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شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین تجارى واقع در خیابان امام حسین (ع) را به مساحت 56/57 
مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.

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

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
5- پیشنهاد  دهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و 

ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شهردارى کلیشاد و سودرجان به اســتناد ردیف بودجه مصوب سال مالى 
1397 به شماره    523301015 و مصوبه شوراي محترم اسالمی شهر کلیشاد و 
سودرجان به شماره 97/5/823در نظر دارد؛ پروژه ((خیابان سازى(زیر سازى)
باند شمالى بلوار بهارستان)) با مشــخصات ذیل از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 تجدید آگهی مناقصهآگهى مزایده  نوبت اول

6 عادت غلط تغذیه اى باعث احساس خستگى دائم مى شودقرارگیرى یک سوم حیات وحش کشور در اصفهان«دیوار به دیوار» پشت دیوار دستمزدرودررویى موافقان و مخالفان جمالى نژاد سالمتاستانفرهنگ جهان نما

اضافه شدن 81 پروژه با 500 کالس درس جدید
به مدارس استان

مدیر کل  نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان همزمان با شروع سال تحصیلى 98-97 خبر داد 

ورود دستگاه قضائى به موضوع  بحران آب 
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سینماها با فیلم هاى جدید 
جان مى گیرند

ایران از جنایت اهواز 
نخواهد گذشت

ارسال 350 واحد خون 
از اصفهان به اهواز
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هیچ عزیزى 
سراغى از ما 

نمى گیرد!
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اداره کل نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان هر سال  
همزمان با آغاز ســال تحصیلى، پــروژه هایى ها را در قالب نوســازى 
یا احــداث کالس هــاى درس به آمــوزش و پرورش اســتان تحویل 

مى دهد. این در حالى است که...

خواننده باسابقه موســیقى ایرانى در تشریح 
دالیل کم کارى خود در ماه هاى اخیر، ضمن 
اشــاره به کم توجهى مدیران و برخى از 
هنرمندان نســبت به پیشکسوتان، 

تأکید کرد که هیچ گالیه اى ندارد.
علیرضا افتخارى در گفتگو با «مهر» با اشــاره به 
فعالیت هاى جدید خود در عرصه موسیقى توضیح 

داد: در این روزها فعًال تالش مى کنم...
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کرباسچى چگونه  از استاندارى اصفهان به  شهردارى تهران رسید
به بهانه بازخوانى یکى از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران به بهانه بازخوانى یکى از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران 
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معاون دادگسترى استان اصفهان خبر داد:

فرزاد فرزین 
دست پر برمى گردد

به علیرضا بیشتر
 اعتماد کن

ذوب آهن، همچنان روى اعصاب!
 استقاللى هاى خوزستان توانستند یکى از مهمترین بازى هاى خود در این فصل را با دفاعى همه جانبه در 
مقابل ذوب آهن با برترى به پایان برسانند. تنها گل خوزستانى ها در این بازى از روى یک ضربه پنالتى به 

دست آمد. ضربه اى که توسط تعویض یزدى، نصیب استقالل خوزستان شد.
ذوب آهن بعد از شکســت در مقابل پدیده و خروج از رقابت هاى جام حذفى به امید پیروزى در 

مقابل استقالل خوزستان و صعود در جدول رده بندى به دیدار استقالل خوزستان ...
5

باخت ناباورانه در اهواز

حامد اخگر - شهردار کلیشاد و سودرجانمجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اولچاپ اول

زمان بازگشایىمهلت تحویل اسنادمهلت اخذ اسنادمبلغ اعتبار

1397/07/02 الى4,300,000,000 ریال
1397/07/ 24 1397/07/251397/07/28

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند اول صورتجلسه مورخ 97/05/17 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله اول مزایده عمومى فروش 1 قطعه 
زمین با کاربرى کارگاهى- خدماتى اقدام نماید. متقاضیــان مى  توانند تا تاریخ 
1397/07/15 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز 

دوشنبه 97/07/16 مى باشد.
* شهردارى در رد و  قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى با برنده مزایده مى باشد.
* پرداخت وجه زمین به صورت نقد مى باشد.

تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبت دوم
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دددددددددددددددددددددددددددددددددد
2

دددست پر برمى گردد گ ب تپ برمىگرددد ردستپر ى ر پر

ذوب آهن
 استقاللى هاى خوزستان توانستند یکى
پایان برسا با برترى به مقابلذوبآهن
دست آمد. ضربه اى که توسط تعویض
ذوب آهن بعد از شکســتد
مقابل استقالل خوزستان

علیرضا افتخارى از دالیل خانه نشینى اش مى گوید

5

هیچ عزی
سراغى ا
نمى گیر
خواننده باسابقه موســیقى
دالیل کم کارى خود در ما
اشــاره به کم توجهى
هنرمندان نســبت
تأکید کرد که هیچ
علیرضا افتخارى در گفتگو با «م
عرصه در فعالیت هاىجدید خود
داد: در این روزها فعًال تالش مى

ننکننننک اعتماد کن کتعتاعتماددد  اعتماد کند
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى پیش از ترك 
تهران براى حضور در مجمع عمومى سازمان ملل با اشاره 
به حادثه تروریستى اهواز گفت: مراسم به مناسبت دفاع 
مقدس، ایستادگى مردم و شروع تجاوز صدامیان به کشور 
برگزار شد، اینها که این فاجعه را آفریدند در مسیر همان 

متجاوزین هستند.
روحانى افزود: اینها در دوران جنگ با همین اســم ها از 
متجاوزین حمایت مى کردند مدت ها داخل خاك عراق 
ماندند و بعد از جنگ لطف نظام ایران شامل حال آنها شد 
و تا زنده بودن صدام،  مزدور او بودند. بعد ارباب را عوض 
کردند. یکى از کشــورهاى جنوبى خلیج فارس تجهیز 

مالى آنها را بر عهده گرفت و جنایت هاى خود را متوقف 
نکردند. وى یادآور شد: روزهایى بود که گلوله توپ در خود 
خیابان هاى اهواز مى خورد. مردم شهر را ترك نکردند، 
ماندند و ایســتادگى کردند. اهواز مردم شجاعى دارد از 

فارس و عرب و بختیارى دالورى کردند. 
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: بچه هایــى که باید به 
مدرسه مى رفتند به شهادت رســیدند آنها که باید امروز 
فرزندان خود را بدرقه مى کردند شهید شدند. ایران از این 
جنایت نخواهد گذشت. پاسخ این جنایات در چارچوب 
قانونى به جانیــان آن داده خواهد شــد و همه عوامل 

دستگیر و مجازات مى شوند.

رئیس ستاد کل نیروهاى مســلح اعالم کرد: نیروهاى 
مسلح حق پاسخ کوبنده به دشمنى ها باملت ایران را براى 
خود در هر زمان و مکان محفوظ مى دارند و جنایتکاران را 

در هر نقطه  از جهان تحت تعقیب قرار خواهند داد.
سرلشکر محمد باقرى، رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح 
در پیامى اقدام تروریســتى مزدوران استکبار در منطقه 
که منجر به شهادت و زخمى شدن جمعى از هموطنان 

عزیزمان در اهواز شد را محکوم کرد.
در پیام سرلشکر باقرى آمده است:  به ملت بزرگ ایران 
اسالمى اطمینان مى دهم که فرزندان آنها در نیروهاى 
مسلح مصمم تر از گذشته تروریست ها و دنباله هاى آنها 

را تحت تعقیب قرار داده و تا ریشه کنى این پدیده نفرت 
انگیز ا ز پاى نخواهند نشست.

رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح با یادآورى مواضع کینه 
توزانه برخى مقامات کشــورهاى منطقه که آشکارا از 
ناامنى به درون مرزهاى جمهورى اسالمى ایران سخن 
گفته اند، هشدار داده اســت، ضمن تصحیح رفتارهاى 
خصمانه خود با جمهورى اسالمى ایران، از پیشگاه ملت 
بزرگ ایران عذرخواهى کنند، در غیر این صورت نیروهاى 
مسلح حق پاسخ کوبنده به دشمنى ها با ملت ایران را براى 
خود در هر زمان و مکان محفوظ مى دارند و جنایتکاران را 

در هر نقطه  از جهان تحت تعقیب قرار خواهند داد.

ایران از جنایت اهواز 
نخواهد گذشت

حق پاسخ در هر زمان و مکان 
محفوظ است

سیف ممنوع الخروج است
 انتخاب| سخنگوى قوه قضائیه از ممنوع الخروج 
بودن رئیس سابق بانک مرکزى خبر داد. حجت االسالم 
غالمحسین محسنى اژه اى تأ کید کرد: یک بار از سیف 
تحقیق شده و اگر الزم باشد بار بعدى هم تحقیق مى شود 
و پرونده هم در حال رسیدگى است زیرا متهمان دیگرى از 
کارمندان بانک مرکزى و غیر بانک مرکزى دارد و پرونده 

در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.

اختالس و فرار یک مدیر نفتى
  فارس| مســئول فروش فرآورده هاى نفتى به 
کشتى ها (بانکرینگ) در منطقه بوشهر با اختالس چند ده 
میلیارد تومانى متوارى شد. «ح.ط» که مدت دو سال و نیم 
است در این سمت مشغول به کار بوده است پیش از این دو بار 
دیگر نیز دست به سوء استفاده زده بود که در نوبت هاى قبل 
ارقام این سوء استفاده ها اندك بوده است. با وجود این، ظاهراً 
توجهى به این موضوع از سوى مسئوالن امر صورت نگرفته 
بود تا اینکه نام برده توانســت ارقام کالن ترى را به جیب 
بزند. ظاهراً «ح.ط» که پیش تر خانواده خود را به گرجستان 

فرستاده بود خود نیز به این کشور متوارى شده است.

تکذیب تفحص پیکر سالم
خبر مبنى بر تفحص یک شهید با بدن سالم    ایمنا|
از سوى کمیته جستجوى مفقودین تکذیب شد. تصویرى 
از یک شهید دوران دفاع مقدس در فضاى مجازى منتشر 
شد که در شرح آن نوشته شده است: «تشییع پیکر یکى 
از شهداى تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس پس از 
30 سال با بدن سالم.» کمیته جستجوى مفقودین ستاد 
کل نیروهاى مسلح این خبر را تکذیب کرد و گفت: «این 
شهید بزرگوار در دوران دفاع مقدس تفحص و به خاك 

سپرده شده است.»

تولد 4 نوع حساب سپرده
  تسنیم| موسى شهبازى یکى از طراحان طرح 
جدید بانکدارى گفت: بر اساس طرح جدید بانکدارى، چهار 
نوع سپرده گذارى در بانک ها شکل مى گیرد که شامل 
سپرده هاى جارى، ســپرده هاى قرض الحسنه، سپرده 

سرمایه گذارى عام و سپرده سرمایه گذارى خاص است.

نورچشمى ها
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراى    ایلنا |
اسالمى عدم اعالم برخى اســامى دریافت کنندگان ارز 
دولتى را در جهت افشا نشدن اطالعات محرمانه کشور 
دانست و گفت: مســلماً بخش قابل توجهى از این افراد، 
نورچشمى هایى بوده اند که ارز را براى واردات کاالهاى 
غیرضرورى دریافت کرده اند و به همین دلیل بانک مرکزى 

نمى تواند اسامى آنها را منتشر کند.

تسلیت خاص احمدى نژاد 
  ایسنا| محمــود احمدى نــژاد که اخیــراً در 
پى محاکمه و محکومیــت یاران دیرینش اســفندیار 
رحیم مشــایى و حمید بقایى، پیام هاى فورى و طوفانى 
صادر مى کند، ساعت 2 بامداد یک شنبه 1 مهر یعنى بعد از 
گذشت حدود 16 ساعت از حادثه تروریستى اهواز، پیامى 
را در کانال تلگرامى «دولت بهار» منتشر کرد که در آن 
آمده است: «غفلت غیرمسئوالنه دستگاه ها و نهادهاى 
اطالعاتى و امنیتى در شناسایى و پیگیرى بهنگام عوامل 
به وجودآورنده این فاجعه، نابخشودنى است و مسئوالن 

ذیربط باید در قبال کوتاهى هاى خود پاسخگو باشند.»

واکنش آمریکا به حادثه اهواز
وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به    انتخاب|
حمله تروریستى در اهواز، این حادثه تروریستى را محکوم 
کرد. «هیثر نوئارت»، سخنگوى وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه اى گفت: «ما از گزارش ها درباره حمله افراد مسلح 
به رژه نظامى ایرانى ها در اهواز مطلع شده ایم. در مقابل 
این تروریسم افراطى در کنار مردم ایران هستیم و در این 
لحظات وحشتناك با آنها ابراز همدردى مى کنیم. ایاالت 
متحده تمامى اقدامات تروریستى و جان باختن انسان هاى 

بى گناه را محکوم مى کند.»

خبرخوان
افزایش هزینه تفریح 

آمارهاى جدید و مشــروح بانک   چمدان|
مرکزى بیانگر آن اســت کــه در مردادماه 1397، 
شاخص بهاى تفریح و امور فرهنگى نسبت به ماه 
قبل معادل 14 درصد افزایــش یافت. این افزایش 
ناشى از باال رفتن شاخص بهاى گروه هاى هزینه 
مســافرت با تور معادل 25/5 درصد، لوازم صوتى، 
تصویرى، عکاسى و فیلمبردارى و کامپیوتر 23/8 
درصد، لوازم تفریح، بازى و ورزشــى 6/8 درصد، 
نوشــت افزار 10/5 درصد و خدمــات تفریحى و 
فرهنگى 3/5 درصد بوده است. شاخص بهاى گروه 
رستوران و هتل نیز نســبت به ماه قبل معادل 3/8 

درصد افزایش یافت.

توریست ها 
در مراسم عزادارى

 چمدان| گردشــگران خارجى با حضور در 
یزد و شهرهاى این استان، از عزادارى روز تاسوعا و 
عاشوراى مردم این شهر در قالب هیئت هاى مذهبى 
فیلم و عکس تهیه و از نزدیک آیین سنتى این روز را 
مشاهده کردند. اغلب این گردشگران خارجى مراسم 
محرم یزد، شهروندان اسپانیا، آلمان، ایتالیا، روسیه، 
فرانسه و لهستان بودند. در دهه نخست محرم سال 
گذشته 890 گردشــگر از 26 کشــور با حضور در 
مناطق مختلف یزد از نزدیک شاهد عزادارى سنتى 

مردم این استان بودند.

زلزله جویبار
 به دماوند مربوط است؟

دکتر مهدى زارع، اســتاد پژوهشــگاه   پانا|
زلزله شناسى درباره زلزله نیمه شب شنبه در جویبار 
مازندران توضیحاتى ارائه کرد. وى گفت: کانون این 
زلزله که بزرگاى آن 4/7 بوده است در شمال بابل در 
نزدیکى گسل بهشهر قرار دارد. با توجه به موقعیت 
کانون به نظر مى رسد که زلزله به تکان خوردن مرز 
گسل فعال شمالى رشــته کوه هاى البرز با دشت 
کاسپین مربوط بوده است و طبیعتاً ربط مستقیمى با 

فعالیت آتشفشان دماوند ندارد.

کتب درسى 
ماندگارسازى مى شود

سرپرســت ســازمان پژوهش و    ایسنا|
برنامه ریزى آموزشى کشــور با اعالم اینکه از مهر 
98 دیگر کتاب جدیدالتألیف نداریم و ماندگارسازى 
کتاب هاى درسى آغاز مى شود گفت: البته این گفته 
بدان معنا نیست که تغییرات جزئى در کتب اعمال 
نمى شود و اصالحات رفع نمى شوند. ما از مخاطبان 
کتب جدید بازخورد مى گیریم و اگر اشکالى وجود 
داشته باشــد اصالح مى کنیم. اما فعًال قصد نداریم 

زودتر از پنج  سال کتب درسى را از نو تألیف کنیم. 

کالهبردارى میلیاردى
 یک طالفروشى

  فارس|  دادســتان تهران از کالهبردارى 
1000 میلیارد تومانى یک طالفروشى در تهران خبر 
داد. جعفرى دولت آبادى گفت: در منطقه تهرانپارس 
یک طالفروش، از مردم طالهایشان را مى گرفته و 
در قالب بحث طال به آنها سود مى داده که به تازگى 
شــرکت پلمب شــده و متهم متوارى است و رقم 
زیادى حدود 1000 میلیارد تومــان کالهبردارى 
کرده اســت. وى گفت: تعداد شــکات این پرونده  

حداقل 1000 نفر گزارش شده است.

افزایش 30 درصدى ترافیک
ر  ا د ســر   خبرگزارى صدا و سیما |
مهرى، رئیس پلیس راهور کشور گفت: در روز اول 
مهر و همزمان با بازگشــایى مدارس، اتوبان هاى 
کالنشــهر هاى کشــورمان متحمــل افزایــش

 30 درصدى ترافیک بودند. وى گفت: طرح پلیس 
بــراى مدیریت ترافیــک آغاز ســال تحصیلى تا

 15 مهر ادامه دارد.

