیشــى با بهره بســیار کم 

4 تا 10 درصد مى دهد.
یکى از مدیران ارشد بانک ملى که درخواست کرده یکى از 
همین خودروها نه به نام خودش که به نام «دخترش» ثبت 
شــود، ضمن تأیید خبر به «رویداد24» گفته است: «یک 
ماشین سانتافه قسطى با بهره 4 درصد گرفته ام و مشکلى هم 
وجود نداشته است چون به جز من به دیگر مدیران بانک ملى 
هم از همین خودروها اختصاص داده اند و عده اى سانتافه و 

عده اى هم میتسوبیشى دریافت کرده اند!»

 وزارت خارجه گرجستان در پى اعتراض سفارت ایران در 
تفلیس، با صدور بیانیه اى هتک حجاب به مسافران ایرانى 

در پایتخت گرجستان را رد کرد. 
در بیانیه وزارت خارجه گرجســتان درباره بى احترامى به 
نحوه پوشش مسافران ایرانى در فرودگاه تفلیس آمده است: 
«هیچ مورد تخلف از جمله هتک حجاب مذهبى نشده است 
و گرجستان، نتایج تحقیقات در این مورد را به طرف ایرانى 

اعالم کرده است.»
هفته گذشته حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین 
شهر در مجلس گفته بود که: «23 مردادماه پیش از پرواز 
شماره 7224 ساعت 7و45دقیقه صبح تفلیس به اصفهان، 
مأموران فرودگاه تفلیس پیش از ســوار شدن مسافران به 
هواپیما مســافران زن ایرانى را مجبور کردند تا روسرى، 

شال و مانتوى خود را بیرون آورده و با این حالت و در جلوى 
دید دیگران از داخل گیت رد و بعد سوار هواپیما شوند. این 
اقدام مأموران تلفیس در قبال زنان ایرانى در حالى بود که 
مسافران زن دیگر کشورها بدون اینکه مورد مزاحمت براى 
بیرون آوردن لباس قرار گیرند، بدون هیچ مسئله اى سوار 

هواپیما شدند.»
سخنگوى وزارت خارجه ایران نیز در این باره اظهار کرد : «با 
گزارش دفتر نمایندگى وزارت خارجه در اصفهان و پس از 
حصول اطمینان از صحت گزارش که از طریق تماس تلفنى 
سفیر ایران در گرجســتان با تعدادى از مسافران این پرواز 
صورت گرفت، ســفارت ایران در تفلیس مراتب اعتراض 
شــدید خود را به وزارت خارجه گرجستان و پلیس امنیت 

فرودگاه تفلیس اعالم کرد.»

گرجستان هتک حرمت به مسافران ایرانى را رد کرد!زندگى الکچرى با پول سپرده گذاران!

رضا صادقى، خواننده مشکى پوشى که در انتخابات96 
از جمله طرفداران حســن روحانى بود در ماه هاى اخیر 
و در انتقاد از اوضــاع اقتصادى جامعــه بارها از طریق 
صفحــه اجتماعــى ا ش نظرات خــود را اعــالم کرد 
و شــاید همین نقطه نظرات بود که باعث شــد وقتى 
در برنامه «فرمول یک» هم حاضر شــود،  بیشــتر از 
صحبت درباره هنــر خوانندگى، 
همیــن مشــى اعتراضــى اش

نسبت به کم کارى هاى دولتمردان به چشم آید. بخشى 
از اظهارات این خواننده مشهور را بخوانید:

■ من اگر حرفى زدم و اظهار پشــیمانى کردم بخاطر 
دالیل بسیار موجهى است که روبه رویم است. عزیزى در 
نجف آباد مرا بغل کرد و تولدم را تبریک گفت و درآغوشم 
گریه کرد. گفت هر بار سعى کردم هدیه کوچکى برایت 
بیاورم اما این بار فقط پولم به بلیت رسید. من مى گویم 

همسایه ام و هوادارم گرسنه است.
■ نمى شود که فقط دلمان خوش باشد که این را برداریم 
آن یکى را بگذاریم تا همه چیز خوب شــود! مى دانیم 
تحریم هست. زمان جنگ هم بود. من بچه جنگم. آن 
زمان کسى نمى گفت چه کسى راستى است چه کسى 
چپى و... فقط همه پشــت هم بودیم. همــه مى دانیم 
که همه چیز گل و بلبل نیســت اما تو را خدا اگر کارى 

نمى کنید نیایید بگویید همه چیز خوب است!

کارى نمى کنید، نیایید بگویید همه چیز خوب است!
رضا صادقى در گفتگوى تلویزیونى: 

اساس اطالعات به دست آمده، نصف بیشتر از مبلغ آن را 
پرداخت کرده با عنوان وام هاى قرض الحسنه با بهره کم

اســت. پیش از این نیز رســانه ها اخبار اعطاى بى ضابطه 
حقوق و وام به افراد خاص را منتشــر کــرده بودند اما این 

موضــوع نــه در شــعبه هاى بــار ایــن 

شــود، ضمن تأیید خبر به «رویداد24» گفته است: «یک 
4ماشین سانتافه قسطىبا بهره4 درصدگرفته ام و مشکلى هم

وجود نداشته است چون به جز من به دیگر مدیران بانک ملى 
هم از همین خودروها اختصاص داده اند و عده اى سانتافه و 

عده اى هم میتسوبیشى دریافت کرده اند!»

انتخابات96 پوشى که در صادقى، خواننده مشکى پرضا
از جمله طرفداران حســن روحانى بود در ماه هاى اخیر 
و در انتقاد از اوضــاع اقتصادى جامعــه بارها از طریق 
را اعــالم کرد  رصفحــه اجتماعــى ا شنظرات خــود
بو شــاید همین نقطه نظرات بود که باعث شــد وقتى 
در برنامه «فرمول یک» هم حاضر شــود،  بیشــتر از 
صحبت درباره هنــر خوانندگى، 
اهمیــن مشــى اعتراضــى اش

نسبت
از اظه

م■من
دالیل
نجف
گریه
بیاور

کارى نمى کنید
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فتح ا... معین،  رئیس شوراى 
شهر اصفهان باقى ماند

فتح ا... معین با 13 رأى اعضاى شــوراى اسالمى 
شــهر اصفهان به عنوان رئیس شــوراى اسالمى 
شهر اصفهان در دومین سال فعالیت شوراى پنجم 

انتخاب شد.

صنعت تیران با کمبود 
نقدینگى روبه رو است

فرمانــدار تیــران و کــرون گفــت: واحدهــاى 
صنعتى در ایــن منطقه به دلیل کمبــود نقدینگى

قادر به تأمین مــواد اولیه و ادامــه فعالیت تولیدى 
نیستند.

مجید حججــى افــزود: واحدهاى تولیــدى این 
شهرســتان در بخش تولید سنگ، سازه هاى فلزى 
و ســاخت تجهیزات کشــتیرانى فعالیت دارند که 
بخش عمده نیروى انسانى آنها در بخش کارگرى و

کارگاه ها فعالیت مى کنند.
وى افزود: هزار نیروى کار در شهرك هاى صنعتى 
تیران و رضوانشــهر فعالیت مى کنند کــه تنها در 
صورت بهبود شرایط اقتصادى و دریافت نقدینگى 

قادر به ادامه فعالیت تولیدى هستند.

نصب تابلوهاى کوچه ها و 
معابر بدون نام سده لنجان

روابط عمومى شهردارى ســده لنجان اعالم کرد: 
این شهردارى اقدام به آغازعملیات نصب تابلوهاى 
کوچه ها و معابر بدون نام این شهر با حضور خانواده 

شهدا کرده است.

اصفهان خنک تر مى شود
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگین دماى هواى استان اصفهان از امروز 
روند کاهشــى به خود گرفته و بین یک تا 2 درجه 

سانتیگراد کاهش مى یابد.
ســاناز جعفرى با اشــاره به بررســى نقشــه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
کرد: در این بازه زمانى جوى به نسبت پایدار بر روى 

استان اصفهان حاکم است.

خارج شدن دفترچه بیمه 
بیماران هموفیلى از خاص بودن 
مدیرعامل کانون انجمن هموفیلى استان اصفهان 
گفت: دفترچه بیمــه برخى از بیمــاران هموفیلى 
اصفهان طى چند ماه اخیر از خاص بودن خارج شده 
و این امر مشکالتى را براى مبتالیان به این بیمارى 

ایجاد کرده است.
ملیحــه افضلى با اشــاره بــه اینکــه بیمارانى که
بــا کمبــود پالکــت 3 یــا فیبروئیــد روبــه رو 
هســتند، بــه اعتقــاد بیمه هــا بیمــاران خاص 
نیســتند،گفت: ایــن بیمــاران عــالوه بــر 
تهیــه دارو، در بخــش بســترى و اســتفاده از

آزمایشــگاه ها نیز دچار مشــکل شــده اند و توان 
پرداخت این هزینه ها را ندارند.

تکمیل آسفالت بلوار انصار
 در شهرضا

معاون عمرانى شــهردارى شهرضا از اتمام عملیات 
آســفالت بلوار انصار با اختصاص مبلغى بالغ بر 500 
میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایى استان 

خبر داد.
مهدى طبیبیان گفت: پروژه  تکمیل آســفالت بلوار 
انصار، واقع در محله جرم افشــار با هــدف بهبود 
عبور و مرور معابر شــهرى و رفاه حال شهروندان 
انجام شــد. وى با بیان اینکه این پــروژه با اجراى 
دو هزار و 300متر مربع آســفالت و بــا اختصاص 
مبلغــى بالــغ بــر 500 میلیــون ریال بــه اتمام 
رســیده اســت، تصریح کرد: این مبلــغ از محل 
اعتبارات تملک دارایى اســتان اختصــاص یافته 

است.

خبر

رئیس مرکز رسیدگى به امور مســاجد استان اصفهان 
گفت: سرمایه گذارى دشمن روى مسئله خانواده است 
تا خانواده را متالشــى کنند و از این طریق جامعه را به 
فروپاشى برسانند و به این دلیل، مسجد نقش مهمى در 
صیانت از حریم خانواده دارد.حجت االسالم و المسلمین 
محمدرضا صالحیان گفت: مســجد بایــد رکن زندگى 
مردم باشد و اگر مردم مسجد درمانى را در سبک زندگى 
خود وارد کنند، بســیارى از مشکالت حل مى شود. وى 
خاطرنشان کرد: انســان به آرامش روحى و جسمى نیاز 
دارد و بســیارى از بیمارى هاى روحى و جسمى ناشى 
از ناآرامى هاى روحى است.حجت االســالم صالحیان 

پیرامون چرایى بسته بودن مساجد اصفهان پیش و بعد 
از زمان نماز گفت: یکى از مشکالت مساجد بحث خادم 
مساجد است؛ یک مسجد باید دو یا سه شیفت خادم داشته 
باشد تا مسجد یکسره باز باشــد، این در حالى است که 

مساجد توان تأمین این هزینه را ندارند.
 رئیس مرکز رسیدگى به امور مســاجد استان اصفهان 
متذکر شد: 1100 مسجد در شــهر اصفهان فعال است 
که 1400  امام جماعت امر اقامه نماز در این مساجد را بر 
عهده دارند و استان اصفهان بعد از سیستان و بلوچستان 
و خراسان رضوى رتبه سوم تعداد مســجد در کشور را 

داراست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
طرح«محدوده ترافیکى»طــى هفته هاى آینده مصوبات 
شــوراى ترافیک را اخذ مى کند، گفت: پس از اجراى این 
طرح، شهروندانى که قصد سفر به محدوه مرکزى شهر را 
داشته باشند، با پرداخت مبلغ ده هزار تومان به محدوده وارد 
مى شــوند. علیرضا صلواتى اظهار کرد: در این طرح براى 
سکنه خیابان هاى مرکزى شهر 80 درصد تخفیف و براى 
کسبه و بخش خصوصى نیز 20 درصد تخفیف در نظر گرفته 
شده اســت. وى در خصوص نحوه پرداخت مبلغ محدوده 
ترافیکى توسط رانندگان وسایل نقلیه افزود: قبل از اجراى 
طرح، فراخوانى اعالم مى شود تا ساکنان محدوده مستندات 

سکونت و کسبه مستندات محل کسب خود را ارائه، شماره 
پالك آنها در صورت احراز مالکیت و ســکونت در سامانه، 
ثبت و در نهایت مجوز صادر مى شود، سایر شهروندان نیز 
از طریق اپلیکیشن تلفن همراه، قبل از ورود رقم مورد نظر 
را پرداخت مى کنند که به محض پرداخت پالك خودرو در 

سامانه ثبت خواهد شد. 
صلواتى گفت: پالك خودروهایى که در محدوده تاریخى و 
مرکزى شهر تردد مى کنند، از طریق دوربین ها ثبت مى شود 
و چنانچه مالک خودرو مبلغ مورد نظر را پرداخت کرده باشد، 
خودرو در لیست پالك هاى مجاز ثبت مى شود، در غیر این 

صورت مبلغ 20 هزار تومان جریمه صادر خواهد شد.

با پرداخت 10 هزار تومان 
وارد محدوده ترافیکى شوید

رتبه سوم اصفهان
 در تعداد مساجد

معــاون فــروش و بازاریابى شــرکت فوالدمبارکه 
گفت: شــرکت فــوالد مبارکه در شــرایط تحریم، 
قوى تر از همیشــه شــرکت ایران خودرو را حمایت 
خواهد کرد و این آمادگى را دارد که حداقل 400 هزار 

ُتن ورق به این شرکت خودروسازى تحویل دهد.
محمود اکبــرى مهمترین فعالیت تعریف شــده را 
داخلى سازى ورق هاى مصرفى این شرکت ها عنوان 
کرد و یادآور شد: عالوه بر تشکیل مستمر جلسات فنى 
بازرگانى بین دو شــرکت، طى چند هفته گذشته نیز 
جلسات ویژه کارشناسى در خصوص تولید ورق هاى 
اسیدشویى، سرد و پوشش دار ایران خودرو که قبًال از 
منابعى به  جز فوالد مبارکه تأمین مى شده اند، برگزار 

و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

وى با بیان اینکه تا قبل از شــروع تحریم هاى جدید 
درحدود 75 درصــد از ورق هاى مورد نیاز شــرکت 
ایران خودرو از طریق فوالد مبارکه تأمین مى شــده 
اســت، اظهار کرد: با همفکرى صــورت گرفته در 
دو شــرکت و با همکارى واحدهــاى مختلف فوالد 
مبارکه، این میزان به صــورت قابل توجهى افزایش 
خواهد یافت. وى میــزان تحویل محصوالت فوالد 
مبارکه به گروه خودروسازى ایران خودرو را در سال 
گذشــته به میزان 367 هزارُتن ورق اعالم و تصریح 
کرد: شرکت فوالد مبارکه در شرایط تحریم، قوى تر 
از همیشه شرکت ایران خودرو را حمایت خواهد کرد 
و این آمادگى را دارد که حداقل 400 هزار ُتن ورق به 

این شرکت خودروسازى تحویل دهد.

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اسالمى درباره علل استعفاى دســته جمعى تعدادى از 

مدیران مدارس در خمینى  شهر توضیحاتى داد.
محمدجواد ابطحى اظهار کرد: این مدیران به چند دلیل 
اســتعفا کرده اند یکى اینکه مدیران و معاونان مدارس 
باید شش ساعت ســر کالس بروند، با گرفتارى هایى 
که یک مدیــر دارد پیگیرى کار مدرســه وقتى براى 
او نمى گذارد که ســر کالس نیــز بــرود. وى افزود: 
دومین علت هم ســختى هاى کار است، سومین مورد 
افزایش حقوقى اســت که از طریق پلکانــى باید اجرا 

مى شد، اما اجرا نشــده  اســت و دلیل چهارم نیز اینکه 
حق مدیریت دبســتان که 24 ســاعت در هفته است 
با حق مدیریت هنرستان که 40 ســاعت در هفته کار 
مى کند، برابر است. نماینده مردم خمینى شهر در مجلس 
شوراى اســالمى با بیان اینکه اســتعفاى این مدیران 
هنوز پذیرفته نشده  اســت، گفت: رئیس اداره آموزش 
و پرورش خمینى شهر به من گفت براى اینکه استعفاى 
این افراد محقق شــود، باید تک تک اســتعفا کنند و 
استعفاى دسته جمعى را نمى توانیم بپذیریم واگر خواهان 

استعفا هستند، باید به طور انفرادى استعفا کنند.

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشــان 
اصفهان با بیان اینکه این صنف از ســه سال پیش 
درگیر رکود است، گفت: فقط 20 درصد کارگاه هاى 

پیراهن دوزى استان اصفهان فعال است.
اکبر یزدخواستى تأکید کرد: کاالى مورد نیاز ما در 
بازار هم وجود دارد اما به صورت قطره چکانى ارائه 

مى شود و متأسفانه بسیار وضعیت بد شده است.
یزدخواستى افزود: تا پنج شش سال پیش درحدود 
60 درصد کارگاه ها فعال بودند اما اکنون 20 درصد 
هم به ســختى فعالیت مى کنند و حدود 70 کارگاه 
کوچک و بزرگ در سطح استان با 15 و 20 درصد 

توان مشغول به کار هستند.

بیش از 39 هزار ُتن نهاده دامى بین دامداران اصفهانى 
توزیع شد.

مدیر عامل شرکت پشــتیبانى امور دام استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امســال بیش از  4300 ُتن جو،30هزار 
ُتن ذرت و 3500 ُتن کنجاله ســویا بین دامداران استان 

توزیع شده است. 
على اکبــر نجفــى از افزایش 10درصــدى توزیع این 
نهاده ها در استان در مقایسه با پارســال خبر داد و افزود: 
حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایى بین دامداران 
از اهداف توزیع این نهاده هاى دامى است. وى گفت: این 
میزان نهاده به منظور تسویه حساب قراردادهاى خرید مرغ 

منجمد بوده که از محل انبارهاى استان توزیع شد.

