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درمان استرس با خوردن گزحصارکشى سى وسه پل موقتى استکپى بردارى «برنده باش» از یک فیلم هندى!پزشکان ایرانى چقدر فرار مالیاتى دارند؟ مدیرعامل افغانستانى براى پرسپولیس! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مراقبت هاى غذایى در دیابتى هـــا 

شناسایى 4000 پروژه نیمه تمام در اصفهان 
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خیابــانى: مرا کشتند و 
دفن هم کردند

زنگ ها به وقت «او» به صدا در مى آید!

خریداران سکه هاى 
پیش فروش شده 

چقدر سود مى کنند؟

4

انگلیسى ها 
در سریال ایرانى 
بازى مى کنند

4

مبتالیان به دیابــت باید مصرف مواد 
نشاســته اى با روغن زیاد مانند سیب 
زمینى سرخ شده را به حداقل برسانند 
و در میان وعده از منابع کربوهیدرات 
کم چرب مثل نان برشته، نان سوخارى 
و بیسکوییت هاى ساده و سبوس دار 

استفاده کنند.

بازیگران سینماى انگلیس براى ایفاى نقش در 
سریالى تاریخى وارد کشور مى شوند.

تهیه کننده «نفوذ»گفت: ادامــه تصویربردارى 
سریال «نفوذ»  به کارگردانى و نویسندگى جواد 
شــمقدرى در منطقه غرق آباد حد فاصل ساوه و 
همدان در حال ضبط اســت و تا به امروز بیش از 

60 درصد کار، فیلمبردارى شده است.
4

حاج صفى به سپاهان بر مى گردد؟حاج صفى به سپاهان بر مى گردد؟
در انتظار شنیدن صداى بزرگ ترین بمب نقل و انتقال فصل جدید لیگ برتر در اصفهاندر انتظار شنیدن صداى بزرگ ترین بمب نقل و انتقال فصل جدید لیگ برتر در اصفهان

5

90 درصد پروژه هاى نیمه تمام کشور مربوط  به پروژه هایى است که در استان ها اجرا شده است

بازیگر سریال «پدر»: 

منتظر اتفاقات 
جذاب ترى از 
نقش «محسن»

باشیـد

نفت کًال رفت؟!
در مورد نفت تهران قلم فرسایى هاى زیادى شده و حتمًا گزارش هایى 
در مورد ســقوط این تیم به دسته ســوم خوانده اید.  بى تردید براین 
باوریم اگر عزمى براى تیمدارى وجود داشته باشد هنوز فرصت براى 
جلوگیرى از خلق  یک فاجعه  دیگر در قبال نفت بزرگ تهران باقى است و اگر هم 
بنا بر سقوط به دسته سوم باشد آیا در قبال دیگر تیم هایى که در دو هفته نخست 

غایب بوده و در هفته سوم هم شاید بازى نکنند چنین تصمیمى اتخاذ مى شود؟ 
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اتفاقاتمنتظر اتفاقات  رمنتظ
ىازجذاب ترى از  زجذابت رى ب ج
ن»نقش «محسن» ننقش«مح ش
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ى ب ر
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ادامه تصویربردارى سریال «نفوذ» 
با حضور بازیگران مطرح 

فرا رسیدن عید سعید قربان را به عموم مسلمانان تبریک و تهنیت عرض مى نماییم 

4

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3569/ش مورخ 96/12/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر 
را با مبلغ برآورد اولیه 2/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

حمید عشقى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

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

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

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

برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ دوم

چاپ  اول

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

در

ب
جلوگیرى
بنا بر سقوط
غایب بوده و
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آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع تقلید دربیانیه اى 
با اشاره به برگزارى تجمع طالب حوزه علمیه قم گفت: 
درشرایط حساســى که در آن قرار داریم، تضعیف حوزه 
علمیه و مرجعیت و تهدید رئیس جمهورى بر اســاس 
چه ضابطه اى بوده؟ آیا همه اینها آب به آسیاب دشمن 

ریختن نیست؟!
به گزارش «انتخاب»، در بخشى از این بیانیه آمده است: 
حادثه اى که در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند 

روز پیش رخ داد به تمام معنا یک فاجعه بود.
این بیانیه ادامه مى دهد: متأســفانه جمعى از طالب و 
اســاتید محترم را به آنجا دعوت کــرده بودند، تا درباره 

مسائل اقتصادى مردم صحبت کنند، سپس ورق برگشت، 
گوینده اى را که هیچ اطالعى از وضع حوزه هاى علمیه 
شیعه نداشت، دعوت کرده و بدترین اهانت ها را به حوزه 
علمیه و مراجع شیعه کرد و پالکاردى را در دست گرفتند 
که رئیس جمهورى محترم را تهدید به مرگ مى  کرد و 

اعتراف ضمنى به مطالب دیگرى داشت.
آیت ا... مکارم شیرازى خطاب به مسئوالن حوزه علمیه 
گفته است: آنها باید روشن سازند که این برنامه زیان بار 
با اجازه چه کسى صورت گرفته و مسئوالن محترم سپاه 
نیز روشن سازند آیا با اجازه آنها گروهى از سپاهیان در این 

برنامه شرکت داشته اند؟!

حسین بانکى، کارشــناس سیاستگذارى حوزه سالمت 
در برنامه پایش در مورد فرار مالیاتى پزشکان گفت: در 
حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور 46 هزار و 
600 پزشک هستند، ما در اینجا فرض مى کنیم 40 هزار 
پزشــک متخصص داریم. درآمد ماهیانه این پزشکان 
متخصص را 50 میلیون تومان لحــاظ مى کنیم که در 
مجموع یکسال میزان درآمد سالیانه پزشکان متخصص 
24 هزار میلیارد تومان اســت. براى دندان پزشکان که 
تعداد آن ها 28 هزار نفر است، مبلغ ماهانه را 30 میلیون 
تومان در نظر مى گیریــم که مجموع درآمد ســالیانه 
دندانپزشکان ده هزار میلیارد تومان شد. با این احتساب 

مجموع درآمد سالیانه دندانپزشکان و پزشکان متخصص 
34 هزار میلیارد تومان است.

این کارشناس گفت: اگر نرخ مالیات را 20 درصد در نظر 
بگیریم، البته میزان مالیات باید بیشتر از 20 درصد و حدود 
35 درصد باشد که در محاسبات خود 20 درصد گرفتیم. 
مقدار مالیاتى که دندانپزشکان و پزشکان متخصص باید 

بپردازند شش هزار و 800 میلیارد تومان است.
وى گفت: در حال حاضر طبق اظهار نظر رئیس سازمان 
مالیاتى باید 700 میلیارد تومان مالیات از پزشــکان اخذ 
شود اما پزشــکان ســالیانه 150 میلیارد تومان مالیات 

مى دهند.

اعتراض آیت ا... مکارم به 
تجمع هفته پیش طالب

پزشکان ایرانى 
چقدر فرار مالیاتى دارند؟

تاریخ حضور روحانى در 
مجلس 

   تسـنیم | سـخنگوى هیئـت رئیسـه مجلـس 
شـوراى اسـالمى از حضور رئیس جمهور در مجلس 
در روز هفتم شهریور ماه خبر داد. بهروز نعمتى گفت: 
هیئت دولت روز سه شنبه 6 شـهریور دیدارى با رهبر 
معظـم انقـالب دارد و احتمال قریـب به یقیـن  روز 
چهارشنبه 7 شهریور حجت  االسـالم حسن روحانى 
رئیس جمهور براى پاسـخ به سـئوال نماینـدگان در 

مجلس حضور یابد. 

«ح.ب.د» محاکمه مى شود
   فـارس | مفسـد اقتصادى بزرگ به اتهام افساد 
فى االرض محاکمه مى شـود. در ادامه رسـیدگى به 
پرونده مفسدان بزرگ اقتصادى قرار است روز شنبه 
هفته پیش رو یعنى سوم شهریور ماه «ح.ب.د» یکى 
از مفسدان اقتصادى به صورت علنى محاکمه شود. 
براساس اطالعات به دست آمده، بازپرس پرونده این 
فرد را متهم به افسـاد فى االرض از طریق اخالل در 
نظام اقتصادى کشـور کـرده و براسـاس محتویات 

پرونده تقاضاى اشد مجازات شده است.

گوگوش اصالح طلب است؟!
   خبر آنالیـن | «کیهان» نوشت: رئیس فراکسیون 
امیـد... گفـت: «مزیـت گفتمـان اصالحـات جـذب 
حداکثرى اسـت؛ مثـال مردمـى دربـاره اصالحات که 
از "سـروش تا گوگـوش" را شـامل مى شـود، صحیح 
است»... اصالح طلب توصیف کردن خواننده کاباره اى 
رژیم طاغوت، تهمتى اسـت که با چند من سـریش هم 
به گوگـوش نمى چسـبد. وى با کمک سـلطنت طلبان 
آمریکایى، شـبکه ضددینـى و ضداخالقـى «من و تو» 
را راه اندازى کرد و بـه تازگى، ترانه اى مبتـذل علیه 40 
سالگى انقالب اسالمى خواند. او بازیچه سلطنت طلبان 
و دیگـر گروهک هـاى برانـدازى در مواقـع دعـوت به 

اغتشاش افکنى بوده است.

یارانه 90 هزار تومان مى شود؟
   باشـگاه خبرنـگاران جـوان | رئیـس هیئت 
تحقیق و تفحص از ستاد هدفمندسازى یارانه ها، گفت: 
اگر 110 هزار میلیارد تومان ستاد هدفمندسازى یارانه ها 
از سوى شرکت ملى نفت پرداخت شود مى توان یارانه ها را 
دو برابر کرد. جبار کوچکى نژاد گفت: یارانه 45 هزار تومانى 

در حال حاضر کارى براى خانوارها انجام نمى دهد.

جوالدوز
   ایسنا |طراح طرح تحقیق و تفحص از مجلس 
خطاب بـه على مطهـرى گفـت: نگوییـم تحقیق و 
تفحـص از مجلس بـراى ما بد مى شـود، اتفاقـًا این 
تفحص بـراى مجلس خوب اسـت. حسـن کامران 
در جلسـه علنى دیروز (دوشـنبه) بـراى چندمین بار 
درخواست تحقیق و تفحص از مجلس را مطرح کرد. 
نماینده مردم اصفهان گفت: تفحص از مجلس را از 
اردیبهشـت ماه مطرح کردیـم ولى بعـد از چهار ماه 
هنوز خبـرى از تعیین تکلیف آن در مجلس نیسـت، 
باید به خودمان، کمیسـیون و مجلـس یک جوالدوز 
بزنیم. على مطهرى در پاسخ به تذکر کامران گفت: 

موضوع شما را در هیئت رئیسه پیگیرى مى کنم.

زیر بلیت کسى نیستیم
   خبرگزارى حوزه | آیت ا... سید احمد خاتمى، 
امام جمعه موقت تهران با اشـاره به اسـتقالل حوزه 
علمیه بیان کرد: اسـتقالل حوزه به معناى درسـت 
به معناى بریدن از نظام نیسـت؛ بلکـه حوزه علمیه 
زیر بلیت هیچکسى نیسـت و جز با کمک مرجعیت 
و والیت، یک ریال شـهریه از کسـى کمک نگرفته 
و بودجه و ردیف دولتى در این خصـوص ندارد، اگر 
سـهم امام(عج) باشـد و برسـد، قطعًا در بین طالب 
و روحانیـون بـه عنـوان حداقـل شـهریه پرداخـت 

خواهد شد.

خبرخوان
یاد حبیب در کنسرت یراحى

   موســیقى ما | «مهدى یراحى» پس 
از حدود 11 ماه در تهــران روى صحنه رفت. 
سورپرایز اصلى این کنسرت یادبود ویژه مهدى 
یراحى براى «حبیب محبیــان» بود. یراحى با 
نوازندگى گیتار آکوستیک خودش و همراهى 
اعضاى گروه، قطعه «پریــا» از زنده یاد حبیب 
را خواند. پشت ســر او هم تصاویرى از مرحوم 
محبیان از نمایشگرها پخش شد. مهدى یراحى 
پس از این کار گفــت: «حبیب محبیان مظلوم 
از دنیا رفت و آنجا که بــود با اتهام هاى زیادى 
مواجه شد و به ایران هم که آمد به او اتهام زدند 
ولى با قدرت در حافظه تاریــخ ایران ماندگار 

است.» 

چه خبر از آلبوم جدید 
چاوشى؟

   موسیقى ما |  تهیه کننده آلبوم خبرساز 
«ابراهیم»، تاریخ رســمى پخش این آلبوم را 
اعالم کرد. سید هادى حســینى گفت: تاریخ 
پنجم شهریور براى انتشــار این اثر تعیین شد. 
البته احتمال دارد یک روز هــم عقب بیافتد و 
آلبوم تا تاریخ ششم شــهریور به همه مناطق 
ایران برسد. ولى همه سعى ما بر این است که در 
کوتاه ترین زمان ممکن نسخه فیزیکى آلبوم 

به کل ایران برسد. 

سفیر آلمان 
در لباس بختیارى

   آفتــاب نیــوز | ســفیر آلمــان در ایران، 
تصویرى از خــود با لباس بختیــارى را در کنار 
مردى از این قوم در حســاب کاربــرى اش در 
توییتر منتشــر کرد. «میکائیل کلور برشتولد»، 
سفیر آلمان در ایران ترجیح داده است تعطیالت 
تابســتانى خود را در میان اقوام عشــایر استان 
چهارمحال و بختیارى بگذراند. او پیش از این با 
انتشار تصاویر موتورسوارى در خیابان هاى تهران 
و استفاده از اتوبوس درون شــهرى براى جابه 
جایى خبرساز شده بود. او در توضیح این عکس 
نوشته است: «اگرچه نمى توانم یک #بختیارى 

واقعى باشم.»

تکدیگرى 
با دستگاه هاى خودپرداز!

   باشگاه خبرنگاران جوان | تکدیگرى 
که به عنوان معضل اجتماعى شهر هاى بزرگ 
شناخته شــده، امروزه شــیوه هاى جدیدى به 
خود گرفته است. شــیوه مدرن تر تکدیگرى 
که امروزه شاید شــما هم آن را مشاهده کرده 
باشید، کاغذهایى اســت با محتویات جمالت 
احساســى که بر دســتگاه هــاى خودپرداز 
مى چســبانند و مضامینى مثــل «مادرى 25 
ساله ام  و یک پسر ده ماهه دارم و همسرم من 
و فرزندم را ترك کرده است» و... دارند و در آخر 
خواننده را قســم مى دهد تا به او کمک کنند و 
شماره حســابى که در پایین کاغذ براى واریز 

مبلغ نوشته شده است.

آغاز پیش فروش
 15 محصول 

   تســنیم | پیش فــروش 15 محصول 
ایران خودرو در جشــنواره عید تــا عید دیروز

 29 مردادماه آغاز شد. براساس اطالعیه ایران 
خودرو در این طرح فروش امکان صلح وجود 
ندارد و هر کدملى مجــاز به ثبت نام فقط یک 
دستگاه خودرو است. همچنین ثبت نام در این 
بخشنامه صرفًا براى مشتریان حقیقى فراهم 
بوده و ثبت نام براى مشــترى دوم نمایندگى 
و مشتریان حقوقى مجاز نیست. قیمت نهایى 
خودرو در این شرایط، در زمان ارسال دعوتنامه 

تعیین خواهد شد.

«فارین پالیسى» در گزارشى به گاف هاى رئیس جمهور 
آمریکا پرداخته و توضیح داده چگونه در حالى که «دونالد 
ترامپ» ابتدایى ترین مسائل سیاسى را نمى داند، به عنوان 
رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا انتخاب شده است.

این مجله معتبر آمریکایى، در این گزارش ابتدا به ســال  
نخست ریاســت جمهورى ترامپ اشــاره کرده و نوشته 
است چندین بار در سال اول ریاســت جمهورى، ترامپ 
مى خواست سر ظهر به «شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن 
زنگ بزند. اما یک مشکل وجود داشــت؛ بعد از ظهر در 
واشنگتن، نیمه شب در توکیو اســت، یعنى زمانى که آبه 
در خواب عمیق است! یک منبع آگاه در دستگاه دیپلماسى 
آمریکا مى گوید: «این یک موضوع پیش پا افتاده است اما 
توضیح آن به رئیس جمهور ساده نبود. او قادر به درك این 
واقعیت نبود که رهبر یک کشور ممکن است 80 سال سن 
داشته باشد و بعد از ساعت 10و30دقیقه یا 11 به ساعت 

خودشان، مى خوابد!»
یکى از مقامات شوراى امنیت ملى ترامپ به «پولیتیکو» 
گفته است: «ترامپ در مورد زمان تماس یا طرف مقابلش 

چندان فکر نمى کند.»
به گفته این مقام آگاه، در مورد آبــه و دیگران، کارکنان 
شــوراى امنیت ملى به او توصیه مى کنند که این زمان 
مناسبى نیست. آنجا ساعت یک بامداد است و به او قول 
مى دهند که برنامه تمــاس را در تقویم او براى یک زمان 

مناسب تر از نظر دیپلماتیک یادداشت کنند. 
تمایل ترامپ به تماس بدموقع با رهبران جهان تنها یکى 
از چندین رفتار غیر دیپلماتیک او از زمان ریاست جمهورى 

است که از رفتار پاى تلفن فراتر مى رود و شامل جلسات 
عجیب و غریب و تلفظ غلط و سوءتفاهم هاى بسیار است. 
در یک مورد ترامپ در حالى که در حال مطالعه نقشه جنوب 
آسیا قبل از دیدار با «نارندرا مودى»، نخست وزیر هند بود، 

کشور «نپال» را به اشتباه «نیپل» و «بوتان» را «باتن» 
تلفظ کرده است.

یک سایت آمریکایى پیش از این درباره ترامپ گزارش داده 
بود که خیلى اندك از ایمیل استفاده مى کند و تا به حال از 

پیامک استفاده نکرده است! با اینکه ترامپ دلیل این کار 
را ایمن نبودن اطالعات در آن توصیف کرده اما برخى از 
کارکنان ترامپ گفته اند ماجرا ربطى به فضاى امن ندارد 
و او واقعاً کار با کامپیوتر و فناورى هاى جدید را بلد نیست.

گوشه اى از کارهاى غیر دیپلماتیک دونالد ترامپ

زنگ ها به وقت «او» به صدا در مى آید!