نصف جهان آنطور که از گزارش رسانه هاى محلى یزد 
پیداست، استعفاى مهدى جمالى نژاد از شهردارى این 

شهر، محل بحث هاى فراوانى شده است.
موضوع اســتعفاى جمالى نژاد، در جلسه شنبه شب 
شوراى اسالمى  شهر یزد بررسى شد.  غالمعلى سفید، 
رئیس شورا در این جلســه گفت که این استعفا در روز 
چهارشنبه هفته جارى با حضور اعضاى شوراى شهر 

بررسى مى شود. 
مهدى جمالى نژاد، شهردار یزد استعفانامه خود را هفته 
گذشته به هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر یزد ارائه 
کرد. او قرار اســت به معاونت عمرانى وزارت کشور 
منصوب شــود. جمالى نژاد که متولد اصفهان است، 
بیشــترین عمر کارى خود را در این استان گذراند و از 
جمله به مدت دو سال شــهردار شهر اصفهان بود. اما 
با پیروزى مطلق اصالح طلبان در انتخابات شــوراى 
اسالمى اصفهان در سال 96، جمالى نژاد هم به حکم 

شوراى شهر یزد به شهردارى این شهر گمارده شد.  
رئیس شوراى شــهر یزد در جلسه روز شنبه این شورا 
گفت که از جمالى نژاد مى خواهیم در صورت امکان 
در یزد بماند اما در صورت اصرار وى، نسبت به تعیین 
سرپرست شهردارى از سوى اعضاى شورا اقدام خواهد 
شد. به گفته غالمعلى ســفید، احتماًال حکم معاونت 

جمالى نژاد تا اواخر این هفته به وى ابالغ مى شود.
رئیس شوراى شهر یزد همچنین گفت که شهردار یزد 
از شهرداران موفق کشور است و در این مدت موجب 

ارتقاى جایگاه شــهردارى یزد شده اســت. به گفته 
وى، جمالى نژاد بسیار انســان بااخالق، متین، پاك 
دست و داراى سعه صدر اســت و هیچ موقع در مورد 
حقوق صحبت نکرد در حالى که مزایایى که دریافت 
مى کرد بسیار ناچیز بود که این نشان از بااخالق بودن 

نامبرده است.
اما در کنار همه این تعریف و تمجیدها از شهردار سابق 
اصفهان و یزد، خبرگزارى «تســنیم» در گزارشــى 
خبر داد که برخى در شــبکه هاى مجــازى در صدد 
تخریب جمالى نژاد هســتند. این خبرگزارى که یکى 
از طرفداران پــر و پا قرص اقدامــات مهدى جمالى 
نژاد در شهر یزد بوده و معتقد است او تحوالت بسیار 
چشــمگیر و بى ســابقه اى در حوزه هــاى مختلف 
شهرى یزد به وجود آورده، در گزارش خود به کسانى
 اشــاره کرد که از طریق این کانال هــا، انتقادهاى 
پى درپى در مورد دالیل هزینه کرد در پروژه هاى مرتبط 
با سیما و منظر شهرى به جمالى نژاد وارد مى آوردند 
اما حاال به اعتقاد این خبرگــزارى، تغییر جهت داده 
و رفتن او از شــهردارى یزد را دســت آویز تخریبش 

قرار داده اند!
«تسنیم»  علت همه بحث و جدل ها در این باره را این 
دانسته که جمالى نژاد سیاست باالیى در کار و مدیریت 
خود داشت اما سیاسى بازى را در کار خود به کار نگرفت 
و تمایز بین این دو موضوع است که زمینه موفقیت یک 

فرد را فراهم مى کند.

حجت االسالم حسن روحانى، رئیس جمهور، صبح 
دیروز به منظور شرکت در اجالس عمومى سازمان 

ملل عازم نیویورك شد.
یکى از مســائلى که دربــاره این ســفر در فضاى 
مجازى مــورد توجه قــرار گرفته موضــوع تعداد 
همراهــان رئیس جمهور اســت که در ایــن باره 
بهمن حسین پور، معاون تشــریفات رئیس جمهور 
در پاســخ بــه برخــى حواشــى بــه وجــود 
آمــده گفتــه بــود: در ســفر امســال نیــز 
هیئــت رســمى همــراه وى شــش نفــر بوده 
و همراهــان رئیس جمهــورى شــامل تیــم 
حفاظت، تشــریفات و رســانه اى به میزان کمتر از 
یک چهارم همراهان رئیس جمهور دولت هاى نهم 

و دهم است.
دیروز هم معــاون ارتباطات و اطالع رســانى دفتر 
رئیس جمهور در توییتى با کنایه به تعداد همراهان 
رئیس  دولت هاى نهم و دهم در ســفرهاى خود به 
نیویورك نوشته اســت: «کل کاروان رئیس جمهور 
در ســفر به نیویورك بــراى شــرکت در مجمع 
عمومى ســازمان ملل متحد 40 نفر است. از هیئت 
رسمى و همراه، تا تیم حفاظت و رسانه و تشریفات. 
این تعداد محدود، طى دهه هاى گذشــته بى سابقه 
اســت. نه از صد نفر و نه از دو میلیون دالر کذایى 

خبرى نیست.» 

بیســت و پنجمین 
کریســتیز  دوره 
خاورمیانه، با ارائه 
آثارى از هنرمندان 
11 کشور منطقه، 
2 آبان مــاه برگزار 
ایــن  مى شــود. 
دومین بار اســت 
که کریستیز، حراج 
خاورمیانــه را در لندن و در حراج خانــه خود برگزار 
مى کند. نکته حائز اهمیت این دوره این است که این 
بار هم سهم یک چهارمى هنر ایران در آثار راه یافته به 
حراج حفظ شده و از میان 96 اثر 23 کار ایرانى چکش 
خواهد خورد. روى جلد کاتالوگ این دوره کریستیز 
به اثرى از استاد سیدمحمد احصایى اختصاص یافته 
که از او ســه اثر در این حراجى به فروش مى رسد. 
باالترین برآورد قیمت ها هم به آثارى از ایران، لبنان، 
سوریه و مصر تعلق دارد که در میان آنها هنرمندان 
ایرانى بیشترین آثار گرانقیمت را به خود اختصاص

 داده اند.
در این حراج، اثرى از ســهراب سپهرى که در ایران 
رکورددار باالترین قیمت آثار هنرى است نیز حضور 
دارد. این تابلو که «سه درخت بلند و باریک» نام دارد 

78 تا 100 هزار دالر چکش مى خورد.  

نصف جهان دوران استاندارى غالمحسین کرباسچى در 
اصفهان از هر جهت یکى از مهمترین دوران ها در تاریخ 
معاصر این استان است. کرباسچى در بهمن 1361 در 
اوج جنگ تحمیلى و هنگامى که تنها 29 سال داشت، 
با فرمان مســتقیم امام خمینى(ره) به عنوان استاندار 
اصفهان منصوب شد و تا پایان جنگ، عهده دار رتق و 
فتق امور در این استان مهم و حساس بود. سیاست هاى 
اتخاذ شده توســط او در اصفهاِن دهه 60، چالش هاى 
فراوانى را براى این مدیر جــوان به وجود آورد اما مانع 

از این نشد که او هفت سال در این مسند باقى بماند.
 کرباسچى به تازگى گفتگویى با ماهنامه «اندیشه پویا» 
انجام داده و با پرداختن به روزهایى که در اســتاندارى 
اصفهان همه کاره بود، برخى از ایــن چالش ها را نیز 
بازخوانى کرده اســت. او همچنین چگونگى انتخابش 
براى اســتاندارى اصفهان را توضیــح داده و از روزى 
گفته است که ظاهراً به ســفارش آیت ا...طاهرى، امام 
جمعه وقت اصفهان به عنوان اســتاندار منصوب شد: 
«خجالت کشیدم دستور امام(ره) را رد کنم. به امام(ره) 
گفتم دنبال کار اجرایى نیستم و دلم مى خواهد برگردم 
حوزه و مطالعاتم را ادامه دهم. اما با سابقه اى که خدمت 
ایشان داشتم خالف قول و دستور ایشان نمى توانستم 
عمل کنم. گفتند شما فعًال شش ماه به اصفهان بروید 
و بعد از شش ماه هم با دستور ایشان در اصفهان ماندم 

تا سال 1368.»
وقتى محمد هاشــمى رفســنجانى، رئیس صداوسیما 
شد، کرباسچى به تلویزیون رفت اما سال 1361 که بین 
آیت ا... طاهرى و وزارت کشور بر سر استاندارى اصفهان 
اختالفاتى پدید آمد، در   نهایت امام(ره) دســتور دادند 
کرباسچى به اصفهان برود و اســتاندار اصفهان شود. 
کرباسچى خدمت امام(ره) رسید که بگوید مى خواهد به 
قم برگردد و درسش را ادامه دهد اما امام(ره) فرمودند: 
«وقت براى درس خواندن زیاد اســت.» کرباســچى 
مى گوید من کار استاندارى بلد نیستم که امام(ره) پاسخ 
دادند: «شما شش ماه این مسئولیت را قبول کنید و در 
اصفهان بمانید.» بعد از شش ماه دوباره خدمت امام(ره) 
رفت که ایشــان دوباره فرمودند شش ماه دیگر بمانید. 
شــش ماه دوم هم تمام شــد و دوباره خدمت امام(ره) 
رســید که این بار امام(ره) فرمودند آقاى کرباســچى! 
شما فعًال اصفهان هستید. همین شد که کرباسچى در 
اصفهان ماندگار شد، البته خیلى زود با مخالفت روبه رو 
شد. خودش به پایگاه اطالع رســانى «تاریخ ایرانى»  
مى گوید: «ماه رمضــان اولى که به عنوان اســتاندار 
رفته بودم یک عده که مخالفان آیت ا... طاهرى بودند 
تظاهرات کردند و شعار دادند استاندار آمریکایى اخراج 
باید گردد. یعنى با من که دو ماه بــود با تأکید امام(ره)  
آنجا رفته بــودم اینگونه رفتار کردند. توقع نداشــتند 
در اختالفى که بر ســر ماجراى اســتاندار اصفهان بود 

امام(ره) من را انتخاب کنند.»

خروج از اصفهان
زمســتان 1368 چند ماه بعد از رحلت امام خمینى(ره)، 
اکبر هاشمى رفسنجانى در قامت اولین رئیس جمهور 
انتخاب شده مبتنى بر قانون اساســى جدید، خواستار 
حضور کرباســچى در شــهردارى تهران شد. هاشمى 
مى خواست بن بست ایجاد شده در تهران را بشکند و 
این شهر را که «پیشــانى» جمهورى اسالمى خوانده

 مى شد، به محل مناسبى براى کار و زندگى تبدیل کند. 
او براى تحقق این خواسته، غالمحسین کرباسچى را 
انتخاب کرد. عبدا... نورى، وزیر کشور اصفهانى دولت 
اول هاشمى رفســنجانى مأمور مى شود کرباسچى را 

راضى کند که از اصفهان به تهران بازگردد.
 استاندار اســبق اصفهان در این باره به «اندیشه پویا» 
گفته: «ســال 1368 چند ماهى بود که امام(ره) فوت 
کرده بودند و آقاى نورى، وزیر کشور شده بود. داشتند 
یکســرى اســتانداران را جابه جا مى کردند. بعضى از 
نمایندگان اصفهــان مثل مرحــوم على اکبر پرورش 
و آقاى محمودى روى من حساســیت داشتند. وقتى 
آقاى نورى پیغام دادند که براى شــهردارى به تهران 
بیایید، ابتدا رد کردم. برداشــت من ایــن بود که چون 
معروف بود منصوب امام(ره) هستم، نمى خواهند با من 
برخورد کنند ولى مى خواهند مرا از استاندارى اصفهان 
بردارند. وگرنه آیت ا... طاهرى راضــى به رفتن من از 
اصفهان نبود. خالصه، در مرحلــه اول رد کردم. گفتم 

مى خواهید از اصفهان بروم، مى روم؛ ولى عالقه مند به 
کار اجرایى در جاى دیگرى نیستم. مى خواهم دنبال کار 
خودم و درسم بروم. یکى دو ماهى این رفت و آمد طول 
کشید تا اینکه آقاى نورى در یک جلسه گفت نظر آقاى 
هاشمى این است که شما شهردار تهران بشوید. باز هم 
گفتم اگر مى خواهیــد از اصفهان بروم، حرفى ندارم اما 
به جاى دیگرى نمى روم. این بار آقاى نورى گفت پس 
خودت آقاى هاشمى را قانع کن و به ایشان بگو نمى آیم. 
خالصه، پیش آقاى هاشــمى رفتم و ایشان گفت االن 
دوران بازسازى است. تعبیر ایشــان این بود که تهران 
پیشانى کشور اســت و اگر در جاهاى دورافتاده، هزار 
مشکل داشته باشیم، آنقدر دیده نمى شود که در پیشانى 
کشور نتوانیم حتى زباله ها را جمع آورى کنیم. گفتم که 
چندان عالقه اى به این کار نــدارم و خیلى هم این کار 
را بلد نیستم. آقاى هاشــمى گفت شما همان کارهایى 
را که در اصفهان کردید انجام دهید. به آقاى هاشــمى 
گفتم اگر قرار باشد اتفاقى در شــهردارى بیافتد، پول 
مى خواهد اما در شهردارى پول نیست و دولت هم پولى 
به شهردارى نمى دهد. آقاى هاشمى هم گفت همانطور 
که در اصفهان از مردم پول مى گرفتید، با همان روش 

تهران را هم اداره کنید...»
کرباسچى در گفتگو با «تاریخ ایرانى»، جزئیات بیشترى 
از رایزنى اش با عبدا... نورى را توضیح داده که بنا بر این 
توضیحات، حتى پاى محمــد عطریانفر، یکى دیگر از 

اصفهانى هاى صاحب نفوذ در دهه 60 هم به این ماجرا 
باز شده است. عطریانفر کسى است که چند سال بعد، 
در زمره یاران نزدیک کرباســچى در شهردارى تهران 
و مؤسســه «همشــهرى» و بعدها حزب کارگزاران 
ســازندگى قرار گرفت: «شــهردارى تهران، آن زمان 
چندان خوشــنام و جاى مورد رغبتى مثــل حاال نبود. 
همه از آن مطالبات داشــتند و هر گرفتارى هم پیش 
مى آمد مى گفتند تقصیر شــهردارى اســت. به همین 
دالیل گفتم نمى آیــم. آقاى نورى، آقــاى عطریانفر 
را فرستاد تا من را راضى کند که شــهردارى تهران را 
قبول کنم. عطریانفر، معاون سیاسى وزیر کشور بود. به 
عطریانفر گفتم اگر از کار من در اصفهان ناراضى هستید 
و مى خواهید از اصفهان بیایم خیلى هم استقبال مى کنم 
اما من شهردارى بیا نیستم. برخى دوستان هم مشورت 
مى دادند که شــما یک کارنامــه اى در اصفهان دارید 
که اگر به شــهردارى تهران بروید هم کار شهر خراب 
مى شود هم رزومه شما در اینجا. آقاى نورى گفتند پس 
بیا خودت با آقاى هاشــمى صحبت کن. آن زمان هم 
آقاى هاشمى موقعیت برترى در کشور داشتند. خدمت 
آقاى هاشــمى رفتم... ایشــان اصرار کرد که شهردار 
شدن شما یک وظیفه اســت و گفتند که ما در گوشه و 
کنار کشور ممکن است خیلى نواقص داشته باشیم اما 
اول کار باید از تهران شروع شود. همین بود که در دى 
ماه 68 به تهران آمدم و به ساختمان شهردارى رفتم.»

به بهانه بازخوانى یکى از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران

کرباسچى چگونه  از استاندارى اصفهان به  شهردارى تهران رسید

رودر رویى موافقان و مخالفان جمالى نژاد ایران با سهراب سپهرى 
پیشتاز حراج لندن

همراهان روحانى در سفر به 
نیویورك چند نفرند؟
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« دهکده مهربانى» 
احداث مى شود 

مدیر اداره بهزیستى شهرستان آران و بیدگل از طرح 
ساخت «دهکده مهربانى» با رویکرد رفاهى از سوى 

نیکوکاران در این شهرستان خبر داد.
حیـدر ایمانیـان گفـت: دهکـده مهربانـى شـامل 
مجموعه اى از سـالمندان روزانه، توانبخشى روزانه، 
نگهـدارى معلـوالن ذهنـى و مجموعـه اى رفاهى 
براى اسـتفاده توانخواهان و عموم مردم در زمینى به 

مساحت 10هزار مترمربع خواهد بود. 
وى افـزود: پیـش بینى مى شـود که سـاخت مرحله 
نخسـت این طرح در قالب قـراردادى بـه ارزش 12 
میلیارد ریال از سوى فردى نیکوکار جنب پارك شادى 

آران و بیدگل تا سال آینده به بهره بردارى برسد.

ارسال 350 واحد خون از 
اصفهان به اهواز

350 واحد خـون از اصفهـان براى کمک رسـانى به 
مجروحان حادثه تروریستى اهواز ارسال شد.

مجید زینلى، مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان با 
اشاره به اعالم نیاز مجروحان حادثه تروریستى اهواز 
به انواع گـروه هاى خونى گفت: براى کمک رسـانى 
به مجروحـان این حادثـه، 350 واحد خون بـه اهواز 

ارسال شد.

رونمایى از 
اتوبوس ویژه دانش آموزان 

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: در نخسـتین روز مهرمـاه سـال جارى(دیروز) 
یکدسـتگاه اتوبوس ویژه دانش آموزان رونمایى شد. 
قدرت افتخارى خاطرنشـان کرد: اتوبوس هاى ویژه 
طى سـاعات پیـک در کریدورهاى مشـخص شـده 

دانش آموزان را جا به جا مى کنند.

رفع کمبود مدرسه در
مسکن مهر فوالدشهر

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر گفت: با ساخت 
شش مدرسه جدید،کمبود فضاى آموزشى در مسکن 

مهر فوالدشهر برطرف شد .
حمیدرضا شیروانى افزود: شرکت عمران امسال چهار 
واحد آموزشى 12 کالسه و دو مدرسه 15 کالسه را با 
صد میلیارد ریال اعتبار ساخته و براى سال تحصیلى 

98 - 97 تحویل آموزش و پرورش داد.

گرد و غبار 
امروز هم مهمان اصفهان است

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: منشـأگرد و غبار داخل اسـتان، به دلیل خاك 

سست مناطقى است که در آن وزش باد شدید است.
نازنین زهرا سیدان با بیان اینکه امروز در استان وزش  
باد  شـدید همراه با گـرد و غبـار در  مناطق شـرقى، 
مرکزى، شمالى و شرقى استان پیش بینى مى شود، 
افـزود: وزش بـاد در غرب و جنوب اسـتان بیشـتر از 

مناطق دیگر است.

کشف 22 تریلر برنج 
قاچاق و غیرقابل مصرف

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـى اسـتان اصفهـان از 
کشـف 484 تن برنج قاچاق و غیرقابـل مصرف خبر 

داد.
غالمرضا صالحى اعالم کرد: بر اساس گزارش واصله 
از مأموران ایست و بازرسى گلوگاه هاى شهید امامى 
شهرضا و شهید رییسیان سمیرم مبنى بر کشف 484 
ُتن برنج خارجـى قاچاق بـه ارزش 21 میلیارد و 529 
میلیون و 650 هزار و 697 ریال از 22 دستگاه کامیون 
کشـنده که بر اسـاس نظر دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهان غیرقابل مصرف اسـت، با تشکیل پرونده و 
طى مراحـل قانونى، نهایتًا پرونده براى رسـیدگى به 

تعزیرات حکومتى استان ارسال شد.