جانشین فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: 
با اجراى طرح امنیت محله محور، 23 دستگاه وسیله 

نقلیه مسروقه در اصفهان کشف شد.
محمد على یوســلیانى  هدف از اجراى این طرح را، 
برخورد بافروشندگان موادمخدر، دستگیرى سارقان، 
جمع آورى معتادان متجاهر، دستگیرى محکومان 

غایب و فرارى و متهمان تحت تعقیب عنوان کرد.
وى کشــف 5 کیلوگرم مواد مخدر،کشف 41 تیغه 
سالح سرد، توقیف 57 دستگاه خودروى متخلف، 
کشف 23 دستگاه وســیله نقلیه مسروقه و تحویل 
آنها به مالباختگان را از دیگر نتایج موفق این طرح 

برشمرد.

رئیس حوزه هنرى اســتان  اصفهان در نشست خبرى 
خود با خبرنگاران گفــت: خبرنگار باید کوشــش کند 
اخبارى که در اختیار مردم قرار مى دهد درست و کامل 
باشــد، البته هوش باال و فراســت او هم مــى تواند به 
اولویت بندى محتواهاى خبرى کمک کند، در حالى که 
اکثر رسانه هاى فعلى به صورت یکسان و بدون خالقیت 

مطالب خود را به مخاطب عرضه مى کنند.
مهدى احمدى فر با تأکید بــر اینکه امیدآفرینى و ایجاد 
نشاط در جامعه ضرورى است، افزود: جامعه امروز بسیار 
شکننده شده است و باید با باز کردن فضاى بسته فعلى، 
مسئوالن جنبه انتقادپذیرى بیشترى داشته باشند و سعه 
صدر بیشترى به خرج دهند تا با هم افزایى، مردم به سمت 
ایجاد نشــاط در شــهر حرکت کنند و به همین منظور، 
به زودى اولین مرکز هنرى کودك و نوجوان در کشــور 
در حوزه هنرى اصفهان ایجاد خواهد شــد.وى وضعیت 

کتابخوانى در ایران را نیز نامطلوب ارزیابى کرد و اظهار 
داشت: در این حوزه نیز خبرنگاران باید به کمک و یارى 
متولیان فرهنگى بیایند تا فرهنگ کتابخوانى در جامعه 

گسترش پیدا کنند. 
وى ادامه داد: در همین راستا مرکز پژوهش پایدارى حوزه 
هنرى اقدام به جمع آورى خاطرات رزمندگان هشــت 
سال دفاع مقدس کرده است که به زودى از آخرین کتب 
نگاشته شــده در این عرصه با عنوان «دى هشت» که 
خاطرات واحد مهندســى جبهه هاى ایران با روایتگرى 
«محمدرضا رمضانیان» است، رونمایى مى شود. احمدى 
فر در ادامه با اشاره به لزوم مدیریت احساسات و عواطف 
در کار خبرى، یادآور شد: متأسفانه در رویدادهایى که در 
گذشته توسط حوزه هنرى برگزار شد برخى از خبرنگاران 
با سوار شدن بر احساسات خود، واقعیت را بیان نکردند 
و به طور مثال در مســابقه سى و سه چشمه اعالم کرده 
بودیم که هر اثرى برگزیده شود، پس از اهداى هدیه به 

صاحب اثر، اثر نزد حوزه هنــرى خواهد ماند اما صاحب 
اثر برتر و برخى از خبرنگاران با جوسازى، فعالیت حوزه 
هنرى را زیر سئوال بردند، به همین دلیل اثر منتخب را 
پس داده و اثر دیگرى را انتخــاب کردیم. رئیس حوزه 
هنرى استان اصفهان به حواشى ایجاد شده در خصوص 
شــب جمالزاده در اصفهان نیز پرداخت و گفت: در این 
برنامه نیز تالش شد تا از لحاظ محتوایى و استادانى که در 
آن سخنرانى مى کنند، سطح باالیى ارائه شود، اما برخى 
خبرنگاران باز هم على رغم استقبال زیاد شهروندان، این 
مسائل را نادیده گرفتند و به حواشى همچون عدم تجهیز 
سالن عمارت سعدى به وسایل سرمایشى پرداختند، اما 
هیچکس تا به حال در مورد چرایى این معضل که کمبود 

بودجه در حوزه هنرى بوده، اشاره نکرده است.
گفتنى اســت در پایان این مراســم، اهالى رسانه پرچم 
متبرك حرم اباعبدا... الحســین(ع) را رؤیت کردند و از 

آن تبرك جستند.

همزمان با برگزارى دومین نمایشگاه تخصصى 
لیزینگ و فروش اقســاطى کاال، شرایط براى 
خرید کاالهاى اقساطى و لیزینگى در نمایشگاه 

اصفهان ایجاد مى شود.
ایــن نمایشــگاه از فــردا در محــل برپایــى 
نمایشــگاه هاى بین المللــى اســتان اصفهان 
واقع در پل شهرســتان آغاز مى شــود و تا سوم 
شــهریور ماه به مدت پنــج روز ادامــه خواهد 

داشت.
در دومیــن نمایشــگاه تخصصــى لیزینگ و 

فروش اقســاطى کاالى اصفهان 105 شرکت 
در فضایــى بالــغ بــر 3500مترمربــع حضور 
خواهند داشت و به ارائه محصوالت و خدمات خود 
در زمینه هاى مختلف نظیر مبلمان و صنایع چوب، 
دوچرخه و موتورسیکلت، صنایع غذایى، فرش و 
لوســتر، کاالى خواب، لــوازم خانگى، ورزش و 
تجهیزات ورزشــى، خودرو و ملک مى پردازند

 تا اقشــار مختلف جامعــه با خرید اقســاطى، 
شــرایط آســایش و راحتى را براى خود فراهم 

کنند.

معاون عملیات بانکى بانک ایران زمین با اشــاره به 
تغییر شرایط بانکدارى گفت: در سال هاى اخیر شاهد 
تغییرات زیادى در بانکدارى و به خصوص بانکدارى 
خرد بوده ایم که این امر در آینده، نقش شــعب را با 

تغییرات بسیار زیادى مواجه خواهد کرد. 
هادى قدیمى به نقش شــعب در بانکدارى دیجیتال 
اشاره کرد و اظهار داشــت: برخى بر این باور هستند 
کــه در آینده با رشــد تکنولوژى هاى نوین، شــعب

 بانک ها بدون استفاده خواهد شد، اما واقعیت این است 
که شعب بانک ها به صورت ترکیبى از شعب دیجیتال 

و شــعب فیزیکى، مشــتریان را قادر خواهند ساخت 
در هرجا و هر زمان به شــعب بانک دسترسى داشته

 باشند. 
وى استراتژى بانک ایران زمین را بانکدارى دیجیتال 
عنوان کرد و گفت: در آینده ما به مشتریان این امکان 
را مى دهیم که همان گونه که دوســت دارند با بانک 
تعامل کنند؛ ما در مرحله گذار از بانکدارى ســنتى به 
سمت بانکدارى دیجیتال هستیم، ولى این به معنى 
حذف شعب نیست، بلکه تغییر نقش شعب و کارکنان 

آن مطرح است. 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف 
1500 تن برنــج و 300 تن عــدس احتکار 
شــده به ارزش 145 میلیارد ریال در عملیات 
مأموران پلیس امنیت عمومــى فرماندهى 

انتظامى شهرستان خمینى شهر خبر داد.
مهــدى معصوم بیگى اظهار کــرد: در ادامه 
طرح هاى مبــارزه با محتکران و مفســدان 
اقتصــادى، مأموران پلیــس امنیت عمومى 
فرماندهى انتظامى شهرســتان خمینى شهر 
در پى کسب خبرى مبنى بر احتکار محموله 
بــزرگ برنج و عــدس خارجــى در یکى از 
انبارهاى حاشیه شهر، موضوع را بالفاصله در 

دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران پــس از انجام تحقیقات 
الزم و کسب اطمینان از صحت موضوع، طى 
هماهنگى با مقام قضائى از انبار مذکور بازدید 
و در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد از 
زمان ورود کاال به این انبار هیچ گونه خروجى 

نداشته است.
وى با اشاره به اثبات موضوع احتکار کاال براى 
کارشناسان، گفت: ارزش این محموله بزرگ 
کاالى احتکارى از سوى کارشناسان مربوطه 

145 میلیارد ریال برآورد شده است.
معصوم بیگى با اشــاره به پلمب انبار مذکور 
عنوان کرد: در این رابطه یک نفر دســتگیر و 
پس از تشکیل پرونده، براى اقدامات قانونى 

تحویل مراجع قضائى شد. 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر حجم ســد زاینده رود 224 میلیون مترمکعب است، 
گفت: متأسفانه کماکان نگرانى براى تأمین آب شرب اصفهان در پاییز وجود 
دارد، حتى اگر ایــن آب نیز تحویل باغات غرب داده نمى شــد، این دغدغه 

همچنان وجود داشت.
حسن ساسانى در خصوص آبیارى ده روزه باغات غرب اصفهان اظهار کرد: 
پیرو مصوبات شانزدهمین جلسه شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود 
مقرر شد حجمى معادل 30 میلیون مترمکعب آب براى باغات غرب اصفهان 
شامل لنجان، مبارکه، زرین شهر، فالورجان و خمینى شهر به مدت ده روز از 

سد زاینده رود رهاسازى شود که توزیع آب از 16 تا 26 مرداد ماه انجام شد.
وى اظهار کرد: در حال حاضر ورودى سد زاینده رود 6/5متر و خروجى سد 24 

متر است که در مدت زمان بازگشایى سد درحدود 50 متر بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى اصفهان در پاسخ به 
این سئوال که برخى مدعى هستند تصمیم گیرى براى آبیارى باغات غرب 
اصفهان دیر انجام شــد، تصریح کرد: شــاید آب براى آبیارى باغات غرب 
اصفهان دیر رهاسازى شد، با وجود این کشاورزان بســیار راضى بودند و تا 
حدودى درختان نجات پیدا کردند، این در حالى است که تا قبل از بازگشایى 
زاینده رود بخشــى از درختان و باغات این منطقه خشــک شده بود، اما اگر 
همین میزان آب تحویل داده نمى شد،خسارت باغات غرب اصفهان بیشتر 

از امروز بود.
ساسانى در پاسخ به این سئوال که آیا در این مدت ده روزه امکان رسیدن آب به 
اصفهان وجود نداشت؟ اظهار کرد: با حجم کنونى سد زاینده رود چنین امکانى 
وجود ندارد و اگر پاییز امسال بارش ها به موقع انجام نشود، براى تأمین آب 

شرب در فصل پیش رو دچار مشکل خواهیم شد.

استمرار نگرانى براى تأمین آب اصفهان در پاییز
معاون آب منطقه اى: اگر بارش هاى پاییز به موقع انجام نشود براى تأمین آب شرب در فصل پیش رو دچار مشکل خواهیم شد 

کشف 1500 تن برنج 
احتکارشده در اصــفهان

رئیس حوزه هنرى استان اصفهان خبر داد؛

راه اندازى نخستین مرکز هنرى کودك و نوجوان  در اصفهان

توزیع 39هزار ُتن 
نهاده دامى در استان  

فقط 20 درصد کارگاه هاى 
پیراهن دوزى  فعال  است

کشف 23 وسیله نقلیه 
مسروقه در اصفهان 

ایجاد شرایط خرید کاالهاى اقساطى
 در نمایشگاه اصفهان

 تأمین 400 هزار ُتنى ورق خودرو توسط فوالد مبارکه

تغییر نقش شعب و کارکنان بانک ایران زمین 

 استعفاى دسته جمعى مدیران مدارس خمینى  شهر

محیا حمزه
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فیلمبردارى ســریال «انحراف» به تهیه کنندگى ســید مازیار 
هاشمى و مهدى صفى یارى و کارگردانى سیامک صرافت در 

تهران آغاز شد.
 ســریال «انحراف» با نگاهى آسیب شناســانه، کنکاشــى در   
رفتارهاى فردى و اجتماعى ا ست، که مسائل و مشکالت مبتال به 
جامعه امروز را روایت مى کند. فیلمبردارى این مجموعه به تازگى 
در تهران آغاز شده است و تدوین آن به صورت همزمان توسط 
وحید قاضى میرسعید انجام مى شود. «انحراف» قرار است در 16 
قسمت 40 دقیقه اى براى پخش از تلویزیون آماده نمایش شود.

در این ســریال بازیگرانى چون حبیب دهقان نســب، فریده 
سپاه منصور، علیرضا اوســیوند، ســوگل طهماسبى، مهدى 
امینى خواه، خشایار راد، مهرداد ضیایى، افشین سنگ چاپ، زهره 
حمیدى، مینا نوروزى، حمیدرضا هدایتى، افسانه ناصرى، زهرا 

اویسى و... به ایفاى نقش خواهند پرداخت.

در حالى که قرار بود مراسم تشــییع پیکر عزت ا... انتظامى ساعت 
9و30 دقیقه دیروز از مقابل تاالر وحدت آغاز شــود، مردم از ساعت 
8و30دقیقه براى خداحافظى با هنرمند محبوبشــان آمده بودند و 
عالقه مندان به این هنرمند با در دست داشتن پوسترهاى منقش به 
تصویر آن بازیگر مقابل تاالر وحدت حضور پیدا کردند. مراسم ساعت 

9و14دقیقه با قرائت آیاتى چند از کالم ا... مجید آغاز شد.
با پخش موسیقى سریال «هزار دستان» پیکر آن مرحوم روى سن 
قرار داده شد و سپس پرویز پرستویى پشت تریبون قرار گرفت و گفت: 
خدمت جامعه هنرى و مردم شــریف ایران تسلیت عرض مى کنم
 و تســلیتى هم به خانواده ضیاءالدین درى، نویســنده و کارگردان 

مى گویم که او را نیز روز جمعه از دست دادیم.
وى سپس بیان کرد: به نام خداى ســفر بدون بازگشت، سفرى که 
جانمان را به آتش مى کشد. من هستم و یک سینه پر از حرف. مگر 
این سینما چند عزت ا... داشت که یکى از آنها را داریم راهى مى کنیم 
مگر یک موجود چند پدر دارد که داریم پدر سینما را راهى مى کنیم. 

مگر چند بازیگر وجود دارد که بتواند «مش حسن» را بازى کند.
این بازیگر ادامه داد: ما دیروز خواب دیدیم که پدرى را از دست دادیم 
که هرچقدر َقَدر بودى به پایش نمى رسیدى، هرقدر بازیگرى خوانده 
و شنیده بودى نمى توانســتى انتهاى بازى اش را بفهمى و هرقدر 
تجربه داشتى مثل او نبودى. پیر دیر ما رخت سفر بست و ما باز دیر 

جنبیدیم و گذاشتیم پر بکشد و تا بیکران پرواز کند و سینماى خسته 
ما یتیم شد. امروز وقت سخن گفتن است چون سرانجام باور کردیم 
خواب ندیدیم و کابوس ما واقعى بود، امروز زمان مناسبى براى سخن 
گفتن از آقاى بازیگر است. واى که چقدر دلم پر است و آماده ام دریا 
دریا بگریم. او با طنازى مختص خود مرام و مســلک را با دل و جان 
به ما آموزش مى داد. براى شخص من عزت ا... انتظامى مرادى بود 
که کلماتش را سرمه چشــم مى کردم و بارها و بارها بازى هایش را 
مرور مى کردم تا از او یاد بگیرم پس براى من شاگرد، استادى رفته 
که دیگر کسى مانند او را نخواهم شناخت. امروز آمده ام از روزهایى 
بگویم که با آقاى بازیگر بودم. امروز یک نفر اینجاســت که مانند 
عزت ا...، عزت سینماى ایران اســت. خاك استاد را بقاى عمر على 

نصیریان مى خواهم.
ســپس نصیریان روى صحنه آمد و بیان کرد: از شــما که به اینجا 
آمده اید تشکر و قدردانى مى کنم. عزت ا... هنرمند ملى ایران بود. 
او متعلق به ملت است و با جان و روح خودش بر نقش هایش دمید و 
آنها را تصویر و تجسم کرد و این روح و جانى که در نقش هایش دمیده 
بود بر دل مردم نشست و ماندگار شد. او نمرده بلکه زنده است. این 
بازیگر پیشکسوت خطاب به پیکر انتظامى گفت: من نمى خواستم 
براى تشییع تو بیایم بلکه مى خواستم دوباره با هم نقش آفرینى کنیم.
نصیریان اظهار کرد: یک شبى دور هم بودیم و انتظامى به من گفت 
مى خواهم وقتى ُمردم ســر قبرم آواز بخوانى. این بازیگر ســپس 
تصنیفى را خواند. وى در ادامه بیان کرد: عزت جان! من به عهدم وفا 

کردم ولى تو ما را تنها گذاشتى.
این بازیگر عنوان کرد: ما جمعى از بازیگران بودیم که در سال هاى 
39 و 40، جوان شوخ طبعى به جمعمان پیوست و همکارمان شد و 
پس از مدتى با من همگروه شد و نمایش هایى اجرا کردیم که عزت، 
ستاره آنها بود. درخشش استعدادش در نمایش هاى ایرانى نشان داده 
و معرفى شد و وقتى در سال 44 تئاتر سنگلج آغاز به کار کرد ما با هم 

همکارى مى کردیم.
نصیریان توضیح داد: پرستویى به خوبى درباره درخشش استعدادهاى 

او گفت، او واقعاً مانند چشمه اى جوشان بود. یکى از امتیازهاى بزرگ 
او شــوخ طبعى اش بود. همه چیز را با طنازى عنوان مى کرد و البته 
حاضر جواب بود. او همه اســتعدادهاى بازیگرى را داشت. او همه 
چیز را دســت مى انداخت. زمانى که هنوز تئاتر ریشه نکرده بود اپرا 
درست شــد و او در این حوزه هم فعالیت مى کرد. او به تاالر رودکى 
تاالر زورکى مى گفت که منظورش این بود نمى شــود اپرا را به زور 

به خورد مردم داد.
وى عنوان کرد: ما سه دهه به صورت مستمر با هم همکارى کردیم. 
انتظامى یکى از رکن هاى مهم بازیگرى در تئاتر و ســینماى جدید 
ایران بود. من فیلم «گاو» را در سازمان برنامه به مسئوالن نشان دادم 
و گفتم این یک تألیف هنرى است. مرگ کسى گریه ندارد ولى حس 
دیگرى من دارم چون با هم خیلــى زندگى و کار کردیم و از رفتن او 
متأثر هستم. ما گوهر بزرگى را از دست دادیم و بدجورى تنها ماندیم. 
امیدوارم جوان ها بیایند و کار کنند و به لحاظ فرهنگى خألها را پر 

کنند، البته او جایگزینى ندارد.
پرستویى که اجراى برنامه را بر عهده داشت در ادامه بیان کرد: بعضى 
صحنه ها در ذهنمان مى ماند و هزار ســال که بگذرد آن ُتن صدا را 
فراموش نمى کنیم. سال هاى بعد که نســل هاى بعدى فیلم ها را 
نگاه کنند ما را با همان لحظات ناب به یاد مى آورند. کسى اینجاست 
که روسرى آبى به سر کرد و در مقابل استاد ایستاد تا یکى از همین 

لحظات جان بگیرد.
در ادامه فاطمه معتمدآریا روى صحنه آمد و عنوان کرد: ما امروز همه 
اینجا جمع شدیم که کسى را بدرقه کنیم که بیشترین امید و انضباط 
را به ما آموخت. با خودم گفتم دلیلى براى گریه کردن نیســت زیرا 
مى بینم او در تاریخ ملت ایران ثبت شــده است و همیشه در صدر 
نشست و سینماى ایران را بر صدر نشــاند. او عزت ملى بود و نشان 
او را در همه جاى شــهر مى بینیم.  او مردى بود که بیشترین دستور 
را داد تا به هنرمندان احترام بگذارنــد. او هنرمندى بود که در تاریخ 
ملى ایران ثبت شد براى تاریخ ملى ایران نباید گریه کرد، خوشحال 
باشیم زیرا او یگانه بود و به ما آموخت که هنرمند در مقام واالیى قرار 

دارد و نامیراست. در قلب خودم گریه مى کنم اما آرزو 
مى کنم همه هنرمندان عمــرى مانند عزت ا... 