تاریخ به روایتى دیگر
نصف جهان  روز گذشته پایگاه خبرى «نامه نیوز» تصویرى از نقشه ایران را منتشر کرد که بنا بر 
اطالعات ثبت شده در زیر این نقشه، متعلق به 116 سال قبل است. این نقشه نشان مى دهد که 
از نقشه کشور ما واقعًا مى شود یک گربه زیبا درآورد. درباره اصفهان هم اگر دقت کنید مشاهده 

خواهید کرد که اصفهان را با تلفظ «اسپهان» نوشته اند. ببینید و لذت ببرید. نصف جهــان  فــرداى روزى که عــزت ا... انتظامى در گذشــت، 
تمام روزنامه هاى سراســرى کشور به جز دو ســه استثنا در میان 
نشــریات نزدیک به اصولگرایان، عکس یا تیتــر اول و یا هر دو را 
به این خبر اختصاص دادند. از جمله این اســتثناها، روزنامه قدیمى 
«رســالت» بود که چند وقتى هم هست با مدیریت جدیدى منتشر 
مى شود. «رسالت» در شماره روز شنبه خودش هیچ خبر یا عکسى 
از انتظامى(که صبح جمعه درگذشته بود) کار نکرد تا این شائبه ایجاد 
شود که خبر از دنیا رفتن این هنرمند مشهور کشورمان اهمیت چندانى 
برایش نداشته است. اما جالب آن اســت که دیروز دوشنبه همین 
روزنامه به مناسبت برگزارى مراسم خاکسپارى عزت ا... انتظامى در 
روز یک شنبه، طرح بزرگى از او را در صفحه نخست خودش آورد آن 
هم در حالى که صفحات اول شماره هاى دیروز بیشتر روزنامه هاى 

مملکت، چندان به این موضوع نپرداخته بودند! 
درباره علــت تناقض رفتار «پیــِر مطبوعــات اصولگرایان» تنها 
مى شــود یک حدس زد: شماره شــنبه روزنامه «رســالت»، روز 

پنج شنبه بسته شده بود!  

اندر باب کارهاى 
«رسالت»

  شماره روز شنبه روزنامه «رسالت» هیچ عکس یا خبرى درباره درگذشت 
عزت ا...انتظامى نداشت

  شماره دیروز روزنامه «رسالت» با طرح بزرگى از عزت ا... انتظامى

نصف جهان  حتمًا شــما هم تا امروز بارها و بارها با اخبار 
مربوط به پیش فروش ســکه هاى بهــار آزادى که در

رسانه ها منتشر شده مواجه شده اید. شاید هم این سئوال 
برایتان پیش آمده که چرا در روزهاى عرضه این سکه ها، 
عده اى تا آنجا که توانستند و وسعشــان رسید، این فلز 
طالیى گرد را پیش خرید کردند؟ مگر چقدر سود در این 
کار هست که شش ماه پیش دو میلیون و 600 هزار قطعه 
سکه پیش فروش شده، خریدارى شد؟ پاسخ این سئوال 

شما، حاال معلوم شده است.  
با اعالم بانک مرکزى، قرار بر این بــود تحویل این دو 
میلیون و 600 هزار قطعه سکه که با سر رسید ششماهه 
پیش فروش شده بود، از روز یک شــنبه در شعب بانکى 

منتخب آغاز شود. 

در راستاى اجراى سیاست بانک مرکزى، در مجموع حدود 
هفت میلیون و 600 هزار قطعه سکه در سررسیدهاى یک 
ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه، 18 ماهه و دو ساله 
پیش فروش شد که از این تعداد، سررسیدهاى یک ماهه 
و سه ماهه تحویل شده است و از روز 28 مرداد 97 نیز فاز 
تحویل پیش فروش شش ماهه آغاز شده که قرار است تا 

16 آبان 97 طبق سررسید توزیع و تحویل شود.
بر اســاس آمار بانک مرکزى، مردم سکه هاى پیش 
فروش شده با سررسید شــش ماهه را یک میلیون و 
475 هزار تومان از بانک خریدارى کرده اند. حاال اگر 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح جدید را در 

روزى که سررسید شش ماهه آغاز شد، سه میلیون و 
786 هزار تومان محاسبه کنیم و بخواهیم مابه التفاوت 
نرخ پیش فروش را که یک میلیون و 475 هزار تومان 
بوده است، از این رقم کم کنیم، خریداران سکه هاى 
پیش فروش شش ماهه، بر مبناى این نرخ، بر روى هر 
قطعه سکه دو میلیون و 311 هزار تومان سود خواهند 
کرد. با اوضاع و احوالى که در بازار ســکه و طال حاکم 
است، شاید کسانى که نوبت تحویل سکه هایشان تا 
آبان ماه امسال است، بیشتر از این هم سود نصیبشان 
شود به خصوص اگر سکه هاى زیادى هم پیش خرید 

کرده باشند! 

وزیر امور خارجه ایــران در نخســتین مصاحبه خود با 
رســانه هاى خارجى پس از خروج واشنگتن از برجام، با 

شبکه تلویزیونى CNN آمریکا در این باره گفتگو کرد.
محمد جواد ظریف در پاســخ به اینکه آیا حسن روحانى، 
رئیس جمهورى ایران دیدار رو در رو با «دونالد ترامپ» 
خواهد داشــت، با تأکید بر اینکــه «ابتدا بایــد توافق 
هســته اى موجود مورد احترام قرار گیرد»، افزود: وقتى 
پیشرفت شگرفى که ما قبًال داشتیم به دور انداخته شود، 

نه. توافق پیشین براى ما آزمون این بود که مى توانیم به 
آمریکا اعتماد کنیم یا خیــر. در ادامه این گفتگو خبرنگار 
CNN پرســید که آیا امکان توافقى پایدار با نویسنده 
کتاب «هنر معامله» وجود دارد؟ ظریف در پاســخ گفت: 
این به رئیس جمهورى ترامپ بستگى دارد. اینکه آیا او 
قصد دارد کارى کند ما باور کنیــم او طرفى قابل اعتماد 
است یا خیر. ظریف ادامه داد: اکنون اگر ما وقتمان را صرف 
او [کنیم] و او توافقى دیگر امضا کند، چقدر پایدار خواهد 

بود؟ تا پایان دوره ریاست جمهورى او؟ یا تا وقتى که محل 
امضاى توافق را ترك مى کند؟

ظریف با اشاره به مذاکرات طوالنى مدت پیش از امضاى 
برجام، گفت: ما زمان زیادى صرف کردیم. این تصمیم 
سیاسى آســانى براى دولت ایران، شخص من و رئیس 
جمهور روحانى نبود. شاید ساعت ها مذاکره با وزیر خارجه 
آمریکا براى برخى وزیران خارجه (دیگر کشورها) اعتبار 

به شمار آید؛ اما قطعاً در ایران اعتبار نیست.

خریداران سکه هاى پیش فروش شده چقدر سود مى کنند؟

اگر وقتمان را صرفش کنیم...
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حمل مواد مخدر توسط 
حجاج اصفهانى گزارش نشد

غالمعلى زاهدى، مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان 
گفت: همه زائران استان اصفهان به حج اعزام شدند و 

هیچکس به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر نشد.

یک بانو بر مسند 
ریاست شوراى شهر زواره

اعظم السـادات طالیـى، به عنـوان نخسـتین زن در 
شهرسـتان اردسـتان، رئیس شـوراى اسـالمى شهر 

زواره شد.

رئیس شوراى اسالمى 
زرین شهر ابقا شد

سعید نادى زاده با پنج رأى براى دومین سال متوالى به 
عنوان رئیس شوراى اسالمى زرین شهر انتخاب شد.

سکونت 450 هزار نفر در 
محله هاى حاشیه استان

مدیرکل دفتـر امور اجتماعـى و فرهنگى اسـتاندارى 
اصفهان گفت: در استان اصفهان450 هزار نفر در 40 

محله حاشیه شهر در استان سکونت دارند. 
محمود ابراهیمى با درخواسـت از مردم و خّیران براى 
مشارکت در امور خدماتى و رفاهى این محالت گفت: 
در حال حاضر 20 سـازمان مـردم نهاد در حـوزه هاى 
مختلـف در این محالت در راسـتاى خدمـت به مردم 

فعالیت مى کنند.

نیاز به بازسازى 
9000 کالس درس در استان 

معاون اجرایى اداره کل نوسـازى مدارس گفت:9000 
کالس درس در استان اصفهان به دلیل کهولت سن و 

نا ایمن بودن نیازمند بازسازى اساسى است.
میربد بـا اشـاره بـه اینکـه 9000 کالس درس یعنى 
28درصد کالس هاى استان نیاز به تخریب و بازسازى 
اساسـى دارد، گفت: 13هزار کالس هـم نیاز به مقاوم 
سـازى دارد و البته ده هزار کالس هم اسـتانداردهاى 

الزم را براى سال تحصیلى جدید دارند.
وى با بیـان اینکـه خّیـران نقـش مؤثرى در توسـعه 
فضاهاى آموزشـى دارند افزود: سـال قبـل 75 درصد 
طرح هاى نوسازى و مقاوم سازى استان به همت خّیران 

به سرانجام رسیده است.

راه اندازى27 نیروگاه 
مقیاس کوچک

مدیر بهینه سـازى انرژى هاى نو شـهردارى اصفهان 
گفت: تاکنون 27 نیروگاه مقیاس کوچک با هماهنگى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ساختمان ها، 
پشت بام ها و حیاط هاى شـهردارى که هر کدام 3 تا 4 

کیلووات برق تولید مى کند، نصب شده است.
امیرحسـین ملک پور اظهارکرد: وجود ساالنه بیش از 
300 روز آفتابـى، مناطـق بادخیـز، دامدارى هاى زیاد 
و سیسـتم مکانیزه جمع آورى پسـماندها، اصفهان را 
مسـتعد گسـترش انواع انرژى هاى تجدیدپذیر کرده

 است. 

بیماران خاص براى تأمین 
دارو نگرانى نداشته باشند

مدیر نظارت بر امور داروى معاونت غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: بیماران خاص نگرانى از 
بابت تأمین داروهاى خود نداشته باشند، زیرا داروى این 

بیماران موجود است.
حسن جانثارى اضافه کرد: نمى توان با قاطعیت گفت که 
در یک تا دو ماه آینده وضعیت موجودى داروى بیماران 
خاص مثل وضعیت فعلى است، اما تمام هّم و غم وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو تأمین داروى این بیماران 

و داروهاى اساسى و اصلى است.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 106 پایگاه کمیته امداد در استان و شش جایگاه 
توزیع دام زنده و ذبح شــرعى در شــهر اصفهان آماده 
دریافت نذورات و قربانى خّیران در عید سعید قربان است.

محمدرضا متین پور با بیان اینکه در سال گذشته مردم 
نیکوکار استان اصفهان 600 میلیون تومان به شکل نقد، 
دام و گوشت به مناسبت عید قربان به نیازمندان کمک 
کردند، اظهار کرد: این نهاد امسال نیز برنامه هایى براى 
تسهیل مشارکت مردم در امر خیر و احسان و قربانى در 

نظر گرفته است. 
وى تمام دفاتر کمیته امداد اصفهان در سطح استان را در 

روز عید قربان از ساعت 8 تا 19 فعال اعالم کرد و افزود: 
در شهر اصفهان و به منظور تســهیل در امر تهیه و ذبح 
گوسفند براى مردم نیکوکار اصفهان شش جایگاه توزیع 
دام زنده و ذبح شرعى تحت نظارت اداره کل دامپزشکى 

اصفهان بر پا مى شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
بابیان اینکه گوشــت قربانى که در اختیار این نهاد قرار 
مى گیرد به شکل بهداشتى و اصولى بسته بندى مى شود، 
اظهار کــرد: بر اســاس برنامه ریزى صــورت گرفته، 
گوشــت هاى نذرى در کمترین زمان ممکن به دست 

نیازمندان تحت حمایت این نهاد خواهد رسید.

مدیر کل  آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت:  
در اســتان اصفهان 54 مرکز داریم کــه با 1200حرفه 
آموزشــى، فرصت مهارتى را براى 60 هزار نفر فراهم 

کرده است. 
ابوطالب جاللى با اشــاره به اینکه با آموزش هاى مورد 
نیاز، جوانان را به مشــاغل دلخواهشــان مى رسانیم، 
اظهار کرد: با مشکالتى که در جامعه داریم، جوان ها به 
مشاغل دلخواه خود دسترسى پیدا نمى کنند، اما یکسرى 
بنگاه هاى آموزشــى وجود دارد که با مهارت آموزى به 
جوان ها شانس رسیدن به اشتغال را فراهم مى کنند. وى 
گفت: 40 درصد از افرادى که در کالس هاى آموزشى 

ما شرکت مى کنند، فارغ التحصیالن دانشگاهى هستند 
که براى کسب مهارت و وارد شدن به بازار کار به مراکز 

مراجعه کرده اند.
جاللى درباره تعداد مهارت آموزان شــاغل گفت: قریب 
به 8000نفر با آموزش هایى کــه در اداره آموزش فنى 
حرفه اى دیده اند وارد بازار کار شــده اند، البته حدود 50 
درصد آنها شاغل بوده و براى کســب مهارت بیشتر در 
کالس هاى ما شرکت کرده اند. وى افزود: در نظر داریم 
آموزش ها را به سمت آموزش هاى سفارش پذیرى ببریم 
و رشته هاى جدیدى مانند هنرهاى دیجیتال، هتلدارى و 

بحث صنایع دستى را نیز در بحث آموزش خواهیم داشت.

بهره مندى 60 هزار نفر از 
فرصت هاى مهارتى 

106 پایگاه کمیته امداد، نذورات 
عید قربان را دریافت مى کنند

اســتاندارى اصفهان با صدور اطالعیه اى از بازگشــت 
ســاعات کارى ادارات اســتان اصفهان به روال عادى 

خبر داد.
با صدور اطالعیه اى از ســوى معاونت هماهنگى امور 
اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان، ساعات کار 
دستگاه هاى اجرایى استان از روز اول شهریور ماه به روال 

عادى باز خواهد گشت.
در اطالعیه معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
استاندارى اصفهان آمده است: پیرو برنامه ریزى قبلى در 
خصوص تغییر ساعات ادارى در راستاى کاهش مصرف 
انرژى و با توجه به رفع بخشى از نگرانى ها در مورد قطعى 
برق، ساعات کار ادارى اســتان از اول شهریورماه سال 
جارى  از ساعت 7 تا 14و30 دقیقه و روزهاى پنج شنبه از 

ساعت 7تا 13 و30 دقیقه تعیین مى شود.

حجم آب سـد زاینـده رود بـا 22 درصد کاهش بـه حدود 
221میلیون متر مکعب رسید.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان گفت: ایـن مقدار حدود 15 درصد کل حجم سـد 
زاینده رود است و این رقم نسبت به پارسال 22 درصد و در 

دراز مدت 75 درصد کاهش داشته است.
حسن ساسانى افزود: حجم سد زاینده رود از سال 1350تا 
1397 سـیر کاهشى داشـته که امسـال با کمترین حجم، 

شرایط سختى را تا پایان شهریور رقم زده است. 

مدیرعامل شـرکت عمران شـهر جدیـد فوالد شـهر از 
سـاخت بیش از 31 هزار واحد مسـکونى در مسکن مهر 

فوالدشهر خبر داد. 
حمیدرضا شیروانى گفت: افزون بر 350میلیارد ریال براى 
تکمیل خدمات روبنایى مانند محوطه سـازى، روشنایى 
معابر، آسـفالت خیابان هاى اصلى و فرعـى و همچنین 
توسعه فضاى آموزشى فرهنگى و ورزشى در مسکن مهر 
فوالدشـهر هزینه شده اسـت. وى به توسعه فضاى سبز 
محله هاى مسکن مهر اشاره کرد و افزود: آبیارى فضاى 
سبز با استفاده از شیوه هاى نوین آبیارى و از پساب تصفیه 
شده انجام مى شود. مدیرعامل شرکت عمران فوالد شهر 
گفت: 29 هزار و 500 واحد مسکونى مسکن مهر تعیین 
تکلیف شـده اند و 1500 واحـد نیز در قالـب چهار طرح 

هستند که هنوز تحویل قطعى صورت نگرفته است.

در حالى که طراح حصار سى وســه پل بر موقت بــودن آن تأکید دارد، 
مدیر پایش پل هاى تاریخى استان اصفهان مى گوید نسل بعد مى توانند 

تصمیم دیگرى بگیرند.
محل پایه هاى حصارهاى سى وســه پل براى نصب این حصارها آماده 
شده و حصارکشى این پل تاریخى با مصوبه شــوراى میراث استان در 

حال انجام است.
پیش از این طرحى که با ســتون هاى فلزى و کابل هاى بوکسل ساخته 
شــده بود، در معرض آزمون قرار گرفته و به گفته على فصیحى، مدیر 
پایش پل هاى تاریخى اســتان اصفهان، اشکاالت فنى آن مشخص و 

اصالح شده است.
احمد منتظر، طراح این حصارها نیز معتقد اســت نمونه اجرا شده بسیار 
ضعیف است و باید کشسانى بیشترى داشــته و سیم ها کامًال کشیده و 
ترینگ باشند. این مشکل را فصیحى نیز تأیید کرده و مى گوید: اگر اینطور 

نباشد، جلوه خوبى ندارد و وظیفه حفاظت را نیز انجام نمى دهد.
اما منتظر معتقد اســت این حصارها باالترین امکان برگشت پذیرى را 
دارد و نباید از یاد ببریم این طرح یک طرح موقت است و ممکن است با 
جارى شدن دائمى رودخانه زاینده رود برداشته شود. از طرفى مدیر پایش 
پل هاى تاریخى اســتان مى گوید: این طرح ارتباطى به جارى بودن یا 

نبودن زاینده رود ندارد و مسئله درباره حفاظت از جان آدم هاست.
فصیحى به تیغه هاى کشیده شــده بر روى اتاقک هاى سى وسه پل که 
به زودى برداشته خواهد شد و بعد از مرمت، این اتاق ها با نصب درهاى 
چوبى تبدیل به محل اطالع رسانى گردشگران مى شود اشاره کرد و گفت: 
ممکن است نسل بعدى میراثى ها تصمیم بگیرند این حصارها را برداشته 

و از تکنولوژى دیگرى استفاده کنند.

حصارکشى سى وسه پل موقتى است

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 70 کودك 
از سال گذشته تاکنون در راســتاى اجراى طرح مشک 
(مراقبت مشــارکتى شــیرخواران) به صورت موقت به 

خانواده هاى متقاضى واسپارى شد.
مرضیه فرشــاد افزود: طرح مشک در ســال گذشته به 
صورت پایلوت در ده استان از جمله اصفهان اجرا شد که 
در سال گذشته بالغ بر 57 کودك و در سال جارى تاکنون 
13 کودك به صورت موقت بــه خانواده هاى متقاضى 

کودك واسپارى شده اند.
وى اضافه کــرد: در این طرح، کودکان نوزاد تا شــش

 ساله اى که شرایط فرزند خواندگى ندارند، مجهول الهویه 
و یا داراى والدین و مراقبان بى صالحیت هستند، با تأیید 
بهزیستى و حکم دادگســترى به عنوان «امین موقت» 
به خانواده هاى خّیر و مورد اعتمــاد به صورت مهمان 

سپرده مى شوند.
وى تصریح کرد: این کودکان تــا زمانى که والدین آنها 
پیدا و یا صاحب صالحیت شــوند از مدت شش ماه تا دو 
سال نزد خانواده هاى خّیر به صورت مهمان مى مانند و 
اگر این مدت بیشتر شد به همان خانواده ها براى همیشه 

سپرده مى شوند.