خبر

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: جانباختگان 
تصادفات درون شــهرى دراصفهــان 20 درصد باالتر از 

میانگین کشورى است.
رضا رضایى گفت: کشته شدگان تصادفات درون شهرى 
اصفهان به دلیل میزان باالى تصادفات موتورســیکلت 
20درصد باالتر از میانگین کشــورى است. وى ادامه داد: 
در پنج ماه نخست امسال  173 جانباخته تصادفات درون 
شهرى داشتیم که نسبت به سال گذشته 7 درصد کاهش 
یافته است. رضایى موتورسیکلت  سواران را به عنوان راکبین 
مرگ توصیف کرد وگفت: میانگین سن مرگ و میر ناشى 
از تصادفات موتورسیکلت هاى استان اصفهان بین 15 تا 

30 سال است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بیان کرد: با توجه به  
افزایش آمار تلفات موتورسواران، استان اصفهان در زمینه 

تصادفات زیاد موتورسیکلت در معرض انتقاد کشور است.
رضایى  اظهار کرد: درپنج ماه نخست امسال 120 هزار نفر 

به دلیل عبور از چراغ قرمز در شهر اصفهان جریمه شدند. 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه 150 
هزار جلد انواع گواهینامه پایه یــک، پایه 2 و پایه 3 چاپ 
و صادرشــده گفت: در پنج ماه نخســت امسال در استان 
اصفهان 13 هزار خودروى فاقد معاینه فنى اعمال قانون 

شد.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان گفت: طرح 
تونل سوم کوهرنگ مشکل بودجه اى ندارد و در صورت 
تغییر پیمانکار، این طرح تا دو سال آینده به بهره بردارى 

مى رسد.
ناصر موسوى الرگانى گفت: پس از اتمام مراحل تصویب 
بودجه سال 97 مبلغى به عنوان کمک به هر حوزه انتخابیه 
براى تکمیل طرح هاى نیمه تمام اختصاص یافت و این 
مبلغ براى هر نماینده پنج میلیارد و 800 میلیون تومان بود.
وى بیان کرد: با توجه به اینکه تکمیل طرح تونل ســوم 
کوهرنگ یکى از اولویت هاى استان اصفهان براى اتمام 
است، 11 نماینده استان اصفهان همه اعتبار دریافت شده 

از بقیه بودجه را براى این طرح اختصاص دادند.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه 
فقط یکــى از نمایندگان نیمــى از این اعتبــار را براى 
تکمیل تونل سوم کوهرنگ اختصاص داد و بقیه را براى 
شهرســتان خود جذب کرد، اظهار کرد: در حال حاضر با 
تخصیص هایى که به این طرح شده است، با مشکل مالى 

در اجراى آن مواجه نیستیم.
 موسوى الرگانى افزود: این طرح در مجموع 400 میلیارد 
تومان نیاز دارد که 70 میلیارد تومان آن از طریق بودجه 
ســال جارى و بقیه نیز از محل اعتبار تخصیص یافته به 

نمایندگان تأمین شده است.

تونل سوم کوهرنگ 
مشکل بودجه اى ندارد

تلفات اصفهانى ها در تصادفات 
باالتر از میانگین است

شــهردار باغبادران گفت: با پیگیرى هاى متعدد، پس 
از 11 ســال 58 هکتار بافت فرســوده و ناکارآمد شهر 
باغبادران که سال ها رها شده بود، در جلسه کمیسیون 
ماده 5 استاندارى مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

اردشیر محمدى اظهار کرد: یکى از معضالت جدى که 
شهردارى باغبادران در سال هاى اخیر با آن مواجه بود، 

فرسودگى بافت  شهرى است و نباید فراموش کرد بافت 
فرسوده و ناکارآمد شهر مى تواند برخى محله هاى شهر 
را دچار  خلل کالبدى، مشــکالت اقتصادى  و معیشتى 
و حتى آســیب هاى اجتماعى  و فرهنگــى کند که این 
مشکالت قطعًا براى ساکنان این محالت مشکل ساز 
مى شود و از سوى دیگر این آسیب ها مى تواند به دیگر 

نقاط شهر انتقال یابد. شــهردار باغبادران تصریح کرد: 
بیش از 32 درصد از شهر باغبادران که حدود 58 هکتار 
از وســعت شــهر را در برمى گیرد، جزو بافت فرسوده 
شهرى محسوب مى شود که شــامل هزار و 30 واحد 
ساختمان هاى بافت فرســوده باالى 20 سال ساخت

 است.

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از جرم دادگسترى استان 
اصفهان گفت: با توجه به بحرانى بودن شرایط آبى کشور، 
ورود دســتگاه قضائى به مسئله آب در دســتور کار قرار 

گرفت.
محمد رضا قنبرى اظهار کرد: با توجه به شــرایط امنیتى 
و بحرانى شدن شرایط آبى کشــور، قوه قضائیه ورود به 

موضوع آب را در دستور کار خود قرار داده است.
وى بیان کرد: در همین راستا به طور خاص اداره پیشگیرى 

از وقوع جرم با دیــدگاه امنیتى و انتظامى مســئله آب را 
پیگیرى مى کند.

 معاون اجتماعى و پیشــگیرى از جرم دادگسترى استان 
اصفهان  گفت: قوانین متعــددى در حوزه آب به تصویب 
رسیده است که از آن جمله مى توان به برنامه ششم توسعه 
توزیع عادالنه آب، تعزیرات آب، ملى شــدن آب، افزایش 
بهره ورى، تعیین تکلیف چاه هاى فاقد پروانه بهره بردارى، 
آیین نامه هاى اجرایى، قانون توسعه بهینه سازى آب شرب 

و بحث مفاد کیفرى اشاره کرد.
وى گفت: دستگاه قضا با مجموعه قوانین فوق به عنوان 
بازوى قوى قانونى در کنار دستگاه هاى اجرایى پتانسیل 
کمک به دســتگاه هاى عامل در جلوگیرى از تخلفات و 

صیانت از منابع آبى کشور را دارد.
قنبرى گفت: دســتگاه قضا همچنین بــا همکارى تمام 
دستگاه ها به ویژه آب منطقه اى اصفهان، آمادگى صدور 

احکام قضائى را دارد.

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
خشکســالى ها باعث هرس زودرس درختــان مثمر در 

اصفهان شد. 
منصور شیشه فروش اظهار کرد: امسال اصفهان همچون 
دیگر اســتان ها با خشکسالى شــدید مواجه بوده است 

که به همین دلیل بســیارى از باغداران مجبور به هرس 
زودهنگام درختان مثمر شدند تا تنها بتوانند این درختان 
را زنده نگه دارند. وى افزود: همچنین متأسفانه برخالف 
تمام تالش هایى که صورت گرفت، نتوانستیم از باغات 
میوه در اصفهان به دلیل خشکسالى ها، برداشت مناسبى 

بکنیم. مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان از 
خزان زودرس فضاى ســبز در اصفهان به دلیل بحران 
آب خبر داد و اعالم کرد: آبیارى فضاى ســبز شهرى با 
تانکر صورت گرفت و نتوانستیم براى نجات فضاى سبز 

اصفهان کارى صورت دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
بیشترین جمعیت حیات وحش کشور به خصوص آهو در 

استان اصفهان است.
رحمان دانیالى بیــان کرد: یک ســوم جمعیت حیات 
وحش ایران در اســتان اصفهان قــراردارد و بعد از آهو، 
بیشــترین جمعیــت را کل، بز، قوچ و میش تشــکیل 

مى دهند.
وى تصریح کرد: جمعیت حیات وحش استان اصفهان 
بالغ بر 32 هزار رأس انواع ُسمداران شامل آهو، کل، بز، 

قوچ و میش، جبیر است.
وى با اشــاره به توســعه مناطق حفاظت شــده استان 
اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر 11 درصد خاك این 
استان حفاظت شده است و این وسعت باید حداقل به 17 

درصد برسد.
دانیالى با اشاره به معضالت و مشکالت محیط زیست 
اســتان گفت: آلودگى هوا، تخریب گونه هاى گیاهى و 
جانورى، حقابه زیست محیطى، آتش سوزى هاى مراتع و 
بى توجهى به منابع انرژى، از مهمترین معضالت محیط 

زیست این استان است که باید مرتفع شود.
وى تصریح کــرد: کاهش این مشــکالت و معضالت 
جز با مشارکت مردم و ســازمان هاى مردم نهاد زیست 
محیطى میسر نیست؛ چون فقط دولت به تنهایى وظیفه 
حفاظت از محیط زیســت را ندارد و همه باید مشارکت 

کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
طرح گردش و برقرارى جریــان آب در زاینده رود براى 

مواقع اضطرارى و خشکسالى در اصفهان تدوین شد.
حجت االسالم احمد سالک افزود: اصل این طرح براى 
زمان اضطرارى و کمبود منابع آبى تعریف شده، در غیر 

این صورت زمانى که آب به اندازه کافى موجود اســت، 
باید آب در رودخانه تا تاالب بین المللى گاوخونى جریان 

داشته باشد.
وى تصریح کرد: اجراى این طرح بخشى از نیاز آبى استان 
را تأمین مى کند و اگر سایر کارشناســان و نمایندگان 
مجلس نظراتى براى تکمیل و بهبــود آن دارند، مطرح 

کنند.
یادآور مى شود محســن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان  
چندى پیش از تدوین طرح گردش و برقرارى جریان آب 
در رودخانه زاینده رود با اجراى 52 کیلومتر لوله گذارى و 
استفاده از حداقل منابع آبى موجود و پساب تصفیه شده 
در استان خبر داد که در آن سهم آب هر شهرستان واقع 
در مسیر رودخانه در سال هایى که محدودیت آبى وجود 

دارد، از طریق لوله انتقال مى یابد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: ذخیره ســد زاینــده رود در 
اولین روز مهر امسال به 170 میلیون مترمکعب رسیده 
است که در صورت تداوم کاهش بارش ها تا نیمه پاییز، 
توزیع آب شرب نیز با محدودیت بیشتر رو به رو خواهد 

شد.
حسن ساسانى افزود: پارسال در چنین روزهایى بدون 
میزان آبى که براى کشــت کشــاورزان شرق و غرب 
اصفهان اختصاص یافت، 207 میلیون متر مکعب ذخیره 
آبى وجود داشت که نشان مى دهد نسبت به سال قبل 

وضعیت بدترى داریم.
به گفته معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب

 منطقه اى اصفهــان، مقدار ذخیره ســد زاینده رود در 
بلندمدت 763 میلیون متــر مکعب بوده و حجم کنونى 
تنها درحدود یک پنجم این میزان است که باز هم نشان 
مى دهد منبع اصلى آب استان وضعیت نامناسبى دارد. 

وى ورودى به ســد زاینده رود را 6 متر مکعب بر ثانیه و 
خروجى از آن را 19/5 متر مکعب اعالم کرد و گفت: بر 
اساس اعالم ســازمان هواشناسى، بارش هاى مؤثر در 

آبان ماه رخ مى دهد و در صورتى که بارش ها کم باشد، 
شــرایط بحرانى از نظر منابع آبى در استان اصفهان به 

وجود خواهد آمد.

 نخستین نمایشگاه تکنولوژى، نوآورى و استارتاپ ها از 
فردا در اصفهان آغاز مى شود.

نمایشــگاه تکنولوژى، نوآورى و اســتارتاپ ها یکى از 
نمایشگاه هاى مهم و برجسته در استان اصفهان به شمار 
مى رود که با تأکید بر فناورى، به عنوان کاربرد دانش در 
توسعه جوامع بشــرى و نوآورى به عنوان به کارگیرى 

ایده هاى نوین برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه که در 3500 مترمربع فضاى نمایشگاهى 
و با حضور حدود 70 مشــارکت کننده از اســتان هاى 
تهــران، اصفهان، خراســان رضــوى و چهارمحال و 
بختیارى برگزار مى شــود، زمینه هــاى مختلفى مانند 

استارتاپ ها و کســب و کارهاى جدید، پارك هاى علم 
و فناورى و مراکز رشــد، صنایع خالق و پیشرو، مراکز 
دولتى و ســرمایه گذاران بخش خصوصــى و دولتى را 
دربرمى گیــرد و مشــارکت کنندگان، توانمندى هاى 
خود را در حوزه هــاى مرتبط با نمایشــگاه به نمایش 

مى گذارند.
عالقه مندان به بازدید از نخستین نمایشگاه تکنولوژى، 
نوآورى و اســتارتاپ ها مى توانند از ســاعت 15 تا 21 
روزهاى سوم تا ششم مهرماه امسال به محل برگزارى 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: روزانه 
4000 تراکنش بیمه اى توســط 83 دفتر پیشــخوان و 
نمایندگى هاى طرف قرارداد در اســتان اصفهان انجام 

مى شود.
حســین بانک اظهار کرد: روزانــه 4000 عملیات بیمه 
گرى توسط 83 دفتر پیشخوان و نمایندگى ها در استان 

اصفهان انجام مى شود که ماهانه حدود 600 میلیارد ریال 
هزینه این بیمه شدگان مى شود.

وى افزود: تعداد افراد تحت پوشــش بیمه ســالمت در 
استان اصفهان یک میلیون و500هزار نفر است که گام 
بلندى براى تحت پوشش قشر ضعیف جامعه و استفاده از 

خدمات بیمه اى برداشته شده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد؛

قرارگیرى یک سوم حیات وحش کشور 
در اصفهان

«زنگ مهر» در اولین روز بازگشــایى مدارس به 
دست مادر «شهید کشتکار» و «زنگ مقاومت» 
همزمان با هفته دفاع مقدس به وسیله پدر «شهید 
یزدانى» دیروز در «مدرســه آسیه» در محدوده 

آموزش و پرورش ناحیه 6  اصفهان نواخته شد.
به گزارش مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در آیین نواختن زنگ بازگشایى مدارس و 
مقاومت گفت: امروز(دیروز) دانش آموزان استان 
اصفهان سال تحصیلى را در 5000 واحد آموزشى 

آغاز کردند.
على اکبر کمالى افزود: مهر امسال با هفته دفاع 
مقدس و ایام سوگوارى ســرور و ساالر شهیدان 
جهان تقارن یافته در حالى که نهاد علم و تربیت 
در استان اصفهان مزین به پنج هزار دانش آموز و 
500 فرهنگى شهید است. وى در ادامه گفت: با 
کمبود شدید معلم در مدارس مواجه هستیم، اما 
تالش کردیم با استفاده از روش هاى مختلف این 

مشکل را برطرف کنیم.
کمالى اظهار کرد: هم اکنــون 57 هزار معلم در 
سطح مدارس اســتان اصفهان داریم و به همان 

میزان با کمبود معلم مواجه هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان:

 با کمبود 57 هزار معلم 
در سطح مدارس استان 

مواجهیم 

تدوین طرح گردش آب در زاینده رود 
ذخیره سد زاینده رود باز هم کمتر شدبراى مواقع اضطرارى

آغاز به کار نمایشگاه تکنولوژى، نوآورى 
و استارتاپ ها

انجام روزانه 4000 تراکنش بیمه اى در استان 

نسبت به یکسال گذشته؛

تصویب 58 هکتار بافت فرسوده باغبادران در کمیسیون ماده5 از فردا؛

ورود دستگاه قضائى به موضوع  بحران آب 

 هرس زودرس درختان مثمر در اصفهان به دلیل خشکسالى 
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پس از تعطیلى چند روزه سینماها، گیشه سومین فصل سال 
با اکران پنج فیلم ســینمایى از چهارشــنبه (4مهر ماه) تازه 

خواهد شد.
به گزارش «ایسنا»، بعد از گذشــت حدود پنج روز از تعطیلى 
سینماها براى تاسوعا و عاشوراى حسینى، سینماها از دیروز اول 
مهرماه دوباره به روال قبلى خود بازگشتند و اکران فیلم هاى 

سینمایى خود را آغازکرد.
با شروع فصل پاییز و با توجه به مصوبات شوراى عالى اکران 
از چهارم مهرماه فیلم هاى جدیدى روى پرده سینماها خواهند 
رفت؛ «مغزهاى کوچــک زنگ زده» بــه کارگردانى هومن 
سیدى، «جاده قدیم» به کارگردانى منیژه حکمت، «ماهورا» 
به کارگردانى حمید زرگرنژاد، «سوفى و دیوانه» به کارگردانى 
مهدى کرم پور و «هشــتگ» به کارگردانى رحیم بهبودى فر 
اکران خواهند شــد. همچنین اکران فیلم سینمایى «آهوى 
پیشونى سفید2» نیز بعد از فیلم «هشتگ» به ثبت رسیده است.