انتظامى داشته باشند.
عباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
سخنران بعدى بود که روى صحنه آمد وپس 
از ســخنرانى وزیر، مجید انتظامى آهنگساز 

و پســر عزت ا... انتظامى در سخنانى گفت: 
ممنونم که ما را تنها نگذاشــتید. 70 ســال از پدرم 

مى پرســیدم دلیل این ماندگارى چیست که او به من 
مى گفت عاشق شــو و مردم را دوست داشته باش. چند 

ماه پیش که حالش بهتر بود به من مى گفت عاشق 
مردم باش کــه در این صورت آنهــا به تو کمک 

مى کنند. من تمام تالشم را در این باره مى کنم. 
او جواهرى بود که نتوانســتم او را نگه دارم و از 

این بابت شرمنده ام.
در این بخش مراسم حجت االسالم دعایى بر 
پیکر عزت ا... انتظامى نماز خواند و پیکر این 

هنرمند بر دوش هنرمندان و هنردوستان 
به ســمت قطعه هنرمندان بهشــت 

زهرا(س)  تشییع شد.

آمدیم دریا دریا گریه کنیم
وداع باعزت با آقاى بازیگر

آغاز ساخت سریال پر بازیگر «انحراف»

 معادى با ستاره فیلم «ددپول» همبازى مى شود

آخرین وضعیت ساخت «روسى» 
با بازى صابر ابر

على اکبر ثقفى از جدیدترین فعالیت سینمایى خود و آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایى «روسى» خبر داد.
این  نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره جدیدترین فعالیت سینمایى خود گفت: فیلمنامه اى 

اجتماعى با رگه هاى کمدى و به قلم خودم آماده دارم که به زودى براى دریافت پروانه ســاخت به 
شوراى مربوط ارائه مى دهم. وى با اشــاره به کارگردانى جدیدترین فیلمش عنوان کرد: هنوز 

تصمیم نگرفتم که خودم یا فرد دیگرى آن را کارگردانى کند. على اکبر ثقفى درباره آخرین 
وضعیت ساخت فیلم سینمایى «روسى» اظهار کرد: این فیلم در مرحله تدوین قرار 

دارد و حدود یک ماه آینده به پایان مى رسد. در خصوص صداگذارى و موسیقى هم 
رایزنى کردیم که در صورت قطعى شدن نتیجه را در آینده اعالم خواهیم کرد. 
گفتنى است؛ «روسى» چهارمین فیلم سینمایى امیرحسین ثقفى پس از «مرگ 
کسب و کار من است»، «همه چیز براى فروش» و «مردى که اسب شد» در مقام 

کارگردانى است. فیلمنامه «روسى» نوشته امیرحسین ثقفى و در ژانر اجتماعى ساخته 
شده است.  امیر آقایى، طناز طباطبایى، صابر ابر، کامران تفتى، محمود نظرعلیان، حسین مسلمى، بهمن 

صادق حسنى و میالد کى مرام با حضور سپیده گلچین بازیگران اصلى این فیلم هستند.

ساخت «روسى» 

ایى خود و آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایى «روسى» خبر داد.
ما، درباره جدیدترین فعالیت سینمایى خود گفت: فیلمنامه اى 

م آماده دارم که به زودى براى دریافت پروانه ســاخت به 
به کارگردانى جدیدترین فیلمشعنوان کرد: هنوز ره

ن را کارگردانى کند. على اکبر ثقفى درباره آخرین 
اظهار کرد: این فیلمدر مرحله تدوین قرار

. در خصوص صداگذارى و موسیقى هم 
 نتیجه را در آینده اعالم خواهیم کرد. 
نمایى امیرحسین ثقفى پس از «مرگ 
روش» و «مردى که اسب شد» در مقام 

ه امیرحسین ثقفى و در ژانر اجتماعى ساخته 
بر ابر، کامران تفتى، محمود نظرعلیان، حسین مسلمى، بهمن 

پیده گلچین بازیگران اصلى این فیلم هستند.

حق پخش فیلم «ســه رخ» ســاخته جدید جعفر پناهى 
در ســینماهاى آمریکا به کمپانى «کینو لوربر» رســید. 
این درام ایرانى نخســتین بار در بخش مسابقه جشنواره 
فیلم کن 2018 روى پرده رفــت و در غیاب پناهى جایزه 
بهترین فیلمنامه را بــه خود اختصــاص داد. کینو لوربر 
«سه رخ» را از مارس 2019 در سینماهاى آمریکا اکران 
خواهد کرد و پیش از آن، ساخته پناهى در جشنواره فیلم 

تورنتو که ماه آینده برگزار مى شــود اکران جهانى خواهد 
داشت.

به نوشته نشــریه «هالیوود ریپورتر»، کمپانى کینو لوربر 
پخش برخى از آثار پیشــین کارگردان سرشناس ایران از 
جمله «تاکسى» را بر عهده داشــته است. «تاکسى» در 
برلیناله 2015 روى پرده رفت و بــه عنوان بهترین فیلم 
جایزه خرس طالى جشــنواره برلین را بــراى پناهى به 

ارمغان آورد. این کمپانى همچنین پخش دیگر ســاخته 
بلند پناهى تحت عنوان «این یک فیلم نیست» را به انجام 
رسانده است. پناهى بخش هایى از این فیلم را با دوربین 

آیفون فیلمبردارى کرده است.
مانند «تاکسى»، کارگردان ایرانى در فیلم «سه رخ» هم 
مقابل دوربین ظاهر شده و در کنار بهناز جعفرى بازى کرده 
است. آن دو عازم یکى از مناطق روستایى ایران مى شوند و 

به این ترتیب، داستان «سه رخ» در قالب یک فیلم جاده اى 
شکل مى گیرد. فیلمنامه تحسین شده «سه رخ» حاصل 

همکارى مشترك پناهى و نادر ساعى ور است.
ســاخته پناهى واکنش تمجیدآمیز منتقدان را به دنبال 
داشــته، از جمله منتقد هالیوود ریپورتر که «سه رخ» را 
تجلى «ســینماى ایران در ناب ترین شکلش» توصیف 

کرده است.

اکران جهانى  «سه رخ» در جشنواره فیلم تورنتو

پیمان معادى که سابقه بازى در فیلم هاى هالیوودى مانند 
«کمپ ایکس رى»، «آخرین شوالیه» و سریال «شب» را 
 «Six underground» دارد، قرار است در فیلم اکشن
با «رایان رینولــدز»، بازیگر نقش اصلــى فیلم «ددپول» 

همبازى شود.
پیمان معادى و رایان رینولدز در فیلم اکشن تازه اى از شبکه 
«نتفلیکس» بــازى خواهند کرد. کار فیلمبــردارى این اثر 
ســینمایى به کارگردانى «مایکل بــى» از اواخر ماه جارى 

آغاز خواهد شد.
«مالنى لوران»، بازیگر فرانســوى هم در این پروژه حضور 
دارد. این بازیگر براى بازى در فیلم «حرامزاده هاى لعنتى» به 

کارگردانى «کوئنتین تارانتینو» شهرت دارد.
معادى که براى بازى در فیلم «جدایى نادر از ســیمین» به 
کارگردانى اصغر فرهادى به شهرت بین المللى دست یافت 
پیش از این نیز با مایکل بى در فیلم «13 ساعت»  همکارى 
کرده اســت. هنوز جزئیات زیادى از فیلم جدید مایکل بى 

منتشر نشده است.

بامداد جمعه بیست و ششم مرداد ماه 1397 با خبر فوت یکى از بزرگ ترین بازیگران تاریخ سینما، تئاتر و تلویزیون 
ایران عزت ا... انتظامى همراه بود. 

خبرى که ساعت ها جامعه هنرى و اهالى ســینما را در بهت فرو برده بود اما سر انجام با تأیید مجید 
انتظامى مشخص شد که ســینماى ایران یکى از به یادماندنى ترین بازیگران خود را از دست 

داده است.
اکبر زنجانپور، بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره دلیل محبوبیت عزت ا... 
انتظامى در میان مردم گفت: مهمترین دلیل و خصیصه محبوبیت عزت ا... انتظامى در میان 

مردم استعداد مثالزدنى وى در عرصه بازیگرى بود.
 وى انسان فوق العاده باهوشى بود و نقش هایى که به وى پیشنهاد مى شد را به درستى 

انتخاب مى کرد.
وى در همیــن راســتا افــزود: از نظــر من وســواس شــرط اولیه موفقیــت در هر 
زمینه اى از جمله بازیگرى اســت و انتظامى در انتخاب نقش هایش به شدت وسواس

 بود.
بازیگر سریال «والیت عشق» درباره سابقه همکارى با «آقاى بازیگر» خاطرنشان کرد: 

من دو بار سابقه همکارى مشترك با عزت ا... انتظامى را داشتم و از آن زمان خاطره هاى بسیار 
خوبى در ذهنم مانده است. 

استعداد انتظامى در بازیگرى بى همتا بود
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نصف جهان  با گذشت چند روز از دربى اصفهان، رسانه هاى مختلف همچنان از رفتار 
هواداران دو تیم در این مسابقه تمجید مى کنند.

طى هفته هاى گذشته شرایط بسیار نامناسب و خطرناك سکوهاى ورزشگاه هاى 
مختلف کشور سبب شده تا نگرانى هاى زیادى در این مورد ایجاد شود.

اتفاقات و حواشى دیدار دو تیم پرسپولیس و استقالل خوزستان و همینطور استقالل 
تهران برابر تراکتورسازى به حدى خشن و دور از ذهن بود که بسیارى را به فکر پیدا 

کردن راه حل هاى سریع برون رفت از شرایط موجود انداخته است.
 کارشناســان دالیل مختلفى را براى وضع موجود فوتبال کشــور در سکوها ذکر 
کرده اند؛ دالیلى از قبیل عدم وجود زیرســاخت ها و امکانات مناسب که هواداران 
را به زحمت مى انــدازد و آنها را با ناراحتى و عصبانیت وارد ورزشــگاه ها مى کند، 

هواداران متخلف، عدم وجود سیســتم کنترلى مناســب در شناسایى 
وضعیت اقتصادى کشــور و بسیارى دالیل 

دیگر؛ با این حال در ورزشــگاه فوالدشهر 
شاهد دیدارى بدون تنش بودیم. دیدارى 
که در آن 9000 هوادار دو تیم اصفهانى در 

شرایطى فقط به تشویق تیم خود پرداختند که 
در زمین مسابقه تنش زیادى وجود داشت و شاید 

همین تنش براى هر مسابقه دیگر با این تعداد هوادار در شرایط فعلى کشور براى 
آغاز درگیرى هاى احتمالى کافى بود .

 سایت «ورزش سه» در این باره نوشت: حواشى هفته هاى اخیر بیم تکرار اتفاقات 
تلخ سکوها را در فوالدشهر هم با توجه به شرایط خاص اصفهان در این روزها ایجاد 
کرده بود ولى ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن پیش از این مسابقه با 

لیدرهاى تیم خود و همینطور سپاهان جلسه اى برگزار کرد و خروجى هم عدم 
وجود حواشى و حرکت هاى اضافى در دربى اصفهان بود.

عالقه مندان فوتبال اصفهان جمعه 
شــب یکى از جــذاب ترین 
دربى هاى سال هاى اخیر 
خود را تماشــا کردند و با 
رفتارى که از خود نشــان 
دادنــد، عــالوه بــر اینکه 

خودشــان از تماشاى 

یک فوتبال زیبا لذت بردند، الگویى شدند براى ســایر هواداران این رشته ورزشى 
محبوب که هدفش نزدیک کردن آدم ها به یکدیگر است نه ایجاد نفرت و تفرقه.

 از سوى دیگر نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى هم از رفتار 
هواداران ذوب آهن و ســپاهان تمجید کرد و گفت: در اصفهان کارهاى فرهنگى 
زیادى انجام شــده و تأکید باشگاه ها بر حفظ اخالق اســت به همین دلیل دربى 

اصفهان حس دلنشینى داشت.
سید محمد جواد ابطحى در گفتگویى که با خبرگزارى «ایمنا» انجام داده، در مورد 
دیدار ذوب آهن و سپاهان گفت: تماشاگران محجوب و مؤدبى در اصفهان داریم. آنها 
بدون ایجاد حاشیه یا دادن شعارهاى خارج از خط قرمز، تیم خود را تشویق مى کنند 
و فضاى زیبایى را رقم زدند. به عقیده من دو تیم در شرایطى مساوى بازى مى کردند 
و ذوب آهن هم علیرغم شکست، تالش خوبى کرد. داور هم روى یکى دو صحنه 

عجوالنه تصمیم گرفت ولى در مجموع تصمیمات خوبى گرفت.
 وى در خصوص تقسیم جایگاه تماشاگران دو تیم به صورت 50-50 تصریح کرد: 
قراردادى اســت که تیم مهمان 10 درصد جایگاه ورزشــگاه را به خود اختصاص 
بدهند اما با توجه به اینکه سپاهانى ها عالقه مندى خود را نسبت به تیمشان نشان 
داده اند، دو تیم این مسئله را با تفاهم حل کردند. از ذوب آهن و 
مسئوالن این باشگاه تشکر مى کنم که با تعامل این مسئله 
را حل کردند و امیدوارم شهرآورد 
اصفهان، الگویى براى 
سایر شهرها 

باشــد، چرا که 
دربى شهرهاى دیگر، تنش زا و 
جنجالى است ولى در اصفهان، 
همه سعى مى کنند که از این 

بازى لذت ببرند.

تراکتورسازى در کمین است
برگرد به تیمت!

نصف جهان  همانطور که در خبرها شنیدید احسان حاج 
صفى مورد توجه سرمربى المپیاکوس قرار ندارد و همین 
موضوع ســپاهانى ها را به بازگشت این بازیکن امیدوار 

کرده است.
پس از اینکه مدافع چپ تیم ملــى ایران در جام جهانى 
در بازى هاى تدارکاتى باشگاه المپیاکوس حضور بسیار 
کمرنگى داشت، یکى از رسانه هاى کشور یونان مدعى 
شده که احسان حاج صفى در فهرست بازیکنان «پدرو 

مارتینز» قرار ندارد و باشگاه قصد فروش او را دارد.
انتشار این خبر سبب شد تا هواداران سپاهان بالفاصله به 
صفحه اینستاگرام این بازیکن بروند و خواهان بازگشت 
او به سپاهان شوند. احسان حاج صفى در لیگ شانزدهم 
پس از اینکه تیم اف ســى فرانکفورت به دسته پایین تر 
ســقوط کرد و موفق به انتخاب تیم مورد نظر 
خود نشد، از هفته ســوم به سپاهان بازگشت 
و این در شرایطى بود که علیرضا منصوریان 
و باشگاه استقالل تالش زیادى براى جذب او 
داشتند ولى این بازیکن ترجیح داد تا در تیمى بازى 
کند که از همانجا رشــد کرده بود و به نظر نمى رسد در 
صورت بازگشــت دوباره نیز این بازیکن با پیراهن تیم 
دیگرى در فوتبال ایران بازى کند. هر چند خبر مى رسد 
در صورت جدایى قطعى او از المپیاکوس، تراکتورسازى 

با پیشنهادى اغواکننده قصد وسوسه احسان را دارد.