سى ویکم شهریـــور ماه سال 1397، آخریـن فرصت 
براى افتتاح حـساب قرض الحـسنه پس انداز و شرکـت 
در قرعه کشى این دوره از جشنواره قرض الحسنه بانک 

آینده است.
این دوره از جشنواره، مشــابه رویدادهاى پیشین برگزار 
شده توسط بانک آینده، میلیاردها ریال جوایز ارزشمند 

و نفیس براى ده ها هزار نفر از دارندگان حســاب هاى 
قرض الحســنه پس انداز در نظر گرفته شــده اســت. 
این طرح تا سى و یکم شهریور ماه ســال 1397 ادامه 

دارد. 
حداقل موجودى براى افتتاح حساب یا تکمیل موجودى، 
مبلغ یک میلیون ریال و افزایش موفقیت سپرده گذاران 

در قرعه کشى، منوط به ماندگارى وجوه طى دوره است. 
گفتنى اســت؛ جوایز اصلى این دوره شامل 20 کمک 
هزینه خرید واحد مســکونى هرکدام بــه ارزش یک 
میلیارد ریال، 150 دستگاه خودروى سوارى پژو پارس و 
همچنین 200 کمک هزینه خرید صنایع دستى در نظر 

گرفته شده است.

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: مسئوالن 
باالدســتى در مرکز بر این باور هســتند که براى بهره 
بردارى از زندان بــزرگ اصفهان، باید زنــدان فعلى را 

بفروشیم و پول آن را به خزانه واریز کنیم.
اســدا... گرجى زاده در خصوص آخرین وضعیت پروژه 
زندان بزرگ اصفهان اظهار کرد: ما براى ســاخت این 
پروژه با مشکل مصوبات قانونى رو به رو هستیم و گره 
این کار با واگذارى اختیاراتى از سوى دولت، قوه قضائیه و 

مجلس شوراى اسالمى و مسئوالن استانى باز مى شود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر پیشــنهاد مســئوالن 
باالدستى در حوزه تأمین اعتبارات الزم براى بهره بردارى 
از زندان بزرگ اصفهان، فروش زندان فعلى و واریز پول 
آن به خزانه است، افزود: این راهى است که جلوى پاى 
ما گذاشته اند و در استان اصفهان با تراکم باالى زندانى، 

قابلیت اجرایى شدن ندارد.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان با بیان اینکه اگر ما 
زندان فعلى اصفهان را بفروشــیم و پول آن را به حساب 
خزانه واریز کنیم، اصفهان دیگر زندان ندارد، ادامه داد: ما 
نمى توانیم زندان را بفروشیم و به سرمایه گذار بگوییم که 

براى ما زندان بسازد.
وى اضافه کرد: ما در نظر داریم محل فعلى زندان اصفهان 

را با تهاتر واگذار کنیم و به سرمایه گذار نیز اعالم مى کنیم 
که این مکان را به صورت فاز به فاز واگذار خواهیم کرد.

گرجى زاده بــا بیان اینکه روز به روز بــه تعداد زندانیان 
اصفهان اضافه شــده و امروز تعداد زندانیان این زندان 
چهار برابر ظرفیت استاندارد است، تصریح کرد: در حال 
حاضر براى بهبود شرایط موجود در زندان، ایجاد سرپناه  
با جداکردن فضاى آشــپزخانه اى از زندان را در دستور 
کار داریم که با اجراى این طــرح، 4000متر فضا براى 

مددجویان ایجاد مى شود.

طرح شستشــوى فرش ها و دســت بافته هاى یکى از 
مخازن مجموعه ســعدآباد به استاد دانشــگاه کاشان 

واگذار شد.
مدیر روابط عمومى دانشگاه کاشــان با اشاره به اینکه 
این طرح را محمدحســین سیف، اســتاد مرمت فرش 
دانشگاه کاشان اجرا مى کند، گفت: در این طرح، پیش 
از شستشوى فرش ها آسیب شناسى و شناسایى عوامل 
بیولوژیکى، آفت زدایى به روش تدخینى و تهویه پس از 
72ساعت، استحکام  بخش موردى و مورد نیاز، غبارروبى 
با دســتگاه هاى وکیوم تخصصى با فشــار مکش قابل 
تنظیم، تست هاى جابه جایى رنگ الیاف و اندازه گیرى 

PH اجرا مى شود.

محمد خداداد افزود: فرش ها پس از شستشو، به روش 
علمى و خشک شــدن به صورت رولى، با پوشش هاى 
پارچــه اى بســته بندى و پــس از انتقال بــه مخزن 

ضدعفونى مى شوند. 
وى هدف از اجراى این طرح را ســاماندهى و حفاظت 
پیشــگیرانه آثار مخزنى عنــوان کرد و گفــت: تهیه و 
تنظیم شناســنامه تخصصى حفاظتى-مرمتى شامل 
اطالعــات تاریخى،هنرى، نوع، تکنیــک، محل بافت 
و هنرمند بافنــده از دیگــر مراحل اجــراى این طرح 

است.

واسپارى70کودك بدسرپرست به خانواده هاى متقاضى 
90 درصد پروژه هاى نیمه تمام کشور مربوط  به پروژه هایى است که در استان ها اجرا شده است

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان:

31 شهریور؛ آخرین مهلت افتتاح حساب در بانک آینده 

مى گویند زندان را بفروشید و پولش را به خزانه بریزید

طرح شستشوى فرش هاى مخازن مجموعه سعدآباد 
توسط استاد دانشگاه کاشان

173 کیلومتر راه ، 296 واحد مسکن مهر و هشت 
طرح عمرانى در اســتان اصفهان همزمان با هفته 

دولت افتتاح مى شود.
مدیرکل راه وشهرســازي اســتان اصفهان گفت: 
ســاخت باند دوم دامنه – خوانســار- گلپایگان – 
خمین، بزرگراه کاشان –مشهد اردهال – برزك،

 باند دوم ناییــن -انارك، زیار- اژیــه – ورزنه – 
حســن آباد، هرند – کوهپایه، بانــد دوم زواره – 
اردســتان،کمربندي خمینی شــهر – نجف آباد، 
کمربنــدي آران و بیدگل و اتصال بــه جاده قم – 
گرمسار و بهســازي راه اصلی سفید دشت – زرین 
شــهر و قلعه شور –ســه راهی رحیم آباد، از جمله 
طرح هاى بزرگراهی اســتان اســت که با هزار و 
362 میلیارد ریــال هزینه در هفتــه دولت افتتاح

 مى شود.
حجت ا... غالمی افزود: ســاخت پــل غدیر، پل 
زیرگــذر کمربندي خمینی شــهر، پــل زیرگذر 
دهسرخ، پل ساســان در محور خوانسار و پل اژیه 
در محور زیار – اژیه نیز از جمله طرح هایى اســت 
که با 196میلیــارد ریال هزینه به بهــره برداري 

مى رسد.

در هفته دولت به بهره بردارى مى رسد؛ 

افتتاح 19طرح 
اداره کل راه و شهرسازي 

استان اصفهان

ساعات کارى ادارات 
استان به روال عادى 

بازمى گردد

شناسایى 4000 پروژه نیمه تمام در اصفهان 

کاهش 22درصدى حجم 
سد آب زاینده رود

ساخت 31 هزار 
واحد مسکونى در 
مسکن مهر فوالدشهر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
صبح دیروز در نشســت خبرى با اصحاب رسانه ضمن 
اعالم برگزارى بیست و یکمین جشنواره شهید رجایى 
همزمان با هفته دولت در اســتان اصفهان گفت: این 
جشنواره در کشور 14و در اصفهان 20 سال سابقه دارد 
و روز یک شنبه 4 شهریور ماه همزمان با روز کارمند از 
ساعت 16 در تاالر شریعتى دانشــگاه اصفهان برپا و از 

ادارات برتر و کارمندان منتخب تقدیر مى شود.
نعمت ا... اکبرى افزود: در این جشــنواره دستگاه هاى 
اجرایى استان به پنج گروه تقسیم شده اند و 72 دستگاه 
دولتى در آن به رقابت مى پردازند تــا در نهایت از 17 

ارگان تقدیر شود.
وى با بیان اینکه درگذشــته شــهردارى حاضر به وارد 
شدن به این جشــنواره نبود، افزود: خوشبختانه امسال 
شهردارى ها از جمله شهردارى اصفهان هم در جشنواره 

شهید رجایى مورد ارزیابى قرار مى گیرند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
با اعالم بى اطالعى از میانگین ســنى مدیران استان، 

افزود: آمار استانى، مدیران و مسئوالنى که قانون منع 
به کارگیرى بازنشستگان شامل حال آنها مى شود، به 

دست آمده اما این آمار چندان قابل توجه نیست.
وى ضمن تأکید بر اینکه دولت به دنبال ایجاد فرصت 
شغلى است نه ایجاد شــغل در خودش، تصریح کرد: از 
فضاى مطلوبى در بحث کسب و کار برخوردار نیستیم 
اما رویکرد دولت چابک سازى امور  در این حوزه است 
و در همین راســتا در آزمون اســتخدامى اخیر که  15 
هزار نفر از اســتان اصفهان در آن شرکت کردند، حدود 
800 نفر به آموزش و پرورش و کمتر از 30 نفر در سایر 
ادارات مانند اوقاف و امور خیریه و راه و شهرسازى جذب 

مى شوند.
اکبرى با اشــاره به تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 
ســال 97، عنوان کرد: بر مبناى این قانون، دولت باید 
پروژه هاى نیمه تمام را به بخش خصوصى واگذار کند، 
به همین دلیل در سال جارى 355 پروژه دولتى به ارزش 
پنج هزار میلیارد تومان به مردم واگذار مى شود البته از 70 
هزار پروژه نیمه تمامى که در کشور وجود دارد، تنها10 
درصد ملى و مابقى اســتانى است که چهارهزار مورد از 

آنها در استان اصفهان هستند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
تصریح کرد: ممکن اســت برخى از پــروژه هاى نیمه 
تمام در اصفهان چندان جنبه اقتصادى نداشته باشند به 
همین منظور براى جذب سرمایه گذار، 5 امتیاز شامل وام 
کم بهره، تغییر کاربرى، خرید تضمینى محصول،  معافیت 

مالیاتى و بیمه اى براى آنها در نظر گرفته شده است.
وى با تأکید بر اینکه نقدینگى موجــود در بانک هاى 
اصفهان مى تواند پروژه ها را کامــل کند، اضافه کرد: 
865 هزار میلیارد تومان مجموع ســپرده هاى مردمى 
در بانک ها بــوده که از این میــزان 5 درصد مربوط به 

اصفهانى هاست.
وى در ارتباط با آخرین وضعیت سد کوهرنگ هم خاطر 
نشان کرد: دولت در ســال جارى 81 درصد از اعتبارات 
پروژه هاى آبى را تخصیص داده و عالوه بر آن34 میلیارد 
تومان کمک بالعوض براى بخش خصوصى اى که این 
پروژه را تقبل کند در نظر گرفته تا سیاست هاى اقتصاد 
مقاومتى در راســتاى مشــارکت مردمى بیشتر تحقق 

یابد.

محیا حمزه
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بازیگران سینماى انگلیس براى ایفاى نقش در سریالى 
تاریخى وارد کشور مى شوند.

تهیه کننده «نفوذ»گفت: ادامه تصویربردارى ســریال 
«نفوذ»  به کارگردانى و نویسندگى جواد شمقدرى در 
منطقه غرق آباد حد فاصل ساوه و همدان در حال ضبط 
اســت و تا به امروز بیش از 60 درصد کار، فیلمبردارى 

شده است.
محسن على اکبرى افزود: در حال حاضر عوامل تولید 
صحنه  هاى کردستان را ضبط مى کنند و همزمان تدوین 
موازى این سریال توسط مهدى اسدى و زیر نظر شهریار 

بحرانى در حال انجام است.
وى تصریح کرد: تا چند هفته آینده شش بازیگر مطرح 
ســینماى انگلیس براى ایفاى نقش شــخصیت هاى 
آمریکایى در سریال «نفوذ» به پروژه اضافه مى شوند 

که در حال هماهنگ کردن سفر آنها به ایران هستیم.
داستان این ســریال به ســال 57 مربوط مى شود و به 
مدت هشــت ماه در مقطع انقالب، نفوذ آمریکایى ها 
را در عرصه هاى مختلف نظــام پهلوى و بحث قانون 
کاپیتوالسیون نشــان مى دهد. در مجموع این سریال 
دخالت هاى آمریکا در ایران را نشــان مى دهد و قانون 

کاپیتوالسیون را زیر سئوال مى برد که این چه قانونى 
بود که به نفع آمریکایى ها تصویب شده بود که هر کارى 
مى خواستند در کشــور ما انجام مى دادند. تمام مباحث 
مطرح شده در سریال بر اســاس مستندات تهیه شده 
است. دو قشر در انقالب اســالمى ایران تأثیر بسیارى 
داشتند جوانان و دانشجویان که در این سریال در قالب 
ملودرام و داستان هاى مجزا به آنها نگاه خاص و ویژه اى 
شده است. این احتمال وجود دارد تا نسخه سینمایى این 

اثر هم تولید شود.
«نفوذ» در ســه فاز پیش بینى شــده، فاز یک از پیش 

از انقالب شروع مى شود و تا تســخیر النه جاسوسى 
را روایت مى کند. فاز هاى بعدى هــم به حوادث حین 
گروگانگیرى تا کودتاى نوژه و آغاز جنگ تحمیلى که با 
حمایت آمریکا صورت گرفت، مى پردازد و تولید فاز اول 

دو سال به طول مى انجامد.
احمد نجفى (پرویز)، حمید گودرزى (نفیســى)، صالح 
میرزاآقایى (سرهنگ شریف زاده)، شهره لرستانى (مادر 
محبوبه)، از جمله بازیگران ایرانى این سریال و «فیلیپ 
ساترکین» (مایکل مترینکو)، «سامى بابو» (چارلز جونز) 

از بازیگران خارجى این سریال هستند.

ادامه تصویربردارى سریال «نفوذ» با حضور بازیگران مطرح 

انگلیسى ها در سریال ایرانى بازى مى کنند

کاوه خداشناس، بازیگر تلویزیون و تئاتر ایران است که فعالیت هنرى خود را از سال 1378 با تئاتر «هدهد» 
آغاز کرده و در حال حاضر سریال «پدر» با بازى وى از شبکه 2 سیما پخش مى شود.

خداشناس در مورد کاراکتر «محسن» در ســریال «پدر» به «صبا» گفت: از ابتدا قرار بود این شخصیت در 
سیناپس اولیه سورپرایزهاى عجیبى براى مخاطب داشته باشد ولى بنا به شرایطى قرار شد این اتفاقات رفته 

رفته در جریان داستان نشان داده شود.
وى ادامه داد: نقش «محسن» جزو نقش هاى الیه اى قصه است که در ابتدا این نقش یک 
تصورى در ذهن مخاطب به وجود مى آورد، ولى رفته رفته ابعاد جدیدى از این کاراکتر 
براى بیننده نمایش داده مى شــود که این اتفاقات و حواشى براى خود من جذابیت 

خاصى داشت.
بازیگر ســریال «پدر» در خصوص اینکه آیا در ادامه ماجرا نقش «محسن» با 
حواشى بیشترى روبه رو مى شود یا خیر افزود: مسلمًا فیلم یک داستان است و 
در هر داستانى یکسرى اتفاقات جذاب وجود دارد و این نقش هم از این قاعده 

مستثنى نیست.
خداشناس در خصوص علت حضور بیشــتر در تلویزیون گفت: من ابتدا کار 
خود را با ســینما آغاز کردم و براى مدتى به دالیلى از بازیگرى دور ماندم و 
سال 85 با تلویزیون دوباره برگشتم، ولى علت حضور بیشتر در تلویزیون 
را مى توان به نبود پیشنهادهاى جذاب سینمایى هم ربط داد. من پیشنهاد 
سینمایى داشتم اما یا جذاب نبوده یا در همان زمان درگیر سریال بودم و 
مجال حضور در سینما را نداشتم، ولى براى هر بازیگرى حضور در سینما 
و تلویزیون، هم به دلیل بُعد هنرى و هم به علت مخاطب بسیار جذاب 
است، چون سینما یک مدیوم هنرى دارد و تلویزیون یک بعد دیگر و البته 
تئاتر هم در کنار سینما و تلویزیون براى من بسیار جذاب است و از آن 

غافل نمى شوم و سالى دو اجرا را سعى مى کنم داشته باشم.

بازیگر سریال «پدر»: 

منتظر اتفاقات جذاب ترى از 
نقش «محسن» باشید

مجموعــه نمایشــى «دوقلوهــا» بــه کارگردانى 
جمشــید بیات تــرك و تهیــه کنندگــى مهدى 

بصیرى وارد فــاز تولید شــده و در تهــران مقابل 
دوربین رفت.

على فروتن، محمد مسلمى و حمید گلى که حدود دو 
دهه اســت در تلویزیون با عنوان عموهاى فیتیله اى 
شناخته مى شوند پس از مدت ها با مجموعه تلویزیونى 
«دو قلوها» به تلویزیون مى آیند و این روزها به همراه 
بازیگرانى دیگر مقابل دوربیــن این مجموعه نقش 

آفرینى مى کنند.
«فیتیله اى ها» قرار اســت در مجموعه «دوقلوها» 
حضورى متفاوت تر از قبل داشــته باشــند و این بار 
خالف گذشته در قالب یک مجموعه نمایشى با قصه 
و شخصیت هایى جدید به شــبکه 2 مى آیند، در کنار 
آنها بازیگران سینما و تلویزیون نیز در این مجموعه 

ایفاى نقش مى کنند.
مجموعه تلویزیونى «دو قلوها» کارى از گروه کودك 
و نوجوان شبکه 2 با مشارکت وزارت بهداشت تهیه 

و تولید مى شود.

بعد از پخش قسمت اول مسابقه «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار با اندکى دقت 
متوجه مى شویم که این برنامه از نظر دکور، ساختار، محتوا، اجرا و بسیارى از موارد یک 
کپى بردارى ساده از فیلم سینمایى «میلیونر زاغه نشین» ساخته سینماى هند است، فیلمى 

که در زمان خود با استقبال زیادى رو به رو شد!
از تشابهات این دو مى توان به نحوه اجراى بازیگر فیلم و محمدرضا گلزار اشاره کرد که 
حتى در نحوه پرسیدن ســئوال و حتى در ایجاد فرصت ها به شرکت کننده کپى  بردارى 

شده است!

با وجود تبلیغات و خبرهایى که از برنامه «برنده باش» منتشــر شــده بود، توقع دیدن 
برنامه اى جذاب براى مخاطبان وجود داشت ولى باز هم برنامه هاى ما با کپى بردارى از 

برنامه ها و فیلم هاى غربى و شرقى نتوانستند ایده پردازى درستى داشته باشند! 
گویا هاشم رضایت، تهیه کننده این مسابقه نیز عالقه خود را به سینماى هند در ساخت 
برنامه ها نمى تواند نادیده بگیرد که جز «برنده باش»، برنامه «دورهمى» هم در فصل 
اول از یک برنامه هندى کپى بردارى شــده بود و در شروع برنامه با حاشیه هاى زیادى 

روبه رو شد!