«مغزهاى کوچک زنگ زده»
فیلم ســینمایى «مغزهاى کوچک زنگ زده» به کارگردانى 
هومن سیدى و تهیه کنندگى سعید اســدى با نقش آفرینى 
بازیگرانى چون نوید محمدزاده، فرید سجادى حسینى و فرهاد 
اصالنى با حضور نازنین بیاتى با معرفى نوید پورفرج، مرجان 
اتفاقیان، هامون سیدى از چهارم مهرماه روى پرده سینماها 
مى رود. این فیلم سینمایى که از جمله آثار به نمایش درآمده 

در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر بود،  عالوه بر نامزدى در 
9 بخش؛ توانست در چهار بخش بهترین صداگذارى، بهترین 
فیلمنامه، بهترین فیلم از نگاه هنر و تجربه و همچنین بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران ســیمرغ بلورین را به دست آورد. در 
خالصه داستان «مغزهاى کوچک زنگ زده» آمده است که 
«میگن اگه چوپان نباشه گوسفندها تلف میشن، یا گم میشن 
یا گرگ بهشون مى زنه یا از گرســنگى مى میرن، چون مغز 
ندارن. هرکى که مغز نداره به چوپــان احتیاج داره، یه چوپان 
دلسوز... چوپان حکم پدر گوســفندها رو داره، آدم بدون پدر 
هیچى نیست. این چوپانه ما همه گوسفنداشیم، اون به ما میگه 
ِکى بریم، کجا بریم، چى کار کنیم، ِکى بشــینیم، ِکى پاشیم، 

ِکى بمیریم...»
«جاده قدیم»

فیلم سینمایى «جاده قدیم» به کارگردانى و تهیه کنندگى منیژه 
حکمت که مضمونى اجتماعى و فضایى زنانه دارد براى نخستین 
بار در سى وششمین جشنواره فیلم فجر روى پرده سینما رفت. 
این اثر جدیدترین ساخته  منیژه حکمت بعد از فیلم هایى چون 
«زندان زنان» و «سه زن» اســت که پس از ده سال دورى از 
فیلمسازى روى پرده مى رود. دو فیلم قبلى او نیز فضایى زنانه 
داشتند و مشکالت جامعه زنان را مورد بررسى قرار مى دادند؛ در 
خالصه داستان «جاده قدیم» آمده است: «در شب سال نو مینو 
به خانه باز نمى گردد...» مهتاب کرامتى، آتیال پسیانى، ترالن 

پروانه، محمدرضا غفارى، شیرین یزدان بخش، لیلى رشیدى، 
محمدرضا هدایتى ، بهناز جعفرى، بانیپال شومون، پوریا رحیمى، 
هدى زین العابدین و پرویز پورحسینى از جمله بازیگرانى هستند 

که در این اثر سینمایى نقش آفرینى مى کنند.
«ماهورا»

فیلمى بــه کارگردانــى و نویســندگى حمیــد زرگرنژاد و 
تهیه کنندگى علیرضا جاللى و حمید آخوندى در ســال 95 
ساخته شد. این اثر ســینمایى، درامى عاشقانه است که تمام 
فیلمبردارى آن در لوکیشــن هاى بکر و واقعى در تاالب ها و 
روستاهاى جنوب انجام شده و داســتان زیباترین زن هور را 
روایت مى کند. «ماهورا» آخرین اثر به تهیه کنندگى زنده یاد 
حمید آخوندى است که به جشنواره سى و ششم فجر راه یافت 
و پس از درگذشت این هنرمند، علیرضا جاللى، تهیه کنندگى 
آن را به پایان رساند. در این فیلم سینمایى ساعد سهیلى، میترا 
حجار، بهاره کیان افشار، کامران تفتى، احمد کاورى، محسن 
افشانى، مهدى صبایى، مونا فرجاد، یوسف مرادیان و داریوش 

ارجمند نقش آفرینى کرده اند.
«سوفى و دیوانه»

فیلم سینمایى «سوفى و دیوانه» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
مهدى کرم پور از چهارشنبه همین هفته روى پرده سینماهاى 
کشــور خواهد رفت. این کارگردان که پیش از این ســاخت 
فیلم هایى چون «پل چوبى» و «چه کســى امیر را کشت» را 

در کارنامه کارى خود دارد، در این اثر یک عاشقانه شهرى را 
به تصویر کشیده است. فیلمنامه «سوفى و دیوانه» را مهدى 
کرم پور به همراه مهدى سجاده چى نوشته و پس از گذشت 
پنج سال از ساخته شدن عاشقانه «پل چوبى» این پنجمین اثر 
بلند کرم پور است. در «سوفى و دیوانه» بازیگرانى چون امیر 
جعفرى، به آفرید غفاریان، رضا یزدانى، الهه حصارى، سیامک 
صفرى، سعید امیرسلیمانى و محمدرضا شریفى نیا به ایفاى 

نقش پرداخته اند.
«هشتگ»

فیلم «هشتگ» به کارگردانى رحیم بهبودى فر و تهیه کنندگى 
مقصود جبارى و محمدعلى کیانى و با بازى نیوشا ضیغمى، 
بهاره رهنما، بیژن بنفشه خواه، حدیث فوالدوند، محمدعلى 
کیانى، مهرداد فالحتگر، ارسالن قاســمى و امید روحانى با 
حضور محسن ملکى و سیدجواد هاشمى از دیگر آثارى است که 
از ابتداى پاییز روى پرده مى رود. در این فیلم که ژانرى کمدى 
دارد نیوشا ضیغمى و بهاره رهنما با نقش ها و گریم متفاوتى 
ظاهر شده اند. بهبودى فر که عالوه بر کارگردانى، نویسنده این 
اثر سینمایى هم هست، پیش از این فیلم سینمایى «آدم آهنى» 
را به عنوان اولین اثر بلند سینمایى در کارنامه خود ثبت کرده 
که توانست با حضور در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان موفق به دریافت لوح زرین بهترین فیلم از 

نگاه مخاطبان شود.

مهدى کرم پور و «هشــتگ» به کارگردانى رحیم بهبودى فر 
اکران خواهند شــد. همچنین اکران فیلم سینمایى «آهوى 
پیشونى سفید2» نیز بعد از فیلم «هشتگ» به ثبت رسیده است.

«مغزهاى کوچک زنگ زده»
فیلم ســینمایى «مغزهاى کوچک زنگ زده» به کارگردانى 
هومن سیدى و تهیه کنندگى سعید اســدى با نقش آفرینى 
بازیگرانى چون نوید محمدزاده، فرید سجادى حسینى و فرهاد 
اصالنى با حضور نازنین بیاتى با معرفى نوید پورفرج، مرجان 
اتفاقیان، هامون سیدى از چهارم مهرماه روى پرده سینماها 
مى رود. این فیلم سینمایى که از جمله آثار به نمایش درآمده 

«جاده قدیم»
فیلم سینمایى «جاده قدیم» به کارگردانى و تهیه کنندگى منیژه 
حکمت که مضمونى اجتماعى و فضایى زنانه دارد براى نخستین 
بار در سى وششمین جشنواره فیلم فجر روى پرده سینما رفت. 
این اثر جدیدترین ساخته  منیژه حکمت بعد از فیلم هایى چون 
«زندان زنان» و «سه زن» اســت که پس از ده سال دورى از 
فیلمسازى روى پرده مى رود. دو فیلم قبلى او نیز فضایى زنانه 
داشتند و مشکالت جامعه زنان را مورد بررسى قرار مى دادند؛ در 
خالصه داستان «جاده قدیم» آمده است: «در شب سال نو مینو 
به خانه باز نمى گردد...» مهتاب کرامتى، آتیال پسیانى، ترالن 

و پس از درگذشت این هنرمند، علیرضا جاللى، تهیه کنندگى 
آن را به پایان رساند. در این فیلم سینمایى ساعد سهیلى، میترا 
حجار، بهاره کیان افشار، کامران تفتى، احمد کاورى، محسن 
افشانى، مهدى صبایى، مونا فرجاد، یوسف مرادیان و داریوش 

ارجمند نقش آفرینى کرده اند.
«سوفى و دیوانه»

فیلم سینمایى «سوفى و دیوانه» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
مهدى کرم پور از چهارشنبه همین هفته روى پرده سینماهاى 
کشــور خواهد رفت. این کارگردان که پیش از این ســاخت 
فیلم هایى چون «پل چوبى» و «چه کســى امیر را کشت» را 

کیانى، مهرداد فالحتگر، ارسالن قاســمى و امید روحانى با
حضور محسن ملکى و سیدجواد هاشمى از دیگر آثارى است که
از ابتداى پاییز روى پرده مى رود. در این فیلم که ژانرى کمدى
دارد نیوشا ضیغمى و بهاره رهنما با نقش ها و گریم متفاوتى
ظاهر شده اند. بهبودى فر که عالوه بر کارگردانى، نویسنده این
اثر سینمایى هم هست، پیش از این فیلم سینمایى «آدم آهنى»
را به عنوان اولین اثر بلند سینمایى در کارنامه خود ثبت کرده
که توانست با حضور در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم
کودك و نوجوان موفق به دریافت لوح زرین بهترین فیلم از

نگاه مخاطبان شود.

آغاز اکران گیشه پاییزه سینما

سینماها با فیلم هاى جدید جان مى گیرند تصویربــردارى ســریال «بچه مهنــدس» به 
کارگردانى على غفارى ایــن روزها ادامه دارد و 

بازیگران جدیدى نیز به این سریال پیوسته اند. 
تصویربردارى فاز دوم ســریال «بچه مهندس» 
تا یک مــاه آینده به پایان مى رســد و بالفاصله 
تصویربردارى فاز سوم شــروع مى شود. در این 

مدت بازیگــران جدیدى به این ســریال اضافه 
شدند و به تازگى مریم کاویانى به جمع بازیگران 

این سریال پیوسته  است. 
لوکیشــن اصلى این سریال پرورشــگاه (خانه 
خورشید) است که در بوســتان والیت قرار دارد 
و شــهرك دفاع مقدس، خیابان هاى تهران در 
دهه 80 از دیگر لوکیشن هاى این سریال هستند. 
پرویز پورحسینى، بهاره رهنما، اندیشه فوالدوند، 
بهناز جعفرى، افشین نخعى، ســلمان فرخنده، 
ســیاوش چراغى پور، فرزین محدث، ســوگل 
طهماسبى، عباس جمشیدى فر و حمید شریف 
زاده از بازیگرانى هستند که هم در فاز یک و هم 
در فاز 2 حضور دارند که در کنــار آنها بازیگران 
دیگرى هم به کار پیوســته اند. پیش از این سیما 
تیرانداز، على اوسیوند، نســرین نکیسا و صحرا 
اسداللهى هم به این ســریال اضافه شده بودند 
و مانى رحمانى نقــش نوجوانى «جواد» را بازى 

مى کند.

خواننده موسیقى پاپ قطعاتى را مناسب فصل پاییز 
منتشــر مى کند. جدیدترین آثار موســیقایى فرزاد 
فرزین بعد از ایام محرم منتشر خواهد شد. به گزارش 
«باشگاه خبرنگاران جوان»؛ بعد از ایام عزادارى امام 
حسین (ع) دو الى ســه قطعه جدید از فرزاد فرزین 
منتشر خواهد شد که این قطعه ها در فضاهاى مختلف 
و بیشتر نزدیک به فضاى پاییزى تولید خواهد شد. 
همچنین وى براى این قطعه ها ویدئوهایى نیز تدارك 
دیده است. به گفته فرزاد فرزین یک قطعه شاد نیز در 
برنامه پخش آلبوم وجود دارد. وى در خصوص حضور 
خود در آثار تصویرى گفت: «هنوز به طور رســمى 
خبرى را اعالم نکرده ام؛ اما به زودى اعالم مى کنم 

در کدام پروژه حضور خواهم داشت.» 
ایــن خواننده ســال 96 آخریــن آلبومــش با نام 

«شانزلیزه» را منتشر کرد و هنوز صحبتى از جزئیات 
آلبوم جدیدش نکرده است.

خواننده باسابقه موسیقى ایرانى در تشریح دالیل 
کم کارى خود در ماه هاى اخیر، ضمن اشاره به کم 
توجهى مدیران و برخى از هنرمندان نســبت به 

پیشکسوتان، تأکید کرد که هیچ گالیه اى ندارد.
علیرضا افتخارى در گفتگو با «مهر» با اشاره به 
فعالیت هاى جدید خود در عرصه موسیقى توضیح 

داد: در این روزها فعًال تالش 
مى کنم بدون حاشیه و 

جنجال خانه نشــین 
بــوده و مشــغول 
کارهاى شــخصى 

باشم.  خودم 

به هر حال من اهل تبلیغ و اهل جنجال آفرینى 
نیســتم و همواره به حقیقت فکر مى کنم. گویى 
اینکه حقیقت به من از طرف برخى ها مى گوید که 

آقاى افتخارى! فعًال نیازى به شما نداریم.
وى افزود: فکر مى کنم برخى از مردم عزیز کشورم 
همچنان عالقه مند این هستند که آواز بخوانم و 
کار تولید کنم ولى اینکه از چه راهى وارد شوم را 
نه آنها مى دانند و نه خودم. گویا فعًال راهى وجود 
ندارد و برخى ها نه حرمتى قائل هستند، نه بزرگ 
و کوچک مى دانند. آنها اصًال آگاه نیستند که من 
و هم نســالنم چه تالش هایى را براى اعتالى 
موسیقى انجام داده ایم. البته حدود دو سال قبل بود 
که یکى دو شب براى ارکستر ملى برنامه اى را 
اجرا کردم اما بعد از آن به طور کلى فراموش 
شدم و هیچ عزیزى سراغى از ما نگرفت.

خواننده آلبوم «نیلوفرانه» تصریح کرد: 
من از این شرایط هیچ گالیه اى ندارم و 
تا به امروز نیازم را به صفر رسانده ام 
چرا که بر این باورم این شــرایط 
وجود دارد که بایــد با آن کنار آمد. 
شاید این روزها گرفتارى مردم آنقدر 
زیاد باشد که نه به موسیقى فکر کنند نه 
به علیرضا افتخارى. آنها فعًال باید کارى کنند که 
در این شرایط خجالت زده همسر و فرزندانشان 
نباشند و اى کاش من در شرایطى قرار داشتم 
که به ســهم خودم کارى مى کردم تا زحمت 

آنها کم شود.

 مجموعه تلویزیونى «دیوار به دیوار2» به کارگردانى سامان 
مقدم و تهیه کنندگى حمید رحیمى نادى که نوروز امسال به 
عنوان مجموعه مناسبتى شبکه 3 ســیما روى آنتن رفت و با 
پایان عید نوروز پخشش هم به پایان رسید با گذشت چند ماه از 
پایان این سریال در روزهاى اخیر خبرساز شده است. ماجرا به 
پرداخت نشدن دستمزد عوامل و دست اندرکاران این مجموعه 
تلویزیونى برمى گردد که بعد از گذشت چند ماه هنوز تسویه 
نشده و بازیگران و عوامل پشت صحنه این مجموعه پربازیگر 
براى پیگیرى حقوق و دستمزد خود با مشکل مواجه شده اند. 
البته پیش از این، حاشــیه هایى هم در رابطه با عدم پرداخت 
دستمزد عوامل و بازیگران برنامه «دورهمى» به تهیه کنندگى 
حمید رحیمى نادى در روزهاى پایانى سال 95 ایجاد شده بود 

که موجب تغییراتى در این برنامه شد.
به صدا و سیما اعتماد کردم

ویشکا آســایش از جمله بازیگران اصلی مجموعه «دیوار به 
دیوار2» که در هر دو فصل آن نقش «خاور» را ایفا می کرد و 
اتفاقًا در این مجموعه خوب هم دیده شد، در گفتگویى تأکید 
کرده است: «دستمزد 40 روز آخر تولید توسط تهیه کننده این 
سریال پرداخت نشده است و آقاي رحیمى نادي نه تلفنش را 
جواب می دهد و نه می توانیم او را ببینیم. فقط می دانیم در حال 
ساخت مسابقه "برنده باش" است که در زمان تصویربرداري 
"دیوار به دیوار2" مراحــل پیش تولید ایــن برنامه را انجام 
می داد.» بازیگر فیلم «نهنگ عنبر» با اشاره به پیگیري هاي 

دستمزد خود از صدا و سیما عنوان کرد: «با سازمان صدا و سیما 
هم صحبت کردیم که به ما گفتند بودجه سریال را به طور کامل 

به رحیمی نادي پرداخت کرده اند.» 
تهیه کننــده مى گوید دســتمزدهایتان را 

نمى دهم
در همیــن حــال محمود 
خرسند، صدابردار شناخته 
شده ســینما و تلویزیون 
مى گویــد: «مــا بــراى 
ســریال "دیوار بــه دیوار 
2" به مــدت دو ماه و نیم، 
روزانــه 16 ســاعت کار 
کردیم؛ االن شــش ماه از 
این ماجرا گذشــته و پس 
از پیگیرى هایى که انجام 
دادیــم، در نهایت رحیمى 
نادى به صراحت گفت که 

من این پول ها را پرداخت نمى کنم و هر کارى از دســتتان بر 
مى آید انجام دهید!» این صدا بــردار ادامه مى دهد: «با وجود 
تمامى این مسائل و در حالى که عوامل و بازیگران مجموعه 
"دیوار به دیوار 2" پس از گذشت شش ماه هنوز دستمزدهایشان 
را دریافت نکرده اند، این تهیه کننده قرارداد جدیدى با تلویزیون 

بســته و برنامه اى با عنوان "برنده بــاش" را روى آنتن برده 
است. این در حالى است که وقتى ما براى رسیدگى به مسئله 
دستمزدهایمان به تلویزیون مراجعه کردیم، مسئولین شبکه 
گفتند ما با آقاى رحیمى تسویه حساب کرده ایم و پرونده سریال 
"دیوار به دیوار 2" بسته 

شده است.» 
گفتنی اســت عالوه بر 
آسایش، تعداد دیگري از 
بازیگران این مجموعه 
از جمله رؤیا تیموریان، 
فرهاد آییش، حســن 
زارعی و خشــایار الوند، 
نویسنده فیلمنامه این 
مجموعه نیز نسبت به 
رفتار ایــن تهیه کننده 
ابراز گله و ناراحتی کرده 
و از پرداخت نشدن حق 

و حقوق خود بعد از گذشت شش ماه سخن گفته بودند.
شــکایت تلویزیون از تهیه کننده «دیوار به 

دیوار 2»
با همه اینها  یک منبع در «سیمافیلم» اعالم کرد که «سیما 
فیلم»، هزینه ساخت و دســتمزد تمام عوامل این مجموعه 

تلویزیونى را حتى بیشــتر از برآورد تعیین شده به تهیه کننده 
پرداخت کرده است و تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى باید 
پاسخگوى عدم پرداخت دســتمزد عوامل باشد. طبق گفته 
این منبع آگاه، صداوسیما به صورت قانونى از طریق معاونت 
حقوقى و بازرسى صداوسیما، از تهیه کننده «دیوار به دیوار 2» 

شکایت کرده است.
بازیگران «دیوار به دیوار» کار خوبى نکردند!

اما در این میان على اکبر تحویلیان، تهیه کننده ســریال 
«از یادها رفته» درباره این اتفاق مى گوید: «من نظرم این 
است که بازیگرانى که با رسانه ها گفتگو کرده اند کار درستى 
نکردند چراکه آنها با تهیه کننده و ســازمان طرف حساب 
هستند و اگر مى خواستند حق و حقوق خود را بگیرند، باید از 
طریق مراجع قانونى اقدام مى کردند و مستقیم با تهیه کننده 
اثر صحبت مى کردند چون ظاهراً تلویزیون دســتمزدها را 
به تهیه کننده پرداخت کرده و از آن ســمت در پرداخت ها 
تعلل به وجود آمده است.» تحویلیان ادامه مى دهد: «من 
سال هاســت به عنوان تهیه کننده با تلویزیون همکارى
 مى کنم و فکر مى کنم ارتباط مــا با تلویزیون یک ارتباط 
دوطرفه اســت. بســیارى اوقات تلویزیون از لحاظ مالى 
استطاعت داشته و خوش حســاب بوده بعضى مواقع هم با 
تأخیر، بدهى هاى خود را پرداخت کرده است ولى در نهایت 
به نظرم درست نیست که ما اگر دیر دستمزد خود را دریافت 
کردیم از شهرت خود و همچنین رســانه ها به عنوان ابزار 

استفاده  کنیم.» 