فرار از میکسدزون
 موقع ناکامى

 چرا ساکت مى شوید؟

نصف جهــان  رســانه ها از عــدم مصاحبــه بازیکنان 
پرسپولیس بعد از تســاوى مقابل نفت مسجد سلیمان 
گالیه دارنــد. بعد از پایــان بازى پرســپولیس و نفت 
مسجد ســلیمان اتفاق عجیبى افتاد. گذشــته از اینکه 
«برانکو ایوانکوویچ» به دلیل آنچه اختالف اسپانســر 
باشگاه با صدا و سیما عنوان شده جلوى دوربین نرفت، 
بازیکنان پرسپولیس هم در میکسدزون ورزشگاه آزادى 
با خبرنگاران سایت ها و خبرگزارى ها مصاحبه نکردند. به 
نظر مى رسد دلیل این سکوت پرسپولیسى ها ناکامى شان 
در نتیجه گیرى بوده است. البته چند بازیکن پرسپولیس 
مدعى شدند که به آنها گفته شــده بعد از بازى مصاحبه 
نکنند اما این حرف ها چندان درســت نیســت. دلیلش 
هم این است که یک بازیکن مثل ســیامک نعمتى در 
میکسدزون به خبرنگارها گفته بود: «وقتى پیروز نشدیم 

دیگر حرفى براى گفتن نمانده است.»
این حرف به وضوح نشان مى دهد که بازیکنان منعى براى 
مصاحبه نداشته اند و فقط به علت ناراحتى ناشى از کسب 
نتیجه به ســئواالت خبرنگاران جواب نداده اند. علیرضا 
بیرانوند هم وقتى با اصرار خبرنگارها براى مصاحبه مواجه 
شد گفت: «مى خواهم آرامش داشــته باشم و به همین 
دلیل فعًال قصد صحبت کردن ندارم.» این هم مهر تأیید 
دیگرى بر این فرضیه است که کسى به بازیکنان نگفته 
بود مصاحبه نکنند و آنها خودشان تشخیص دادند بعد از 

این ناکامى حرفى نزنند.
باید به پرسپولیسى ها یادآورى کرد که آنها هفته گذشته 
و بعد از تســاوى در اهواز، علیرغم اینکــه نتیجه براى 
هواداران راضى کننده نبود در میکسدزون غوغا کردند و تا 
مى توانستند حرف زدند. از همه چیز. از دفاعى بازى کردن 
حریف. از نامهربانى هواداران میزبان و... اما اینکه این بار 
در ورزشگاه آزادى سکوت پیشه کردند معنایش چیزى 
جز بى احترامى به اصحاب رســانه و البته هوادارانى که 
از تساوى ناراحت بودند نبود. پرسپولیسى ها مى توانستند 
خیلى صادقانه به دلیل بازى نه چندان خوب و نتیجه دور 
از انتظارى که گرفتند عذرخواهى کرده و از هوادارانشان 
دلجویى کنند اما این کار را نکردند تا دلخورى ها بیشتر 

شود.
این خوب نیست که بعد از برد همه در نوبت مصاحبه باشند 
اما در ناکامى، یواشکى و بى توجه به خبرنگاران از گوشه 
میکســدزون عبور کنند و به رختکن بروند. اصًال شاید 
خیلى از هواداران پرسپولیس منتظر عذرخواهى بازیکنان 
هم نبودند و فقط دلشــان مى خواست دلیل این نمایش 
ضعیف را از زبان بازیکنان بشنوند. در تعامل بین باشگاه 
و هوادار این یکى از مناسبات تعریف شده و معمول است. 
چیزى که انجام نشــدنش معنایى جز بــى احترامى به 

هواداران نیست.  

قهرمانان ملى سرشــناس ایران به پاس مدال هایى که 
گرفتند، در ادوار گذشته به استخدام دولت در آمدند و شاید 
بد نباشد حاال پاســخ دهند هر کدام دقیقاً آخرین وضعیت 

شغلى شان چیست؟  
به گزارش «خبر آنالین»، بســیارى از قهرمانان ورزشى 
ایران در اوایل دهه 80 به استخدام نهادهاى دولتى درآمدند 
تا آتیه شان تأمین باشد. از این جمع چهره هاى سرشناسى 
چون هادى ســاعى، علیرضا دبیر و حســین رضازاده که 
بعدها نماینده مردم تهران در شــوراى شهر هم بودند در 
جمع کارمندان دولت بودند. حاال کــه نزدیک به دو دهه 
از حضورشان در شغل هاى دولتى باید گذشته باشد، شاید 
بد نباشد پاسخ دهند کارمند کدام سازمان هستند و دقیقًا 
وضعیت شغلى شان چیست؟ حســین رضازاده آخرین بار 
در حاشیه مراســم افطارى با رئیس جمهور گفت کارمند 

وزارت ورزش است و هفدهمین سال خدمتش را سپرى 
مى کند. این قهرمان ملى اما دقیقــًا در کدام واحد وزارت 
ورزش خدمت مى کند؟ مســئولیت ادارى اش چیست؟ او 
که حاال دیگر باید دکتر رضــازاده صدایش کرد احتماًال، 
آیا در یگان خدمتى اش حضــور دارد؟ تقریبًا تا به حال در 
این سال هاى اخیر کســى او را در وزارت ورزش مشاهده 
نکرده اســت. آیا این قهرمان دورکارى مى کند یا توافق 
دیگرى با وزارت ورزش دارد؟ آیا خود مسئوالن وزارتخانه 
خواسته اند او دورکار باشد؟ اینها پرسش هایى است که شاید 
پاسخ به آنها به شفافیت در ورزش کمک کند. این درست 
شرایطى است که علیرضا دبیر دارد. او که در دهه 80 گفته 
شد به اســتخدام وزارتخانه نفت در مى آید آیا به استخدام 
این وزارتخانه در آمد؟ آیا حاال کارمند دولت است در این 
وزارتخانه یا به عنوان عضو هیئت علمى دانشگاه مشغول 
به کار است و آیا در محل خدمتش حاضر مى شود؟ هادى 
ساعى چطور؟ او که کارمند وزارت نفت است آیا به محل 
دیگرى مأمور شده است؟ بسیارى از قهرمانان دیگرمان 
چطور؟ آرش میراسماعیلى، علیرضا حیدرى، حسن رنگرز، 
مجید خدایى، مرتضى رســتمى، مهــدى بى باك، بهزاد 
خداداد، حسین اوجاقى، مســعود حاجى آخوندزاده، قائم 
میرابیان، علیرضا رضایى، غالمرضا محمدى و احســان 
مهاجرشــجاعى تعدادى از قهرمانانى هستند که کارمند 
وزارت نفت هســتند و البته در این بین و بر اســاس این 
بخشنامه، آقازاده آقاى کفاشیان هم با حکم قهرمانى ملى 
ایران در رشته دو و میدانى در کنار این قهرمانان به استخدام 
دولت در آمده است. از این گروه البته تعدادى در وزارتخانه 
ورزش و جوانان مشغول به فعالیت هستند اما آیا مثل یک 

کارمند دولت فعالیت مى کنند؟ 

بازیکن پیشین تیم فوتبال امید استقالل با قراردادى دو ساله 
به تیم آرسنال کیف در اوکراین پیوست.

علیرضا اکبرى، بازیکن پیشــین تیم هــاى فوتبال امید 
استقالل که مدتى هم در سیاه جامگان عضویت داشت، با 
عقد قراردادى دو ساله به تیم فوتبال آرسنال کیف در کشور 
اوکراین پیوست. این بازیکن پس از موفقیت در تست هاى 
فنى و پزشکى این تیم و انجام مذاکراتى رسمى با مسئولین 
آن به توافق رسید و با عقد قراردادى دو ساله پیراهن این تیم 

را براى دو فصل آینده بر تن مى کند.
آرسنال کیف در لیگ برتر کشور اوکراین حضور دارد و در 
سال 2001 در این کشور تأسیس شد. هدایت این تیم نیز 
بر عهده «فابریسیو راوانلى»، ملى پوش سابق و چهره نام 

آشناى فوتبال ایتالیا است.

اصفهانى ها همچنان تحسین مى شوند

ر
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هواداران متخلف، عدم وجود سیســتم کنترلى مناســب در شناسایى 
وضعیت اقتصادى کشــور و بسیارى دالیل 

دیگر؛ با این حال در ورزشــگاه فوالدشهر 
شاهد دیدارى بدون تنش بودیم. دیدارى 
که در آن 9000 هوادار دو تیم اصفهانى در 

پرداختند که  شرایطى فقط به تشویقتیمخود
در زمین مسابقه تنش زیادى وجود داشت و شاید 

همین تنش براى هر مسابقه دیگر با این تعداد هوادار در شرایط فعلى کشور براى 
آغاز درگیرى هاى احتمالى کافى بود .

 سایت «ورزش سه» در این باره نوشت: حواشى هفته هاى اخیر بیم تکرار اتفاقات 
را در فوالدشهر هم با توجه به شرایط خاص اصفهان در اینروزها ایجاد  تلخ سکوها
کرده بود ولى ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن پیش از این مسابقه با 

لیدرهاى تیم خود و همینطور سپاهان جلسه اى برگزار کرد و خروجى همعدم
وجود حواشى و حرکت هاى اضافى در دربى اصفهان بود.

عالقه مندان فوتبال اصفهان جمعه 
شــب یکى از جــذاب ترین 
دربى هاى سال هاى اخیر
خود را تماشــا کردند و با 
رفتارى که از خود نشــان 
دادنــد، عــالوه بــر اینکه 

خودشــان از تماشاى 

و ذوب آهن هم علیرغم شکست، تالش خوبى کرد. داور هم روى یکى دو صحنه 
عجوالنه تصمیم گرفت ولى در مجموع تصمیمات خوبى گرفت.

0 وى در خصوص تقسیم جایگاه تماشاگران دو تیم به صورت 50-50 تصریح کرد: 
0قراردادى اســت که تیم مهمان10 درصد جایگاه ورزشــگاه را به خود اختصاص 
بدهند اما با توجه به اینکه سپاهانى ها عالقه مندى خود را نسبت به تیمشان نشان 
داده اند، دو تیم این مسئله را با تفاهم حل کردند. از ذوب آهن و 
مسئوالن این باشگاه تشکر مى کنم که با تعامل این مسئله 
را حل کردند و امیدوارم شهرآورد 
الگویى براى اصفهان،
سایر شهرها

باشــد، چرا که 
دربى شهرهاى دیگر، تنش زا و 
جنجالى است ولى در اصفهان، 
این همه سعى مى کنند که از

بازى لذت ببرند.
ف دیگرىدر
در صورتج
با پیشنهادى

 چ

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان اعتقاد دارد در دیدار با 
ذوب آهن براى آنها یک پنالتى محرز گرفته نشده است.

مســعود تابش در گفتگو با «تســنیم»، درباره دربى 
اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر که با برترى 2 بر یک 
سپاهان مقابل ذوب آهن همراه بود، اظهار کرد: زمانى 
که ما 2 بــر صفر پیش افتاده بودیــم، داور یک پنالتى 
محرز را براى ما نگرفت که اگر گرفته مى شد در همان 
نیمه اول 3 بر صفر پیش مى افتادیم و دیگر معلوم نبود 
چه اتفاقاتى رخ مى داد. بعد از اینکه ذوب آهن ده نفره شد 
و انگیزه بیشــترى گرفت، قلعه نویى به بازیکنان انتقاد 
زیادى داشت که چرا خیالشــان از پیروزى راحت شده 
اســت. در دقایق پایانى هم چند موقعیت تک به تک 
داشتیم که به گل تبدیل نشــد. فکر مى کنم در نهایت 

پیروزى در دربى حق سپاهان بود.
مدیرعامل باشگاه سپاهان، درباره اظهارات سعید آذرى، 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که شدیداً نسبت به عملکرد 

داور دربى اعتراض داشت عنوان کرد: باالخره ایشان 
نظر خودش را گفته اما پنالتى که براى ما گرفته نشــد 
محرز بود و در صورتى که گرفته مى شــد نتیجه بازى 

عوض مى شد. خودتان قضاوت کنید ما در نیمه اول 2 
بر صفر جلو بودیم و خوب کار مى کردیم و به بازى 
مسلط بودیم. شاید چون 2 بر صفر جلو بودیم، داور 
پنالتى مارا نگرفت. به هر حال ما از 3 امتیازى که 
در خارج از خانه و مقابل تیم خوبى مانند ذوب آهن 

کسب کردیم، راضى هستیم.
تابش با اشــاره به اینکه دربى اصفهان فقط از شبکه 

استانى پخش شــد، تصریح کرد: تعجب مى کنم 
که چرا دربى اصفهان که همیشه جذاب 

بوده، پخش سراســرى نداشته است 
و به جــاى آن بازى تراکورســازى و 
سایپا پخش شد. مقایســه کنید که 
کدام بازى جذابیت بیشترى داشت. 

بازى تراکتورسازى هم خوب و حساس بود اما پخش 
دربى مى توانست خیلى بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. 
جا دارد از باشــگاه ذوب آهن 
و آقاى آذرى تشکر کنم که 
در بحــث میزبانى نهایت 
همکارى را با ســپاهان 

داشتند.

 آذرى نظرش را گفته!
تعنوان کرد: باالخره ایشان 
نالتى که براى ما گرفته نشــد 
ه گرفته مى شــد نتیجه بازى 

2ضاوت کنید ما در نیمه اول 2
ب کار مى کردیم و به بازى 
22 بر صفر جلو بودیم، داور 
3 امتیازى که  3ر حال ما از
 تیم خوبى مانند ذوب آهن 

ستیم.
دربى اصفهانفقط از شبکه

ریح کرد: تعجب مى کنم 
ه همیشه جذاب 

ى نداشته است 
کورســازى و 
کنید که  ســه
ترى داشت. 

بازى تراکتورسازى هم خوب و حساس بود اما پخش
بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. دربى مى توانست خیلى
جا دارد از باشــگاه ذوب آهن
و آقاى آذرى تشکر کنم که
در بحــث میزبانى نهایت
همکارى را با ســپاهان

داشتند.

نصف جهان «وینفرد شفر» در بخشــى از صحبت هاى اخیرش 
در برنامه «ورزش و مردم» درباره نیمکت نشــینى حسین 
حسینى به نکته مهمى اشــاره کرد: «رحمتى بازى کرد 
و خیلى خوب بازى کرد و نمى توانستیم به او بگوییم 
از دروازه بیرون برو. فوتبال یک ورزش تیمى است و 
نمایش یک نفر نیست. اگر حسینى شماره 2 باشد، باید 
در تمرین بجنگد تا شماره یک شود. او باید براى شماره 
یک شــدن تالش کند و این براى همه بازیکنان وجود 
دارد.» حرف هاى سرمربى اســتقالل کامًال درست و 
منطقى است منتهى بخشى از اظهارات او یک عالمت 
ســئوال به وجود مى آورد. اگر شفر معتقد است که 
رحمتى را به دلیل نمایــش خوبش درون دروازه 
نمى تواند از ترکیب کنار بگذارد حتمًا مى تواند به 
این سئوال جواب دهد که چطور فصل گذشته 
و بعد از آنکه حسینى در هشــت بازى متوالى 
گل نخورد و توانســت رکورد کلین شیت در 
تاریخ فوتبال ایران را به نام خودش ثبت کند، 
تصمیم گرفــت او را در بازى مقابل پدیده 

نیمکت نشین کند.
البته سرمربى استقالل به دلیل 

آنکه رحمتى براى بازى با صنعت نفت در نیمه نهایى جام حذفى 
آماده شــود، او را در دو بازى لیگ مقابل پدیده و پارس به میدان 
فرستاد اما نیمکت نشینى حسینى در آن مقطع، از دید بسیارى از 
کارشناســان اتفاق چندان خوب و منطقى اى ارزیابى نشد. نکته 
مهم اینکه حسینى بعد از آن نیمکت نشینى ناگهانى، در بازگشت 
به دروازه اســتقالل، فقط در یک بازى تا پایــان فصل موفق به 

کلین شیت شد.

به این سئوال هم جواب بده آقاى شفر

چطور با 8 کلین شیت نیمکت نشین شد؟!
نصف جهان «وینفرد شفر» در بخشــى
در برنامه «ورزش و مردم» درباره
حسینى به نکته مهمى اشــاره
و خیلى خوب بازى کرد و نم
از دروازه بیرون برو. فوتبال
نمایش یک نفر نیست. اگر ح

تم در
یک ش

دارد.»
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ک شود. او باید براى شماره 
براى همه بازیکنان وجود 
ســتقالل کامًال درست و 
 از اظهارات او یک عالمت 
د. اگر شفر معتقد است که 
ـش خوبشدرون دروازه 
ر بگذارد حتمًا مىتواند به 
د که چطور فصل گذشته 
 در هشــت بازى متوالى

ـت رکورد کلین شیت در 
را به نام خودش ثبت کند، 
و را در بازى مقابل پدیده 

ند.
 استقالل به دلیل 

کلین شیت شد. مرین بجنگد تا شماره یک
شــدن تالش کند و این ب
» حرف هاى سرمربى اس
طقى است منتهى بخشى
ســئوال به وجود مىآورد
را به دلیل نمایــ رحمتى
نمىتواند از ترکیب کنا
این سئوال جواب دهد
آنکه حسینى و بعد از
گل نخورد و توانســ
تاریخ فوتبال ایرانر
تصمیم گرفــت ا
نیمکتنشین کن
البته سرمربى

حاال به این سئوال پاسخ دهید

یک استقاللى در آرسنال

شاگردان جواد نکونام در ادامه لیگ برتر و از هفته پنجم 
تا نهم، مسابقات سختى را پشت سر خواهند گذاشت.

 تیم نساجى مازندران در حال حاضر با کسب دو تساوى و 
دو باخت در رده پانزدهم جدول رده بندى قرار دارد و از این 
هفته درگیر مسابقات سختى خواهد شد. پنج دیدارى که 

عیار تیم نساجى در لیگ برتر را نشان خواهد داد.
شــاگردان نکونام در هفته پنجم لیگ برتر میزبان نفت 
مسجدسلیمان خواهند بود و کسب هر 3 امتیاز این بازى 
از نان شب هم براى آنها واجب تر است. نفت هفته گذشته 

مقابل پرسپولیس تهران قرار گرفت و با انجام یک دفاع 
منطقى و نفوذناپذیر توانست قهرمان ایران را متوقف کند. 
شاگردان ویسى على رغم اینکه تا به اینجاى کار گلى به 
ثمر نرساندند اما در فاز دفاعى خوب عمل کرده و تنها دو 

گل دریافت کردند.
نساجى بالفاصله بعد از تعطیالت سه هفته اى لیگ برتر 
مقابل ســرخابى هاى پایتخت قرار مى گیرد. آنها هفته 
ششم در ورزشگاه آزادى مقابل پرسپولیس قرار مى گیرند 
و یک هفته بعد در قائمشهر از شاگردان «وینفرد شفر» 
در استقالل تهران میزبانى مى کنند. تنها شانس نکونام 
قبل از دو جدال نفسگیر این است که دو تیم پرسپولیس 
و اســتقالل در زمان تعطیلى لیگ درگیر مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا هستند اما نساجى مازندران فرصت این را 
دارد نقاط ضعف خود را پوشش دهد و استراحت بیشترى 

نسبت به این دو تیم دارد.
سرخپوشان قائمشهرى بعد از انجام دیدار برابر استقالل 
به تهران سفر مى کنند و مقابل دیگر تیم مدعى پایتخت 
یعنى ســایپا قرار مى گیرند و بالفاصله بعد از انجام این 
مسابقه، خود را براى جدال حســاس دیگرى با سپاهان 

آماده مى کنند.