بازگشت عموهاى فیتیله اى با «دوقلوها»

کپى بردارى «برنده باش» از یک فیلم هندى!

رامین بحرانى، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانى-آمریکایى، سریال «بورن» را مى سازد.
شبکه USA Network به طور رسمى اعالم کرده اســت که روایت سریالى مجموعه فیلم هاى اکشن-
جاسوسى پرطرفدار «جیسون بورن» با عنوان «تریدستون» در این شبکه تلویزیونى ساخته خواهد شد. «تیم 
کرینگ»، نویســندگى و تهیه کنندگى این سریال را بر عهده داشــته و رامین بحرانى نیز اپیزود پایلوت آن را 

کارگردانى خواهد کرد.
اگر چه امروزه همه سینمادوستان شخصیت «جیسون بورن» را با نام «مت دیمون» مى شناسند اما نقش این 
جاسوس مشهور را ابتدا «ریچارد چمبرلین»، 14سال قبل از دیمون و در یک اقتباس سریالى از رمان «هویت 

بورن» نوشته «رابرت الدالم» بر عهده داشــت تا اینکه مت دیمون در سال 
2002 در فیلمى به کارگردانى «داگ لیمان» و با همین عنوان، نقش 

«جیسون بورن» را بر عهده گرفت.
دیمون در سه فیلم دیگر نیز در نقش «جیسون بورن» حاضر 
شد اما بعد از بازى در این نقش در فیلم «جیسون بورن» در 
سال 2016، اعالم کرد که به هیچ عنوان در قسمت ششم 
این مجموعه فیلم بازى نخواهد کرد. بدین ترتیب داستان 
جیسون بورن از روش هاى دیگرى براى توسعه استفاده 
کرده که یکى از آنها ساخت همین سریال جدید خواهد بود.

این ســریال در مورد عملیات فوق ســرى ســیا بــا عنوان 
«تریدستون» خواهد بود که بعدها باعث شکل گیرى شخصیت 

و ماجراهاى جیسون بورن شد و داستان چندین مأمور مخفى 
این پروژه در سراسر دنیا را دنبال خواهد کرد که بعد 

از مدت ها دور بودن از عملیات هاى سرى 
به یکباره مأموریت هایى دیگر دریافت 

مى کنند.

«جیسون بورن»
این بار زیر دست کارگردان ایرانى 

نقش 2002 در فیلمى به کارگردانى «داگ لیمان» و با همین عنوان،
«جیسون بورن» را بر عهده گرفت.

دیمون در سه فیلم دیگر نیز در نقش «جیسون بورن» حاضر 
نقشدر فیلم«جیسون بورن» در این بازى در شد اما بعد از
در قسمت ششم که به هیچ عنوان کرد 6سال 2016، اعالم
این مجموعه فیلم بازى نخواهد کرد. بدین ترتیب داستان 
جیسون بورن از روش هاى دیگرى براى توسعه استفاده 
کرده که یکى از آنها ساخت همین سریال جدید خواهد بود.

این ســریال در مورد عملیات فوق ســرى ســیا بــا عنوان 
«تریدستون» خواهد بود که بعدها باعث شکل گیرى شخصیت 
داستان چندین مأمور مخفى و ماجراهاىجیسون بورن شد و

این پروژه در سراسر دنیا را دنبال خواهد کرد که بعد 
از مدت ها دور بودن از عملیات هاى سرى 

یکباره مأموریت هایىدیگر دریافت  به
مى کنند.

فیلم «کوین اسپیسى» 
در اولین روز 

تنها 126 دالر فروخت!

«باشــگاه پســران میلیاردر» کمترین فروش 
افتتاحیه کارنامه بازیگر بدنام هالیوود را رقم زد.

درام جنایى و مستقل «باشگاه پسران میلیاردر» در 
سکوت خبرى از روز جمعه در ده سینما در سراسر 
آمریکا روى پرده رفت و در اولین روز اکران تنها 
126 دالر به دست آورد، در حالى که از ماه گذشته 

در قالب VOD توزیع شده است.
 به گزارش «هالیوود ریپورتر»، متوســط فروش 
فیلم در هر سینما 12/60 دالر بود. این یعنى فیلم 
جدید «کوین اسپیسى»، بازیگر بدنام هالیوود با در 
نظر گرفتن متوسط قیمت بلیت سینما در آمریکا 
که اکنون 9/27 دالر اســت، حتى اندازه دو بلیت 

هم در یک سینما فروش نداشت.
«باشــگاه پســران میلیاردر» از روى ماجراهاى 
باشگاهى به همین نام ســاخته شده است که در 
دهه 1980 در کالیفرنیا خبرساز شد. داستان درباره 
گروهى پسر ثروتمند است که تصمیم مى گیرند با 
یک کلک به پول فراوان دست پیدا کنند، اما تالش 
آنها عواقبى مرگبار به همراه دارد. اسپیسى نقش 
«ران لوین» قمارباز بورلى هیلز را بازى مى کند.  

سرنوشت «باشگاه پسران میلیاردر» از پاییز پیش 
که اسپیسى در آمریکا و بریتانیا توسط چند مرد به 
سوء استفاده جنسى متهم شد، در هاله اى از ابهام 
قرار داشــت.  «نتفلیکس» و «ام آر سى» او را از 
سریال «خانه پوشالى» اخراج کردند، در حالى که 
«ریدلى اسکات» در حرکتى بى سابقه، تنها چند 
هفته پیش از اکران تریلر «تمام پول هاى دنیا»، 
صحنه هاى مربوط به کوین اسپیســى را از فیلم 
آماده نمایش خود حذف و «کریستوفر پالمر» را 

جایگزین او کرد.

«به وقت شام» 
به سوریه رسید

فیلم ســینمایى «به وقت شــام» به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا در ابتداى راه اکران بین المللى، 
از 2 شهریور به مدت یک هفته در سوریه به نمایش 
در خواهد آمد. این فیلم ســینمایى که با سه زبان 
بین المللى ساخته شده است در پنج شهر دمشق، 
حلب، دیرالزور، حمص و الذقیه به صورت گسترده 
اکران خواهد شد.  پیش از این، اکران جدیدترین اثر 
ابراهیم حاتمى کیا در کشورهاى کره، ژاپن، عراق 

و لبنان قطعى شده بود. 
هادى حجازى فر و بابک حمیدیان، بازیگران اصلى 
این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعى از بازیگران 

سورى و لبنانى نیز در فیلم ایفاى نقش مى کنند.
«به وقت شام» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا 
و تهیه کنندگى محمد خزاعى با اســتقبال مردم 
در سراسر کشور توانســت فروش 14 میلیاردى 

را تجربه کند.

 تدوین 
شهریار 

کاپیتوالسیون نشــان مى دهد. در مجموع این سریال 
دخالت هاى آمریکا در ایران را نشــان مى دهد و قانون 

اثر هم تولید شود.
«نفوذ» در ســه فاز پیش بینى شــده، فاز یک

کاوه خداشناس، بازیگر تلویزیون و تئاتر ایر
آغاز کرده و در حال حاضر سریال «پدر» با با
خداشناس در مورد کاراکتر «محسن» در سـ
سیناپس اولیه سورپرایزهاى عجیبى براى مخ
رفته در جریان داستان نشان داده شود.
وى ادامه داد: نقش «محسن

تصورى در ذهن مخاطب
براى بیننده نمایشد

خاصى داشت.
بازیگر ســریال
حواشى بیشترى
در هر داستانى
مستثنى نیست
خداشناس در
خود را با سـ
5سال 85 با
را مى توان
سینمایى
مجال ح
و تلویزی
است، چ
تئاتر هم
غافلن

باز

منتظر اتف
نقش «

فیلمبردارى «زیر نظر» به کارگردانى مجید صالحى و تهیه کنندگى محمد شایسته از هفته گذشته در تهران آغاز 
شده است. رضا پرستش مشهور به «مسى ایران» که به دلیل شباهت چهره اش به «لیونل مسى»، فوتبالیست 
آرژانتینى مورد توجه قرار گرفته قرار است در نخستین تجربه سینمایى اش جلوى دوربین مجید صالحى در فیلم 
سینمایى «زیر نظر» برود تا دنیاى بازیگرى را هم تجربه کند. رضا عطاران، امیر جعفرى، آزاده صمدى، سروش 
جمشیدى و مهران احمدى از بازیگران فیلم هستند. «زیر نظر» یک کمدى پر بازیگر است و به زودى دو بازیگر 

مطرح دیگر نیز به فیلم اضافه مى شوند.

«مسى» همبازى رضا عطاران شد!

ر ز و زو و ر ز پر ر ر ز م رن ز ز ن هر و
مطرح دیگر نیز به فیلم اضافه مى شوند.
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نصف جهان گزارش اخیر ســایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در مورد نبرد تیم هاى ایرانى و قطرى، باعث شد تا 

داغ و حسرت هواداران سپاهان دوباره زنده شود.
دیدارهــاى مرحله یک چهارم نهایى مســابقات لیگ 
قهرمانان باشگاه هاى آســیا از هفته آینده آغاز مى شود 
که نماینــدگان ایران باید به مصــاف تیم هاى قطرى 
 (AFC) بروند. سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا
در گزارشى، به بررسى چهار دیدار خاطره انگیز تیم هاى 

ایرانى و قطرى اشاره کرد که در زیر آمده است:

سپاهان 2- الســد4 (یک چهارم نهایى 
(2011

پس از اینکه باشــگاه ســپاهان در دیدار رفت به دلیل 
استفاده از بازیکن غیر مجاز (رحمان احمدى) 3 بر صفر 
بازنده اعالم شد، باشگاه قطرى مدعى اصلى صعود به 
مرحله بعدى به شمار مى رفت. سپاهان در دیدار برگشت 
مرحله یک چهارم نهایى سال 2011 در قطر نزدیک بود 
یکى از بهترین بازگشــت هاى تاریخ مسابقات را رقم 

بزند، اما در پایان نتوانست به این مهم برسد.
سپاهان پس از هفت دقیقه توانست قفل دروازه السد را 
در دوحه بشکند. هر چند مشخص بود که نماینده ایران 
واقعًا به این باور رســیده که مى تواند عقب افتادن قابل 
مالحظه را برگرداند. پیش از پایان نیمه نخست، حسن 

اشجارى بازى را در سکوت ورزشگاه جاسم بن حمد، 2 
بر صفر به سود سپاهان کرد.

ســپاهانى ها در نیمه دوم، سراســیمه بــازى کردند و 
موقعیت هاى خود را از دســت دادند. حمالت بیش از 
حد این تیم باعث شد «مامادو نیانگ» در دقیقه 86 با 
یک شوت محکم، براى السد گلزنى کند تا نماینده قطر 
با پیروزى 4 بر 2 در مجموع، بــه مرحله نیمه نهایى راه 
یابد. آن سال السد قهرمان آسیا شد و تا مقام سومى جام 
باشــگاه هاى جهان هم پیش رفت. زردهاى اصفهان 
هنوز در حســرت آن ســال هســتند که مى توانستند 

قهرمان آسیا شوند.

فوالد 2 - الســد 2 (یک هشــتم نهایى 
(2014

در مرحله یک هشــتم نهایى ســال 2014 هم شاهد 
تالشى براى یک بازگشــت هیجان انگیز بودیم. فوالد 
در دیدار رفت یک تساوى بدون گل در خانه السد کسب 
کرد و امیدوار به حمایت هواداران خود در بازى برگشت 
بود. السد اما در 30 دقیقه اول بازى برگشت، 2 بر صفر 

از فوالد پیش افتاد تا هواداران میزبان را شوکه کند.
در دقیقه 77، «شــیمبا»، مهاجم برزیلى فوالد دروازه 
السد را باز کرد تا اختالف را به حداقل برساند و به تیمش 
کورســوى امیدى بدهد. او ده دقیقه بعد دوباره گلزنى 

کرد تا فوالد براى صعود به یک چهــارم نهایى تنها به 
یک گل نیاز داشته باشــد. با وجود تالش بسیار فوالد، 
آنها از به ثمر رساندن گل ســوم بازماندند و از رقابت ها 
حذف شدند، اما سرشان باال بود. از آن به بعد فوالد تنها 
یک بار به لیگ قهرمانان آسیا رسیده است. آن هم در 

سال 2015 که نتوانستند از گروه خود صعود کنند.

3 (دور گروهى  پرســپولیس3 – لخویا
(2015

بســیارى از بازیکنانى که امســال در دیدار الدحیل - 
پرســپولیس به میدان رفتند، در جدال لخویا (الدحیل 
فعلى) با پرســپولیس در ســال 2015 بازى کرده اند. 
پرسپولیس لیگ قهرمانان آســیاى این سال را با یک 
پیروزى قاطع 3 بر صفر آغاز کرد. محسن بنگر پس از 
گذشت یک ساعت از آغاز بازى، دروازه لخویا را گشود. 
هادى نوروزى شش دقیقه بعد اختالف را دو برابر کرد 
و محمد نورى هفت دقیقه به پایان بازى، پرسپولیس را 
3 بر صفر پیش انداخت. نوروزى هشت ماه پس از این 
مسابقه به دلیل ایست قلبى درگذشت و بنگر و نورى، 

پرسپولیس را ترك کردند.
دو ماه بعد و در دیدار برگشــت دو تیم، لخویا در دوحه 
با استفاده از ضد حمالت چشمگیرى که اجرا مى کرد، 
انتقام شکســت 3 بر صفر را با پیروزى با همین نتیجه 

گرفت. «یوسف المســاکنى»، «نام تائه هى» و «على 
خفیف»، ســه گل لخویا را به ثمر رساندند. هر سه این 
بازیکنان در الدحیل حضور دارند، اما المساکنى به دلیل 
مصدومیت از ناحیه ربــاط صلیبى، نمى تواند این تیم را 

همراهى کند.

لخویا 2 - اســتقالل خوزســتان یک 
(یک هشتم نهایى 2017)

استقالل خوزستان پس از قهرمانى در لیگ برتر ایران 
که پنج سال بعد از تأســیس این باشگاه به دست آمد، 
عملکرد خوبى در لیگ قهرمانان آســیاى سال 2017 
از خود نشان داد و موفق شــد به مرحله حذفى راه یابد. 
استقالل خوزســتان در دیدار رفت مرحله گروهى در 
اهواز مقابل لخویا (پیش از ادغام با الجیش و تبدیل به 

الدحیل) به تساوى یک بر یک رسید.
در بازى برگشــت هم «آلویس نانگ» خیلى زود براى 
نماینده ایران گلزنى کرد تا تماشاگران باور کنند پیروزى 
براى این تیم ممکن اســت. «نام تائه هى» و «موعظ 
على» در اواخر نیمه اول گلزنى کردند تا لخویا از حریف 
خود پیش بیافتد و صدرنشــینى خود را در گروه قطعى 
کند. اســتقالل خوزستان موفق شــد به مرحله حذفى 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه یابد، اما در این مرحله 

پس از شکست مقابل الهالل حذف شد.

سالى که زردها مى توانستند قهرمان آسیا شوند

AFC داغ سپاهان را زنده کرد

رسانه هاى یونانى با انتشار اخبارى پیرامون قطعى 
شدن انتقال یکى از دو ملى پوش ایرانى المپیاکوس 
از احتمال بازگشــت دوباره این بازیکن به ایران 

خبر دادند.
یک روز بعد از اینکه نام احســان حــاج صفى از 
فهرســت اروپایــى المپیاکــوس خارج شــد تا 

رســانه ها از خروج ملى پوش 
ایرانى از جمــع بازیکنان 
«پدرو مارتینز» خبر بدهند 
سایت SDNA دیروز در 
اخبار تکمیلى خود مدعى 

شد این بازیکن با تیم آینده اش به توافق رسیده و به 
صورت رسمى از باشگاه المپیاکوس جدا مى شود.

در گزارش SDNA آمده است: «گفته مى شود 
این تیم، هم مى تواند اروپایى باشــد هم باشگاه 
ســابق او در ایران یعنى سپاهان اصفهان که خبر 

دقیقى در این خصوص منتشر نشده است.»
با این اخبار به نظر مى رســد باشگاه اصفهانى که 
از همان دقایق اولیه منتشر شدن احتمال جدایى 
احسان پیگیر مذاکرات با او براى بازگشت به نصف 
جهان بود، حاال جدى تر به عقد قرارداد با ســتاره 
سال هاى گذشــته خود فکر مى کند. این انتقال 
مى تواند بزرگ ترین جابه جایى تابستان فوتبال 
ایران باشد چون با حضور احسان 

حاج صفى در جمع سپاهانى ها، امیر قلعه نویى 
بدون شک مهره اى را در اختیار خواهد داشت که 
مى تواند راه قهرمانى را براى او در بازگشت به 

جمع زردپوشان هموار کند.
احســان حاج صفى از آن دســت بازیکنانى 
اســت که امیر قلعه نویى اعتقــاد خاصى به 
توانایى هاى او دارد. ملــى پوش چپ پاى 
ایران در دو قهرمانى که امیر با ســپاهان در 
لیگ برتر به ثبت رساند یکى از کلیدى ترین 
مهره هاى او قلمداد مى شد تا جایى که بعد از 
کوچ این مربى به تراکتورسازى نیز شاگرد خود 
را به بهانه خدمت ســربازى با خود به تبریز برد و 
همواره تمایل زیادى براى همکارى دوباره با او در 

تیم هاى تحت هدایتش داشت.
البته آخرین اخبار پیرامــون این بازیکن به تمایل 
چند باشگاه بزرگ دیگر ایرانى عالوه بر سپاهان 
برمى گردد که در این روزها تمــاس هایى با او و 
مدیربرنامه هایش برقرار کرده اند اما احســان که 
هنوز تصمیمى براى ترك اروپا نگرفته از پاســخ 
به این پیشنهادات طفره رفته است گرچه از نصف 
جهان خبر مى رسد پیشنهادى که سپاهانى ها به 
این بازیکن ارائه داده اند به قدرى وسوســه انگیز 
است  که مى تواند دوباره او را به عنوان کاپیتان این 

تیم در لیگ هجدهم معرفى کند.
نصف جهان در مورد نفت تهران قلم فرسایى هاى 
زیادى شــده و حتمًا گزارش هایى در مورد سقوط 
این تیم به دسته سوم خوانده اید.  بى تردید براین 
باوریم اگر عزمى براى تیمدارى وجود داشته باشد 
هنوز فرصت براى جلوگیــرى از خلق  یک فاجعه  
دیگر در قبال نفت بزرگ تهران باقى اســت و اگر 
هم بنا بر سقوط به دسته سوم باشد آیا در قبال دیگر 
تیم هایى که در دو هفته نخست غایب بوده و در 
هفته سوم هم شــاید بازى نکنند چنین تصمیمى 
اتخاذ مى شــود؟ مهمتر اینکه آیا از مســئوالن 
و متولیان  نفت کســى براى تیمــدارى و یا حل 
بحران و جلوگیرى از سقوط تیم ریشه دار نفت به 
لیگ 3 ورود مى کند و طــى روزهاى آتى اقدامى 

خواهد شد؟
با سقوط نفت، تکلیف طلبکارانى که به حق و حقوق 
خود نرسیده و در صورت تیمدارى امید بیشترى به 
وصول مطالبات داشتند چه مى شود؟! آنهایى که 
قرارداد بســته و به عنوان مربــى و بازیکن تحت 
قرارداد نفت بودند چه گناهى کرده اند که قربانى 
تصمیمات اشتباه شوند. به راستى چرا نفت فقط در 

تهران نباید تیمدارى مى کرد و چرا دیگر تیم هاى 
دولتى در تهران از بودجه دولتــى بهره مند بودند 
و این تیم بــا امکانات و بازیکن ســاز باید قربانى 
مى شــد و اصوًال چرا در بحث واگــذارى نفت به 
بخش خصوصى تا این حد شاهد تصمیمات عجیب 
و پرماجرا بودیم. مسببان این فاجعه و این بحران 
باورنکردنى چه کسانى هستند؟ چرا نفت که در جام 
جهانى چهره هایى چون بیرانوند، امیرى، پورعلى 
گنجى و... را داشت و در پرسپولیس و استقالل هم 
ســتاره هایش حرف اول را در تیم مى زنند باید به 

این سرنوشت تلخ دچار شــود؟! آنها که نفت را به 
این حال و روز نشاندند امروز چرا پاسخگو نیستند؟ 
حاال وقت آن است رسانه ها، عادل فردوسى پور و 
نفتى هایى که عشقشــان و یا حداقل حق و حقوق 
خود را در ورطــه نابودى مى بینند فــارغ از حب و 
بغض ها بیایند و این ماجرا که ناگفته هاى بسیار دارد 

را واکاوى کنند تا سره از ناسره تشخیص داده شود.
از خواب بیدار شــوید لطفاً . این نفت نیست که به 
دســته ســوم مى رود بلکه نیم قرن از تاریخ یک 

باشگاه و بخشى از فوتبال ماست.