مریم کاویانى، بازیگر جدید «بچه مهندس» شد

فرزاد فرزین دست پر برمى گردد

«دیوار به دیوار» پشت دیوار دستمزد محیا حمزه

علیرضا افتخارى از دالیل خانه نشینى اش مى گوید
هیچ عزیزى سراغى از ما نمى گیرد!

ب ب ن ر ز ى بر و ن یر وجهى
پیشکسوتان، تأکید کرد که هیچ گالیه اى ندارد.

علیرضا افتخارى در گفتگو با «مهر» با اشاره به 
فعالیت هاى جدید خود در عرصه موسیقى توضیح 

داد: در این روزها فعًال تالش 
حاشیه و مى کنم بدون

جنجال خانه نشــین 
بــوده و مشــغول 
کارهاى شــخصى 

باشم.  خودم 

ن ب ی ی
آقاى افتخارى! فعًال
وى افزود: فکر مى کن
همچنان عالقه مند
کار تولید کنم ولى ا
مى دانند و نه نه آنها
ندارد و برخى ها نه ح
و کوچک مى دانند.
و هم نســالنم چه
موسیقى انجام داده ای
که یکى دو شب بر
ب اجرا کردم اما
شدم وهیچ
خواننده آلب
من از این
تا به امر
چرا ک
وجود
شایدا
زیاد باشد ک
علیرضا افتخارى به
در این شرایط خج
نباشند و اى کاش
ســهم خو که به

آنها کم شود.
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نصف جهــان  استقاللى هاى خوزســتان توانستند 
یکــى از مهمترین بازى هاى خــود در این فصل 
را با دفاعى همــه جانبه در مقابــل ذوب آهن با 
برترى به پایان برسانند. تنها گل خوزستانى ها در 
این بازى از روى یک ضربه پنالتى به دســت آمد. 
ضربه اى که توسط تعویض یزدى، نصیب استقالل 

خوزستان شد.
ذوب آهن بعد از شکســت در مقابل پدیده و خروج 
از رقابت هاى جام حذفى به امید پیروزى در مقابل 
استقالل خوزستان و صعود در جدول رده بندى به 
دیدار استقالل خوزستان رفت. نکته عجیب ترکیب 
ذوب آهن تغییراتى بود که امیــد نمازى از خط 
دفاعى تا خط حمله در ترکیب تیمش ایجاد 
کرده بود تا شاید از این طریق بتواند به 

ذوب آهن شوك وارد کند.
بــازى دو تیم در نیمــه اول متعادل 
دنبال شد و زور دو تیم به یکدیگر 
نرســید. با وجود این، ذوب آهن 
نمایش بهترى نسبت به حریف 

خودش داشت اما این برترى نسبى منجر به گلزنى 
نشد. در نیمه دوم باز هم ذوب آهن نمایش بهترى 
داشت ولى درخشــش دروازه بان جوان استقالل 
خوزســتان و بى دقتى مهاجمــان ذوب آهن چند 

موقعیت خوب را از این تیم گرفت.
در شرایطى که شاگردان امید نمازى تیم برتر میدان 
بودند، اســتقالل خوزســتان روى یک غافلگیرى 
صاحب یــک ضربه پنالتى شــد تا میثــم کریمى 
تیم میزبــان را پیش بیانــدازد. در 15 دقیقه پایانى 
ذوب آهنى ها براى جبران گل خورده پیش کشیدند 
ولى این حمالت هم اثرى نداشــت تــا در پایان، 
شکستى تلخ براى شاگردان امید نمازى رقم بخورد.

به عقیده بسیارى از رسانه ها، حسین پورحمیدى، گلر 
استقاللى هاى خوزستان قطعاً بهترین بازیکن دیدار 
تیم هاى استقالل خوزستان و ذوب آهن اصفهان 
بود. گلر آبى ها بارها برابر حمالت ذوبى ها مقاومت 
کرد و با واکنش هاى به موقع خود مانع فروریختن 
دروازه اش شد که آخرین فرصت ذوبى ها در موقعیت 

تک به تک را مى توان خطرناك ترین آنها دانست.

ااستقاللى هاى خوزســتان توانستند  نصف جهــان
این فصل  یکــى از مهمترین بازى هاى خــود در
را با دفاعى همــه جانبه در مقابــل ذوب آهن با 
برترى به پایان برسانند. تنها گل خوزستانى ها در 
این بازى از روى یک ضربه پنالتى به دســت آمد. 
ضربه اى که توسط تعویض یزدى، نصیب استقالل 

خوزستان شد.
ذوبآهن بعد از شکســت در مقابل پدیده و خروج 
از رقابت هاى جام حذفى به امید پیروزى در مقابل 
رده بندى به  در جدول استقالل خوزستان و صعود
دیدار استقالل خوزستان رفت. نکته عجیب ترکیب 
ذوب آهن تغییراتى بود که امیــد نمازى از خط 
دفاعى تا خط حمله در ترکیب تیمش ایجاد 
کرده بود تا شاید از این طریق بتواند به 

ذوب آهن شوك وارد کند.
بــازى دو تیم در نیمــه اول متعادل 
دنبال شد و زور دو تیم به یکدیگر

نرســید. با وجود این، ذوب آهن 
نمایش بهترى نسبت به حریف 

خودش داشت اما این برترى نسبى منجر به گ
نمایش به ذوبآهن نیمه دوم باز هم نشد. در
داشت ولى درخشــش دروازه بان جوان استق
خوزســتان و بى دقتى مهاجمــان ذوب آهن

موقعیت خوب را از این تیم گرفت.
در شرایطى که شاگردان امید نمازى تیم برتر م
بودند، اســتقالل خوزســتان روى یک غافلگ
صاحب یــک ضربه پنالتى شــد تا میثــم کر
5تیم میزبــان را پیش بیانــدازد. در 15 دقیقه پا
ذوب آهنى ها براى جبرانگل خورده پیش کش
ولى این حمالت هم اثرى نداشــت تــا در پا
شکستى تلخ براى شاگردان امید نمازى رقم بخ
به عقیده بسیارى از رسانه ها، حسین پورحمیدى
استقاللى هاى خوزستان قطعاً بهترین بازیکن
تیم هاى استقالل خوزستان و ذوب آهن اصف
بود. گلر آبى ها بارها برابر حمالت ذوبى ها مقا

کرد و با واکنش هاى به موقع خود مانع فروریخ
دروازه اش شد که آخرین فرصت ذوبى ها در موق
تک به تک را مى توان خطرناك ترین آنها دانس

باخت ناباورانه در اهواز

ذوب آهن، همچنان 
روى اعصاب! ,,

به عقیده بسیارى 
از رسانه ها، حسین 
پورحمیدى، گلر 
استقاللى هاى 
خوزستان قطعاً 
بهترین بازیکن 
دیدار تیم هاى 
استقالل خوزستان 
و ذوب آهن 
اصفهان بود. گلر 
آبى ها بارها برابر 
حمالت ذوبى ها 
مقاومت کرد

نصف جهــان  مصاحبه هاى بى حــد و حصر و فاجعه 
بار سعید فتاحى، مســئول کمیته مسابقات لیگ برتر 

صداى همه را در آورده است.
برنامه 90، سعید فتاحى، شبکه ورزش، سعید فتاحى، 
خبرگزارى ها، هر کدام، سعید فتاحى، روزنامه ها، سعید 

فتاحى، رادیو، هر ساعت، سعید فتاحى!
یک نمونه خارجى معرفى کنید که مســئول کمیته 
مسابقات ســازمان لیگ آن کشــور به اندازه سعید 

فتاحى، از صبح تا شب مشــغول مصاحبه باشد. بدتر 
اینکه فتاحى از ویژگى هاى الزم براى سخنگو بودن 
برخوردار نیست. دایره لغات و قدرت استدالل ضعیف، 
در حدى که بیشتر مواقع بر ســر موضوع هاى ساده 

عصبانى مى شود و فریاد مى زند.
مگر سازمان لیگ، سایت ندارد؟ کانال و پیج و حساب 
توییتر چطور؟ اخیراً فتاحى روى خط شــبکه ورزش 
آمده بود که به این سئوال پاسخ بدهد: «این دربى 87 
هست یا 88؟» آیا این نکته را با یک خط خبر در رسانه 
رسمى سازمان لیگ نمى توان پاسخ داد و یا بسیارى از 

سئوال هایى که در برنامه 90 مطرح مى شود؟
نمایى که از سازمان لیگ این روزها به جامعه نشان 
داده مى شود، تصویر یک مسئول عصبانى و احتماًال 
شهرت طلب است که همه بخش هاى آن سازمان را 
در خودش خالصه کرده! مسئولى که اگر کار سازمانى 
درست و علمى انجام داده بود، مى دانست 90 درصد از 
مصاحبه هایش اضافى است و در امور رسانه اى سازمان 

لیگ تا این حد دخالت نمى کرد!

این همه مصاحبه بس است!

تماشــاگر نســاجى که همواره براى تماشاى بازى 
این تیم بر بــام خانه اش حاضر مى شــد این بار به 
دردســر افتاد و مجبور شد براى تماشــاى بازى از 
خانه اش دست به جیب شود و چند برابر بهاى بلیت 

را پرداخت کند.
پیش از بازى نساجى با استقالل مسئوالن استادیوم 
شــهید وطنى قائمشــهر براى اینکه مانع از حضور 
اهالى خانه مشرف به استادیوم شهید وطنى به روى 
پشت بام شــوند و در نهایت آنها را متقاعد کنند، که 
براى تماشاى بازى نســاجى بلیت تهیه کنند و وارد 
استادیوم شهید وطنى شوند، با نصب داربست و بنر، 
دید خانه به استادیوم را کور کردند! اما این تماشاگر 

عاشق نساجى بدون اعتراض به این تصمیم داربستى 
در مرتفع ترین جاى خانه اش نصب کرد تا همچنان 
مشرف به استادیوم باشــد و بتواند بازى نساجى را از 

خانه اش تماشا کند.
جالب اینکه بدانید این تماشاگر خانگى و البته عاشق 
نساجى  براى نصب داربست در خانه اش 160 هزار 
تومان هزینه کرد و این چنــد برابر بهاى بلیت بازى 
بود. او به دوستانش گفته است اگر باز هم مسئوالن 
استادیوم شهید وطنى قائمشهر ارتفاع داربست نصب 
شده در جلوى منزلش را باالتر ببرند او هم داربست 
بلندترى در خانه اش بنا مى کند تا همچنان از فضاى 

خانه اش نظاره گر بازى نساجى باشد!

داربست باالى داربست بسیار است!

نصف جهان   در جریان هفته ششم رقابت هاى لیگ 
برتر فوتبال انگلیس تیم برایتون میزبان تاتنهام بود 
که در نهایت تاتنهام موفق به پیروزى 2 بر یک مقابل 

برایتون شد. 

علیرضا جهانبخش در دقیقه 73 ایــن بازى وارد زمین 
شد. او در این بازى هم در ترکیب فیکس تیمش جایى 
نداشــت. اما دوباره در بدو ورود به زمین جریان بازى را 
به نوعى بــراى برایتون عوض کــرد. علیرضا در مدت 
زمان 17 دقیقــه 14 بار توپ را لمس کرد و هشــت بار 
به هم تیمى هــاى خودش پــاس داد و  90 درصد این 
تعداد پاس صحیح بــود. علیرضا همچنیــن دو پاس 
کلیدى در همین مدت به هم تیمــى هایش داد که هر 
دو موقعیتى براى گلزنى برایتــون بودند. ضمن اینکه 
تک گل برایتون هم در زمان حضور جهانبخش به ثمر 
رسید. با این حساب به نظر علیرضا مى تواند به برایتون در 
هفته هاى آینــده کمک خیلى زیادى بکنــد. اگر آقاى 
سرمربى یعنى «کریس هاوتون» در تصمیماتش تغییر 
ایجاد کند و به ملى پوش ایرانى تیمش بیشتر بازى دهد.

به علیرضا بیشتر اعتماد کن

نصف جهــان  طبق گزارشى که دیروز منتشر شد، 72 
درصد از طرفداران تیم ناتینگهام فارســت معتقدند 
با آمدن کریم انصارى فرد مشــکل گلزنى تیم تحت 
هدایت «آیتور کارانکا» حل خواهد شــد. به گزارش 
سایت «فوتبال ترانسفر تاورن»، قرمزهاى شهر وست 
بریجفورد از مدتى قبل با کریم انصارى فرد، مهاجم 
فصل گذشــته تیم فوتبال المپیاکوس یونان ارتباط 
گرفتند اما طبق گمانه زنى ها هنــوز انتقالى صورت 

نگرفته است.
این رسانه انگلیسى سپس با اشاره به اخبار انتقال کریم 
انصارى فرد با انتشــار یک نظرسنجى این پرسش را 
مطرح کرده که آیا ملى پوش ایرانى مى تواند مشکل 
کارانکا و خط حمله تیم ناتینگهام فارست را حل کند یا 
خیر؟ 72 درصد هواداران انگلیسى پاسخ مثبت به این 

پرسش سایت «فوتبال ترانسفر تاورن» دادند.
نتایج این نظرســنجى نشــان مى دهد که هواداران 
تیم ناتینگهام فارست اعتقاد دارند کریم انصارى فرد 
مى تواند به این تیم کمک کند. او به اتفاق «گرابان»، 
دیگر مهاجم ناتینگهام فارست مى تواند خط حمله این 
تیم در چمپیونشیپ را تقویت کند. ترکیب آنها ضمن 
قدرتمندتر کردن شکل تیمى ناتینگهام فارست آنها را 

به تیم حساب شده اى تبدیل مى کند.
تیم ناتینگهام فارست تا پایان هفته نهم چمپیونشیپ 
انگلیس رتبه نهم جدول رده بندى 24 تیمى را با 14 
امتیاز در اختیار دارد. دو تیم از این رقابت ها مستقیم به 

لیگ برتر انگلیس صعود خواهند کرد.

فرشته نجات 72 درصدى!

استقالل در دیدار با نســاجى نیز موفق نشد گلزنى 
کند تا روند گل نزدن هاى این تیم به سومین هفته 

متوالى برسد. 
تیم تحت هدایت «وینفرد شفر» که آخرین مرتبه 
دقیقه 51 دیدار با تراکتورسازى موفق به گلزنى شده 
بود، در دیدار با پارس جنوبى و فوالد نیز گلزنى نکرد 

تا حاال بیش از 300 دقیقه در گلزنى ناکام باشد.
استقالل در دیدار با پیکان نیز در هفته اول در گلزنى 
ناکام بود تا حاال آبى ها در شــش دیدار لیگ برترى 
خود تنها در چهار دیدار موفق به گلزنى شده باشند. 
شــفر هنوز ترکیب ایده آل خود در خط حمله را پیدا 
نکرده و با وجود اضافه شــدن گزینه هاى متفاوت، 
مهاجمان استقالل همچنان در گلزنى ناکام هستند 
و البته موقعیت هاى مناســبى نیز بــراى آنها خلق 

نمى شود.

فدراســیون فوتبال براى اینکه دو بازى 
دوستانه براى تیم ملى در روزهاى 20 و 24 
مهر تدارك ببیند با 40 کشــور به صورت 

جداگانه مذاکره کرده است.
 مذاکرات تا به اینجــاى کار بدین گونه 
پیش رفته که بولیوى قبول کرده 24 مهر 
در اســتادیوم آزادى رودرروى شاگردان 
«کارلوس کى روش» قــرار بگیرد. البته 

باید در روزهاى آتى ارز 
الزم براى تهیه بلیت 
سفر تیم ملى این کشور 
به تهــران و همچنین 
برگشــت به بولیوى 
فراهم شود. همچنین 
هزینــه اســکان این 
تیم در تهران بر عهده 
فدراسیون فوتبال است 
و از قــرار معلوم هزینه 
اى هم بابت قبول این 

بازى باید به حســاب فدراسیون فوتبال 
بولیوى واریز شــود که در خصوص مبلغ 

دقیق خبرى به دست ما نرسیده است.
تالش هاى فدراســیون فوتبــال براى 
تــدارك بــازى در تاریخ 20 مهــر فعًال 

جواب نداده است. خیلى از فدراسیون ها 
جواب نامه فدراسیون فوتبال را بى پاسخ 
گذاشته اند و این بى دلیل با فضاى سیاسى 
نیست. فضایى که در آن آمریکا مى کوشد 
راه هاى ارتباطى بین ایران و کشورهاى 
توسعه یافته و در حال توسعه را از بین ببرد 
و ایران را در جهان منزوى کند. نکته اى 
که در مصاحبه هــاى کارلوس کى روش 
هم به آن برمى خوریم.
فدراســیون فوتبال در 
ســال هــاى اخیر در 
حالى در تدارك بازى 
دوســتانه بــراى تیم 
ملى خیلى موفق عمل 
نکرده که فیفا به دورى 
فوتبــال از سیاســت 

تأکید مى کند.
در نهایت و در صورتى 
که فدراسیون فوتبال 
موفق نشــود 20 مهر ماه براى تیم ملى 
بازى دوستانه تدارك ببیند تیم ملى یک 
فیفادى دیگر را از دست خواهد داد. هر چند 
در شهریور ماه هم تیم ملى فقط یک بازى 

دوستانه انجام داد.