در هفته سوم لیگ ســتارگان قطر، تیم االهلى که امید 
ابراهیمــى را 90 دقیقه در ترکیب خود داشــت با نتیجه 
عجیب 4 بر یک مغلوب میزبــان نه چندان قدرتمندش 
ام صالل شــد! تک گل االهلــى را در این بــازى امید 
ابراهیمى، هافبک ملى پوش ایرانى این تیم در دقیقه 84 

از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند.

االهلى با وجود صرف هزینه هاى گزاف در فصل نقل و 
انتقاالت، شروع بدى در لیگ ستارگان قطر داشته است. 
این تیم در بازى اول خود 2-0 مغلوب الریان شد، در بازى 
دوم قطر اس سى را 2-0 شکســت داد و در هفته سوم 
رقابت ها هم 4-1 به ام صالل باخت تــا با تنها 3 امتیاز 
از ســه بازى در رده نهم جدول 12 تیمى لیگ ستارگان 

قطر قرار بگیرد.
نتایج ضعیف االهلى با امید ابراهیمى بازتاب هاى عجیبى 
در میان هواداران استقالل داشــته است. آنها در فضاى 
مجازى این نتایج را منعکس کرده اند و مدعى شده اند که 
آه آنها پشت سر ابراهیمى و االهلى است و همین باعث 
نتایج ضعیف این تیم شده است. ظاهراً هواداران استقالل 
هنوز هم نتوانســته اند با جدایى ابراهیمى کنار بیایند و 
بعضى از مصاحبه هاى او با رسانه هاى قطرى زخم آنها را 
تازه کرده است. به همین دلیل است که از باخت هاى این 
تیم خوشحال مى شوند و منتظرند ابراهیمى خیلى زود به 

اشتباهش در جدایى از استقالل اعتراف کند!

5 هفته سخت  

آه ماست!
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
961614 ج/12 له خانم معصومه محمدى و علیه آقاى سجاد استکى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/538/263/763 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/6/21 ساعت 9/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 40/7 مترمربع به انضمام 
احداثى بر روى آن مشاع از ملکى فاقد پالك ثبتى با مشخصات مندرج در نظر یه کارشناسى که ذیال درج شده 
است ملکى سجاد استکى و اکنون در تصرف استیجارى طبقه اول آقاى حمید استکى سوئیت به آقاى حیدرى 
اجاره داده شده است و طبقه باال در تصرف محکوم له مى باشــد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 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 جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس اصفهان خیابان زینبیه شمالى خیابان عمان سامانى 
کوچه اله کرم استکى منزل دوم سمت راست بازدید به عمل آمد و پس از معاینه فنى محل نظریه کارشناسى 
ارزیابى تهیه و به حضورتان ایفاد مى گردد. وضعیت ثبتى: حسب قرار کارشناسى صادره ملک موصوف قولنامه 
اى مى باشد. وضعیت ساخت: طبق برگ صورتحساب عوارض نوسازى و عمران شهرى صادره از شهردارى 
منطقه 14 اصفهان ملک به شماره نوسازى 0- 1147642- 12- 14 داراى عرصه به مساحت 81/4 مترمربع 
و اعیانى در 2 طبقه جمعا با زیربنا به مســاحت 155/6 مترمربع مى باشد طبقه اول به صورت مسکونى شامل 
سالن آشپزخانه با کابینت ام دى اف حمام و ســرویس بهداشتى و 1 اتاق در پشت بام کف ها سیمان موزاییک 
دیوارها رنگ پنجره فلزى درب داخلى چوبى با چهار چوب فلزى سقف اول و دوم تیرچه بلوك و نیم طبقه سوم 
طاق ضربى مى باشد طبقه همکف شامل قسمتى جهت پروتز دندان حیدرى با کف و بدنه سرامیک و قسمتى 
جهت گازرسانى برنا و همچنین ورودى دستگاه پله و یک واحد پارکینگ مسقف مى باشد حسب اظهار متصدى 
پروتز دندان حیدرى محل مذکور را از محکوم علیه به صورت رهن و اجاره در اختیار گرفته است ساختمان داراى 
سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش بخارى و آبگرمکن گازى و داراى انشعابات آب و گاز مشترك و 
2 کنتور برق مجزا مى باشد. نظریه کارشناسى: با عنایت به مطالب فوق و بررسى جمیع جهات دخیل و با لحاظ 
نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه هاى موثر در قضیه منجمله متراژ کاربرى وضعیت ســاخت و نوع مصالح 
مصرفى موقعیت محلى و دسترسى به شبکه شوارع و معابر ارزش کل ملک موصوف به مبلغ 1/540/000/000 
ریال معادل یکصد و پنجاه و چهار میلیون تومان و ارزش 1/2 آن به مبلغ 770/000/000 ریال معادل هفتاد و 
هفت میلیون تومان ارزیابى مى گردد. در نتیجه ارزش 40/7 مترمربع (سهم) به انضمام اعیانى احداثى روى آن 
به مبلغ 770/000/000 ریال ارزیابى مى گردد و با توجه به اینکه مالکیت رسنى محل به نام محکوم علیه نمى 
باشد لذا این اجرا هیجگونه تعهدات در قبال ادعاى اشــخاص ثالث و انتقال رسمى آن ندارد. م الف: 223750 
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اجراى احکام حقوقى شــعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
962532 ج/5 له خانم مریم عباسى و علیه زهرا- اشــرف- محمود- اقدس- عذرى- مسعود شهرت همگى 
عباســى مبنى بر فروش پالك ثبتى 3346/12 بخش 5 اصفهان در تاریخ 1397/6/21 ســاعت 12 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش ششدانگ ملکى 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه 
طرفین 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 جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشــتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. اوصــاف ملک مورد مزایده: عطف به پرونده 
کالسه 962532 اینجانب کارشناس منتخب به اتفاق متقاضى (خانم مریم عباسى) از محل مورد نظر واقع در 
خیابان باغ دریاچه کوچه 47 (مهرگان) نبش بن بست نشــاط مجتمع نیایش 1 بازدید به عمل آمد که گزارش 
کارشناسى آن تقدیم مى گردد. 1- محل مورد نظر مجتمع مسکونى 7 طبقه (طبقه زیرزمین پارکینگ و انبارى+ 
طبقه همکف یک واحد مسکونى و البى +4 طبقه روى همکف هر کدام دو واحد مسکونى + طبقه پنجم یک 
واحد مسکونى) و جمعا 10 واحد مسکونى مى باشد. اسکلت ساختمان بتنى و سقف تیرچه بلوك و مجتمع داراى 
آسانسور و دستگاه پله با کف و بدنه سنگ و نماى ساختمان نیز سنگ مى باشد. 2- آپارتمان مورد نظر در طبقه 
اول سمت شرقى و داراى پالم ثبتى 3346/12 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مى باشد و مساحت آن طبق سند 
137/6 مترمربع است و مالکیت هشت سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان متعلق به خانم مریم عباسى 
فرزند غالمحسین مى باشد. 3- آپارتمان مذکور داراى یک سالن و سه اتاق خواب با کمد و کف موزاییک و موکت 
و دیوار گچ و نقاشى و آشپزخانه اوپن با کف سرامیک و دیوارکاشى و کابینت ام دى اف- سرویس بهداشتى (حمام 
و دستشویى با کف سرامیک و دیوار کاشى مى باشد) – پنجره ها دو جداره و درب هاى داخلى و ورودى چوبى 
و آپارتمان داراى شومینه مى باشد. – سیستم ســرمایش کولر آبى و گرمایش پکیج و رادیاتور است. – انشعاب 
آب و گاز مشترك و انشعاب برق مجزا اســت، قدمت ساختمان حدود 10 سال مى باشــد. نظریه کارشناسى: 
با توجه به موارد فوق و با عنایت و موقعیت محل، کیفیت و قدمت ســاختمان و شرایط روز و تمام عوامل موثر 
در قیمت گزارى ارزش ششــدانگ عرصه و اعیان آپارتمان فوق الذکر با کلیه متعلقات مبلغ 6/300/000/000 
ریال (معادل ششصد و سى میلیون تومان) برآورد و اعالم مى گردد. بنابراین ارزش هشت سهم مشاع از هفتاد 
و دو سهم عرصه و اعیان سهم متقاضى (خانم مریم عباسى) مبلغ 700/000/000 ریال (معادل هفتاد میلیون 
تومان) برآورد و اعالم مى گردد. مطابق استعالم انجام شده هر پســر 16 حبه و هر دختر 8 حبه مالکیت داشته 
و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشــاع وجوه حاصل از فروش پس از کســر هزینــه عملیات اجرایى 
به نسبت سهم هریک از مالکین کســر خواهد شــد. م الف: 223748 دادورز اجراى  احکام مدنى دادگسترى 

اصفهان /5/713
مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 3308/96 ش/2/ا/ا/م/ش که 
خانم فرناز صدرى مشکنانى علیه آقاى محسن خاشعى به آدرس اصفهان خ کاوه روبروى ترمینال کاوه بن بست 
17 شهید مصدق فر جنب فضاى سبز بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 3/029/622/000 ریال اموال 
توقیفى مورد مزایده به شرح یک دستگاه خودروى ســوارى پژو پارس مدل 1386 به رنگ سفید سفید روغنى 
ظرفیت جمعا 5 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4- شماره موتور (12486000772) 
شماره شاسى 50304861 به شماره انتظامى 316ه 39- ایران 13 وضعیت خودرو در حد متوسط، آینه بغل چپ 
شکسته، فاقد رادیو ضبط پژوپارس ساده طلق چراغ عقب سمت چپ شکسته، بدنه رنگ زدگى بسیار جزئى دارد، 
سپر جلو تصادفى، الستیک ها با توجه به حدودا 50٪ و کمتر، موتور خاموش، باطرى خراب، بیمه نامه بدنه شخص 
ثالث آن مالحظه نشد. اسناد مالکیت آن در اختیار خواهان نبود. ارزش خودرو با توجه به وضعیت خودرو در حال 
حاضر و مشخصات ثبت شده براى خودرو و همچنین در نظر گرفتن نوع و مدل آن، ارزش آن برابر بازار خرید و 
فروش اتومبیل محاسبه و مبلغ آن 175/000/000 ریال (یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) تعیین مى گردد که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 97/6/20 در ساعت 11 
تا 10 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروى پمپ بنزین- ساختمان شماره 2 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ 
پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام 
از اموال بازدید نماین د. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 223741 اجراى احکام شعبه 

دوم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/714
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
970003 ج/12 له خانم ســپیده ابراهیمیان و علیه آقاى وحید حیدرى، مبنى بر مطالبه مبلغ 600 عدد ســکه 
بهارآزادى و مبلغ 7/600/000 ریال بابت سرویس طال و 1/300/000 ریال بابت پالك طال و 730/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 289088591 ریال بابت حق االجراى دولتى در تاریخ 97/6/17 ساعت 10/5 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شــهید نیکبخت جهت فروش امتیاز یک واحد از 
واحدهاى احداث برج هاى مسکونى سپهر احداثى بر پالك هاى 4482/5 الى 17 بخش 5 اصلى با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى محکوم علیه که مالکیت رسمى آن به نام برج هاى 
مسکونى سپهر مى باشد، در تصرف مالکانه خوانده مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 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 نشانى 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 جلســه مزایده شرکت نمایند.پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: آپارتمان به مساحت 100/76 مترمربع 
واقع در طبقه 12 که 10 طبقه اول برج 10 واحدى و 4 طبقه بعدى 8 واحدى و 2 طبقه آخر 4 واحدى است، البى 
مجتمع کامل سرامیک و راهرو طبقات کف و بدنه تمام سنگ تراورتن است. مجموعه شرح ذیل تقدیم مى گردد 
داراى دو آسانسور نفربر و یک آسانسور باربر و همچنین شوت زباله مى باشد. واحد مذکور شامل دو اتاق با کف 
موزاییک و بدنه گچ و رنگ و سالن با کف پارکت و کاغذ دیوارى مى باشــد، پنجره ها دو جداره، درب ها چوبى 
روکش دار، حمام و سرویس بهداشتى کامل سرامیک است. آشپزخانه اپن با کابینت ام دى اف، بدون نصب هود 
و فقط سینک ظرفشویى نصب است. سر درب ورودى و راهرو بین اتاق ها کناف کارى و رنگ مى باشد. سیستم 
گرمایش سرمایش فنکوئل با موتورخانه مرکزى، سیستم اعالم و اطفاى حریق نصب و آیفون غیرتصویرى و 
ساده است. انشعاب برق مجزا و آب و گاز مجموعه مشترك مى باشد. واحد مذکور طبق دستور شماره 960374 
شعبه دوم اجراى احکام مدنى اصفهان تحویل محکوم علیه (آقاى وحید حیدرى) گردیده و در تاریخ 96/11/26 
نیز کلید درب ورودى تحویل ایشان گردیده است. على هذه با توجه به متراژ، طبقه واحد، موقعیت بلوك، وضعیت 
نور واحد، امکانات، دسترسى محل و سایر عوامل و پارامترها و نیاز به نصب یونیتهاى فنکوئل و هود و نیازهاى 
مورد تکمیل واحد، ارزش ششدانگ واحد فوق الذکر در حال حاضر مبلغ 2/020/000/000 ریال معادل دویست 
و دو میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. توضیحا طبق اظهارات دفتر فروش این واحد مبلغى حدود 70 تا 100 
میلیون بدهى دارد و به دلیل ارجاع  کل پرونده به واحد حق و مجتمع سپهر دسترسى به پرونده و مبلغ بدهى امکان 
پذیر نبود. لهذا در صورت صالحدید و نیاز مبلغ بدهى از ارزیابى فوق العاده کسر مى گردد. م الف: 208774 دادورز 

 اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /5/716
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210011826- 97/5/20 سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان پالك ثبتى 
38412 فرعى از 2250 اصلى بانضمام پارکینگ قطعه 15 تفکیکى و انبارى قطعه یک تفکیکى واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان به نام خانم آزاده یزدانى فرزند عبدالکریم تحت سند کاداسترى به شماره مسلسل الف/94- 011403 
که در صفحه 275 دفتر 396 ذیل ثبت 85773 طبق ســند انتقال 24722 مورخ 1394/07/27 دفترخانه 165 
اصفهان صادر و تسلیم شده است ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 4217 و شناســه یکتا 139702155811000192 و رمز تصدیق 565341 مورخه 
1397/05/15 به گواهى دفترخانه 373 بهارستان اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد  شد. م الف: 

228457 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/717
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210011720- 97/5/23 سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 372 فرعى 
از 1672 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام آقاى بهمن تواهن فرزند محمد تحت ســند دفترچه اى به 
شماره مسلسل 289465 که در صفحه 331 دفتر یک فرعى ذیل ثبت 711/66 طبق سند انتقال 46972 مورخ 
1377/11/29 دفترخانه 67 اصفهان صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 25764 و شناسه یکتا 139702155876000212 و رمز 
تصدیق 615094 مورخه 1397/05/08 به گواهى دفترخانه 5 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن 
مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 228421 میرمحمدى- رئی س منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/718
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210011411- 97/5/23 سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 155 
فرعى از 1762 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام آقاى بهمن تواهن فرزند محمد تحت سند دفترچه اى به 
شماره مسلسل- که در صفحه 306 دفتر 6 ذیل ثبت 710 طبق سند انتقال 46972 مورخ 1377/11/29 دفترخانه 

67 اصفهان صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 25765 و شناسه یکتا 139702155876000213 و رمز تصدیق 144912 مورخه 
1397/05/08 به گواهى دفترخانه 5 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى  مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرفق مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 228422 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/719
اجراییه

شماره اجراییه: 9710423759200129 شماره پرونده: 9109983759200853 شماره بایگانى شعبه: 910885 
تاریخ تنظیم: 1397/05/15به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه هاى مربوطه 
9209973759200208 و 9509970369900862 صادره از شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان حکم 
به اعالم بطالن معامله فیمابین خواندگان 1- موسسه رفاهى ساختمانى قسط به نشانى مجهول المکان 2- تقى 
بصیرى فرزند عباس به نشانى گز بلوار کشاورز شهرك الله سرخ خ نواب صفوى یاس جنوبى کوچه اقاقیا پ 23 
به تاریخ 1373/10/05 و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 1/019/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
1/803/600 ریال بابت حق الوکاله وکیل ملیحه کتانى فرزند مصطفى به نشانى فالورجان شهر ابریشم ابتداى 
ورودى شهر بلوار الغدیر خ شهید بهشتى ط فوقانى مشاور امالك در حق محکوم له زهرا زارعى خوابجانى فرزند 
عباس به نشانى اصفهان خ مدرس سرچشمه به طرف تربیت معلم فاطمه الزهرا جنب گرمابه انصارى بن بست 
شبنم پ 95 صادر و اعالم مى نماید، ضمنا هزینه نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیهم مى باشد. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، 
میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منت ظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 223128 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/720
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9309970369901725 تاریخ تنظیم: 1393/12/24 شماره پرونده: 9109983759200853 
شماره بایگانى شعبه: 931013 تجدیدنظرخواه: آقاى تقى بصیرى فرزند عباس با وکالت آقاى علیرضا شانظرى 
گرگابى فرزند حسن به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى نبش خیابان شیخ مفید پالك 1 طبقه سوم 
واحد 6 تجدیدنظر خواندگان: 1- خانم زهرا زارعى خوابجانــى فرزند عباس با وکالت خانم ملیحه کتانى فرزند 
مصطفى به نشانى فالورجان شهر ابریشم ابتداى ورودى شــهر بلوار الغدیر خ شهید بهشتى ط فوقانى مشاور 
امالك 2- موسسه رفاهى ساختمانى قسط به نشانى در حال حاضر مجهول المکان تجدیدنظر خواسته: نسبت به 
دادنامه 930428 مورخ 93/3/31 شعبه دوم حقوقى شاهین شهر گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: تجدیدنظر خواهى آقاى نقى بصیرى 
با وکالت آقاى علیرضا شاهنظرى نسبت به دادنامه شماره 9309973759200428- 93/3/31 شعبه دوم دادگاه 
حقوقى شاهین شهر متضمن رد واخواهى تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده (مؤسسه رفاهى ساختمانى قسط) 
به تاریخ 1373/10/5 وارد نیست چرا که تجدیدنظر خواه دلیلى که اساس دادنامه را مخدوش نموده و نقص آن را 
ایجاب کند در این مرحله ارائه ننموده و دادنامه معترض عنه را ادله موجود مطابقت داشته و خدشه اى به آن وارد 
نیست علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسى مدنى ضمن رد تجدیدنظر خواهى دادنامه تجدیدنظر 
خواسته را عینًا تأیید مى نماید رأى صادره قطعى است. اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع 
دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان. م الف: 223131 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر  /5/721