 دیروز پستى درباره جواد خیابانى، گزارشگر معروف 
فوتبال ایران در فضاى مجازى منتشــر شــد که 

نگرانى هاى زیادى را به وجود آورد.
جواد خیابانى، گزارشگر و مجرى معروف تلویزیون 
چند روزى است در بیمارســتان بسترى است و روز 
جمعه براى دومین بار تحت عمل جراحى قرار گرفت. 
دیروز اما در فضاى مجازى عکسى از خیابانى منتشر 

شد که متنى حاوى درگذشت او داشت. 
خیابانــى در این رابطــه به «ورزش ســه» گفت: 
«بله از دیشــب متوجه شــدم که در اینستاگرام و 
تلگرام خبر مــرگ من را منتشــر کــرده و حتى 
برایم اعالمیه درســت کرده اند. اما به مردم عزیز 

مى گویم که من هنوز زنده هستم.»
مجرى و گزارشگر محبوب تلویزیون درباره شرایط 
ســومین عمل جراحى اش که قرار اســت ظرف 
روزهاى آینده انجــام شــودافزود: «روز جمعه یا 
شــنبه قــرار اســت جراحــى کنــم. در حــال 
حاضــر پزشــکان معتقدند فشــار خونــم کمى 

باالست و دارند آن را کنترل مى کنند.» 
او درباره عکســى که از او در فضاى مجازى منتشر 
شده هم گفت: «این عکس نشان مى دهد که من 
مرده ام... مرا کشــتند و دفن هم کردند! این عکس 
را از جراحى اول برداشــته اند و بعد از ریکاورى در 

ICU است.»

نصف جهــان طبق گزارش رســانه ها، هواداران 
متعصب التزیو واکنش تنــدى به حضور بانوان 
در جایگاه کوروانورد در استادیوم المپیکو نشان 

دادند.
 التزیو در اولین هفته ســرى A بــا نتیجه 2-1 
مغلوب ناپولى شــد تا شــروع ضعیفــى در این 
فصل لیگ ایتالیا داشــته باشــد و این شکست

 با واکنش تند هواداران متعصب بیانکوچلســتى 
مواجه شد.

 جایگاه کوروانورد که مربوط به هواداران افراطى 
و متعصب تیم هاى ســرى A اســت، با انتشار 
بیانیه اى از هوادارانى که براى قرارهاى عاشقانه 
خود راهى اســتادیوم شده درخواســت کرد به 
ردیف هاى عقب تر بروند و روى این صندلى ها 
قرار نگیرند تا آنها بتوانند با تمام وجود تیم مورد 

عالقه خود را تشویق کنند.
در ایــن اعالمیه آمده اســت: «کوروانورد براى 
ما جایگاه مقدســى بوده و محیطــى با کدهاى 
نانوشته هستند که باید مورد احترام همگان قرار 
گیرند که شــامل چند ردیف اول است و همانند 
سنگر براى ما محسوب مى شوند. پس ما اجازه 
نمى دهیم همسران یا نامزدهاى شما روى این 
صندلى هــا بنشــینند و از آنها مــى خواهیم به 
ردیف 10 به بعد بروند. هر کسى که استادیوم را
 به عنوان یک جایگزین بــراى پیاده روى هاى 
عاشــقانه در ویال بورژگــه انتخاب مــى کند،
مــى تواند به ســایر نقــاط اســتادیوم المپیکو

 برود!»

فوتبال ایران به خصوص در یکى دو فصل اخیر در 
جذب بازیکن خارجــى عملکرد به مراتب بهترى 
نسبت به قبل داشته هرچند بازیکن بزرگى هنوز به 

فوتبال ایران نیامده است.
دیروز هــم یــک خبــر جالــب روى خروجى 
خبرگزارى ها جلب توجه مى کــرد: «بالوتلى در 
برزیل!» البته که این یک تیتر ژورنالیستى است 
چرا که «ماریو بالوتلى» یا همان سوپر ماریو فوتبال 
ایتالیا این روزها احتماًال در تیم نیس فرانسه حضور 
دارد. اما این خبر در کمال تعجب خبرى در ارتباط 
با نقل و انتقاالت فوتبال ایران است و از انتقال یک 
بازیکن خارجى به تیم صنعت نفــت آبادان خبر 
مى دهد. لقب نفتى هــاى آبادان در فوتبال ایران 
برزیل است و نویسنده خواســته از این موضوع 
در جذاب کردن تیترش اســتفاده کند. اما جالب 
اینجاست که بازیکنى که به صنعت نفت پیوسته 
است تشابه اســمى با یکى از سرشــناس ترین 

بازیکنان فوتبال جهان یعنــى ماریو بالوتلى دارد 
اما او نیست. این بازیکن «جاناتان بالوتلى» است 

و قرار است در تیم صنعت نفت آبادان بازى کند.
نکته جالب تر اینکــه صنعت نفت قبل از بالوتلى، 
یک بازیکن خارجى دیگر هــم به خدمت گرفته 
است: «میشل پالتینى»! البته این میشل پالتینى 
نیز با آن میشل پالتینى بزرگ که زمانى کاپیتان 
تیم ملى فرانســه و بازیکن یوونتوس بود و یکى 
از بهترین هاى جهان به شــمار مــى آمد تفاوت 
دارد. این پالتینى که با «پائولو ســرجیو»، مربى 
پرتغالى صنعت نفت به ایران آمد اصلیتى پرتغالى 
مانند «کارلوس کى روش»، ســرمربى تیم ملى

دارد.
راستى صحبت از کارلوس کى روش شد؛ یادمان 
باشد در تیم ســپاهان هم بازیکنى برزیلى به نام 
«کى روش» بازى مى کند و البته اسم کوچکش 

«استنلى»  است.

مدیرعامل پرسپولیس واکنش جالبى به 
شایعه جدایى اش از باشگاه پرسپولیس 
داشته. گرشاسبى که با «ایسنا» صحبت 
کرده درباره این موضــوع گفته: «من 
به صورت قاچاقى مدیرعامل باشــگاه 
هستم و منتظریم به زودى از افغانستان 

مدیرعامل براى باشــگاه بیاورند! هنوز 
قانون بازنشســتگان ابالغ نشــده تا 
ببینیم چه مفــادى دارد. نمى دانم چرا 
دوستان به دنبال برکنارى من هستند؟ 
اول اجــازه بدهید قانون ابالغ شــود و 
بعد ببینیم این قانون چه مفادى دارد و 

بعد تصمیم بگیریــم.» او درباره بدهى 
پرسپولیس هم توضیح داده: «به غیر از 
مالیات،  پرسپولیس هفت میلیارد تومان 
دیگر بدهکار است که اگر این مبلغ را هم 
پرداخت کنیم، دیگر بدهى باشگاه صفر 

خواهد شد.»

لیگ ستارگان از نوع وطنى!

حاج صفى به سپاهان بر مى گردد؟
در انتظار شنیدن صداى بزرگ ترین بمب نقل و انتقال فصل جدید لیگ برتر در اصفهان 

پوش ملى رســانه ها از خروج
ایرانى از جمــع بازیکنان 
«پدرو مارتینز» خبر بدهند 
Aسایت SDNA دیروز در 
تکمیلى خود مدعى  اخبار

ایناخبار به نظر مىرســد باشگاه اصفهانى که  با
از همان دقایق اولیه منتشر شدن احتمال جدایى 
احسان پیگیر مذاکرات با او براى بازگشت به نصف 
جهان بود، حاال جدى تر به عقد قرارداد با ســتاره 
سال هاى گذشــته خود فکر مى کند. این انتقال
مى تواند بزرگ ترین جابه جایى تابستان فوتبال

ایران باشد چون با حضور احسان 

ححاج صفى در جمع سپاهانى ها، امیر قلعه نویى 
بدون شک مهره اى را در اختیار خواهد داشت که 
را براىاو در بازگشت به  قهرمانى مى تواند راه

جمع زردپوشان هموار کند.
احســان حاج صفى از آن دســت بازیکنانى 
اســت که امیر قلعه نویى اعتقــاد خاصى به 
پاى توانایى هاى او دارد. ملــى پوش چپ
ایران در دو قهرمانى که امیر با ســپاهان در

لیگ برتر به ثبت رساند یکى از کلیدى ترین 
مهره هاى او قلمداد مى شد تا جایى که بعد از 
خود  کوچ این مربى به تراکتورسازى نیز شاگرد
را به بهانه خدمت ســربازى با خود به تبریز برد و 
همواره تمایل زیادى براى همکارى دوباره با او در 

تیمهاى تحت هدایتش داشت.
البته آخرین اخبار پیرامــون این بازیکن به تمایل 
چند باشگاه بزرگ دیگر ایرانى عالوه بر سپاهان

برمى گردد که در این روزها تمــاس هایى با او و 
مدیربرنامه هایش برقرار کرده اند اما احســان که 
هنوز تصمیمى براى ترك اروپا نگرفته از پاســخ 
به اینپیشنهادات طفره رفته است گرچه از نصف 
جهان خبر مى رسد پیشنهادى که سپاهانى ها به 
این بازیکن ارائه داده اند به قدرى وسوســه انگیز 
است  که مى تواند دوباره او را به عنوان کاپیتان این 

تیم در لیگ هجدهم معرفى کند.

خیابانى: مرا کشتند و دفن هم کردند

اینجا بانو بى بانو!

نفت کالً رفت؟!

مدیرعامل افغانستانى براى پرسپولیس!  
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه 
ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشــر مى گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصى نســبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى 
روزنامه موخراالنتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچــه اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139760302009001054 مورخ 1397/04/30 آقاى حمیدرضا زنده دل شهرى   
فرزند محمود  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 286/20   مترمربع مجزى شده ازپالك یک-

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان
2- رأى شماره 139760302009001085 مورخ 1397/04/31 آقاى غالمرضا ایران پور مبارکه  
فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 305/50  مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور 
3- رأى شماره 139760302009001086 مورخ 1397/04/31 آقاى غالمعلى باقرى خولنجانى  
فرزند سیف اله در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 253/10  مترمربع مجزى شده ازپالك 15-

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى خولنجانى
  4- رأى شــماره 139760302009000810 مورخ 1397/03/29  خانم راضیه ســلمانى مبارکه  
فرزند عبداله  در ششدانگ یک یکباب ساختمان  به مساحت 18/07  متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى 
5 - رأى شماره 139760302009000829 مورخ 1397/03/29  آقاى حجت اله نصوحى دهنوى  
فرزند جواد  در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 211/80  متر مربع مجزى شده از پالك 165فرعى 

از یک- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خاتون نصوحى 
6- رأى شــماره 139760302009000822 مورخ 1397/03/29  آقاى مجتبى میرى موســوى 
فخرآبــادى   فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/58  متر مربع مجزى شده از 
پالك 74فرعى از سه- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خسرو امیرخانى

7- رأى شماره 139760302009001037 مورخ 1397/04/30  آقاى مسعود عباسى طالخونچه   
فرزند عباسعلى در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 204/60  متر مربع مجزى شده از پالك 
206فرعى از40- اصلى بخــش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى عبدالغفار غفارى و 

خاتون غفارى
8- رأى شماره 139760302009001064 مورخ 1397/04/30  آقاى اصغر کیانى  فرزند حسین   در 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 215/00  متر مربع مجزى شده از پالك یک فرعى از چهار- اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن کیانى
 9- رأى شــماره 139760302009001063 مورخ 1397/04/30  آقاى محمدعلى کیانى فرزند  
حسن  در ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 204/30  متر مربع مجزى شده از پالك یک فرعى از 

چهار - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدعلى کیانى
10- رأى شــماره 139760302009001076 مورخ 1397/04/30  آقاى اصغر آقابابایى مبارکه   
فرزند فیض اله  در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 257/26  متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
11- رأى شماره 139760302009001059 مورخ 1397/04/30  آقاى سیدمحمود خلیلى لنجى   
فرزند سیدرسول   در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 223/40  متر مربع مجزى شده از پالك 

19- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
12- رأى شــماره 139760302009001055 مورخ 1397/04/30  آقاى  مهرداد آقاجانى   فرزند  
احمد   در  ششدانگ یکباب ساختمان    به  مســاحت 146/10   مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
13- رأى شماره 139760302009001071 مورخ 1397/04/30  خانم زهرا خلیل پرور مارچینى 
فرزند  شــکراله در  ششــدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 159/00  مترمربع مجزى شده از پالك 

279فرعى از یک- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جواد یزدانى
14-رأى شماره 139760302009001075 مورخ 1397/04/30 آقاى پرویز رجائى قهنویه  فرزند 
رحمت اله در  ششدانگ یکباب ســاختمان   به  مســاحت 144/60  مترمربع مجزى شده از پالك 

763فرعى از19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى رضایى
15- رأى شماره 139760302009001083 مورخ 1397/04/30  خانم ناهید ایرانپور مبارکه فرزند 
رجبعلى در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 157/40  مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
16- رأى شماره 139760302009001084 مورخ 1397/04/30  خانم ندا  ایرانپور مبارکه فرزند 
رجبعلى در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 157/40  مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
 17- رأى شماره 139760302009001079 مورخ 1397/04/30  آقاى محمدتقى ناطقى قمبوانى  
فرزند حیدرعلى  در  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 300/80  مترمربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى
18- رأى شماره 139760302009001035 مورخ 1397/04/30  آقاى جمشید کیانى شیخ آبادى  
فرزند میرزا محمد در   ششــدانگ یکباب خانه  به  مساحت 210/00  مترمربع مجزى شده از پالك 

12فرعى از شش- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار هیرمن پور
19- رأى شماره 139760302009001070 مورخ 1397/04/30  آقاى محمدرضا باقرى خولنجانى   
فرزند فرهاد در   ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 304/50  مترمربع مجزى شده از پالك 15- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
20- رأى شماره 139760302009001078 مورخ 1397/04/30  آقاى اکبر مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششــدانگ یکباب خانه   به  مساحت 201/00  مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قلى مهدوى لنجى
21- رأى شماره 139760302009001042 مورخ 1397/04/30  آقاى محمد مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششــدانگ یکباب خانه   به  مساحت 254/00  مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قلى مهدوى لنجى
22- رأى شماره 139760302009001043 مورخ 1397/04/30  آقاى محمد مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب ساختمان   به  مساحت 27/50  مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى
23- رأى شماره 139760302009001044 مورخ 1397/04/30  آقاى محمد مردانى لنجى  فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب خانه نیمه ســاز   به  مساحت 255/00  مترمربع مجزى شده از پالك 19- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قلى مهدوى لنجى
24-رأى شماره 139760302009001072  مورخ 1397/04/30 خانم زهرا صالحى لنجى    فرزند 
اکبر  در  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202/50  متر مربع  مجزى شده از پالك 19– اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا صالحى
25- رأى شــماره 139760302009001052  مورخ 1397/04/30 آقاى جالل جعفرپور قهنویه    
فرزند جعفرقلى در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 263/53  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 33فرعى از شش– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار 

هیرمن پور
26- رأى شــماره 139760302009001051  مورخ 1397/04/30 خانم زهرا احمدى سیاهبومى 
فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 263/53  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 33فرعى از شش– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار 

هیرمن پور
27- رأى شماره 139760302009001041 مورخ 1397/04/30 آقاى غالمرضا فخرى فخرآبادى  
فرزند عبدالوهاب در  ششدانگ یکباب ساختمان   به  مساحت 99/36  مترمربع مجزى شده از پالك 

546- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینعلى مرادى
28- رأى شــماره 139760302009001049  مورخ 1397/04/30 آقاى ابــرام ابراهیمى لنجى   
فرزند  مرتضى در   ششــدانگ یک  باب خانه    به مساحت 181/80  متر مربع  مجزى شده از پالك 

19- اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینقلى مهدوى لنجى
29- رأى شماره 139760302009001066  مورخ 1397/04/30 آقاى عبدالرسول کیانى  فرزند  
حسن  در   ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 189/45  متر مربع  مجزى شده از پالك یک فرعى از 

چهار- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن کیانى
30- رأى شماره 139760302009001057  مورخ 1397/04/30 خانم زینب کریمى احمدآبادى  
فرزند  اکبر در   ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 171/80  متر مربع  مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى مبارکه  
31- رأى شماره 139760302009001081  مورخ 1397/04/30 آقاى ناصر دهقانى   فرزند  عزیز 
اله در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 353/00  متر مربع  مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى  
32- رأى شماره 139760302009001082  مورخ 1397/04/30 خانم طیبه احمدى مبارکه   فرزند  
مرتضى در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 353/00  متر مربع  مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى  
33- رأى شماره 139760302009001053 مورخ 1397/04/30 آقاى قربانعلى کاظمیان   فرزند 
خیراله در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 156/50  مترمربع مجزى شده از پالك 197فرعى 

از پنج - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرقلى باقریان سرارودى  
34- رأى شماره 139760302009001038 مورخ 1397/04/30 آقاى رمضانعلى آقابابایى مبارکه   
فرزند محمد  در چهار دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 110/50  مترمربع مجزى 

شده از پالك یک - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد اقابابایى  
35- رأى شماره 139760302009001039 مورخ 1397/04/30 خانم منیژه حمامى مبارکه   فرزند 
حسن  در دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 110/50  مترمربع مجزى شده از 