على کریمى به دادگاه احضار شد. حضور 
او در مناظره برنامه90 یکى از شب هاى 
این برنامه و حرف هــاى جنجالى اش 
باعث پیگیرى و شکایت یکى از کسانى 
شده که درباره او ادعاهایى مطرح کرده 

است.
علــى کریمــى که بــراى مناظــره با 
محمدرضا ســاکت، دبیرکل فدراسیون 

فوتبال بــه برنامه 90 
رفته بود، در بخشى از 
حرف هاى خود اعالم 
کرد چرا پول هاى این 
فدراسیون به حساب 
هوشــنگ مقــدس، 
ســابق  سرپرســت 
تیم ملــى مى رفت؟ 
فرداى آن روز مقدس 
اعالم کرد از کریمى 
شکایت خواهد کرد، 

مگر اینکه در برنامه 90 حرفش را پس 
بگیرد. جادوگر، اما حرفش را پس نگرفت 
تا مقدس از او شکایت کند. دو هفته قبل 
بود که خبر رسید کیفرخواست براى على 
کریمى صادر شده و او باید به زودى در 

دادگاه حاضر شود و اسناد و مدارکش را 
ارائه دهد. کریمى در برنامه 90 طورى در 
این باره حرف زد که گویا سند و مدرك 
دارد و باید دید در روز دادگاه او و وکیلش، 
ســفت و محکم مقابل قاضــى ظاهر 

مى شوند؟
 اخیراً تصویــرى از احضاریه کریمى به 
دادگاه به دست  برخى رسانه ها رسید و 
منتشر شد که جزئیات 
را به طور کامل نشان 
دادگاه  مى دهــد. 
کیفــرى دو مجتمع 
قضائــى کارکنــان 
دولت ایــن احضاریه 
را براى على کریمى 
ارسال کرده است. او 
یا وکیلش باید روز 5 
آبان ساعت 10 صبح 
در دادگاه حاضر شوند 
و به دفاع از خود بپردازند. فعًال طرفین در 
این باره توضیحى نمى دهند؛ نه مقدس و 
وکیلش و نه على کریمى و وکیلش. باید 
دید بعد از انتشار این گزارش واکنش آنها 

چه خواهد بود.

 پرســپولیس در دو دیــدار رفت و برگشــت در 
مرحلــه نیمه نهایى لیــگ قهرمانان آســیا باید 
به مصاف الســد قطر برود. این تیــم قطرى در 
آخرین بازى خود موفق شــد با پنــج گل الریان 
را در هم بکوبد تا مقتدرانــه پنجمین برد متوالى 
خود را کســب کند و در صدر لیگ ستارگان قطر 

قرار بگیرد. 
السد که در مرحله یک چهارم نهایى با نتیجه 5 بر 3 
استقالل ایران را حذف کرد این بار باید مقابل تیم 

دیگرى از کشورمان صف آرایى کند.
شــاگردان «برانکو ایوانکوویچ» باید بیش از هر 
چیزى مراقب خط آتش این تیم باشــند. این تیم 
در پنج دیدار اخیر خــود 26 گل زده یعنى به طور 
میانگین در هر بازى بیش از پنج گل به ثمر رسانده 
است. یاران «ژاوى» و «گابى» همچنین تنها دو 
بار دروازه شان باز شده است، البته در دیدار مقابل 
اســتقالل نشــان دادند که در خط دفاع و درون 

دروازه شکننده هستند.

اما یکــى از اصلى ترین نقاط قوت تیم الســد در 
مهاجمى به نام «بغداد بونجاح» خالصه مى شود. 
ستاره اى که نصف گل هاى تیمش یعنى 13 گل 
در پنج بازى و به طور میانگین در هر بازى 2/6 گل 
به ثمر رسانده اســت. البته این بازیکن سابقه باز 
کردن دروازه پرسپولیس آن هم با گل هاى پرتعداد 
را دارد و به نوعى راه دروازه سرخپوشان را مى داند. 
باید دید برانکو بــراى مهار این مهاجم الجزایرى 

26 ساله چه راهکارى مى اندیشد.

آبى ها بوى گل نمى دهند! بفرمایید دادگاه!مذاکره با 40 کشور  

کابوس دروازه ها

نصف جهــان  چگونگى اجراى قانــون 90 به 10 در 
دربى تهران از ابهاماتى است که هنوز به طور کامل 

حل نشده است. 
سعید فتاحى، رئیس کمیته مســابقات سازمان لیگ 
در این باره گفت:  بلیت فروشــى اکنون در دســت 
باشگاه هاســت و از هواداران مى خواهیم این مسائل 
را رعایت کنند. ما قانون 90 بــه 10 را در دربى اجرا 
خواهیم کرد واقعًا نمى شود هواداران را تشخیص داد. 
مثًال ممکن است در ایتالیا هم یک هوادار یوونتوس 
با پیراهن این تیم وسط تماشاگران حریف بنشیند اما 
این را بدانید وقتى هوادارى در این دربى بلیت میزبان 
(اســتقالل) را مى خرد در دربى برگشت با آن کدملى 
فقط مى توانــد جزو خریــداران 10 درصدى که تیم 

مهمان هستند را تهیه کند. 

با کدملى در تله گیر مى افتید!

نصف جهان  افشاگرى میرشــاد ماجدى در مورد یکى از 
مدیران سابق استقالل که هوادار پرسپولیس بود و روى 
باخت این تیم در یکى از دربى ها شــرط بندى کرده بود 

حواشى زیادى به وجود آورده است. 
امیر قلعه نویى هم این ماجرا را تأییــد کرده و در گفتگو 
با ســایت «مدال نیوز» حرف هاى جدیدى زده اســت. 
سرمربى فعلى سپاهان در آن مقطع هدایت استقالل را بر 
عهده داشت و از مشکالت دیگرش در این تیم حرف زده 

است. قلعه نویى در این باره مى گوید: «وقتى بنده حرف 
مى زدم مردم باور نمى کردند اما االن مى بینید که اتفاقات 
پشت پرده آن روزها براى مردم روشن مى شود. این بحث 
که میرشــاد مطرح کرده تنها یک نمونــه از اتفاقات آن 
روزهاست. شما یادتان هست که من در همان روزهایى 
که برخى هواداران کم لطفى کردند گفتم گذر زمان مسائل 
زیادى را نشان خواهد داد. حاال مانده است. یک روز که 
نزدیک است مشخص مى شود که در آن سال چرا قاضى 

رفت، آندو تیموریان رفت، چرا محسن مسلمان که حتى 
به باشگاه هم رفته بود به اســتقالل نیامد و چه کسانى 
فرارى اش دادند. چه کســانى اجازه ندادند کاوه رضایى 
با 500 میلیون تومان به اســتقالل بیاید اما بعد از رفتن 
من، او را با یک میلیارد آوردند! مردم متوجه مى شوند که 
چرا آن سال به تیم قلعه نویى پول نمى دادند. مدیرى که 
روى باخت استقالل شرط بندى مى کند به نظر شما دلش 

مى خواهد به استقالل کمک کند؟»

من که حرف مى زنم مردم باور نمى کنند!
نصف
مدیر
باخت
حواش
ق امیر
ســ با
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را در هم بکوبد
خود را کســب

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

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره  4179 مورخه 1397/4/24آقاى حمیدرضا مهدویان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
196کدملى  1091095183صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
140مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد  
2- رأى شــماره 4038مورخه 1397/4/20 خانم عصمت فرهمند به شناسنامه شماره 1535کدملى 
صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درششــدانگ یک باب مغازه دو دهنه به مساحت   1090981287
68/61مترمربع قسمتى ازپالك شمار 404/5واقع درقطعه 11 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
3- رأى شماره 4556مورخه 1397/5/3 آقاى عباس زواران حسینى به شناسنامه شماره 381 کدملى 
صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/41مترمربع   1091076995
که مقدار20/77مترمربع آن ازپالك 328/22ومقــدار83/64 مترمربع آن ازپالك 327واقع درقطعه 

5بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
4- رأى شــماره 4410مورخه 1397/4/31 آقاى احمد نســاج به شناسنامه شــماره 1120 کدملى 
1090947321صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 115/34مترمربع قسمتى ازپالك شماره 442اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
5- رأى شــماره 4411مورخه 1397/4/31خانم فاطمه سیاســى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
12کدملى 1091443548صادره نجف آباد فرزند اکبردرســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 115/34 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 442 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
6- رأى شماره 4504مورخه 1397/5/2 آقاى حسن یوســف زاده به شناسنامه شماره 366کدملى 
1090886111صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 247/50مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
7- رأى شــماره 4072مورخه 1397/4/23 آقاى مجید کریمى به شناســنامه شماره 402 کدملى 
1091128626 صادره نجف آباد فرزند اله یاردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
21/29 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 489 اصلى واقع واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
8- رأى شماره 4073مورخه 1397/4/23 آقاى احمدعلى کریمى به شناسنامه شماره 25078 کدملى 
1090248709 صادره نجف آباد فرزند اله یاردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
21/29 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 489 اصلى واقع واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
9- رأى شماره 1849 مورخه 1397/2/27 آقاى مسعود جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 146 
کدملى 1091449732 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 289/67 مترمربع قســمتى ازپالك 1218 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد  
10- رأى شماره 1847 مورخه 1397/2/27 خانم اعظم نادى پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 579 
کدملى 1091523045 صادره نجف آباد فرزند مهدى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 289/67 مترمربع قسمتى ازپالك 1218 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد  
11- رأى شــماره 2564 مورخه 1397/3/8 خانم حدیثه ذکریا نجف آبادى به شناسنامه شماره 645 
کدملى 1091218749 صادره نجف آباد فرزند یداله درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت192/67 مترمربع قســمتى ازپالك 450 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد  
12- رأى شماره 2563 مورخه 1397/3/8 آقاى اکبرروح اله نجف  آبادى به شناسنامه شماره 1702 
کدملى 1091252947 صادره نجف آباد فرزند عباس  دردودانگ  مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت192/67 مترمربع قســمتى ازپالك 450 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 4220 مورخه 1397/4/26 خانم پروانه قربانیان به شناسنامه شماره 175 کدملى 
1091519072 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 291/11 
مترمربع برروى قســمتى ازپالك 208 و208/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت  اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 4615 مورخه 1397/5/6 آقاى حسن معطرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1394 
کدملى 1091180857 صادره نجف آباد فرزند اســماعیل درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
26/37 مترمربع قســمتى ازپالك 496 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 4782 مورخه 1397/5/10 خانم مهناز پورهادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 274 
کدملى  1091095965 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/70 مترمربع که مقدار12/17 مترمربع آن ازپالك شماره 722 ومقدار 132/53 مترمربع 
آن ازپالك 721/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

16- رأى شــماره 4777 مورخه 1397/5/10 آقاى مرتضى داورى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
961 کدملى  1090961545 صادره نجف آباد فرزند محمدقلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 144/70 مترمربع که مقدار12/17 مترمربع آن ازپالك شــماره 722 ومقدار 
132/53 مترمربع آن ازپالك 721/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 4638 مورخه 1397/5/7 آقاى نصراهللا کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
205 کدملى 1090793472 صادره نجف آباد فرزند یداهللا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
539/04 مترمربع قسمتى ازپالك 906/40 و1001قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 4413 مورخه 1397/4/31 خانم طاهره نادعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
24704 کدملى 1090244967 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
201/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 214 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى سید حسین نوریان فرزند حیدربه صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
19- رأى شماره 1802 مورخه 1397/2/26 خانم بتول قیصرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 208 
کدملى 1091534764 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/50 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 151/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 4621 مورخه 1397/5/6 آقاى حسین باتوانى به شناســنامه شماره 125 کدملى 
1129601315 صادره فریدونشهر فرزند قلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/77 مترمربع 
واقع در یزدانشهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
21- رأى شماره 5125 مورخه 1397/5/18 خانم خدیجه رحیمى اسفیدواجانى به شناسنامه شماره 
5  کدملى 5499568286 صادره تیران فرزند احمد درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 220/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 226 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 5124 مورخه 1397/5/18 آقاى قاسم یزدانى به شناســنامه شماره 16  کدملى 
5499566143 صادره نجف آباد  فرزند محمود  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 220/60 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 226 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 4956 مورخه 1397/5/15 خانم خدیجه شــیرزادپور به شناسنامه شماره 29582 
کدملى 1090293909 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/04 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1824 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 4987 مورخه 1397/5/15 خانم اشرف ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
271 کدملى 1091075891 صادره نجف آباد فرزند حســین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
255/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 4737 مورخه 1397/5/9 خانم نفیسه مسعودى به شناسنامه شماره 1291 کدملى 
1092097457 صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
111/96 مترمربع قســمتى ازپالك 1115 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 4736 مورخه 1397/5/9 آقاى ابراهیم کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1021 کدملى 1091325073 صادره نجف آباد فرزند على درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 111/96 مترمربع قسمتى ازپالك 1115 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
1397 آقــاى داود ســلطانى درکانــى بــه  /5 /7 4650 مورخــه  27- رأى شــماره 
شناســنامه شــماره 270 کدملــى 1091152985 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد حســینقلى در

ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 204/34 مترمربع که 55/63 مترمربع ان برروى پالك 55/1 
قطعه 3بخش 11 ثبت اصفهان ومقــدار 148/71 مترمربع ان برروى پالك 55/2 قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
28- رأى شماره 4796 مورخه 1397/5/10 آقاى ابراهیم شــریفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
8336 کدملى 1092167961 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
109/35 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 578/1 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شــماره 5102 مورخه 1397/5/18 آقاى سعید ایرجى به شناســنامه شماره 650 کدملى 
1091193096 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 172/95 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 579 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شماره 5103 مورخه 1397/5/18 خانم الهه عادل نیا نجف آبادى به شناسنامه شماره 1983 
کدملى 1091334692 صادره نجف آباد فرزند حسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 172/95 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 579 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
31- رأى شماره 4629 مورخه 1397/5/7 آقاى محمد على مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 
300 کدملى 1090731590 صادره نجف آباد فرزند مانده على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

185/05 مترمربع قســمتى از پالك 541 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد 

32- رأى شماره 5036 مورخه 1397/5/17آقاى رســول نجفیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2008 کدملى 1090353081صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 80/54 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 542/3 واقع درقطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره5032 مورخه 1397/5/17آقاى احمد محمدى   به شناسنامه شماره 326 کدملى 
1091520585صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب مغازه 
وطبقه فوقانى به مساحت 80/54 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 542/3 واقع درقطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شماره 4610مورخه 1397/5/6 آقاى على سلطانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2085 
کدملى 1091256873 صادره نجف آباد فرزند حسن درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112 
مترمربع قسمتى ازپالك 491/30 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
35- رأى شــماره 4614 مورخه 1397/5/6 آقاى مجید پژوهنده به شناسنامه شماره 4132کدملى 
1092269215 صادره نجف آباد فرزند آیت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 169/70مترمربع 

قسمتى از پالك 364/4 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شــماره 4625 مورخه 1397/5/7آقاى ابراهیم یزدانى به شناســنامه شماره 33 کدملى 
1091524416 صادره نجف آباد فرزند عبدالخالق دردو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 214/21 مترمربع قســمتى ازپالك 133قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شــماره 4627 مورخه 1397/5/7خانم مریم یکتائى به شناســنامه شماره 1111 کدملى 
1091161399 صادره نجف آباد فرزند محمود درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 214/21 مترمربع قســمتى ازپالك 133قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 4808 مورخه 1397/5/10 آقاى مصطفى نصرالهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
33 کدملى 1090857888 صادره نجف آباد فرزند حیدر در دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب 
خانه به مساحت 118/80 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 433/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 4807 مورخه 1397/5/10 خانم طاهره نادعلى به شناسنامه شماره 1215 کدملى 
1090934300 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در چهار دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 118/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 433/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 4690 مورخه 1397/5/8 خانم لیال غالمى قراتپه به شناسنامه شماره 10 کدملى 
5499403317 صادره تیران فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/81 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
41- رأى شــماره 4618 مورخه 1397/5/6 آقاى حبیب ظاهرى عبده وند به شناســنامه شــماره 
652 کدملــى 5559362751 صادره فارســان فرزند نوراهللا درششــدانگ یک بــاب خانه و مغازه 
متصله به مســاحت 163/12 مترمربع واقع دریزدانشهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت 
اصفهان -  انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
42- رأى شماره 4938 مورخه 1397/5/15 آقاى محمد نورالهى راد به شناسنامه شماره 103 کدملى 
0384374751 صادره قم فرزند اســداله در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 37/95 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 641/4 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
43- رأى شــماره 5104 مورخه 1397/5/18 خانم اطهرشادکام به شناســنامه شماره 701 کدملى 
1091061221 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 41/92 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 542/3 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شماره 4485 مورخه 1397/5/1 خانم طاهره شــرفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 46 
کدملى 1091014884 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
134/17 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 7 فرعى از854 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 4660 مورخــه 1397/5/7 آقــاى مهــدى آقابابائیــان بــه شناســنامه 
شــماره 2203 کدملــى 1091234809 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد قربانعلــى درچهاردانگ 
186 مترمربــع قســمتى  مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 93/

ازپالك 656/2 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 4661 مورخه 1397/5/7 خانم ســمیه سلیمیان  به شناسنامه شماره 2692 کدملى 
1091377596 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 186/93 مترمربع قسمتى ازپالك 656/2 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شماره 4921 مورخه 1397/5/13 آقاى احمدملکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26225 
کدملى 1090260199 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 152/03 مترمربع که مقدار149/84 مترمربع ازپالك 182 ومقدار 149/84 مترمربع 
ازپالك 182 و مقدار 2/19 مترمربع ازپــالك 182/3 واقعین در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 4922 مورخه 1397/5/13 خانم اکرم یعقوبیه نجف آبادى  به شناسنامه شماره 977 
کدملى 1091176681 صادره نجف آباد فرزند محمد کاظم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 152/03 مترمربع که مقدار149/84 مترمربع ازپالك 182 ومقدار 149/84 مترمربع 
ازپالك 182 و مقدار 2/19 مترمربع ازپــالك 182/3 واقعین در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 4635 مورخه 1397/5/7 خانم مریم رحیمى دستجردى به شناسنامه شماره 25834 
کدملى 1090256280 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/80 
مترمربع که 91 مترمربع آن برروى پــالك 1050 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان و72/80 مترمربع 

برروى پالك 1052 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 4494مورخه 1397/5/2 آقاى غالمرضا مقنى باشــى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 608 کدملى 1091156360 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 173/54 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال 
ملک ازمالک رسمى احترام وعزت حقیقى از وراث غالمحسین حقیقى نجف آبادى به صورت عادى 

وبى واسطه مى باشد 
51- رأى شــماره 2793 مورخه 1397/3/13 آقاى عبدالصمد هادى ســیچانى به شناسنامه شماره 
594 کدملى 1288582587 صادره اصفهان فرزند باقر درششــدانگ یک باب کارخانه به مساحت 
1524 مترمربع قســمتى از پــالك 391/10339 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
52- رأى شماره 4935 مورخه 1397/5/15 آقاى اسداهللا رمضانى جمالویى به شناسنامه شماره 16 
کدملى 4622771101 صادره شهرکرد فرزند یداهللا در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 377/99 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى به متقاضى مى باشد 
53- رأى شــماره 4936 مورخه 1397/5/15 خانم سکینه اکبرى  به شناســنامه شماره 29 کدملى 
4622799456 صادره شــهرکرد فرزند شعبانعلى در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 377/99 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى به متقاضى مى باشد 
54- رأى شماره 4937 مورخه 1397/5/15 خانم زهرا رمضانى جمالوئى به شناسنامه شماره 1176 
کدملى 1091246734 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/70 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک 

ازمالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه به متقاضى مى باشد 
55- رأى شماره 4944 مورخه 1397/5/15 آقاى ســعید مداحیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
421 کدملى 1091568529 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
139/75 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 107 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
56- رأى شماره 4934 مورخه 1397/5/14 آقاى مرتضى خلیلیان به شناسنامه شماره 2909 کدملى 
1092113622 صادره نجف آباد فرزند منصور درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 96/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1598 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
57- رأى شماره 4933 مورخه 1397/5/14 خانم مولود محمدى  به شناسنامه شماره 6000 کدملى 
1092288910 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 96/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1598 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
58- رأى شماره 4925 مورخه 1397/5/14 آقاى محمدرضا حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
88 کدملى 1091094101 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
172/40 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 35 فرعى از767 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
59- رأى شماره 4981 مورخه 1397/5/15 آقاى هادى کارشناس به شناسنامه شماره 2489 کدملى 
1092252770 صادره نجف آباد فرزند امیرحسین درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/42 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 189 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شــماره 5128 مورخه 1397/5/18 آقاى احمد حشمتى به شناســنامه شماره 16 کدملى 
1091212937 صادره نجف آباد فرزند حشمت اله در ششــدانگ یک باب مغازه وفوقانى وزیرزمین 
مسکونى به مساحت 29/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 4196 مورخه 1397/4/25 آقاى عباس جعفرى به شناسنامه شماره 3094کدملى 
0056295065 صادره تهران فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 114/50 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 236/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
62- رأى شــماره 10760 مورخه 1395/9/7 آقاى خداداد فرخوند به شناسنامه شماره 690 کدملى 
5759431447 صادره فریدونشهر فرزند على مدد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200/20 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 
ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/06/18 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/07/02 م الف: 242484 حسین زمانى - رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 6/419 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970565 - اجراى احکام دادگاه حقوقى  شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 

970565 اجرائى موضوع علیه آقاى على ایوبى وله خانم راضیه موســوى درتاریخ  1397/08/01 به 
منظور فروش 4دانگ از کل 6 دانگ یک باب منزل مسکونى سه طبقه داراى 171 مترمربع عرصه و 
حدود 340 متر مربع اعیانى واقع در زازران شهرك امام حسین بر خیابان 20مترى پالك 47 کدپستى 
45361 – 84671 داراى انشعابات آب و برق متعلق به على ایوبى ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلف 
به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ یک میلیارد 
و ششصد و هشتاد میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت 
انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 704 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى فالورجان/  6/474 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 16720-1397/06/01 معصومه شــفیعى علویجه فرزند على آقا باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 16720-1397/06/01 توسط دفترخانه 182 علویجه 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 4731 فرعى مجزا شده از 798 
فرعى  واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 530 دفتر 95 امالك ذیل ثبت 
18820 بنام معصومه شفیعى علویجه فرزند على آقا ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 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 تســلیم 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 تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/07/02 

248179/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت /6/529
ابالغ رأى

 دادنامه- تاریخ: 97/05/08 شماره پرونده 302/97 خواهان آقاى  امیر حسین هدایت فرزند رضا نشانى 
تهران شهر رى خ مدرس پ 142 خوانده آقاى شــهرام بهارلویى فرزند صفرعلى به نشانى: مجهول 
المکان،  جلسه حوزه هفتم  شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى 
محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعوى آقاى 
امیرحسین هدایت به طرفیت خوانده: اقاى شهرام بهارلویى به خواسته مطالبه 20/000/000 ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 428389 مورخ 89/10/25 عهده بانک صادرات ایران و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه  و هزینه دادرســى با توجه به محتویات پرونده رو نوشت چک  و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهى در جلسه 
رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا 
به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 307و 309 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 300/000 ریال بابت  هزینه 
هاى دادرسى و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
چک 89/10/25  لغایت اجراى حکم  در حق خواهان که در اجراى حکم محاسبه خواهد شد محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى 
باشد. 248728 /م الف، محمد امین مقیمى زند- قاضى شوراى حل اختالف گلدشت-نجف اباد/6/625

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1114/96 دادنامه 604-97/06/17 مرجع 
رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: بانک قوامین به 
شماره ثبت 397957 نشانى: اصفهان-خ ســجاد-حد فاصل چهارراه آپادانا و سپه ساالر-سرپرستى 
بانک قوامین وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى: نجف اباد-خ امام- کوى ارشاد- مقابل حسینیه 
ارشاد- کوچه شهید احمد موحدى- مجتمع ارشــاد-پالك: 5 کدپستى:8513654351 خواندگان: 
1.حسن بابایى 2.اســماعیل بابایى 3.جعفر بابایى 4.مسعود بابایى نشــانى: همگى مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 24609198-96/05/28 جمعا به مبلغ 110/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاءکنندگان ذیل تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى بانک قوامین به شــماره ثبت 
397957 باوکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان:1.حسن بابایى 2.اسماعیل بابایى 3.جعفر 
بابایى 4.مسعود بابایى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا چــون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلــغ 110/000/000 ریال (یکصدو ده میلیــون ریال) بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/155/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 96/05/28 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد249583/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد/ 6/638
اجراییه

 اجرائیه شماره: 9710423731500080 شماره پرونده: 9609983731500718 شماره بایگانى شعبه: 
960726 مشخصات محکوم له: اعتبار آزاد ثامن االئمه ع  نشانى: استان خراسان جنوبى – شهرستان 
طبس –شهر طبس- میدان امام مشخصات محکوم علیه: 1.محمدداود صفى 2.محمدحسین باوفا 
3. نرگس یوسفیان  فرزند 1.عبدالرسول 2.رمضانعلى 3.محمد به نشانى: 1. اصفهان-شهرضا خ حکیم 
صهبا ك ش نجفى پ43 2. مجهول المکان 3.مجهول المــکان. وکیل محکوم له: مجتبى حقیقى 
نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى 
کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست 
اجراى حکم و دادنامه شــماره 9709973731500043 محکوم علیهم، به نحو تضامنى محکوم اند 
به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لــه و نیز پرداخت مبلغ 
7/120/000ریال بابت هزینه دادرسى و نیز خسارت تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزى ازتاریخ 
چک (1395/05/27) و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت مبلغ 11/500/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 249886/م 
الف على رستمى - مدیردفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد، امید برزن- رئیس شعبه 

پنجم دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/6/639
 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710103730306120 شماره پرونده: 9709983730300660 شماره بایگانى 
شــعبه: 970669 ابالغ شــونده حقیقى: مرضیه صخراوى به نشــانى: کشــور ترکیه - شهرستان 
کنیا- میدان اصلى آتاتورك- کوچه اول پالك62 تاریخ حضور: 1397/08/07 دوشــنبه ســاعت 
12:30 محل حضور:اســتان اصفهان شهرســتان نجف آباد-کمربندى جنوبى- دادگسترى نجف 
آباد علت حضور: درخصوص دعوى على ســخراوى بطرفیت شما مبنى بر تنفیذ طالق در وقت مقرر
 فوق جهت رســیدگى دراین شعبه حاضر شــوید. 251816/م الف- شــعبه 1 دادگاه خانواده نجف 

آباد/7/108
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 146/97 دادنامه 356-97/04/02 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: مرتضى باقرى نشانى: نجف 
آباد-خیابان شریعتى-بعداز چهارراه بازار-فروشــگاه ترمه خوانده: پیمان شیرزادى نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاى 821544(12/500/000 ریال)،96/09/30 
و 821543(12/500/000 ریال)،96/06/30- جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون 
ریال) گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان ذیل تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مرتضى باقرى به طرفیت پیمان شیرزادى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال (بیست 
و پنج میلیون ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/467/500 ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 96/09/30 – 96/06/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد249987/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شعبه 11شهرستان نجف آباد/ 6/640

 ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9710106793402903 شماره پرونده: 9609986803700159 شماره بایگانى 
شعبه: 970327 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: على حسینى نشانى: مجهول المکان مهلت حضور 
از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختم ان صبا- پالك 57 نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر 
مطلبى نفیًا یا اثباتًا با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 235282 شعبه 4 خانواده 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/100
حصروراثت 

ندا سادات حسنى نجف ابادى  داراى شناسنامه شماره 29604 به شرح دادخواست به کالسه 793/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد حسنى 
نجف ابادى    بشناســنامه 822 در تاریخ 95/10/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید وحید حسنى نجف ابادى  ش ش 330 ، 2. ویدا سادات 
حســنى نجف ابادى  ش ش 312 ، 3. نداسادات حســنى نجف ابادى  ش ش 29604 ، 4. سید نوید 
حسنى نجف ابادى  ش ش 32079 (فرزندان متوفى)، 5. زهرا نوریان نجف ابادى  ش ش 671  (همسر 
متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 250780/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/101
 حصروراثت 

کشــور کریمى داراى شناسنامه شماره 13 به شــرح دادخواست به کالســه 802/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا احمدى بشناسنامه 
1798 در تاریخ 1397/05/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. افسانه احمدى ش ش 423 ، 2. امید احمدى ش ش 1285 ، 3. آرش احمدى ش 
ش 3700 ، 4. فرزانه احمدى ش ش 3064 (فرزندان متوفى)، 5. کشور کریمى ش ش 13 ، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 251432/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/102
 اخطار اجرایى

شــماره 14/97 به موجب راى شــماره 435 تاریخ 1397/04/09 حوزه سوم شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على درخشان به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 259/500 
تومان هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکهاى فوق الذکر  لغایت 
زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد در حق خواهان سعید صالحى و 
نیم عشر دولتى.محکوم له: سعید صالحى به نشانى: خ شریعتى- ك گل سرخ پالك 26 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء 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 به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 251445/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/103
اخطار اجرایى

 632/96 مشخصات محکوم علیه: نام:اشــکان   نام خانوادگى: ســلیمانى نام پدر:محمد على  على 
شغل:- نشانى محل اقامت: اتوبان اصفهان شهرکرد پمپ بنزین جدید االحداث مشخصات محکوم 
له: نام: مهدى نام خانوادگى:ابراهیمى  نام پدر:اکبر شــغل:- نشــانى محل اقامت: چرمهین –محله 
کنج آباد – ك توحید منزل شخصى محکوم به به موجب راى شماره 249تاریخ97/3/30حوزه :اول 
شوراى حل اختالف شهرســتان باغبهادران (به موجب رأى شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومى-) 
که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 18/500/000ریال بابت  اصل 
خواسته و  پرداخت  مبلغ 1/431/350 ریال بابت هزینه دادرسى  و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست در اجراى احکام محاسبه خواهد شد . و همچنین پرداخت 925/000 ریال نیم عشر دولت در 
حق صندوق دولت . ماده 34 قانون شوراهاى حل اختالف:چنانچه محکوم علیه ،محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالى از وى به دست نیاید با تقاضاى ذینفع و دستور قاضى مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرا 
،محکومیت هاى مالى به اجراءاحکام دادگسترى اعالم مى شود. م.الف  251370شعبه اول مجتمع 

شماره یک باغبهادران/ 7/104 
اخطار اجرایى

632/96 مشــخصات محکوم علیه: نام: حامد  نام خانوادگى: ســلیمانى نام پدر: على شغل:- نشانى 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: رمضانعلى نام خانوادگى: رفیعى نام پدر:على 
شغل:- نشــانى محل اقامت: زرین شــهر- فلکه مرکزى ابتداى خ امام جنوبى طال فروشى عرفان 
محکوم به به موجب راى شماره 642 تاریخ96/9/1 حوزه :یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
لنجان(به موجب رأى شماره-تاریخ-شــعبه-دادگاه عمومى-) که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 25/000/000ریال بابت  اصل خواسته و  مبلغ 1/062/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى  و پرداخت خسارت تأخیر تآدیه از تاریخ 96/6/26لغایت زمان برداشت در حق خواهان 
و بر داشت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت و راى  صادره غیابى و اجراى حکم توسط دایره 
اجرا منوط است به معرفى ضامن معتبر از ســوى محکوم له  ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا ماى معرفى کند که اجراى حکم استیفاء به از آن میسر باشد 
ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید.م.الف 251415دفتر شعبه اول 

شوراى حل اختالف لنجان/ 7/105 
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه :139785602015001569 تاریخ ایجاد نامه:1397/6/25 نظــر به اینکه آقاى حمید 
رضا ملکى فرزند احمد آقا به استناد 2برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاءشهود رسما گواهى 
شده،مدعى است که سند مالکیت سه و سه هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه 
پالك 1519فرعى از 107-اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9ثبت اصفهان که در صفحه 298دفتر 
25-امالك زرین شــهر ذیل شــماره 3787به نام آقاى حمید رضا ملکى فرزند احمد آقا ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپى 252437صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله اى واقع نشده،به علت جابجایى 
مفقود شده است لذا چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنى نموده ،طبق ماده 120اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت،مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10روز پس از آن به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى  نرسد و یا در 
صورت اعتراض ،اصل سند یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت ،المثناى سند مالکیت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد./ رو نوشت به ریاست محترم ستاد اجرائى فرمان حضرت  امام(ره)
د راستان هاى قم ،اصفهان و چهار محال بختیارى  م الف251734 محمد رضا رئیسى زاده مدیر واحد 

ثبتى ملک زرین شهر( لنجان )/ 7/106 
اخطار اجرایى

شــماره 72/97 به موجب راى شــماره 515 تاریخ 1397/04/27 حوزه سوم شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1)سمیه حبیب الهى نجف آبادى 2)وحید 
شفیعیان 3)سید رسول نوریان به نشانى هرسه مجهول المکان محکوم است به حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال سند خودرو به شماره انتظامى در دادنامه در 
حق خواهان و نیم عشر دولتى و نسبت به خوانده ردیف دوم و سوم به استناد ماده 84 بند 4 ق آ د م رد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد و نسبت به خواندگان دوم و سوم محکومیت به پرداخت هزینه 
هاى دادرسى به مبلغ بیست و هفت هزار تومان به صورت تضامنى صادر مى گردد محکوم له: ناصر 
غیور به نشانى: نجف آباد خ 22 بهمن انتهاى کوچه ش دیانى پ 16 ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 251493/م 

الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/7/107
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 291/97 دادنامه 648-1397/06/20 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سعید یوسفى تندرانى نشانى: تیران 
و کرون- روستاى تندران- خ شهید بابایى- پالك 371 خوانده: 1- علیرضا پورقاسمیان نجف آبادى 
2- کمال کربالیى پور نشــانى: هردو مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى خواهان آقاى سعید یوســفى تندرانى به طرفیت خواندگان آقایان 1- علیرضا پور 
قاسمیان نجف آبادى 2- کمال کربالیى پور  مبنى بر الزام به انتقال سند رسمى خودرو سوارى سپند 
پى کى آى به شمار انتظامى 16-688 ط 36 مقوم به پنجاه و هشت میلیون ریال و هزینه دادرسى به 
انضمام کلیه خســارات قانونى نظر به اینکه خواهان طبق قولنامه مورخ 1396/05/15 یک دستگاه 
خودرو سوارى سپند- پى کى آى مدل 1385 از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و قولنامه به امضا 
طرفین رسیده و جوابیه استعالم راهور به شماره 13/97 مورخ 1397/04/02 و این که خواندگان على 
رغم نشرآگهى در جلسه حاضر نشــدند و دفاعى ننموده اند لذا با توجه به جوابیه استعالم راهور حکم 
به محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى کمال کربالیى پور به حضور در دفترخانه و انتقال سند خودرو 
سوارى سپند پى کى آى مدل 1385 به شماره انتظامى 16-688 ط 36 به نام خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به بند 1 قولنامه امضا شــده مابین طرفین مستندا به 
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب هزینه هاى دادرسى به میزان 
1/805/000 ریال به عهده ایشان مى باشد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى 
در همین شعبه و ظرف مدت بیست روزقابل تجدید نظر در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى 

باشد. 251855/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم/7/109
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836804640 شماره پرونده: 9709986836800544 شماره بایگانى 
شعبه: 970590 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ولى اله کریمى سدهى فرزند غالمرضا- 
خواهان خانم فاطمه حاجى کریمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ولى اله کریمى سدهى فرزند 
غالمرضا به خواســته صدور حکم طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986836800544 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/08/02 ســاعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت  مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ میر فندرسکى (خ میر)- حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 103. م الف: 253050 شعبه 8 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/114
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شوید، یک گیاه معطر پرفایده اســت که عمدتًا به علت خواص 
دارویى اش به افراد دیابتى توصیه مى شود.

شوید داراى 70 ماده شیمیایى اســت که مى تواند به مقابله با 
دیابت کمک کند. اما شوید داراى خواص دیگرى هم هست که 

در ادامه اشاره مى شود:

حفظ سالمت استخوان ها
برگ هاى شــوید بى نهایت سرشار از کلســیم بوده که براى 
سالمت اســتخوان ها مفید است. مصرف شــوید مى تواند به 
دورى از بیمارى هایى نظیر پوکى استخوان و شکستگى هاى 
مکرر کمک کند. گنجاندن شــوید در رژیــم غذایى، به حفظ

استخوان هاى قوى در افراد مسن کمک مى کند.

تسکین مشکالت ناشى از نفخ
تجمع گاز در بدن موجب ایجاد ناراحتى مى شود. اما شوید 

داراى خاصیت بادشکن است و امکان خروج گاز اضافى 
فراهم مى کند و موجب را از طریق دستگاه گوارش 

تســکین ناراحتــى 
ناشــى از نفخ 

مى شود.

حفظ سالمت و بهداشت دهان
شوید براى ســالمت دهان هم مفید است. آنتى اکسیدان هاى 
موجود در شوید، مانع از بروز عفونت هاى لثه مى شوند. همچنین 
به دلیــل وجود اســانس درون آن، از عفونت هــاى میکروبى 

پیشگیرى مى کند.