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9709973760000296 شماره پرونده: 9709983760000017 شماره بایگانى شعبه: 970017 
تاریخ تنظیم: 1397/04/04 خواهان: آقاى غالمعلى نیک رام فرزند رضا به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ کاوه، خ غرض ى، کوى شکوفه، بلوار شقایق، کوچه 3، پالك 217 خوانده: خانم اختر 
محبى فرزند نظر به نشانى استان اصفهان، شهرستان شــاهین شهر و میمه، شاهین شهر، بلوار نبوت، فرعى 7 
جنوبى، ساختمان کیان واحد 2 خواسته ها: 1-  مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه سفته 3- مطالبه 
خسارت دادرسى 4- تامین خواسته. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى غالمعلى نیک رام به طرفیت خانم اختر 
محبى به خواسته مطالبه وجه پنج فقره سفته به شماره هاى 859875 مورخ 96/9/22 و 545768 مورخ 96/9/26 
و 538872 مورخ 96/9/26 و 859908 مورخ 96/9/26 و 859909 مورخ 96/9/26 به مبلغ سیصد و سى میلیون 
ریال با احتساب خسارات دادرســى و تاخیر تادیه دادگاه با مالحظه دادخواست تقدیمى و مستند ابرازى شامل 
کپى مصدق سفته هاى مذکور و وجود اصول آنها در ید خواهان و اینکه خوانده به جهت مجهول المکان بودن از 
طریق نشر آگهى دعوت لیکن حضور نیافته و دفاعى ننموده است علیهذا دادگاه دعوى را وارد دانسته و مستندا به 
مواد 307 الى 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده دعوى را به 
پرداخت مبلغ سیصد و سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان تقدیم دادخواست که موعد مطالبه است لغایت یوم الوصول براساس شاخص تورم بانک مرکزى در حق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره شده غیابى بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 223173 شعبه 

3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/722
اخطار اجرایى

شماره: 395/96ش6ح به موجب راى شماره 19 تاریخ 97/1/27 حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیده فریبا دشتى خوندکى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به محکومیت خوانده سیده فریبا دشــتى خونکى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند رسمى 
یک دستگاه خودرو نیسان به شماره انتظامى 989ص31 ایران 57 به نام خواهان هومان شریف پور سوگالنى 
فرزند محمدطاهر به نشانى شاهین شهر، حافظ شمالى، خ مهد ى، فرعى 5 غربى پالك 298، بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه رســیدگى در حق خواهان و نیم عشر هزینه اجرا در حق دولت مى 
باشد. 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. م الف: 223528 شعبه 

دوم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/723
ابالغ راى

شماره پرونده: 384/96 ش3ح شماره دادنامه: 253- 97/5/7 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل اختالف 
شاهین شهر خواهان: نهال کاظمى فرزند عزیز مراد به آدرس: شاهین شهر، خانه کارگر، مهارت جنوبى خوانده: 
عزیز مراد فرزند فرهاد به نشانى مجهول المکان با نشر آگهى خواسته: تقاضاى مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر 
کارشناسى و مطلق خسارت وارده اعم از هزینه دادرسى و کارشناسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: دعوى نهال کاظمى 
فرزند عزیز مراد به طرفیت عزیزمراد فرزند فرهاد به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/13 
به انضمام خسارات دادرسى به شرح دادخواست تقدیمى مى باشد. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله 
کپى مصدق شناسنامه خواهان که مثبت رابطه بنوت فیمابین مشارالیه و خوانده مى باشد و شرح خواسته خواهان 
و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ واقعى اخطاریه در شورا حاضر نشده و دلیلى مبنى بر اینکه نفقه یاد شده را 
پرداخت کرده ابراز ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و باستناد ماده 1199 قانون 
مدنى خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 96/12/13 لغایت 97/4/31 براى مدت 141 روز به مبلغ 
22/390/000 ریال تعیین مى شود همچنین نفقه مستمر خواهان به شرط حفظ شرایط فعلى روزانه 160/000 
ریال و ماهانه 4/800/000 ریال) تعیین مى گردد و بابت هزینه کارشناســى مبلغ 1/500/000 ریال که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى تعیین و محاسبه و مصون از هر گونه تعرض باقى مانده و نیز هزینه دادرسى در حق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و 
سپس ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى 
باشد. م الف: 223180 سید سیروس فتحى فرد قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک)  /5/724
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103760003121 شــماره پرونده: 9709983760000303 شماره بایگانى شعبه: 
970312 تاریخ تنظیم: 1397/05/20 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به شایان شنبهء فرزند ایرج 
خواهان  حسن و حسیمن شاه رجبیان دادخواستى به طرفیت خوانده شایان شنبه به خواسته مطالبه و تخلیه و تامین 
خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983760000303 شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 09:00 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، نســخه ثانى دادخواست و ضمایم 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 شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 226582 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/727
اخطار اجرایى

شماره: 591/96 به موجب رأى شــماره 821 تاریخ 96/12/12 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان گز که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه سمیه السادات خادمى برزى فرزند سید جواد نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا ازتاریخ 96/3/30 لغایت 
زمان اجراى حکم در حق محکوم له حشمت اله سپهرى قهفرخى فرزند نجف نشانى: شاهین شهر بعد از طالقانى 
بلوار نبوت خ شهامت فرعى 2 شرقى پالك 44 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 226467 شعبه 6 شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/728 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9710463760100023 شــماره پرونده: 9709983762100327 شماره بایگانى شعبه: 
970498 تاریخ تنظیم: 1397/05/21 به شرح محتویات پرونده کالسه 970498 ك 101 دادگسترى شاهین 
شهر آقاى مهران حاتمى مجهول المکان متهم به تهدید با سالح سرد است که تحت پیگرد قانونى مى باشد و 
براى روز 1397/07/02 ساعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین  گردیده فلذا به استناد ماده 334 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه 
یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 226463 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر (101 

جزایى سابق) /5/730
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759502975 شــماره پرونده: 9709983759500337 شماره بایگانى شعبه: 
970352 تاریخ تنظیم: 1397/05/21 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حسین خورشى- خواهان 
ناصر عابدى دادخواستى به طرفیت خوانده حسین خورشــى خواسته به الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759500337 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 9:00 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 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. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع) خیابان شهید 
منتظ رى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شــهر. م الف: 226422 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /5/731
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/1796/26- 97/5/20 خانم مرجان میرزائى دم آبى فرزند حسن به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 082191 الف/32 را 
که به میزان 200 سهم مشاع از 5370 سهم ششدانگ به شماره پالك ثبتى 409/1670 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 493 دفتر 703 ذیل ثبت  160215 به نام خودش ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند قطعى 3231 مورخ 90/4/15 دفترخانه 296- اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله 
ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 226401 ناصر 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/733
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710423759200141 شــماره پرونده: 9609983759200303 شــماره بایگانى شعبه: 
960310 تاریخ تنظیم: 1397/05/21 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609973759201525 محکوم علیهم ها على باقرى فرزند محمدتقى نشانى: قم شیخ اباد 20 میدان معصومه 
ك 6 فرعى 13 پ 53 و شرکت تعاونى مصرف کارگران شرکت ســهامى اب و فاضالب قم نشانى: قم میدان 
مطهرى کوچه سازمان اب کدپستى 3718796718 و علیرضا مهرابى فرد فرزند اصغر نشانى: اصفهان- برخوار و 
میمه- مرکزى- شاهین شهر فردوسى فرعى 3 شرقى بن بست 5 جنوبى مجتمع شمیم واحد 2 متضامنا محکوم 
اند به پرداخت مبلغ چهارصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال باب هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
ها (1395/06/31) و (1395/08/18) و (1395/08/03) لغایت زمان اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى 
احکام مدنى براساس شاخص اعالمى ساالنه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و مبلغ 12/720/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل 1- جمال باقرزاده فرزند جواد نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان وحید- چهارراه رودکى- مجتمع عزیزخانى- طبقه 2- واحد 27، 2- احسان محمدى فرزند 
سلطانعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- جنب داروخانه 
رامین ساختمان اندیشه ط 2 واحد 5 طبق تعرفه قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق محکوم له 
شرکت ارکان فروش نگین نوین یاسیان به نشانى: مورچه خورت ع ابوریحان 3- ساختمان فدك  محکوم و اعالم 
مى نماید، ضمنا هزینه نیم عشر دولتى بر عهده ى محکوم علیهم ها مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اســتان اصفهان- شهرستان شاهین 
شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 

226585 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/734
مزایده اموال منقول

اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970491 اجرائى موضوع علیه آقاى 
حسین رجایى و له خانم سمانه کردگارى در تاریخ 1397/06/20 به منظور فروش یک دستگاه خودرو سوارى 
پراید 131به شماره 299 ى 33 ایران 43 از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه 
حقوقى فالورجان اتاق 315  برگزار نماید. مال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ هشتاد 
و پنج میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرا از 
موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حساب سپرده دادگسترى به  شماره 2171290288005 ایداع نموده 
باشند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد . م الف 623  مدیر اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/5/708 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 127/97 دادنامه 358-97/04/09 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف اباد  خواهان: عباس سلیمیان  نشانى: نجف ایاد خ قدس مرکزى ك پ 
8517616777- وکیل خواهان : عظیمه صادقى نشانى:نجف اباد خ امام بعد از چهار راه شهردارى نبش کوى 
شهامت طبقه فوقانى خوانده: هاشم حاجى لو  نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 1/025326 جمعا به مبلغ 10/700/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى اقاى عباس سلیمیان  به طرفیت هاشم حاجى 
لو به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/700/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 1396/10/15 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد212693/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 /5/729

 مزایده
شماره نامه:9710113757500352 شماره پرونده: 9109980350200220 شماره بایگانى شعبه: 970073 
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 970073 اجرایى موضوع؛ 
فروش یکباب منزل مسکونى داراى 351/51 متر عرصه و حدود 130 مترمربع اعیانى واقع در علویجه خیابان 
امام خمینى کوچه شهید اسدى پالك 181 له آقاى له آقاى محمد حامد شهرام با وکالت اقاى مهرداد کشاورزیان 
وعلیه آقاى مهدى حاجیان جلسه مزایده اى برگزار نماید مشــخصات ملک حسب نظریه کارشناسى به شرح 
ذیل مى باشد یک باب منزل مسکونى داراى 351/51 متر مربع عرصه و 130 مترمربع اعیانى در یک طبقه که 
به صورت ساختمان قدیمى طاق چشمه اى و با قدمت بیش از 50 سال مى باشد و ساختمان باتوجه به وضعیت 
موجود و قدمت آن کلنگى مى باشد منزل مسکونى مذکور داراى انشعاب گاز و اب مى باشد که در شرایط فعلى 
انشعاب آن قطعى شده و کنتور آن توسط ســازمان گاز جمع اورى گردیده است باتوجه به موارد فوق و موقعیت 
محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات و امتیازات ارزش شش دانگ از پالك ثبتى به شماره ملک 
1/16 از بخش 15 ثبتى اصفهان در شرایط فعلى با توجه به تعریض خیابان از ضلع شرقى ملک به عرض دو متر 
از ضلع شمالى و به عرض 1/5 متر و کال حدود 66 متر مربع از ملک در طرح تعریض خیابان و کوچه قرار مى گیرد  
و باقیمانده مساحت ملک برابر 285/51 متر مربع مى باشد که ارزش ان برابر ششصد میلیون ریال ارزیابى براورد 
و اعالم گردیده است؛ لذا جلسه مزایده در تاریخ 1397/06/27 از ساعت 9:00  الى 11:00 صبح در دفتر اجراى 
احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه 
هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 218520/م الف- مدیر اجراى احکام دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/5/732
 حصروراثت 

على بک اله یارى صادق آبادى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 576/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداهللا اله یارى صادق آبادى بشناسنامه 
6200002118 در تاریخ 96/11/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. پرهام اله یارى صادق آبادى ش ش 1081428686 (فرزند متوفى)، 2. زهرا مومنى موگوئى ش ش 
1080535888 (همسر متوفى)، 3. شهربانو خدابخش صادق آبادى ش ش 12 متولد: 1349 (مادر متوفى)، 4. 
على بک اله یارى صادق آبادى ش ش 12 متولد: 1348 (پدر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

223962/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/735
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت:9710463730100009 شــماره پرونده: 9709983730100390 شماره بایگانى شعبه: 
970392 – رضا استادپور درخواست اعتراض ثالثى بطرفیت خواندگان پســت بانک استان اصفهان و رسول 
اصالنى و مصطفى پور پیرعلى  احمد پور على به خواسته درخواست اعتراض ثالث اجرایى مبنى بر رفع توقیف 
سوارى پراید به شماره 23-241ج45  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 970392 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 97/07/08 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن احد از خواندگان به 
نام رسول اصالنى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا احد از خواندگان به 
نام رسول اصالنى فرزند على اکبر پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود و ثبت ثنا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. 228091/م الف دادرس شعبه اول دادگاه هاى عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/5/736

 حصروراثت 
محمود ایوبى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 625/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى ایوبى نجف آبادى بشناسنامه 19294 در 
تاریخ 94/02/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد 
ایوبى نجف آبادى ش ش 1071 ، 2. عصمت ایوبى نجف آبادى ش ش 258 ، 3. زهرا ایوبى نجف آبادى ش ش 
24961 ، 4. محمود ایوبى نجف آبادى ش ش 2 ، 5. اعظم ایوبى نجف آبادى ش ش 1595  ، 6. محمد ایوبى نجف 
آبادى ش ش 432 ، 7.اکرم ایوبى نجف آبادى ش ش 1047 8. على ایوبى نجف آبادى  ش ش 266 (فرزندان 
متوفى)، 9.سکینه حبیب اللهى نجف آبادى ش ش 940 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

228118/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/737
  مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970361 اجرائى   موضوع 
علیه بهروز جمالى فرزند رحمت اله و له ســهیال حمزه زاده قهدریجانى درتاریخ  یک شنبه  1397/06/25   به 
منظور فروش چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونى داراى اشعابات شهرى آب، برق، گاز ملکى 
آقاى بهروز جمالى فرزند رحمت اله واقع در قهدریجان- بلوار کشاورز- کوى کشاورز- بن بست دوم- انتهاى 
بن بست سمت چپ، که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد 
از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ  773/333/333ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 

برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده 

مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 611 اجراى احکام حقوقى فالورجان/  5/738
حصروراثت 

محمود ایوبى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 624/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه حبیب اللهى نجف آبادى بشناسنامه 940 در 
تاریخ 94/04/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد 
ایوبى نجف آبادى ش ش 1071 ، 2. عصمت ایوبى نجف آبادى ش ش 258 ، 3. زهرا ایوبى نجف آبادى ش ش 
24961 ، 4. محمود ایوبى نجف آبادى ش ش 2 ، 5. اعظم ایوبى نجف آبادى ش ش 1595  ، 6. محمد ایوبى نجف 
آبادى ش ش 432 ، 7.اکرم ایوبى نجف آبادى ش ش 1047 8. على ایوبى نجف آبادى  ش ش 266 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 228108/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/5/739
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مصطفى قلى عباسى دادخواستى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک سه دانگ از شش دانگ 
پالك مسکونى واقع در امیر اباد تحت پالك ثبت 24-902/1، تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به 
کالسه 970504 ح2 ثبت گردیده که تاریخ رســیدگى به تاریخ 1397/07/03 ساعت 12 مى باشد. که به دلیل 
مجهول المکان بودن حسین اصالنى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خواندگان 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. 228018/م الف  مدیر شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/5/740
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان ســتار چراغى با وکالت آزاده معین دادخواســتى به طرفیــت خواندگان: نصراله نوروزى- حســین 
نوروزى- هوشنگ نوروزى- فاطمه بیگم نادرخانى-سعید نادرخانى- محمد نادرخانى- عفت صباغى- توران 
نادرخانى- فهیمه نادرخانى- فریبا نادرخانى- اکرم نادرخانى- علیرضا نادرخانى- غالمرضا نادرخانى- مهدى 
نادرخانى- حسین على چهره ساز به خواسته الزام به ایفاى تعهد بند 1 صورتجلسه 17/01/1361 دادسراى عمومى 
و انقالب نجف آباد، تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 970259 ح2 ثبت گردیده که تاریخ 
رسیدگى به تاریخ 1397/07/09 ساعت 10 مى باشد. که به دلیل مجهول المکان بودن فاطمه بیگم نادرخانى-
ســعید نادرخانى- محمد نادرخانى- عفت صباغى- توران نادرخانى- فهیمه نادرخانى- فریبا نادرخانى- اکرم 
نادرخانى- علیرضا نادرخانى- غالمرضا نادرخانى- مهدى نادرخانى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. 227997/م الف  مدیر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/5/741
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى به وکالت مجید محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
محمد حسن صادقى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 616/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/04 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 226448/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/742
 مزایده نوبت اول

واحد اجراى مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970391جلسه مزایده اى در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/06/21  از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت 
فروش یک دستگاه خودرو سوارى تیبا سفید رنگ مدل 1393 به شماره شاسىE5807017  پ شماره انتظامى 
748 ق 61 ایران 53 ، که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 165,000,000 ریال ارزیابى گردیده است. 
در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى  لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت پنج روز از قبل از 
موعد مزادیه ازخودروى مورد نظر واقع در پارکینگ شــهر چمگردان دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیم کارشناسى را نقداً 
پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند . م.الف 227994 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان لنجان/5/743
حصروراثت 

مهدى غالمى داراى شناسنامه شماره 1080049592 به شرح دادخواســت به کالسه 557/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان غالمى بشناسنامه 879 در تاریخ 
97/04/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فریبا غالمى 
قراتپه ش ش 8911 ، 2. مهرداد غالمى ش ش 1080453598 ، 3. مهــدى غالمى ش ش 1080049592 
(فرزندان متوفى)، 4. مریم انصارى نجف آبادى ش ش 2256 (همســر متوفى) ، 5. حاجیه خانم احمدى نجف 
آبادى ش ش 199 (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 228043/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/744
اخطار اجرایى

 577/96 محکوم علیه: سید حسین قدیمى چرمهینى نام پدر: سیدجالل نشانى محل اقامت مجهول االمکان 
محکوم له: حسین صالحى نام پدر: غالمرضا نشانى محل اقامت: اشترجان ابتداى خیابان امام- بن بست عافیت 
محکوم به: به موجب راى شماره 11 تاریخ 97/01/22 حوزه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان( 
به موجب راى شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومى -) که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بدهى به مبلغ شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت بدهى بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى از بانک مرکزى و پرداخت 
مبلغ 15,000,000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان و پرداخت هزینه هاى اجرایى در حق صندوق دولت. 