پالك یک - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد اقابابایى  
36- رأى شماره 139760302009001048  مورخ 1397/04/30 آقاى عبداله فخرى فخرآبادى   
فرزند  هرمز در سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 229/50  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 104فرعى از هفت- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد 

ایرانپور مبارکه  
37- رأى شــماره 139760302009001045  مورخ 1397/04/30  خانم لیال  فخرى فخرآبادى   
فرزند  بختیار در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 229/50  متر مربع  مجزى 
شده از پالك 104فرعى از هفت- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد 

ایرانپور مبارکه  
38- رأى شــماره 139760302009001040 مورخ 1397/04/30 آقاى رســول ایزدپناه   فرزند 
عباسعلى در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 168/50  مترمربع مجزى شده از پالك 52 - اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى  
39- رأى شــماره 139760302009000452 مورخ 1397/02/29 آموزش و پرورش مبارکه به 
شناســه ملى 0204009000 در  ششدانگ یک باب مدرسه (مالک اشــتر)   به مساحت 2275/35  
مترمربع مجزى شده از پالك نه - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد 

نهچیرى  
40- رأى شماره 139760302009000800 مورخ 1397/03/29 خانم فردوس گنجى فرزند هرمز 
در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 446/12  مترمربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسداله قربانى شاه کوچکى  
41- رأى شماره 139760302009001065 مورخ 1397/04/30 آقاى محمود رجبى طالخونچه   

فرزند محمدعلى در  ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت 383/00  مترمربع مجزى شده از پالك 
322فرعى از 40 - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اله کرم  على مومنى  

42- رأى شــماره 139760302009001056  مورخ 1397/04/30 آقاى یحیى باقرى خولنجانى  
فرزند  مسلم  در   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 236/76  متر مربع  مجزى شده از پالك 15- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور  
43- رأى شماره 139760302009001034 مورخ 1397/04/30 خانم طیبه باقریان  فرزند عبداله 
در  ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت 201/88  مترمربع مجزى شــده از پالك  390 فرعى از 

19 - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تورج اعظم پناه  
101,44-رأى شــماره 139760302009001047 مــورخ 1397/04/30 آقاى مصطفى مرادى 
خولنجانى  فرزند  صادق  در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 148/50  مترمربع مجزى شده 
از پالك197فرعــى از13- اصلى بخش9 انتقالــى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مرتضى 

غضنفرپور خولنجانى
101,45-رأى شــماره 139760302009001046 مورخ 1397/04/30 آقاى محســن کریمى 
لنجى  فرزند  منصور  در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 135/00  مترمربع مجزى شده از 
پالك197فرعى از13- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور 
خولنجانى تاریخ انتشــار نوبت اول :   1397/05/30تاریخ انتشار نوبت دوم :   1397/06/14 م الف: 

226450    مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 5/765
فقدان سند مالکیت 

آقاى عباسعلى مســعود واثقى فرزند محمدعلى باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
6888-97/04/16 به تائید دفترخانه 220 عســگران رسیده اســت، مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك شماره 744 فرعى واقع در روســتاى خونداب 5 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که 
درصفحه 364 دفتر 55 امالك ذیل ثبت بنام مسعود نامبرده  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معاملــه (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/05/30 226198/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد 

و امالك مهردشت/5/760
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- آقاى على جمعه آرپناهى بطرفیت محسن 
هداوند-حسین پورمحمدى-داود رشیدى به خواســته انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگى به این 
شعبه ارجاع  و به کالسه 363/97 ثبت گردیده است.نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده 
فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز یک شنبه مورخ 97/07/1 ساعت 3 جهت رسیدگى 
حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف 
شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 228371/ م الف- دبیر  شوراى حل اختالف شعبه 4 حقوقى 

نجف آباد-یزدانشهر/5/761
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شــماره 4988 فرعى مجزى شده ازپالك 894 
واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن کریمى 
علویجه فرزند محمد على  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/07/04 ســاعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشــار:97/05/30 229749/م الف ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك بخش مهردشت/5/762
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه : 9710103653403831 – شــماره پرونده : 9509983653401550- شماره 
بایگانى 951574 – آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى به آقاى جاســم معرفى 
نژاد– تجدیدنظرخــواه  خانم  الهام اله دادیان دادخواســت تجدیدنظر خواهى بــه طرفیت خوانده 
آقاى جاسم معرفى نژاد فرزند محمود نســبت به دادنامه شماره 9709973653400486 در پرونده 
کالسه 951574 شعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان فالورجان تقدیم که طبق موضوع ماده 73  
و 346 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواه مراتب لوایح یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز  پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نشخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید .در غیر اینصورت 
پس از انقضا کهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد .  م الف   

633– مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان / 5/767 
دادنامه

آگهى عدم شناسایى اموال ورشکســته- شــماره نامه : 139700900714213 – شماره پرونده 
:  9609983653300150 شــماره بایگانى : 960188 – نظر به اینکه به موجب دادنامه شــماره 
9609973653300648 مورخ 1396/10/09 صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى فالورجان 
حکم ورشکســتگى شــرکت یگانه فوالد ســپاهان با تاریخ توقف 1393/12/27 صادر و مدیران 
اجرائى احکام به عنوان مدیر تصفیــه تعیین و پس از تحقیقات الزم در خصوص شناســایى اموال 
ورشکسته اموالى از نامبرده شناسایى نگردیده اســت و تحقیقات و استعالمهاى صورت پذیرفته در 
پرونده حکایت از عدم شناسایى اموالى تحت مالکیت ورشکســته دارد. فلذا مراتب در اجراى ماده 
22 قانون اداره تصفیه امور ورشکسته باقید ، اگر بســتانکاران بعضا یا کال درخواست اجراى  اصول 
ورشکستگى ظرف ده روز ننمایند و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگى خاتمه خواهد پذیرفت 
، آگهى مى گردد که چنانچه بســتانکاران بعضا یا کال درخواست اجراى اصول ورشکستگى را دارند 
ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر آگهى کتبا اعالم نمایند و در غیر اینصورت جریان ورشکســتگى 
خاتمه خواهد یافت – م الف 621  بابایى- مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان و مدیر 

تصفیه ورشکستگى /5/768 
((آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت)) 
1-برابر راى شــماره 139760302177000448 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا زارع ده آبادى فرزند 
محمد حسین به شماره شناسنامه 1301 اصفهان و شماره ملى 1285797418 درششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 590 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 109/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم معصومه کریمى محرز گردیده است. 
2- برابر راى شــماره 139760302177000449 مورخ 1397/04/24 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم بتول زمانى علویجه فرزند 
فضل اله به شماره شناسنامه 55 نجف آباد و شــماره ملى 1092030484 درششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قســمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 227/03 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى  آقاى شهرام زمانى علویجه محرز گردیده است. 
3- برابر راى شــماره 139760302177000450 مورخ 1397/04/24 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم نصرت زمانى علویجه 
فرزند محمد یوسف به شماره شناسنامه 82 نجف آباد و شــماره ملى 1091828751 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 276/63 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى مجید زمانى علویجه محرز 

گردیده است. 
4- برابر راى شــماره 139760302177000453 مورخ 1397/04/24 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم معصومه کریمى علویجه 
فرزند اکبر به شماره شناسنامه 307 اصفهان و شماره ملى 1289480079 درششدانگ یکباب خانه  
احداثى بر روى قســمتى از پالك 3395 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که 
به پالك 4708 فرعى اصالح شده است به مساحت 180/36 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

صدیقه قنبریان محرز گردیده است. 
5- برابر راى شــماره 139760302177000451 مورخ 1397/04/24 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محسن نظرى علویجه 
فرزند مسلم به شماره شناسنامه 225 اصفهان و شماره ملى 1285906551 درششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى ششدانگ پالك 784/3 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 99/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم صغرى قنبریان محرز گردیده است. در اجراى 
ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 
3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منــوط به ارائه حکم قطعى 
دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
پنج شنبه 1397/05/30تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1397/06/15 م الف نوبت اول: 225968 

ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسناد امالك مهردشت/5/769
 مزایده

در پرونده کالسه 970791  اجرایى و به موجب دادنامه 1600-96 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده 
محکوم علیه اجرایى آقاى حســین حمیدى فرزند عبدالرســول محکوم است به پرداخت 100 عدد 
ســکه تمام بهارآزادى  بابت مهریه در حق محکوم له و مبلغ 200000 ریال بابت نیم عشــر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید به شماره انتظامى 43-968م48 مدل 1383 به رنگ آبى داراى 4 حلقه الستیک 30 
درصد، بدنه رنگى دارد ، شیشه ها ســالم که با در نظر گرفتن نوع و مدل و وضعیت بررسى شده به 
مبلغ 84000000   ریال ارزیابى گردیده اســت.که باتوجه به مراتب فــوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1397/06/14 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناســى 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. 230737/م 

الف مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى نجف آباد/5/771 
فقدان سند مالکیت 

شماره :1397217022177001089  آقاى عبد الغفار امینى علویجه فرزند امیر آقا به وکالت از طرف 
وراث فاطمه شفیعى علویجه فرزند امین اله (اصالتا و وکالتا) باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود که تحت شماره 16664-97/03/03 توسط دفتر خانه 182 علویجه رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ، پالك شماره 965 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه  455 دفتر 62  امالك ذیل ثبت 12636 بنام معصومه قند 
هارى علویجه ثبت و سند صادر شده و سپس بموجب سند قطعى شماره 2398-1396/02/30 دفتر 
خانه 182 علویجه به فاطمه شفیعى علویجه نامبرده باال انتقال شده است و معامله  دیگرى انجام نشده 
میباشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 

را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1397/05/30- 230096/م الف  

ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/5/772
 فقدان سند مالکیت 

شــماره :1397217022177001089  آقاى عبد الغفار امینى علویجه فرزنــد امیر آقا به وکالت از 
طرف وراث فاطمه شــفیعى علویجه فرزند امین اله (اصالتا و وکالتا) باستناد 2 برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 16664-97/03/03 توسط دفتر خانه 182 علویجه رسما 
گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت یکدانگ مشاع از ششــدانگ، پالك شماره 965 فرعى 
واقع در علویجه یــک اصلى بخش 15 ثبت اصفهــان که در صفحه  517  دفتــر 65  امالك ذیل 
ثبت 13251 بنام معصومه قند هارى علویجه ثبت و سند صادر شــده و سپس بموجب سند قطعى 
شماره 2398-1396/02/30 دفتر خانه 182 علویجه به فاطمه شفیعى علویجه نامبرده باال انتقال 
شده است و معامله  دیگرى انجام نشده میباشد. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معاملــه (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1397/05/30- 230024/م الف  ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت 

اسناد و امالك مهردشت/5/773
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007001500 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نوروزعلى اکبرى کلیشــادى فرزند حسن  بشماره شناسنامه 21 
در یک باب خانه به مســاحت 424,90 مترمربع مترمربع پالك 19 اصلى واقع در کلیشاد خریدارى 
از مالک رسمى آقاى حسینعلى کشاورزیان کلیشــادى فرزند محمدعلى محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/05/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/06/14 م الف  639  اکبر پورمقدم رئیس ثبت 

اسناد و امالك فالورجان/ 5/774 
ابالغ نظریه کارشناسى

شــماره: 971252- ش 7/ا/ا/م ش احتراما، عطف به قرار صادره و ارجاعى به اینجانب، در پرونده 
کالسه 14/97 (ثبت دفتر) در وقت مقرر به دفتر آن شعبه محترم رجوع و محتویات مربوط به پرونده 
یاد شده، حسب نیابت صادره با موضوع عدم ایفاى تعهد قرارداد مابین آقاى سهراب شریفى و همایون 
حســامى را مطالعه نموده و از مفاد قرار صادره مطلع شده و سپس در معیت آقاى سهراب شریفى به 
محل متنازع فیه مراجعه کرده و در پى معاینه، مساحى، بررسى هاى میدانى و دیگر اقدامات مقتضى، 
گزارش موضوع قرار به شــرح ذیل تدوین و تقدیم مى گردد: آدرس محل: ملک موردنظر در استان 
چهار محال و بختیارى- شهرستان کیار- روســتاى زوردگان قرار دارد. دستور کارشناسى: بازدید 
از محل و برآورد هزینه با توجه به عدم انجام قرارداد. شــرح مشــاهدات عینى و تفاسیر کارشناس: 
ساختمان موردنظر یک ساختمان در یک و دو طبقه به صورت ســواره پیاده مى باشد که در حاشیه 
غربى روستا واقع شده است. این ســاختمان در حال احداث محسوب مى شود و عملیات اجرایى آن 
ناتمام است. بر طبق قرارداد ارائه شده شخص آقاى همایون حسامى متعهد بوده است که موارد زیر 
را انجام دهد: اجراى سقف شیروانى (بر روى سقف موجود ساختمان موردنظر) با ستونهاى متشکل 
از پروفیل 9 × 9 اجراى سقف شیروانى با خرپا(هایى متشکل از پروفیل هاى) 8 × 4 تیرریزى (الپه 
ریزى با پروفیل هاى) 8 × 4 (نصب و اجراى) آبروى گالوانیزه (یا همان گاتر) (آهن کشــى زیر تایل 
هاى سقفى با) قوطى (هاى به) فاصله 40 سانتیمتر (تایل هاى پوشش از نوع) ورق هاى طرح سفال 
(و با) رنگ به انتخاب کارفرما (اجراى) قاب دور تا دور و (تعبیه) جاى هالوژن رنگ (آمیزى) مصالح 
(فلزى مصرفى) نوع پروفیل در قرارداد مســتنند دعوى مشــخص نشده اســت اما شواهد و قرائن 
حکایت از آن دارد که منظور پروفیل قوطى مى باشــد. متراژ کار 148 متر قرار شده است و پیمانکار 
حل مشکالت همجوارى و ضمانت 5 ســاله عملیات موضع قرارداد را از نظر نشست و استقامت در 
شرایط جوى را متقبل شده است. کارفرما مدعى بوده است که پیمانکار به صورت شفاهى خواستار 
اجراى دیوارك دور سقف بتنى موجود توسط کارفرما شــده تا بتواند عملیات موضوع پیمان (اجراى 
سقف شــیروانى) را مطابق کاربرى موردنظر کارفرما ارائه نماید. نامبرده در پى این گفتار پیمانکار 
عملیات آجرکارى دیوارك را انجام مى دهد و دیواره احداثى در اثر باد و شــرایط جوى تخریب مى 
شود. آثار دیواره پیرامونى اجرا شده که مشمول تخریب گردیده است توسط کارشناس منتخب رویت 
شده است. با عنایت به ابعاد ســاختمان موردنظر متراژ قید شده در قرارداد مستند دعوى در صورتى 
قابل حصول مى باشد که عملیات اجرایى بر روى سقف بخش یک طبقه (شرقى) ساختمان و بخش 
دو طبقه (غربى و احداثى بر روى پارکینگ) و به شــکل کنســول بر روى سقف بخش شرقى تماما 
صورت گیرد. جمع بندى نهایى و برآورد هزینه: مشاهدات صورت گرفته بیانگر آن است که پیمانکار 
موردنظر هیچ گونه عملیات اجرایى و تامین مصالح در این کارگاه ساختمانى را انجام نداده است. در 
برآورد هزینه به شرایط و قیمت روز مصالح مصرفى، دستمزد روز کارگران و استادکاران ماهر،؛ هزینه 
حمل و نقل، صعوبت کار در روســتا، صعوبت تامین مصالح در محل مصرف و هزینه هاى باالسرى 
توجه شده است. هر جاى قرارداد که مشخصات فنى ذکر نشده یا ناقص ذکر شده است عرف بازار و یا 
الزامات فنى مدنظر بوده و در برآورد نهایى مالك عمل قرار گرفته است. با عنایت به نکات ذکر شده 
در فوق و با عنایت به جمیع جهات، هزینه اجراى عملیات مشابه عملیات ذکر شده در قرارداد و با شرط 
رعایت استانداردهاى رایج در اجراى این سازه معادل 215/000/000 دویست و پانزده میلیون ریال 
برآورد و اعالم مى شود. چنانچه آقاى همایون حســامى به نظریه کارشناسى اعتراض دارد ظرف 3 
روز  پس رویت نظریه به اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین- ساختمان قضایى 
شهید محسن حججى مراجعه نماید را نشر نماید. م الف: 216930 احمدى دوازده امامى- کارشناس 
رسمى دادگسترى رشته راه و ساختمان- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شماره یک- نوبت صبح) /5/747
مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه با پرونده اجرایى به شماره 970085 مطروحه 
در شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان، مجتمع مسکونى هفت واحدى به آدرس اصفهان، خیابان 
رباط اول کوچه شماره 64- کوچه شهید خسروى دومین فرعى سمت راست مجتمع مسکونى طاها 
که حسب نظریه کارشناسى رســمى ارزیابى و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل از 
طریق مزایده به فروش مى رسد. 1- ملک موضوع مزایده داراى سابقه ثبتى به شماره 14458/2451 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان بوده و داراى سند رســمى مالکیت به صورت ششدانگ مى باشد. 
2- مالک پالك ثبتى مذکور آقاى محمد ادیب مجلســى فرزند محمد حسن مى باشد. 3- موضوع 
فروش صرفا 3/03 سهم از 72 سهم معادل مبلغ 652/928/708 ریال مى باشد. 4- فروش و مزایده 
از قیمت پایه (652/928/708 ریال) شروع و برنده مزایده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. 5- اوصاف و مشخصات ملک موضوع مزایده وفق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى: محل 
مذکور یک مجتمع مسکونى 7 واحدى است نوساز و در مالکیت آقاى محمد ادیب مجلسى با شماره 
ثبتى اصلى به شماره 14458 به شماره مفروزى 871 به مساحت عرصه 285/5 مترمربع و با اسکلت 
بتونى در چهار طبقه روى پیلوت که طبقه فوقانى آن داراى عقب نشــینى است و داراى چهار واحد 
پارکینگ در زیرزمین و سه واحد در طبقه همکف با کف فرش موزاییک و بدنه سرامیک و با ورودى 
رامپ از سمت حیاط و داراى آسانسور مى باشــد. واحدهاى مسکونى مجتمع فوق داراى کف هاى 
ســرامیک و بدنه رنگ و روغن و کناف کارى شده و با آشــپزخانه با کف و بدنه سرامیک و کاشى و 
کابینت ام دى اف مى باشد و داراى سرویس بهداشتى و حمام با بدنه و کف کاشى و سرامیک و پنجره 
هاى آلومینیوم و نماهاى خارجى آجر و بخشى از آن سنگ مى باشد. همچنین داراى سیستم گرمایش 
پکیج و ســرمایش کولر آبى و داراى انشعاب برق مستقل و آب و گاز مشــترك مى باشد. مساحت 
مفید واحدها دو واحد شــمالى حدود 85 متر مربع و دو واحد جنوبى حــدود 110 مترمربع و دو واحد 
جنوبى طبقات دیگر حدود 95 مترمربع و یک واحد طبقه همکف حدود 125 متر مربع مى باشد. و در 
حال حاضر واحدهاى این مجتمع مسکونى فروخته شده و در آن خریداران ساکن مى باشند. نظریه 
کارشناسى: با در نظر گیرى مراتب فوق و موقعیت و امکانات و قدمت و کیفیت ملک فوق و در نظر 
گیرى جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ آن جمعا برابر 15/510/000/000 ریال معادل 
پانزده میلیارد و پانصد و ده میلیون ریال تعیین و اعالم مى گردد. 6- متقاضیان شــرکت در مزایده 
باید ده درصد از قیمت پایه را به عنوان سپرده، به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 
نزد بانک ملى واریز نماینــد و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظــرف مدت یک ماه از تاریخ 
مزایده نســبت به پرداخت مابقى ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 7- پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
(درصورتى که ملک مورد مزایده داراى بدهى هاى مذکور باشــد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه هاى مربوط به تنظیم و صدور سند تابع 
عرف مهل مى باشد. 8- پس از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده به نام 
خریدار منتقل خواهد شد. 9- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل 
از شــروع مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 10- زمان مزایده 
روز پنج شنبه مورخ 1397/06/22 ساعت 10 و مکان مزایده شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان 
واقع در مجتمع قضایى شهید مطهرى مى باشــد. م الف: 217024 دادورز  شعبه 20 اجراى احکام 