م.الف 228040  قاضى شعبه هفتم حقوقى شورامجتمع شماره یک شهرستان لنجان/5/745
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 149/97 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى 
مهدى مهدى زاده درخواستى به مبلغ پنج میلیون ریال به طرفیت شیرین میرزایى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 149/97 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 
97/07/07 ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م.الف 228037 دبیر شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/746
مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 1650/92 ش دوم اجراى احکام 
له هدا داراب پور با وکالت آقاى امیر بهار علیه آقاى مهدى کنارى خانى آبادى به آدرس بهارستان محله 3 خیابان 
پیمان، کوچه پیمان دوم پالك 174 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایــى به مبلغ 15/809/340/000 ریال 
(اموال توقیفى مورد مزایده به شرح سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین به پالك ثبتى شماره 20514 فرعى 
از 2187 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس بهارستان، خیابان سلمان فارسى، فاز 3 پالك 123 از بلوك 224 
به مساحت 180 مترمربع، ملک مورد نظر پالك ششــدانگ قطعه زمینى است که اطراف آن گودبردارى شده، 
شماًال به طول 9 متر به پالك ساخته شده 660، جنوباً به خیابان 16 مترى سواره، شرقاً به پالك ساخته نشده 124 
به طول 20 متر و غرباً به پالك ساخته شده 122 به طول 20 متر به مساحت 180 مترمربع طبق قرارداد واگذارى 
به شماره 89/500 ص مورخ 1389/6/2 از طرف شرکت عمران بهارستان به نسبت تساوى به آقایان مهدى و 
میالد کنارى خان آبادى واگذار شده است. با توجه به موارد فوق، محل ملک، نوع کاربرى فقط مسکونى، ابعاد 
و مساحت آن و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش 6 دانگ  مشاع از ملک موصوف به نرخ عادالنه 
روز به مبلغ 1/500/000/000 ریال که مورد مزایده فقط سهم آقاى مهدى کنارى خان آبادى مى باشد به میزان 
3 دانگ مشاع به مبلغ 750/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابى و اعالم مى گردد که مورد 
اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 97/6/18 و در ساعت 11-12 
صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از 
جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 223730 اجراى احکام شعبه دوم شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/715
مزایده

در پرونده کالسه 3122/96ش  اجرایى و به موجب دادنامه 1866 صادره از شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى رضا امینى فرزند: على محکوم است به پرداخت مبلغ 243/590/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 10/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى حسین صفرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1.سنگهاى 
واقع در ســنگبرى به آدرس: خیابان جانبازان-روبه روى کارخانه بهشت-سنگبرى برادران امینى: الف)سنگ 
چینى ســیرجان درجه 1 به ابعاد 50cm*50 به تعداد 350 عدد از قرار هر متر مربــع 600/000 ریال جمعا به 
مبلغ 52/500/000 ریال ب)ســنگ چینى ممناز به ابعاد 40cm*40 به تعداد 500 عــدد از قرار هر مترمربع 
440/000ریال جمعا به مبلغ 35/200/000 ریال ج) سنگ چینى سیرجان درجه 1 به ابعاد 40cm*40 به تعداد 
1500 عدد از قرار هر متر مربع 410/000 ریال جمعا به مبلغ 98/400/000 ریال 2.سنگهاى واقع در سنگبرى 
به آدرس: شهرك صنعتى شماره 1- خیابان دوم- صنایع سنگ آزادگان الف)سنگ پله گوهره خرم آباد درجه 1 
به ابعاد 35cm*115 به تعداد 90 عدد از قرار هر متر مربع 280/000ریال جمعا به مبلغ 10/143/000ریال ب)

ســنگ پله گوهره خرم آباد درجه 1 به ابعاد 35cm*110 به تعداد 35 عدد از قرار هر متر مربع 280/000 ریال 
جمعا به مبلغ 3/773/000 ریال جمع مبالغ ذکر شده حدودا 200/000/000 ریال مى باشد.  باتوجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 1397/06/07 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شــخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 228364/م الف مدیراجراى احکام شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/5/758
 مزایده

در پرونده کالسه 1689/96ش اجرایى 1 و به موجب دادنامه 2147 مورخ 95/12/23 صادره از شعبه 5 شوراى حل 
اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى رضا امینى فرزند: على محکوم است به پرداخت مبلغ 199053000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 7500000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس حسین صفرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
سنگ هاى بازدید شده 575 مترمربع ازنوع سیرجان درجه 2 بدنه به عرض 40 سانتى متر، از قرار هر متر مربع 
350000 ریال واقع در نجف آباد-منطقه صنعتى- سنگبرى هاى پلیس راه- خیابان مهر-روبه روى کارخانه 
آرد اردیبهشت-سنگبرى برادران امینى مى باشد که جمعا به مبلغ 201250000 ریال  ارزیابى گردید. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1397/06/07 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 228358م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/5/759
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یکى از راه هایى که مى توانید بفهمید رژیم غذایى تان سالم نیست، 
تغییرات و مشــکالتى اســت که در بدنتان به وجود مى آید؛ مثًال 
دهانتان بدبو مى شود، موهایتان نازك مى شود، گوارشتان به هم 

مى ریزد، خسته و بى انرژى مى شوید و...
یک راه بســیار آشــکار وجود دارد که مى توانیــد بفهمید رژیم 
غذایى تان سالم نیست و آن، افزایش وزن است، اما این تنها راهى 
نیست که بدن پیام مى دهد باید تغذیه تان را اصالح کنید. اما مسئله 

این است که این راه هاى دیگر، چندان آشکار نیستند.

بدبو شدن دهان: به اندازه  کافى نمى خورید
تنفس بدبو مى تواند نتیجه  یک پروســه  متابولیکى به نام کتون 
زدگى باشد. وقتى بدن گلوکز کافى براى تأمین انرژى ندارد، سراغ 
چربى ها مى رود و در نتیجه اسیدهایى به نام کتون ها در بدن جمع 
مى شوند. کتون ها مى توانند دهان را بد بو کنند؛ چیزى شبیه بوى 

استون یا همان الك پاك ُکن!
آنهایى که رژیم غذایى کم کربوهیدرات دارند، بیشتر در معرض 
بدبو شدن دهان هستند. یک نکته؛ اگر فرد مبتال به دیابت نوع اول 
دچار کتون زدگى شــود، باید به پزشک مراجعه کند زیرا مى تواند 

نشان دهنده این باشد که بدن او به میزان کافى انسولین ندارد.
چه باید کرد؟ افزایش مصرف غذا و تأمین انرژى کافى براى بدن 
باید مشــکل را برطرف کند. باید یادآورى کنیم که کتون ها تنها 
عامل بدبو شدن دهان نیستند، قهوه، ســیگار و بهداشت ناکافى 
دهان و دندان نیز مى تواند این مشکل را ایجاد کند و این عوامل، 

ارتباطى با میزان غذایى که مى خورید، ندارند.

نازك شدن موها: کمبود آهن دارید
آهن، مسئول تولید سلول هاى قرمز خون اســت که به ذخیره و 
انتقال اکسیژن در خون کمک مى کند. اگر آهن خونتان کم باشد، 
موهایتان شــروع مى کنند به نازك شــدن و احساس کسالت و 

خستگى مى کنید. 
چه باید کرد؟ مى توانید با مصرف ســبزیجات سبز مانند اسفناج و 

بروکلى، نخود آبگوشتى و عدس و لوبیا قرمز و گوشت قرمز، میزان 
آهن بدنتان را باالتر ببرید. زنان در دهه هاى 20 و 30 و 40 زندگى 
خود باید رژیم غذایى سرشــار از آهن داشته باشــند، زیرا عادت 

ماهیانه مى تواند روى سطح آهن خون اثر بگذارد.

اسهال مداوم: بیمارى سلیاك
معموًال بعد از خوردن کربوهیدرات هاى ساده، احساس کم انرژى 
بودن و بى حالى مى کنید، زیرا قند در ابتدا سطح انسولین خون را 

باال مى برد، اما بعد از آن فوراً قند خون افت مى کند که مى تواند 
موجب احساس خستگى و بى حالى شود. اغلب افراد به اشتباه، 

کمبود انرژى خود را با خوردن مواد قندىِ  بیشــتر جبران 
مى کنند و بنابراین چرخه  معیوب افــت و خیز قند خون 

ادامه پیدا مى کند.
بیمارى ســلیاك یک واکنش ایمنى نسبت به خوردن 
گلوتن است که در گندم و جو موجود است و ممکن است 
به درستى تشخیص داده نشود، اما یکى از عالیم متداول 

آن، اسهال مداوم است.
در بیمارى ســلیاك، خــوردن گلوتن 

موجب واکنشــى در روده  کوچک مى شــود که مى تواند موجب 
اسهال، نفخ، کاهش وزن، بدهضمى و شکم درد شود.

چه باید کرد؟ این عالیم در صورت حــذف کامل گلوتن از تغذیه 

برطرف مى شوند. 

یبوست: به اندازه کافى آب نمى نوشید
اگر براى اجابت مزاج مشــکل داشته باشــید، معموًال این گونه 
برداشت مى شود که نیاز به مصرف فیبر بیشتر در رژیم غذایى دارید 
که درست هم هست، اما مهمتر از آن، یبوست شما مى تواند 

نشانه  کم آبى بدنتان باشد.
هم فیبر و هــم آب، براى دفــع منظم روده ها 
ضرورى  هستند. فیبر، آب را جذب مى کند 
که براى عبور ضایعات از روده مفید است.

چه بایــد کرد؟ اگــر دچار یبوســت 
هستید، بیشــتر آب بنوشید و در کنار 
آن، مصرف غذاهــاى فیبردار را هم 
بیشتر کنید مانند غالت سبوس دار، 
میوه هاى خشک شــده، حبوبات و 

مغزها.

ترك گوشه هاى دهان: کمبود آهن دارید
تورم گوشه هاى دهان زمانى روى مى دهد که ترك ها یا بریدگى ها 
در کناره هاى دهان به وجود مى آیند. این مى تواند عالمت کمبود 

آهن یا عفونت باکتریایى یا قارچى باشد.
چه باید کرد؟ به توصیه  پزشکان، باید چند روز از وازلین یا پالم لب 
اســتفاده کنید و اگر بعد از یک هفته، مشکل برطرف نشد یا بدتر 

شد، به پزشک مراجعه کنید.

خســتگى و بى انرژى بودن: زیــاد مواد قندى 
مى خورید

معموًال بعد از خوردن کربوهیدرات هاى ساده، احساس کم انرژى 
بودن و بى حالى مى کنید زیرا قند در ابتدا، سطح انسولین خون را 
باال مى برد، اما بعد از آن فوراً قند خــون افت مى کند که مى تواند 
موجب احساس خستگى و بى حالى شــود. اغلب افراد به اشتباه، 
کمبود انرژى خود را با خوردن مواد قندىِ  بیشتر جبران مى کنند 

و بنابر این چرخه  معیوب افت و خیز قند خون ادامه پیدا مى کند.
چه باید کرد؟ اگر مصرف شیرینى جات را کاهش دهید، خواهید دید 

انرژى تان تثبیت مى شود. 

نیاز مکرر به ادرار کردن: بدنتان دهیدراته شده 
است

بله گیج کننده است! چون فکر مى کنید باید دقیقًا برعکس باشد، 
اما واقعیت این است که مثانه  ُپر تنها یکى از انگیزه هایى است که 
باعث مى شود مغز فرمان نیاز به ادرار کردن را صادر کند، عاملى 

دیگر نیز زمانى است که ادرار شما بسیار غلیظ است.
اگر این اتفاق مکرراً روى بدهد، مثانه متورم شــده و نیاز به ادرار 
کردن بیشتر خواهد شد. جالب اســت بدانید کافئین هم مى تواند 
همین اثر را روى گیرنده هاى شیمیایى مثانه بگذارد و آن را متورم 

و حساس کند.
چه باید کرد؟ به اندازه  کافى آب و مایعات بنوشید و نگذارید بدن تان 

کم آب شود.

محققان و متخصصان تغذیه بر این نکته توافق دارند 
که شــاید مصرف مولتى ویتامین ها در برخى موارد 
ضرورى باشد، اما راه دستیابى به مواد مغذى از طریق 
مصرف مداوم آنها نیســت و بهتر است سفره غذایى 

خود را با خوراکى هاى مفید رنگارنگ کنید:

آجیل
 انواع آجیل منبع چربى هاى ســالم، پروتئین، فیبر و 
آنتى اکسیدان ها هستند. بر اساس مطالعات، برخى 
از انواع آجیل، حتى از غذاهاى گیاهى آنتى اکسیدان 
بیشــترى دارند. مصرف منظم آجیل با کاهش خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى ارتباط مســتقیم 
دارد، ضمن اینکه منجر به کاهش مرگ و میر در زنان 

بعد از سنین یائسگى مى شود.
توت ها

 رنگ هاى متنوع انواع توت ها نشانه وجود آنتوسیانین 
در آنهاست که یک ماده شیمیایى گیاهى محسوب 
مى شود و خواص زیادى براى سالمت دارد. توت ها 
همچنین منبع فیبر، ویتامین B، پتاســیم و ویتامین 
C هستند. نشان داده شــده که آنتوسیانین ها براى 
مبارزه با سلول هاى سرطانى مفید هستند و به جنگ 

التهاب مى روند. 
انواع سیب 

سیب ها سرشــار از مواد معدنى، ویتامین ها و آنتى 
اکسیدان ها هستند و اینطور 

ثابت شده که مصرف 
روزانه ســیب، نیاز 

شما به داروهاى 

تجویزى را کاهش مى دهد. ســیب داراى فیبر زیاد 
اســت؛ به خصوص فیبر محلول که مى تواند قند و 
کلسترول خون را تنظیم کند. سیب همچنین منبع 
خوبى از پتاسیم اســت که براى کاهش فشار خون 
تأثیر زیادى دارد. مواد مغذى موجود در انواع سیب، 
شــما را در برابر ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى 
مصون مى کند. ضمن اینکه خطــر ابتال به برخى 
سرطان ها از جمله ســرطان ریه را کاهش مى دهد. 
همچنین مصرف سیب با کاهش خطر ابتال به آلزایمر 

و آسم همراه است.
سبزیجات کریستالى

 مصرف این ســبزیجات از قبیل کلم بروکسل، کلم 
بروکلى، تربچه و... با کاهش خطــر ابتال به برخى 
سرطان ها ارتباط دارد. مصرف این سبزیجات منجر 
به غیر فعال کردن و مرگ سلول هاى سرطان زا شده 
و از آسیب هاى اولیه به DNA جلوگیرى مى کند. 
عالوه بر کاهش خطر ابتال به سرطان، این سبزیجات 
منابع غنى از فیبر، مواد معدنى و ویتامین ها از جمله 
ویتامین K، ویتامیــن B، ویتامیــن C، ویتامین 

پتاســیم،   ،E
ســلنیوم  و 

هستند.

تخم مرغ
 به دلیل داشــتن کلســترول باال، همچنان ترس از 
مصرف زیاد آن وجود دارد، ولى در ســال هاى اخیر 
ثابت شــده که تخم مرغ یک منبع غذایى بســیار 
سالم است. مطالعات نشــان داده که مصرف بیش 
از یک عدد تخم مرغ در روز، نه تنهــا خطر ابتال به 
بیمارى هــاى قلبى یا ســکته را افزایش نمى دهد، 
بلکه منجــر به افزایش ســطح کلســترول خوب 
مى شــود. تخم مرغ همچنین شــامل تمام اســید 
امینه هاى ضرورى براى تأ مین پروتئین بدن است و 
منبع خوبى از ویتامین A، ویتامین B، آهن، سلنیوم، 

کولین و ید محسوب مى شود.

عالیمى که نشان مى دهند تغذیه  درستى ندارید
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

خود باید رژیم غذایى سرشــار از آهن داشته باشــند، زیرا عادت 
ماهیانه مى تواند روى سطح آهن خون اثر بگذارد.

اسهال مداوم: بیمارى سلیاك
معموًال بعد از خوردن کربوهیدرات هاى ساده، احساس کم انرژى 
بودن و بى حالى مى کنید، زیرا قند در ابتدا سطح انسولین خون را
داند باال مى برد، اما بعد از آن فوراً قند خون افت مى کند که مى تو

موجب احساس خستگى و بى حالى شود. اغلب افراد به اشتباه، 
نران کمبود انرژى خود را با خوردن مواد قندىِ  بیشــتر جب
نخون قند  خیز افــت و مى کنند و بنابراینچرخه  معیوب

ادامه پیدا مى کند.
بیمارى ســلیاك یک واکنش ایمنى نسبت به خوردنن
گلوتن است که در گندم و جو موجود است و ممکن استت
به درستى تشخیص داده نشود، اما یکى از عالیم متداولل

آن، اسهال مداوم است.
در بیمارى ســلیاك، خــوردن گلوتن

یبوست: به اندازه کافى آب نمى نوشیدچه باید کرد؟ این عالیم در صورت حــذف کامل گلوتن از تغذیه 
اگر براى اجابت مزاج مشــکل داشته باشــید، معموًال این گونه

برداشت مى شود که نیاز به مصرف فیبر بیشتر در رژیم غذایى دارید 
که درست هم هست، اما مهمتر از آن، یبوست شما مى تواند 

نشانه  کم آبى بدنتان باشد.
فیبر و هــم آب، براى دفــع منظم روده ها  هم
ضرورى  هستند. فیبر، آب را جذب مى کند 
که براى عبور ضایعات از روده مفید است.

چه بایــد کرد؟ اگــر دچار یبوســت 
در کنار آب بنوشید و هستید، بیشــتر

آن، مصرف غذاهــاى فیبردار را هم 
بیشتر کنید مانند غالت سبوس دار، 
میوه هاى خشک شــده، حبوبات و 

مغزها.

در کناره هاى
آهن یا عفونت
چه باید کرد؟
اســتفاده کنی
شد، به پزشک

خســ
مى خورید
معموًال بعد از
بودن و بى حا
باال مى برد، ام

موجب احساس
کمبود انرژى
و بنابر این چر
ا چه باید کرد؟
انرژى تان تثبی

نیاز مک
است

بله گیج کننده
اما واقعیت این
باعث مى شود
دیگر نیز زمانى
اگر این اتفاق
خ کردن بیشتر
همین اثر را رو
و حساس کند
چه باید کرد؟
کم آب شود.

یک اپتومتریست با اشــاره به شایع ترین علت هاى 
تنبلى چشم گفت: تشخیص و تدابیر به موقع درمانى 
مانع از کاهــش ماندگارى ضعف بینایى در چشــم 

کودکان مى شود.
 مسعود خرمى نژاد اظهار کرد: «آمبلیوپى» یا تنبلى 
چشــم نوعى کاهش بینایى در یک یا هر دو چشم 
اســت که یکى از شــایع ترین علت هاى آن عدم 
تصحیح به موقع ضعف بینایى و عیوب انکســارى 
چشم اســت که در دوران نوزادى و کودکى اتفاق 

مى افتد. 
وى ادامه داد: ایــن عارضه متأســفانه غالبًا بدون 

هیچگونه عالمتى است و در اکثر موارد والدین هیچ 
آگاهى از کاهش دید کودکشان ندارند.

این اپتومتریست بیان کرد: تشخیص به موقع تنبلى 
چشــم باعث مى شــود تدابیر درمانى مناسب نظیر 
تجویز عینک و در صورت لزوم بستن چشمى که دید 
بهترى دارد، مانع از کاهش ماندگار ضعف بینایى در 

چشم کودکان شود.
وى تأکید کرد: به خانواده ها توصیه مى شود که در 
سن شش ماهگى، 2/5ســالگى و از چهار سالگى تا 
قبل از سنین مدرسه، هر سال براى بررسى وضعیت 
عیوب انکسارى، تنبلى چشم و دید دوچشمى کودك 

به اپتومتریست یا چشم پزشک مراجعه کنند.
وى افزود: نکته مهمى که باید خانــواده ها در نظر 
داشته باشند، میزان شیوع باالى ضعف بینایى، تنبلى 
چشم و انحرافات چشــمى در کودکانى که سابقه 
این مشکالت در یکى از اعضاى خانواده هاى آنها 

مشاهده شده، است.
خرمى نژاد یادآور شد: همان مقدار که تشخیص به 
موقع ضعف بینایى و تجویز عینک مناسب در افراد 
حائز اهمیت است، انتخاب عدسى مناسب، ساخت 
و فیت دقیق عینک طبى نیز بســیار مهم به شمار 

مى رود. 

شایع ترین علت هاى تنبلى چشم
یک متخصص ارتوپد گفت: درگیر شدن عضله و طوالنى شدن 
مدت درد، مى تواند باعث کاهش قدرت و از بین رفتن عضالت 
شود. مرتضى رجایى با اشاره به اینکه شایع ترین علت ناتوانى در 
افراد زیر 45 سال، مشکالت ستون فقرات و گردن است، بیان 
کرد: 80 درصد افراد در طول زندگى، یک بار به علت مشکالت 
گردن به پزشــک مراجعه مى کنند و همچنین دومین دلیل 
مراجعه به پزشک، مشکالت ستون فقرات است. وى افزود: 
زندگى ماشــینى، کاهش تحرك، رفتار هاى نادرست روزانه 
همچون بلند کردن کودکان و وزنه هاى سنگین، خوابیدن و 
نشستن نادرست، باعث تشدید این مشکالت مى شود. رجایى 
با اشاره به درد هایى که ناشى از درد ناحیه گردن است، اظهار 
کرد: درد و خواب رفتگى اندام هاى فوقانى، درد در بین دو کتف، 
درد در ناحیه شانه ها، بازو و ساعد و کف دست مى تواند ناشى 
از دیسک گردن باشد. این متخصص ارتوپد درباره درمان هاى 
رایج این عارضه گفت: در موارد خفیف، اســتراحت و گاهى 
نرمش مى تواند مفید باشد و اگر بهبود حاصل نشد، فیزیوتراپى 

و درمان هاى فیزیکى و در نهایت تجویز دارو هاى موضعى و 
خوراکى، در مراحل شدیدتر درمان با سلول هاى بنیادى و اگر 
هیچکدام از این راه ها مؤثر نبود، جراحى توصیه مى شود. وى 
افزود: درگیر شدن عضله و طوالنى شدن مدت درد، مى تواند 
باعث کاهش قدرت عضالت شــود و در ایــن زمان، اهمیت 
درمان افزایش مى یابد و اگر عالمت ها برطرف نشد، باعث ازبین 
رفتن عضله و تاندون مى شود و تأخیر در درمان نتیجه خوبى را 
حاصل نمى کند. رجایى در ادامه گفت: این اعتقاد غلط که درد 
کشیدن بهتر از مصرف مسکن است، مى تواند بسیار خطرناك 
و صدمه زننده باشد، گرچه موافق مصرف مسکن نیستیم، اما 
تحمل درد آسیب بیشترى را به مراتب نسبت به مسکن هاى 
شــیمیایى به بیمار مى زند. وى با اشــاره به اینکه گاهى درد 
در گردن بدون عالمت اســت، افزود: در ناحیه دست خواب 
رفتگى، بى حسى، سوزن سوزن  شدن و در اندام هاى فوقانى، 
درد انگشتان مى تواند علت آسیب  به گردن باشد، هر چند خود 

گردن عالمتى ندارد.

به جاى قرص هاى ویتامین 
این 5 خوراکى را 
وارد رژیمتان کنید

یک متخصص مغز و اعصــاب گفت: 
گرفتگى عضالت پا در خواب در بیشتر 
موارد به دلیل کاهــش الکترولیت هاى 
بدن رخ مى دهد، اما اگر به صورت مکرر 
فرد را درگیر کند، نیاز به بررسى پزشکى 

و مصرف دارو دارد.
سعید قزوینیان درباره اسپاسم دردناك 
پاها هنگام خواب، گفــت: برخى افراد 
هنگام خواب دچار اسپاســم دردناك 
عضالت پا، به خصوص ساق پا مى شوند 
که این عارضه عمدتاً خطرات جدى براى 
بیمار به همراه ندارد، اما باید مورد توجه 
و درمان قرار گیرد. وى افزود: اسپاسم 
عضالت پا هنگام خواب عمدتاً به دنبال 
کمبــود الکترولیت هاى بــدن از جمله 

منیزیم، کلسیم و سدیم اتفاق مى افتد.
این متخصص مغز و اعصــاب درباره 
راه هاى درمان این عارضه بیان کرد: به 
افرادى که به خصوص در فصل تابستان 
دچار ایــن عارضه مى شــوند، توصیه 
مى شــود مقدارى غذاى خود را شــور 
مصرف کنند یا همراه غذا دوغ بنوشند. 
وى افزود: اگر افراد پس از مصرف غذاى 
شــور، مجدد درگیر این عالمت شدند 
باید به پزشک مراجعه کنند تا تحت دارو 

درمانى قرار بگیرند.
قزوینیان تصریح کرد: عمدتاً این دسته 
از افراد پس از یــک دوره دارو درمانى 
بهبــود مى یابند و نیاز بــه درمان هاى 
پیچیده تر ندارند؛ امــا در برخى موارد 
گرفتگى تکرار شونده پا مى تواند نشانه 
بیمارى هاى خطرناکى باشــد که باید 
تحت بررسى پزشک قرار بگیرد. این 
متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد: 
به افرادى که دچار این عالمت مى شوند، 
توصیه مى شود هنگام خواب پاهاى خود 
را در حالت مناسب قرار دهند به گونه اى 

که  پاها روى هم قرار نگیرد.

راه هاى درمان گرفتگى 
عضالت پا در خواب

درد هاى ماهیچه اى را جدى بگیرید

مصرف کم پتاسیم مى تواند منجر به گرفتگى عضالت شکم، 
نفخ و حالت تهوع شود. از این رو، گنجاندن مواد خوراکى سرشار از 
پتاسیم در رژیم غذایى توصیه مى شود. پتاسیم یکى از مهمترین 
مواد معدنى مورد نیاز بدن انسان است که به حفظ تندرستى بدن 
کمک مى کند. افرادى که تعادل را در رژیم غذایى شان حفظ 
مى کنند، مى توانند به راحتى پتاســیم مورد نیازشان را از مواد 
خوراکى تأمین کنند. پتاسیم در مواد خوراکى نظیر شیر پرچرب، 
مرکبات، چاى سیاه، لیموشــیرین، قهوه، سبزیجات، غالت، 
آب نارگیل، عدس، موز و مغزیجات آجیلــى نظیر بادام یافت 
مى شــود. محققان عنوان مى کنند کمبود پتاسیم مى تواند 
منجر به ضعف و خســتگى، یبوســت، تحریــک پذیرى، 
گرفتگــى عضــالت، گرفتگى عضــالت شــکمى، نفخ و 
فشــارخون شــود. در ادامه به فواید مصرف پتاســیم اشاره 

مى شود.
کمک به کنترل فشارخون

محققان به افراد مبتال به فشــارخون باال، پیروى از رژیم 
غذایى DASH را توصیه مى کنند، چراکه این رژیم غذایى 

سرشار از پتاسیم و مقادیر کمتر سدیم است.
کمک به از بین بردن سلولیت

تجمع مایع، یکى از فاکتورهاى اصلى بروز سلولیت است. از 
این رو، مصرف غذاهاى سرشار از پتاسیم مى تواند به کاهش 

ظهور سلولیت کمک کند.
افزایش سالمت استخوان ها

پتاسیم با خنثى ســازى انواع اســیدهاى موجود در بدن، به 
حفظ کلسیم کمک مى کند و مى تواند موجب قوى تر شدن 

استخوان ها شود.
فرآورى درست مواد غذایى

به منظور فرآورى و استفاده از کربوهیدرات هاى مصرفى، 
بدن شما به پتاسیم نیاز دارد. همچنین براى ساخت پروتئین 

و عضالت هم بدن نیاز به پتاسیم دارد. 

خاصیت پتاسیم در تقویت استخوان ها و کاهش فشارخون

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مجتمع خیریه مهدیه اصفهان مؤسســه غیرتجارى به شــماره ثبت 
752 و شناسه ملى 10260134228 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/05/15 و نامه شــماره 84/1/516/1414 مورخ 97/05/17 پلیس اطالعات و امنیت 
عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند 8 از ماده 31 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: (تعقیب جریانات قضائى و مالیاتى و ثبتى و بیمه و شرکت در کلیه مراحل 
قانونى در محاکم تعیین حکم و تأمین وثیقه از محل اموال غیرمنقول و پرداخت هزینه هاى مربوطه 
اعم از حق الوکاله و دادرسى و غیره و خسارات احتمالى اعم از دیات و جرائم نقدى و نظایر آن که 
ناشــى از محکومیت هیئت مدیره یا مدیرعامل درخصوص امورات جارى مجتمع خیریه مهدیه 
در دعاوى باشد) اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (228501)
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مرگ بهتر از تن به ذلت دادن و به اندك ساختن بهتر از دست 
نیاز به ســوى مردم داشــتن اســت. روزگار دو روز است، 
روزى به سود تو و روزى به زیان تو است. پس آنگاه که به 
سود تو است به خوشگذرانى و سرکشى روى نیاور و آنگاه 

موال على (ع)که به زیان تو است شکیبا باش.

آگهى

هیئت وزنه بردارى استان اصفهان 

هیئت وزنه بردارى در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیئت هاى ورزشى استان ها، نسبت 
به تشــکیل مجمع انتخاباتى این هیئت به منظور انتخاب رئیس هیئت در استان اصفهان اقدام نماید. 
بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیئت دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نیاز از تاریخ 97/5/29 لغایت 97/6/7 به مدت 7 روز کارى از 
ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك، 

رسید دریافت نمایند. 
این اداره کل به استناد بخشنامه شماره 126831 مورخ 1390/7/19 سازمان بازرسى کل کشور، مبنى 
بر عدم به کارگیرى افراد بازنشسته، از ثبت نام و پذیرش بازنشســتگان محترم به عنوان کاندیداى 
ریاست هیئت هاى ورزشى معذور اســت. ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد(70 ٪) و 
باالتر، نیروهاى مســلح، وزارت اطالعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبرى از شمول این 
قانون مستثنى مى باشند. ضمناً طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش و جوانان 
مقرر گردیده است افراد معترض به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات 
شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رســیدگى به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند. 

بدیهى است به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آدرس: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

شرایط: 
1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران 

2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور 

4- نداشتن سوء سابقه کیفرى 
5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام 

6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست هیئت استان را بر 
عهده داشته اند مدرك تحصیلى فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود). 

مدارك مورد نیاز: 
1- اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه 

2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان) 
3- دو قطعه عکس جدید 

4- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن 
5- تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى و 

یا غیردولتى 
6- ارائه گواهى عدم سوءپیشینه و گواهى عدم اعتیاد با دریافت تایید از حراست اداره کل (پس از ثبت 

نام) 
7- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز 

8- ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد. 
ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامى است. 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده

رئیس هیئت مدیره 

با احترام، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت طلوع نقش آریا دعوت 
مى نماید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10:30 صبح 
مورخ 1397/06/11 در اصفهان- سى و سه پل- بلوار ملت- هتل پارسیان کوثر- طبقه 

دوم- سالن اجتماعات برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده به شرح ذیل مى باشد:

1- نقل و انتقال سهام و اصالح ماده قانونى اساسنامه    2- تعیین اعضاء هیئت مدیره  
3- سایر موارد

آگهى مزایده نوبت اول

آگهى مناقصه نوبت اول

روابط عمومى شهردارى خالدآباد

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

چاپ دوم

چاپ دوم

شهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه ى  مورخ 96/09/30 شوراى 
اسالمى شهر، تعداد 4 قطعه زمین مسکونى (زمین هاى تفکیکى جعفرزاده) به 
شماره پالك هاى ثبتى 3557 و 3563 و 3564 و 3565 فرعى از 189 اصلى را 
از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر 
حداکثر تا تاریخ 97/06/07 به شــهردارى خالدآباد مراجعه و یا با شماره تلفن 

54346850- 031 تماس حاصل فرمایند.

شهردارى ابریشم به موجب بودجه مصوب عمرانى در نظر دارد ادامه عملیات ساختمان سالن 
ورزشى چند منظوره شهردارى واقع در محله یزدآباد را با اعتبار بالغ بر 10/000/000/000 ریال 
از طریق آگهى مناقصه براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات سال 1397 اقدام نماید لذا 
متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ آگهى و مدارك مناقصه مى توانند تا روز شنبه مورخ 
97/06/03 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به واحد حراست شهردارى واقع در شهر 

ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به عهده برنده 
مناقصه خواهد بود. 

آگهى مزایده نوبت دوم

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

چاپ دوم

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 24 مورخ 1397/04/13 شوراى 
اسالمى شهر کوهپایه، نسبت به فروش چهار واحد ساختمانى خود با کاربرى بهداشتى و 
انتفاع تجارى با اولویت پنج سال خود واقع در خیابان حافظ غربى از طریق آگهى مزایده 
به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریخ 

1397/05/22 لغایت 1397/06/04 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

آگهى دعوت

هیأت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان

از کلیه اعضاء کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان تقاضا مى شود رأس ساعت 9 صبح 
روز جمعه مورخ 97/07/06 در جلسه مجمع عمومى عادى که در محل سالن مجتمع فرهنگى 
نیروگاه اصفهان واقع در ابتداى اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق (خیابان نیروگاه) تشکیل مى گردد، 
حضور بهم رسانند. ضمنًا در صورتى که جلسه فوق الذکر به حد نصاب نرسد، جلسه بعدى روز 

جمعه مورخه 97/07/20 ساعت 9 صبح در همان محل برگزار مى گردد.
الزم به یادآورى اســت چنانچه افرادى مایل به عضویت در بازرسى کانون مى باشند، بایستى 
تقاضاى کتبى خود را به انضمام دو قطعه عکس و فتوکپى شناسنامه، فتوکپى کارت ملى حداکثر 
تا هفت روز بعد از انتشار این آگهى به دفتر کانون واقع در خیابان مدرس سرچشمه پالك 355 

تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
2- انتخاب بازرس

     فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

چاپ اول
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه تکمیل سالن ورزشى باستانى اردستان 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

97/06/01 مى باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف 
مى باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم 

اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 سه شنبه 97/06/06 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز شنبه 97/06/17 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز یک شنبه تاریخ 97/06/18 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف 
آدرس: اصفهان، خیابان آبشار، بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، تلفن 03136308212 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ 
م الف: 231060مناقصه گزار موجود است. 