مدنى اصفهان /5/748
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 961703 ج/3 له آقاى مجید الیاسى و علیه آقاى سعید زمانى آب نیلى، مبنى بر مطالبه مبلغ 
1/56365731 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/6/25 
ســاعت 9/30 صبح در محل اجراى دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت 
فروش 9/897 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى به پالك ثبتى به شماره 6833 فرعى از 15201 
اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى 
سعید زمانى آبنیلى و اکنون در تصرف مالکانه اشخاص ثالث محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 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 جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابى 
یک واحد آپارتمان مســکونى با پالك ثبتى 6833 فرعــى از 15201 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان 
واقع در خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت شــرقى کوى صاحب الزمان(ع) کوچه امام حسن(ع) 
مجتمع بهشت از محل در معیت آقاى الیاســى بازدید به عمل آمد و نتیجه کارشناسى به شرح ذیل 
اعالم مى گردد. با توجه به عدم حضور ساکنین امکان بازدید میسر نگردید و لیکن براساس مطالعه 
سند مالکیت و پرونده شــهردارى و بیان خواهان که محل به رویت ایشان رسیده بود واحد مذکور با 
مساحت 103/92 مترمربع و قدمت حدود 6 سال در طبقه اول مجتمع و داراى دو اتاق خواب و سالن 
پذیرایى و آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى و پارکینگ مجزا بوده، نماى خارجى سنگ و دیوارهاى 
داخلى سفیدکارى و نقاشى شده آشپزخانه داراى کابینت mdf و با دیوار کاشى کارى و کف سازى 
انجام گرفته با سرامیک و سرویس هاى بهداشتى کاشى و سرامیک شده و درب هاى بیرونى فلزى 
و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر مى باشد. با توجه به بررسى هاى به عمل آمده 
و شــرایط و موقعیت محلى و لحاظ جمیع جهات موثر در کارشناسى ارزش کال ششدانگ آپارتمان 
مذکور با مشخصات قید شده از قرار هر مترمربع 29/000/000 جمعا به مبلغ 3/013/680/000 ریال 
معادل سیصد و یک میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار تومان ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه 

ارزش  9/897 (سهم) مشــاع آن به مبلغ 414/255/430 ریال ارزیابى مى گردد. م الف:  217023 
دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /5/749

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 961466ج/5 له خانم آزاده باقى پور و علیه آقایان سعید پیرو دین نبى- مسعود پیرو دین نبى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 35180000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 1397/06/26 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رســمى 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 اصفهان خ تاالر خ شهید قربانى نبش کوچه 65 فروشگاه 
پخش لباس پیراهن، آقایان ســعید و مســعود پیرو دین اموال مراجعه و از اموال بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى  در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: آدرس خ تاالر، خ شهید قربانى، نبش کوچه 65 فروشگاه پخش 
لباس و پیراهن آقایان سعید و مسعود پیرو دین نبى (خواندگان) که در حال حاضر در حالت تعطیلى و 
غیرفعال بود مراجعه و پیراهن هاى توقیفى بازدید گردید که نتیجه کارشناسى به استحضار مى رسد: 
«پیراهن هاى توقیفى که تعداد آن 150 عدد ذکر شده، از نوع پارچه کتان با دوخت نیمه صنعتى در 
سایزهاى مختلف از L تا XXL همگى در حد درجه دو و سه و حتى پایین تر مى باشد که به واسطه 
زدگى و یا مشکل در رنگ آمیزى پارچه هاى آن، در هنگام دوخت با اضافه کردن پنس و دوخت هاى 
موازى و قرینه سعى در پوشش این نقیصه نموده اند که البته در داخل یقه همه پیراهن ها به صورت 
چاپ شده وضعیت کیفیت درجه دو و سه و... با درصد تخفیف مورد نظر براى مشترى قابل رویت مى 
باشد على ایحال با توجه به نقایص مذکور و عرف معمول و رایج بازار در خرید کاالهاى باکیفیت پایین 
و همچنین ضریب باالى ریسک در خرید کلى آن براى خریدار و ایضا سایر جهات موثره، قیمت پایه 
هر عدد از این پیراهن ها معادل براى مزایده ارزیابــى مى گردد. 190/000 هزار ریال (یکصد و نود 

هزار ریال). م الف: 216982 دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /5/750
مزایده اموال غیرمنقول 

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 960025 ج/5 له آقاى على محمد دانادل و علیه آقاى پرویز شــیروانى گرچگانى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 1/599/179/166 ریال بابت محکوم به و هزینــه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
که آقاى مرتضى کریمى کــرج در اجراى تبصره 5 ماده 34 حق اجراى احــکام مدنى ملک خود را 
جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت. در تاریخ 97/6/26 ساعت 10/30 صبح د ر 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین، خ شــهید نیکبخت جهت فروش دو سهم 
مشاع از 15 سهم ششــدانگ ملکى به پالك ثبتى 89 اصلى بخش 20 اصلى با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى آقاى مرتضى کریمى کرج و اکنون در تصرف 
مالکانه نامبرده مى باشد، توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى جاده زیار، به طرف چم، به طرف ده کرم عزیمت و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى یک قطعه 
زمین مشاع پالك ثبتى 89 بخش 20 ثبت اصفهان به مســاحت 2000 مترمربع، اینجانبان هیئت 
هفت نفره کارشناسى در تاریخ 97/1/14 با هماهنگى طرفین پرونده به محل مورد نظر واقع در جاده 
زیار به طرف ده کرم عزیمت و از ملک مزبور بازدید و معاینه به عمل آمد. 1- زمین موصوف عبارت 
است از بخشى از دو سهم مشاع از 10227 ســهم پالك ثبتى 89 اصلى بخش 20 ثبت اصفهان به 
مساحت 2000 مترمربع به ابعاد 24/4 متر (ضلع جنوبى و شمالى) و 82 متر (ضلع شرقى و غربى) با 
حدود اربعه جنوبا به جاده آسفالته زیار به ده کرم و کانال بتونى شرقا به زمین خوانده (مالک) و شماال 
به زمین آقاى خلیفه ســلطانى و غربا به زمین مالک. (کروکى پیوست) 2- زمین بازدید شده داراى 
اشجار میوه متنوع با سن حدود 3-4 سال بوده با سیستم آبیارى تحت فشار آبیارى مى شود و سیستم 
توسط یک دســتگاه تانکر آب 20000 لیترى تغذیه مى گردد که طبق اظهار مالک، کل زمین وى 
(5000 مترمربع) از آب چاه با پروانه شماره 1/2726  75/4/30 حق آبه دارد و آب چاه پس از انتقال 
به تانک آب، وارد سیستم آبیارى قطره اى مى شود. 3- خوانده با ارائه نامه شماره 96110/26522 
مورخ 96/8/6 سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان (امور اراضى) اظهار داشت من مجوز فنس 
کشى و ساخت یک باب اتاق کارگرى را براى کل زمین خودم (5000 مترمربع) از امور اراضى استان 
اصفهان گرفته ام. به نامبرده توضیح داده شد مالك هیئت کارشناسى در ارزیابى زمین معرفى شده به 
مساحت 2000 مترمربع (بخشى از کل زمین به مساحت 5000 مترمربع) وضع موجود در تاریخ بازدید 
است. 4- بهاى روز 2000 مترمربع معرفى شده توسط خوانده به مالکیت آقاى مرتضى کریمى فرزند 
صاحبعلى با در نظر گرفتن عوامل ذیدخل در قیمت گذارى اراضى کشاورزى مبلغ 820/000/000 
ریال (هشتصد و بیست میلیون ریال) برآورد مى گردد. م الف: 217005 دادورز اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى اصفهان /5/751
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759203900 شماره پرونده: 9609983759200463 شماره بایگانى شعبه: 
960478 تاریخ تنظیم: 1397/05/23 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به سعید احمدى- 
خواهان مهناز سبحانى دادخواستى به طرفیت خوانده ســعید احمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609983759200463 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/21 ســاعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید 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 و استماع شهادت شــهود در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 228051 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/753 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 391/96 (اجراى شورا) و به موجب نیابت شماره 961465 مورخه 1396/12/14 صادره از 
اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان محکوم علیها مهناز کالهدوزان به پرداخت 
مبلغ 12/712/446 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له مصطفى آقــاداوود و 635/622 
ریال هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. شرح نظریه 
 FNE 29480 مدل Beko کارشناسى: 1- تعداد یک دستگاه فریزر یک درب سفیدرنگ مارك
داراى گرید B به ظرفیت فریز kg و ابعاد و cm 60*5/59*173 و سریال 0810200410 مستعمل 
که بدنه آن زدگى دارد و در زمان بازدید در حال روشن شــدن بود و لیکن به درستى خنک نمى کند 
(ظاهرا داراى کمبود گاز خنک کننده مى باشــد) به قیمت پایه نه میلیون ریال تمام (9/000/000 
ریال) برآورد و ارزیابى مى گردد. 2- تعداد یک دستگاه ماشین لباسشــویى اتوماتیک 6 کیلویى با 
مارك تکنوگاز که با بررسى به عمل آمده از نظر ظاهرى سالم به نظر مى رسد، فقط خوارهاى پلیت 
روى دستگاه شکسته اســت که با توجه به جمیع جهات موثره در مقطع فعلى نسبت به ارزیابى آن 
قیمت پایه به مبلغ شش میلیون و دویست هزار ریال (6/200/000 ریال) تعیین مى گردد. 3- با توجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/6/20- سه شنبه – ساعت 
9 لغایت 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
محل نگهدارى مال توقیفى: شاهین شهر- مسکن مهر- خیابان اسفند- فرعى 2- بلوك 11، واحد 
21 مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت  داده شوند. م الف: 228085 

مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/754
مزایده اموال منقول نوبت اول

صورتجلســه مزایده اموال منقول نوبت اول- پرونده 970124 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر محکوم علیه شــرکت پالر به پرداخت مبلغ 63/337/467 ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له مهدى شفیعى و مبلغ /1/000/000 ریال هزینه االجرا در حق صندوق دولت محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح ذیل 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
1- بیست دستگاه کولر آبى (نو) 2800 پالر مدل 761- با توجه به شرایط روز به مبلغ /40/000/000 
ریال برآورد مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیــه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان: 97/6/19 
ســاعت 8 صبح الى 8:30 مکان: اجراى احکام مدنى دادگســترى شاهین شــهر مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده مى 
بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشد تا به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290277002 واریز و حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
مزایده درخواست کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 228143 کرباسى-  دادورز 

اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /5/755
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103760003196 شماره پرونده: 9709983760000342 شماره بایگانى 
شعبه: 970352 تاریخ تنظیم: 1397/05/22 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا 
روستان فرزند محمدرضا خواهان آقاى یوسف رجبى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم زهرا روستان 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983760000342 
شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/03 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را  دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر میدان امام حسین(ع) خیابان 
شهید منتظرى خیابان شهید توالیى دادگسترى شاهین شهر. م الف: 228322 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/756
اخطار اجرایى

شماره: 722/96 به موجب رأى شماره 100 تاریخ 97/2/24 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد ســنجرى فرزند جواد نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 
ریال هزینه دادرسى این مبلغ و الصاق تمبر مربوطه و پرداخت خسارت تأدیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور 
چک 67/3/20 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له نادعلى مسیبى فرزند حسن به نشانى: شاهین 
شهر- خیابان مخابرات فرعى 3 شرقى پالك 52 واحد 2  مى باشد ضمنًا پرداخت هزینه اجراى حکم 
به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 228325 شعبه دهم شوراى حل اختالف 
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برخى از بیمارى هاى چشــمى افزون بر آسیب به قدرت 
بینایى، مى توانند افراد را درمعــرض ابتال به آلزایمر قرار 

دهند.
پژوهش هاى جدید نشان مى دهند میلیون ها فرد در سراسر 
دنیا که مبتال به اختالل هایى چون دژنراسیون ماکوال، آب 
مروارید و آسیب چشمى ناشى از دیابت هستند، با احتمال 

باالى 50 درصد به بیمارى آلزایمر مبتال مى شوند.
کارشناســان اعتقاد دارند مشکالت چشمى هشدار اولیه 

ابتال به آلزایمر در افراد است. 
بیمارى آلزایمر قابل درمان نیست، اما شناسایى زود هنگام 
بیمارى هاى چشمى و کنترل آنها مى تواند ریسک ابتال و 

پیشرفت آلزایمر را در مبتالیان کاهش دهد.
مبتالیان به بیمارى دژنراسیون ماکوال، اصلى ترین عامل 
نابینایى در جهــان، با درصد باالیى بــه آلزایمر نیز دچار 

مى شوند.
بررســى ها درباره ارتباط بیمارى هاى چشمى با ابتال به 

بیمارى آلزایمر به وسیله دانشمندان انجام شده است.
محققان دراین پژوهش به بررســى وضعیــت بینایى، 
بیمارى هاى چشــمى و زمینه ابتال به آلزایمر دربازه 65 
سال به باال پرداخته اند. بیشتر داوطلبان دچار بیمارى هاى 
چشمى چون آب مروارید، دژنراسیون ماکوال و رتینوپاتى 
دیابتى در سال هاى بعد به بیمارى دیابت مبتال شده اند. 

پژوهش ها نشــان مى دهند نوعــى ارتباط بین 
دگرگونى در شبکیه چشم افراد و ابتال 

به بیمارى هاى مغزى ازجمله 
آلزایمر وجود دارد.

در بیمارى آلزایمر به 
تدریج فــرد دچار 
فراموشــى و از 
دادن   دســت 
قــدرت حافظه 
مى شــود. این 
بــه  بیمــارى 

دلیل مرگ سلول هاى مغزى واز دست رفتن ارتباط بین 
سلول هاى عصبى مغز روى مى دهد.

تولید پروتئین سمى «بتا آمیلوئید» درمغز نیز یکى دیگر 
از دالیل گسترش بیمارى آلزایمر است. فرد مبتال به این 
بیمارى نیازمند مراقبت دائم است و به تدریج در اثر ابتال 
به این بیمارى و عارضه هاى جانبى ناشى از آن جان خود 

را از دست مى دهد.
از جمله نشانه هاى اولیه ابتال به آلزایمر مى توان از دست 
دادن حافظــه کوتاه مــدت، فراموش کــردن آدرس و
نام ها، دگرگون شدن رفتار، پرخاشگرى با اعضاى خانواده 
و اطرافیان، کاهش قدرت شــنوایى، ناتوانــى درانجام 
محاسبه هاى ریاضى و پرداخت هاى مالى روزانه و ناتوانى 

در انجام مکالمه با دیگران را نام برد.
کارشناســان به افراد توصیه مى کنند براى جلوگیرى از 
آسیب هاى چشمى، هر شــش ماه یک بار به متخصص 
چشم پزشک مراجعه کنند، درهواى آفتابى یا برفى حتمًا 
عینک هاى آفتابى استاندارد بزنند، رژیم غذایى سالم شامل 
انواع میوه وسبزیجات تازه حاوى کاروتنوئید مصرف کنند، 
زیرا میوه و ســبزیجات داراى رنگدانه هاى ســبز، زرد و 
نارنجــى حاوى کاروتنوئید هســتند که براى ســالمت

چشــم ها، از بین بردن رادیکال هاى آزاد و جلوگیرى از 
سرطان اثربخش هستند.

همچنین با اصالح سبک زندگى، مانع از افزایش 
قند و فشارخون خود شوند. پژوهش ها 
نشان داده است مصرف مواد 
غذایى حاوى قند و شکر 
نواع شــیرینى ها  و ا
بتــالى  ا ســبب 
افراد بــه دیابت 
و درســال هاى 
آینــده بیمارى 
آلزایمر مى شود.

یک متخصص دندانپزشکى کودکان با تأکید بر اینکه حفظ و 
ارتقاى سالمت دندان هاى شیرى، باید بیش از دندان هاى دائمى 
باشد، بیان کرد: دندان هاى شــیرى بر نحوه رویش، موقعیت 

قرارگیرى و... دندان هاى دائمى تأثیر مى گذارد.
عبدالحمید ظفرمنــد درباره زمان رویــش دندان هاى دائمى 
در کودکان گفــت: زمان رویش دندان هــاى دائمى با ریزش 
دندان هاى شیرى مصادف اســت، یعنى زمانى که دندان هاى 
شیرى ریزش کند، دندان هاى دائمى آغاز به رویش مى کند که 

این بازه زمانى در دندان هاى مختلف متفاوت است.
وى افزود: کودکان در سن شش تا 13 سالگى دندان هاى شیرى 
خود را از دست مى دهند و دندان هاى دائمى آنها آغاز به رویش 
مى کند؛ به گونه اى که نخستین دندان آسیاى فک پایین، اول از 
همه و دندان آسیاى دوم، آخرین دندان دائمى است که رویش 

پیدا مى کند.
این متخصص دندانپزشکى کودکان با بیان اینکه دندان هاى 
شــیرى مدت زمان کوتاهــى در دهان حضــور دارند، گفت: 
دندان هاى دائمى طول عمر بســیار بیشترى دارند، اما با وجود 
این، اهمیت حفظ سالمت دندان هاى شــیرى بسیار بیشتر از 

دندان هاى دائمى است.

وى یادآور شد: زمانى که دندان شــیرى ریزش مى کند، بدان 
معناست که تکامل دندان دائمى به اتمام رسیده و آماده رویش 
اســت، اما زمانى که دندان شــیرى به دالیل مختلف از جمله 
پوسیدگى از بین مى رود، در رویش دندان دائمى اختالل ایجاد 

مى شود.
این دکتراى تخصصى بهداشــت دهان و دندان یادآور شــد: 
پوســیدگى دندان شــیرى در شــکل و موقعیت قرارگیرى 
دندان تأثیر ســوء مى گذارد، بنابراین پزشــک باید به کمک 
روش هاى مختلف، پوســیدگى را رفع و دندان شیرى را حفظ 

کند.
ظفرمند با توجه بــه کودکانى که دچار فقدان دندان شــیرى 
شــده اند، بیان کرد: اگر کودکى به دلیل حوادث یا پوسیدگى 
شدید، دندان شیرى خود را از دست دهد، رویش دندان دائمى 
دچار مشکل مى شود؛ زیرا فقدان پیش از موعد دندان شیرى، 

بیانگر عدم تکامل رویش دندان دائم است.
وى افزود: زمانى که کودکى دندان شیرى خود را از دست ده د، 
در فاصله زمانى تکامل رویش دندان دائم، دو دندان مجاور جاى 
دندان شیرى که از دست رفته را ُپر مى کنند، به گونه اى که دیگر 

فضا براى رویش دندان دائم، اندك و یا کامًال از بین مى رود.

برخى کودکان از حمام کردن لــذت مى برند، اما حمام کــردن برخى از 
کودکان دردسرى براى والدین است.

براى کودکانى که عالقه اى به حمام کــردن ندارند، دوش گرفتن روزانه 
ممکن است کافى باشد.

در کودکان شــش تا 11 ســاله، حمام کــردن یا دوش گرفتــن روزانه 
ضرورى نیســت. کودکان در این ســنین دســتکم به دو بــار در هفته 

حمام نیاز دارند. 
همچنین اگر واقعًا کثیف شده باشند، اگر بوى بدنشان بلند شده باشد یا اگر 

در آب دریا شنا کرده باشند، نیاز به حمام کردن دارند.
نوجوانان باید روزانه حمام کنند یا دوش بگیرند، صورتشــان را دو بار در 
روز بشویند تا چربى و کثیفى از روى آن زدوده شود. همچنین بعد از بازى 

ورزشى، شنا کردن یا فعالیت جسمى هم باید دوش بگیرند. 

آیا مى دانستید با پوشیدن شلوارهاى تنگ دچار مشکل مى شوید؟ 
پوشــیدن لباس تنگ، هم بــراى زنان و هم براى مردان بســیار 
نامناسب اســت. متأســفانه بســیارى از جوامع امروزى با تولید 
پوشــاك هاى صاف، تنگ و چسبان در حال آســیب رساندن به 
سالمت جســمى خود هســتند؛ این موارد نه تنها دردناك است 
بلکه باعث فشرده شــدن اندام هاى مختلف بدن مى شود و اغلب 
افراد براى زیباتر جلوه دادن خود، ســختى و درد زیادى را متحمل 

مى شوند.
اختــالل در جریان خون، تشــدید واریس، ابتال به مشــکالت و 
اختالالت تنفسى، تشدید سلولیت، اختالل در هضم غذا، ابتال به 
بیمارى هاى گوارشى و رفالکس معده، مشکالت پوستى و افزایش 
تعریق، برخى از عوارض و مضرات پوشیدن لباس هاى تنگ براى 

مردان و زنان است.
همچنین لباس هاى تنگ باعث فشردگى روده و معده مى شود که 
مى تواند رفالکس اسید و سوزش سر دل را تشدید کند؛ استفاده از 
لباس هاى چسبان و تنگ، دســتگاه گوارش را نیز تحت تأثیر قرار 
مى دهد چرا که مواد غذایى در آن در حرکــت بوده و زمانى که به 
مدت طوالنى پوشیده شوند، ممکن است فعالیت دستگاه گوارش 

ُکند و با اخالل مواجه شود. 
پوشیدن لباس هاى تنگ بعد از خوردن یک وعده غذایى سنگین 
باعث بروز مشکالتى چون درد و نفخ شــکم نیز مى شود.  از دیگر 
مشکالت پوشــیدن لباس هاى تنگ، تنفس هاى کم عمق است؛ 
زمانى که شما استنشاق مى کنید، دیافراگم انبساط مى یابد که این 

لباس ها از این اتفاق جلوگیرى مى کند.

عوامل مختلفى مى توانند رنگ دندان هاى شما را تغییر دهند و آنها را زرد 
کنند. علل تغییر رنگ دندان به دو دسته اصلى تقسیم مى شوند: لکه هاى 
بیرونى و لکه هاى ذاتى. سیگار کشیدن، نوشیدن قهوه و چاى بدترین عوامل 
ایجاد زردى دندان ها هستند. قارچ و نیکوتین موجود در تنباکو مواد شیمیایى 
هستند که مى توانند لکه هاى زردرنگ بر روى ســطح دندان ها، در افراد 

سیگارى ایجاد کنند.
به عنوان یک قاعده کلى، هر غذا یا نوشــیدنى که مى تواند لباس ها را لکه 
دار کند، مى تواند دندان هــا را نیز لکه دار کند. بنابرایــن، غذاهاى تیره و 
نوشیدنى ها، از جمله کوال، شکالت و سس هاى تیره مانند سس سویا و...  
مى توانند رنگ دندان ها را از بین ببرند. عالوه بــر این، برخى از میوه ها و 
ســبزیجات مانند انگور، زغال اخته، گیالس، چغندر و انار پتانسیل لکه دار 
کردن دندان ها را دارند. تانن، ترکیب تلخ موجود در چاى، باعث رنگ آمیزى 
دندان ها مى شود. فرم هاى مایع مکمل هاى آهن نیز مى توانند دندان ها 

را لکه دار کنند.
لکه هاى ذاتى در داخل ساختار داخلى دندان رخ مى دهد، که دنتین نامیده 
مى شــوند. داروهاى متعدد مى توانند لکه هاى ذاتــى در دندان ها ایجاد 
کنند. کودکانى که آنتى بیوتیک هایى مثل تتراسیکلین یا داکسى سیکلین 
مصرف مى کنند، دندان هایشان ممکن است به رنگ قهوه اى مایل به قرمز 
باشد. عالوه بر این، مینوسیکلین، داروى تتراسایکلین، داروهاى ضد آکنه، 

دندان ها را لکه دار مى کنند.
شــیمى درمانى و همچنین پرتودرمانى ســر و گردن مى توانند منجر به 
لکه هــاى ذاتى شــوند. حتــى برخى داروهــاى تقریبــًا شــایع مانند 
آنتى هیســتامین ها و داروهاى فشــارخون گاهى اوقات دندان ها را زرد

مى کنند.

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب ســنتى درباره مهمترین 
خواص گز گفت: این شــیرینى نقش مؤثرى در تقویت عمومى و 
افزایش انرژى بدن دارد؛ گز هموگلوبین خون را افزایش مى دهد و 

کم خونى را هم برطرف مى کند. 
وى دربــاره خواص دیگــر گز بیان کــرد: این شــیرینى به علت 
داشــتن ویتامین هاى A ، C ، E ، لوتئیــن و زآگزانتین خاصیت

آنتى اکسیدانى دارد، بنابراین سیستم ایمنى بدن را تقویت و بدن را در 
برابر بیمارى هاى مختلف به ویژه انواع سرطان ها محافظت مى کند.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى افزود: گز تأثیر بسزایى در بهبود 
عملکرد مغز و تقویت حافظه دارد و این شیرینى بینایى را هم تقویت 

مى کند.
 عظمایى با اشاره به خاصیت آرام بخشى گز تأکید کرد: این شیرینى، 
اضطراب و اســترس را از بین مى برد و براى زنان باردار بسیار مفید 

است، ولى در مصرف آن باید احتیاط را رعایت کنند. 
وى تصریح کرد: گز به زیبایى و شادابى پوست و مو کمک شایانى 
مى کند و این شــیرینى خاصیــت آنتى بیوتیکــى دارد، بنابراین 

عفونت هاى بدن را از بین مى برد. 
 عظمایى یادآورى کرد: افراد در استفاده از گز نباید زیاده روى کنند، 
زیرا مصرف بیش از اندازه این شــیرینى، ســردرد و بى قرارى را به 

همراه دارد.

 اگر دیابت دارید، قطعًا باید پرهیزهــاى غذایى خاص خود را 
داشته باشید. این مطلب را بخوانید چرا که غذاهایى که برایتان 

مثل سم است را آورده ایم.
مبتالیان به دیابت باید مصرف مواد نشاسته اى با روغن زیاد 
مانند سیب زمینى سرخ شــده را به حداقل برسانند و در میان 
وعده از منابــع کربوهیدرات کم چرب مثل نان برشــته، نان 

سوخارى و بیسکوییت هاى ساده و سبوس دار استفاده کنند.
دیابتى ها حتى بهتر اســت ســبزى ها را آب پز کرده و حتى 

االمکان از سرخ کردن آنها امتناع کرد.
براى ساالدها، اســتفاده از ســس کم چرب یا بدون چربى یا 
روغن زیتون به همراه سرکه، آبلیمو یا آبغوره کم نمک مى توان 

چاشنى و طعم دهنده خوبى باشد.
مواد قندى ساده مثل قند و شکر، مربا، شربت و عسل که خیلى 
زود قندخون را باال مى برد، بایــد از برنامه غذایى فرد دیابتى 
حذف شود و مصرف قندهاى مرکب مثل خرما، کشمش، انجیر 

و توت خشک جایگزین این مواد شود.
میوه هایــى که قند باالیــى دارند مثل خربزه، مــوز، طالبى، 
انگورعســگرى قند باالیى دارند و باید از مصرف آنها پرهیز 
کنند، ولى میوه هایى که شــیرین نیســتند مثل سیب گالب 
و ســیب درختى و یا خیار براى دیابتى ها بســیار مناســب 

است.
استفاده از غذاهاى رژیمى به تدریج باعث خوردن بیش از حد 
این مواد مى شــود و فرد به این نکته توجــه نمى کند که این 
مواد کالــرى دارد و اگر باعث افزایش قند خون نشــود، حتمًا 
چاق کننده اســت. این رژیم یعنى قرار گرفتن در یک چرخه 
معیوب، چون کســى که وزنش افزایش یابد، قندش از کنترل 

خارج مى شود.

غذاهایى که براى دیابتى ها مثل سم است
نان سفید، ماکارونى و برنج: این مواد غذایى از غذاهاى 
فراورى شــده و حاوى کربوهیدرات باال هستند. مصرف نان، 
شــیرینى ها و ســایر غذاهایى که از آرد تصفیه شده ساخته 
شده اند، به طور قابل توجهى در افزایش سطح قند خون در افراد 
مبتال به دیابت نوع یک و 2 مؤثر است. مطالعات نشان مى دهد 
پاســتاى بدون گلوتن و انواع برنج نیز براى افراد دیابتى مضر 
است. این غذاهاى فراورى شــده حاوى فیبر ناچیزى هستند، 
فیبر از مواد مفید براى افراد دیابتى است که جذب قند خون در 

جریان خون را کاهش مى دهد.
قهوه ترکیبى: قهوه براى بســیارى از افراد مفید است، اما 
شکل ترکیبى آن تأثیر بدى بر وضعیت افراد دیابتى مى گذارد. 
منظور از قهوه ترکیبى، قهوه ترکیب شده با موادى مانند شهد 
یا شکر است. این قهوه در فهرســت بدترین خوراکى ها براى 
افراد دیابتى قــرار مى گیرد زیرا 500 کالــرى، 9 گرم چربى و 
98 گرم کربوهیدرات دارد و مى تواند به باال رفتن گلوکز خون 

منجر شود.
نوشــیدنى هاى قنــدى: نوشــیدنى هــاى قندى 
بدترین انتخاب بــراى افراد مبتــال به دیابت هســتند. این 
نوشیدنى ها سرشار از فروکتوز بوده که روى مقاومت به انسولین 
و دیابت تأثیر منفى مى گذارد. مطالعات نشان مى دهد مصرف 
نوشیدنى هاى قندى خطر ابتال به بیمارى هاى مرتبط با دیابت 
مانند کبد چرب را افزایش مى دهد. همچنین سطح فروکتوز 
باال در این نوشیدنى هاى شیرین، منجر به تغییرات متابولیکى 
شــده و باعث افزایش چربى هاى شکم، ســطح کلسترول و 
ترى گلیسیرید خون مى شــود. توصیه مى شود براى کنترل 
سطح قند خون و جلوگیرى از پیشرفت بیمارى دیابت، به جاى 

نوشیدنى هاى شــیرین و قندى از آب یا نوشیدنى هاى بدون 
قند استفاده کنید.

چربى هاى ترانس: چربى هاى ترانس صنعتى بســیار 
ناســالم بوده و هنگام عمل هیدروژنه، روغن هاى مایع گیاهى 
(افزودن هیدروژن به اسیدهاى چرب اشباع نشده) ایجاد مى شود 
تا طول عمر و پایدارى این روغن ها افزایش پیدا کند. چربى هاى 
ترانس در مواد غذایى همچون کره بادام زمینى و غذاهاى منجمد 
وجود دارد. همچنین معموًال از چربى هاى ترانس در پخت برخى 
کلوچه و کیک ها استفاده مى کنند تا ماندگارى آنها را افزایش دهند. 
اگرچه چربى هاى ترانس به طور مستقیم تأثیرى در افزایش سطح 
قند خون ندارند، اما باعث افزایش التهاب، افزایش مقاومت نسبت 
به انسولین، ایجاد چربى هاى شکمى، کاهش کلسترول خوب و 
اختالل عملکرد شریانى مى شــوند. بروز این اختالالت در افراد 

دیابتى، احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد. 
ماست میوه اى: ماست ساده گزینه اى مناسب براى تغذیه 
دیابتى ها محســوب مى شود، اما این مســئله درباره ماست 
طعم دار صدق نمى کند. ماســت هاى طعــم دار و میوه اى 
معموًال از شیر کم چرب یا بدون چربى درست شده و سرشار از 
کربوهیدرات و قند هستند. به عنوان مثال یک فنجان ماست 
میوه اى در حدود 47 گرم قند دارد، یعنــى تقریبًا 81 درصد از 
کالرى آن از مواد قندى است. بسیارى از افراد گمان مى کنند 
ماست منجمد جایگزین سالمى براى بستنى است در حالى که 
معموالً مواد قندى این نوع ماست ها از بستنى نیز بیشتر است . 
توصیه مى شود به جاى استفاده از ماست هاى قندى و میوه اى 
که براى دیابت نوع یک و 2 مضر هستند، از ماست ساده بدون 
قند استفاده کنید که مى تواند براى کاهش اشتها، کنترل وزن 

و سالمت روده مفید باشد.

 مراقبت هاى غذایى در دیابتى ها
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جدى گرفتن سالمت دندان هاى شیرى کودك

درمان استرس با خوردن گز

ى بر ى س ب ن ی پو ر رضو و ز ى بر ىریق یرى و قج ین ز س ب

با پوشیدن لباس هاى تنگ دچار مشکل مى شوید

چرا دندان ها زرد مى شوند؟

حمام کردن کودکان

مراقب چشمانتان باشید تا فراموشى نگیرید

رتینوپاتى 
ى دیابت مبتال شده اند. 

هند نوعــى ارتباط بین
 چشم افراد و ابتال 

مغزى ازجمله 
د دارد.

ى آلزایمر به 
فــرد دچار
شــى و از
دادن  ت 
رت حافظه 
ــود. این 
بــه  رى 

چشــمه
سرطان اثربخش هستن

همچنین با اصالح سبک
قند و فشارخون خ

نشان داده است
غذایى حاوى
نواع شـ و ا

ب ا ســبب 
افراد بــه

و درســال
آینــده بی
آلزایمر مى
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 خدا همواره بــوده و از چیزى به وجود نیامده اســت. بــا همه چیز 
هست نه اینکه همنشین آنان باشد و با همه چیز فرق دارد نه اینکه از 
آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهنده همه کارهاست، بدون حرکت و 
ابزار و وسیله، بیناست حتى در آن هنگام که پدیده اى وجود نداشت، 
یگانه و تنهاست، زیرا کســى نبوده تا با او انس گیرد و یا از فقدانش 

موال على (ع)وحشت کند.

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

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

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

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

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

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

نمى شود.

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 105 مورخ 97/05/06 شوراى محترم اسالمى شهر خور و از محل اعتبارات منابع داخلى عمرانى (طرح احداث و تکمیل بازار روز پروژه احداث بازار سنتى) 
در نظر دارد نسبت به احداث بازارچه سنتى شهر خور از طریق آگهى مناقصه عمومى با اعتبارى معادل 15/000/000/000 ریال اقدام نماید. (پرداخت کلیه کسور قانونى به عهده پیمانکار مى باشد). 

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 97/06/07 به شهردارى خور مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03146323500 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نســبت به احداث مجتمع تجارى 
ادارى و پارکینگ با مشــارکت بخش خصوصى از طریــق آگهى اقدام 
نماید. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد 
آگهى فراخوان مى توانند تا روز دوشــنبه 1397/6/5 بــه دفتر امور 

سرمایه گذار ى شهردارى خمینى شهر مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33641416 

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397/110/389 مورخ 97/05/22 شوراى محترم اسالمى شهر 
و بودجه مصوب سال 97 نسبت به اجراى پروژه آسفالت معابر شهر رزوه از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید؛ لذا 
از کلیه متقاضیان واجدالشــرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مناقصه به امور مالى 

شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157703002 تماس حاصل فرمایند.
1- اعتبار مصوب 4000000000 ریال

2- دادن سپرده اى که از پنج درصد اعتبار مصوب کمتر نباشد به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز 
نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى (مبلغى معادل 200000000 ریال)

3- برنده اول؛ دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم به مدت 10 روز است.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/06/10 در محل شهردارى مى باشد.

آگهى مناقصه 

آگهى تجدید مناقصه

آگهى تجدید فراخوان عمومى
 انتخاب سرمایه گذار

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

 چاپ دومچاپ دوم

چاپ  دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

حسین على محمدى- شهردار رزوه 

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

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

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

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

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

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

چاپ دوم

روابط عمومى شهردارى مشکات

احترامًا بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم عضو انجمن صنفى کارفرمایى مؤسسات و شرکت هاى حمل و نقل کاالى 
شهرستان خمینى شهر به شماره شناســه ملى 14007377700 دعوت به عمل مى آوریم تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى که در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/07/02 به آدرس خمینى شهر، بلوار شهید بهشتى پایانه حمل و 

نقل کاال دفتر پایانه تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. تلفن 33600330- 031 
و الزم مى باشد در صورت تمایل مدارك مرتبط به کاندیداتورى خود را با هماهنگى با دفتر انجمن در وقت مقرر تعیین 

شده تحویل فرمائید.
دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد سه ساله انجمن صنفى
2- تصویب ترازنامه از تاریخ 96/06/01 الى 97/05/31
3- انتخابات اعضاء اصلى و على البدل هیئت مدیره

4- انتخابات بازرسین اصلى و على البدل  
5- سایر موارد مرتبط

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى

هیئت مدیره انجمن صنفى

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 39 مورخ 
1397/03/29 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش تعدادى 
پالك با کاربرى مسکونى از طریق آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مزایده و خرید 
اسناد مربوطه تا تاریخ 1397/06/03 روز شنبه به شهردارى مراجعه 

نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

آگهى تجدید مزایده زمین نوبت دوم

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد 

نوبت دوم