بهبود ایمنى
شوید از طریق محافظت از بدن در مقابل عفونت هاى میکروبى، 
موجب افزایش عملکرد ایمنى بدن مى شود. شوید داراى خواص 

ضدمیکروبى است که سیستم ایمنى بدن را قوى مى کند.

بهبود سالمت تنفس
اسانس موجود در شوید به طور طبیعى داراى خواص ضد احتقان 
و ضدهیستامین است که موجب از بین رفتن احتقان در سیستم 
تنفسى مى شود. همچنین سالمت دســتگاه تنفسى را 

بهبود مى بخشد.

یک متخصص طب فیزیکى و توانبخشى گفت: تقویت 
عضالت شکم و اصالح ســبک زندگى، موجب کاهش 

گودى کمر مى شود.
محمد تقى حلى ساز درباره گودى کمر و راه هاى درمان 
آن، گفت: گودى کمر بیشــتر در افــرادى که از چاقى 
موضعى رنج مى برند، کســانى که عــادت به خوابیدن 
روى شــکم دارند و یا تجربه باردارى را داشته اند، دیده 
مى شود. وى افزود: این عارضه در افرادى که از تناسب 
اندام برخوردار هســتند، کمتر دیده مى شود، اما اگر این 
افراد بهداشت ستون فقرات را رعایت نکنند، دچار گودى 

کمر مى شوند.
این متخصص طب فیزیکى و توانبخشى با بیان اینکه 
گودى کمر به دنبال شیوه غلط زندگى مانند عدم رعایت 
شیوه صحیح خوابیدن، نشستن و... ایجاد مى شود، تصریح 

کرد: افرادى که درگیر این عارضه مى شوند، مى توانند با 
انجام فعالیت هایى که موجب تقویت عضالت شــکم 
مى شود و یا اصالح نحوه نشستن و خوابیدن، از شر گودى 

کمر خالص شوند.
حلى ســاز با تأکید براینکه عدم اصالح سبک زندگى و 
رعایت نکردن بهداشت ســتون فقرات، موجب افزایش 
و تشــدید گودى کمر مى شود، خاطرنشــان کرد: اگر 
گودى کمر برطرف نشــود، خطر درد شــدید کمر را به 
دنبال دارد و مى تواند در نحوه راه رفتــن افراد نیز تأثیر

 سوء بگذارد.  
وى یادآور شد: به افرادى که تمایل دارند با انجام ورزش و 
تقویت عضالت شکم، گودى کمر را درمان کنند، توصیه 
مى شود براى انجام حرکات از متخصص طب فیزیکى یا 

مربیان تربیت بدنى برنامه دریافت کنند.

برخى کربوهیدرات ها به دلیل اینکه روند هضمشان 
کندتر است و دیرتر به قند تبدیل مى شوند به سالمت 

دهان و دندان آسیبى نمى رسانند.
سازمان بهداشت جهانى WHO بر اساس بازبینى 
جدیدى اعالم کرده است: کربوهیدرات هاى سبوس دار 

در حفظ سالمت دهان و دندان ها مفید هستند.
به گفته محققان، بدن نشاسته قابل هضم را به کندى 
تجزیه مى کند که براى ترشح پیوسته گلوکز در خون 
مفید است. از طرف دیگر، نشاسته هایى که به سرعت 
هضم مى شوند ترشح سریع گلوکز در خون را به همراه 

دارد و مى توانند سریع تر نیز تجزیه شوند.
از جمله نشاسته هاى زود هضم مى توان به نان 
سفید، بیسکویت و 
کیک اشاره 

کرد در حالى که خوراکى هاى سبوس دار و حبوبات در 
گروه نشاسته هاى دیرهضم قرار مى گیرند. 

مطالعه انجام شده نشان داد رابطه روشنى بین میزان 
نشاسته مصرفى و پوسیدگى دندانى وجود ندارد اما نوع 
نشاسته موضوع مورد نظر است. در واقع مصرف انواع 
فرآورى شده نشاسته با خطر فزاینده پوسیدگى دندان 
ارتباط دارد زیرا آنزیم موجود در بزاق دهان مى تواند 
این نوع نشاســته را بالفاصله در محیط دهان به قند 

تبدیل کند.
محققان انگلیســى معتقدند رژیم غذایى سرشــار از 
کربوهیدرات هاى ســبوس دار به دلیل اینکه ُکندتر 
روند هضم را طى مى کنند و در نتیجه در طول دستگاه 
گوارش دیرتر به قند تبدیل مى شوند کمتر به سالمت  

دهان و دندان آسیب وارد مى کنند.

اجتناب کامل از گوشت قرمز
اینکه مى گویند مصــرف همه چیز باید در حد اعتدال باشــد، در 
مورد گوشت قرمز هم صدق مى کند و قبل از اینکه از مصرف آن 
به طور کامل پرهیز کنید، باید این نکته را بدانید که گوشت قرمز 
منبع بسیار مفیدى از آهن است؛ ماده معدنى که کمبود آن در بدن 
منجر به کاهش اکسیژن رسانى به خون و ایجاد خستگى و ضعف
مى شــود. مصرف گوشــت قرمز را براى دو بار در هفته در رژیم 

غذایى تان در نظر بگیرید.

اجتناب کامل از مصرف مواد قندى
البته که باید از منابع پنهان و آشــکار قند، حتى در مواد 
غذایى بســته بندى شــده و منجمد پرهیز کرد اما 
اجتناب کامل از مواد قندى حتى میوه هاى حاوى 
قند طبیعى، منجر به کاهش ســطح انرژى و 

تجربه خستگى و ضعف مى شود.

کاهش مصرف کربوهیدرات ها
درست اســت که کربوهیدرات هاى 
ســاده و قندهاى پردازش شــده، 
خطر ابتــال به دیابــت را افزایش 
مى دهند، ولى صرف نظر کردن 
از مصرف تمام کربوهیدرات ها 
نیز منجر به احساس خستگى و 
خواب آلودگى مى شــود. یک 
رژیم غذایى موفق باید حاوى 
کربوهیدرات هاى پیچیده و غنى 
از فیبر باشد. کربوهیدرات هاى 
ســاده مانند آرد و شکر سفید، 
باعث افزایش سریع قند در خون 
مى شوند. این افزایش سریع قند، 
همان لحظه احســاس خوبى را 
براى مدتى کوتاه به ما مى بخشد، 
اما پس از مدت کوتاهى، میزان قند 

خون مجدداً پایین آمده و خستگى بیشترى را احساس مى کنیم. اما 
کربوهیدرات هاى پیچیده داراى فیبرهاى غذایى خاصى هستند که 
افزایش سریع قند خون را کاهش مى دهند و در حفظ انرژى باالى 
بدن بسیار مؤثرند. بهتر است از برنج و غالت سبوس دار، بلغور و 

نان سبوس دار استفاده کنید.

پرهیز از مصرف صبحانه
شما ممکن است این عادت را داشته باشید که هر روز با نوشیدن 
یک فنجان قهوه، خانه را ترك کنید و این کار باعث احساس خواب 
آلودگى در اواسط روز و اواخر بعد از ظهر خواهد شد. یک ایده خوب، 
ارزیابى وضعیت تغذیه شما در هنگام صبح است. یک صبحانه مفید 
باید حاوى مواد پروتئینى و کربوهیدرات هاى پیچیده براى تعادل 
قند خون و ثبات انرژى در تمام طول روز باشــد. چنین رژیمى بر 
سیستم گوارشى سنگین نبوده، به آرامى هضم مى شود، سطح قند 

خون را حفظ مى کند و در عین حال سیر کننده است.

حذف وعده هاى غذایى
 خیلى از افرادى که برنامه هاى کاهــش وزن را دنبال مى کنند، 
تصمیم به قطع کالرى از رژیم غذایى مى گیرند. محققان هشدار 
مى دهند که گرســنه ماندن بیش از چهار ساعت، بین وعده هاى 
غذایى منجر به افت قند خون و احســاس فرسودگى و خستگى

 مى شود. در عوض یک رژیم غذایى سالم همراه با در نظر گرفتن 
میان وعده ها و خوراکى هاى ســرپایى مفیــد از جمله میوه ها و 
سبزیجات فیبردار، از ایده هاى کاهش وزن موفق با داشتن ذخیره 

انرژى در بدن است.

تکیه بیش از حد به قهوه
قهوه اگرچه براى داشــتن صبحى شــاداب تر و دور از کرختى، 
مفید اســت اما اگر مصرف آن به خصوص در هنگام بعد از ظهر 
هم ادامه یابد، اثر معکوس روى خســتگى خواهد داشــت. پس 
ســعى کنید به جاى اضافه کــردن قهوه به منوى بعــد از ظهر، 
مواد غذایى و نوشــیدنى هاى حاوى انرژى بیشتر و سالم تر را در 

نظر بگیرید.

محققان در بررســى هاى جدید خود دریافتند رژیم غذایى سرشــار از 
پروتئین که همراه با مصرف کافى کلســیم باشــد، براى سالمت افراد 

بزرگسال مفید و سودمند است.
آنها مى گوینــد مصرف کافــى پروتئیــن رژیمى همراه با کلســیم، 
براى رشــد مطلوب اســتخوان هــا در کــودکان و حفظ ســالمت 
اســتخوان ها در تمامى سنین مهم اســت، از این رو باید به این افسانه 
پایان داد  که مصرف زیاد پروتئین موجب افزایش اسید شده و به سالمت

 استخوان ها آسیب  مى رساند.
به گفته محققان، این بررسى ها اثبات مى کند که رژیم غذایى متعادل 
همراه با مصرف کافى پروتئین، بدون توجه به منبع حیوانى یا گیاهى آن، 

براى سالمت استخوان ها مفید است.
 آنها ادامه دادند این مسئله به خصوص براى سالمندان مبتال به 

پوکى استخوان و افراد دچار ســوءتغذیه ناشى از بیمارى هاى 
حاد یا مزمن یا در حال بهبودى از آســیب و صدمه استخوانى 

بسیار حائز اهمیت است.

6 عادت غلط تغذیه اى
 باعث احساس

 خستگى دائم مى شود
خستگى مداوم، نوعى واکنش بدن براى ذخیره انرژى در مواقعى 
است که انرژى الزم و مورد نیازش را دریافت نمى  کند. در این میان 
عادت هاى غلط غذایى به خستگى دامن مى زند و باعث مى شود 

شما انرژى کمترى در طول روز داشته باشید.

از جمله نشاسته هاى زود هضم مى توان به نان
سفید، بیسکویت و
کیک اشاره

روند هضم را طى مى کنند و در نتیجه در طول دستگاه 
گوارش دیرتر به قند تبدیل مى شوند کمتر به سالمت  

دهان و دندان آسیب وارد مى کنند.

متعادل
هى آن، 

 

مفیدترین کربوهیدرات ها براى دندان

چه کسانى دچار گودى کمر مى شوند؟

 
 
 

 

برخى
کندتر
دهان
سازما
جدید
در حف
گفت ببه
تجزیه
مفید
هضم
دارد و

پروتئین براى 
سالمت استخوان ها 

مفید است

بهبود سیستم ایمن ى با «شـــوید»

رژیــم غذایى، به حفظ مکرر کمک کند. گنجاندن شــوید در
استخوان هاى قوى در افراد مسن کمک مى کند.

تسکین مشکالت ناشى از نفخ
تجمع گاز در بدن موجب ایجاد ناراحتى مى شود. اما شوید 

داراى خاصیت بادشکن است و امکان خروج گاز اضافى 
فراهم مى کند و موجب را از طریق دستگاه گوارش 

تســکین ناراحتــى
نفخ ناشــى از

مى شود.

ى و نر ى م ى رو

بهبود سالمت تنفس
اسانس موجود در شوید به طور طبیعى داراى خواص ضد احتقان
احتقان در سیستم ض ضدهیستامین است که موجب از بین رفتن و
تنفسى مى شود. همچنین سالمت دســتگاه تنفسى را

بهبود مى بخشد.
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بلنــدى و برتــرى خداونــد، او را از آفریدگانــش دور نســاخته و 
نزدیکى اش سبب آن نشده، که در مکان با آنها برابر باشد. خردها را 
به چگونگى صفات خویش آگاه نساخته و نیز از شناخت خود محروم 
نکرده است. اوست که تمام نمودهاى عالم هستى، حتى دل منکر، نیز 
بر او گواهى مى دهد. فراتر است از آنچه اهل تشبیه و انکار درباره 

موال على (ع)او مى گویند. بسیار فراتر.

اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان هر سال  
همزمان با آغاز سال تحصیلى، پروژه هایى ها را در قالب نوسازى 
یا احداث کالس هاى درس به آموزش و پرورش اســتان تحویل 
مى دهد. این در حالى اســت که به گفته مهندس محمد حسین 
سجاد، مدیر کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، 
امسال نیز مانند هر سال پروژه هایى به این منظور در نظر گرفته شده 
است. سجاد در گفتگویى به بیان جزئیات این پروژه ها و به خصوص 
مبحث مهم استاندارد سازى سیســتم هاى گرمایشى در اماکن 

آموزشى پرداخته که مشروح این گفتگو در ادامه مى آید.

امسال با آغاز ماه مهر، چه تعداد پروژه تحویل 
آموزش و پرورش مى شود؟

 همزمان با شــروع ســال تحصیلى 98-97 ، اداره کل نوسازى 
توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان تعداد 81 پروژه با 500  باب 
کالس درس  با زیر بناى  93 هــزار و 405 متر مربع  را با اعتبارى 
بالغ بر 1120 میلیارد ریال تکمیل و جهت بهره بردارى به آموزش و 

پرورش استان تحویل خواهد داد.
اعتبار اختصاص یافته براى این پروژه ها چه 

میزان است؟
این پروژه ها از لحاظ  منبع تأمین اعتبار  شامل: 8 پروژه با تعداد 30  
باب کالس درس  و زیر بناى 13945 متر مربع و اعتبارى بالغ بر 
167 میلیارد ریال  با اعتبارات دولتى و 73 پروژه با تعداد 470 باب 
کالس درس و زیر بناى 79460 متر مربع و اعتبارى بالغ بر 953 
میلیارد ریال توســط مردم نیک اندیش، خیرین مدرسه ساز و یا با 

مشارکت آنان  احداث شده است.
چه کاربرى براى پروژه هاى سال تحصیلى 

جدید در نظر گرفته شده است؟
این پروژه ها از لحاظ کاربرى شامل 62 باب پروژه آموزشى و 19 
باب سایر فضاها  شامل نمازخانه، سالن ورزشى،  خوابگاه، پایگاه 

سالمت و ... است.
آیا این پروژه ها به طرح بازســازى مدارس 

فرسوده هم مربوط مى شود؟
بله. از این تعداد پروژه، تعداد 10 مدرسه با 102 باب کالس درس 
و زیر بناى 18 هزار و 950 متر مربع از طرح تخریب و بازســازى 

مدارس فرسوده است.
به لحاظ تفکیکى، امســال چند باب کالس 
درس به مدارس روستاها افزوده شده است؟

این پروژه ها از لحاظ مکان اجرا 10 پروژه با 46 باب کالس درس 
در روستا ها و71 پروژه با 454  باب کالس درس در شهر ها واقع 

شده است.
بطور کلى حضور خیرین در امر مدرسه سازى 

را چگونه ارزیابى مى کنید؟
در مهر امسال 90 درصد پروژه هاى تحویلى با کمک خیرین و یا 
با مشارکت آنها انجام گردیده است  این در حالى است که میانگین 

کشورى مشارکت مردم در امر مدرسه سازى 50 درصد مى باشد.
با توجه بــه نزدیکى زمســتان، لزوم توجه 
به امنیت کالس هــاى درس بیش از پیش 
احساس مى شود. چه تمهیداتى از این نظر 

مورد توجه قرار گفته است؟
همزمان  با آغاز سال تحصیلى 98-97  و با گذشت 5  سال از شروع  
طرح استاندارد سازى سیستم هاى گرمایشــى با همت اداره کل 
نوسازى مدارس استان  65,2  درصد مدارس استان داراى سیستم 
گرمایشى استاندارد شدند. استاندارد سازى سیستم هاى گرمایشى 
مدارس اســتان اصفهان با هدف تأمین ایمنى و سالمت جسمى 
و روحى دانش آموزان و همچنین بهینه ســازى مصرف انرژى  و 
فراهم نمودن زمینه هاى مناســب فرآیند تعلیم و تربیت از سال 
1392 آغاز شــد. در ابتداى شــروع  طرح تنها 27 درصد  مدارس 
اســتان  ( 7406 کالس درس)  داراى سیســتم هاى گرمایشى 
استاندارد بودند  که آنها نیز بعضا فرســوده و از کار افتاده بوده اند. 
از ابتداى شروع طرح تا پایان شــهریور ماه 1397 تعداد 10 هزار و 
500 باب کالس درس استان به سیستم گرمایشى استاندارد مجهز 
شده اند. این بدین معنى است که در طول اجراى طرح 65,2 در صد 
مدارس از نظر گرمایشى استاندارد شده اند این عملیات با اعتبارى 

بالغ بر 126 میلیارد تومان تا کنون اجرا شده است.
در مجموع چنددرصــد کالس ها داراى این 

استاندارد مى باشد؟
در حال حاضر  65,2  درصد کالس هاى اســتان (17 هزار و 906 

کالس درس)  داراى سیستم هاى گرمایشى استاندارد است.
و چند درصد نیازمند استاندارد سازى است؟

تعداد 9175  باب کالس درس استان (37,5  در صد کالس هاى 
باقیمانده  استان) نیازمند استاندارد سازى سیستم هاى گرمایشى 
مى باشد که در نظر است پس از تأمین اعتبار عملیات اجرایى آنها 

نیز انجام گردد.

مدیر کل  نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان همزمان با شروع سال تحصیلى 98-97 خبر داد 

اضافه شدن 81 پروژه با
 500 کالس درس جدید به مدارس استان

ذوب آهن اصفهان موفق شد ریل UIC60 را که در خطوط پرسرعت راه آهن 
مورد استفاده است، براى اولین بار در کشور تولید کنند .

یوسف زاده، مدیر مهندسى نورد شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با بیان این 
مطلب گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده ریل در خاورمیانه ، 
پس از تولید ریل U33 و تحویل آن به راه آهن جمهورى اسالمى، موفق به 

تولید ریل UIC60 بر اساس استانداردهاى جهانى شد.
وى بیان داشت: هم اکنون هزار تن ریل UIC60 در این شرکت تولید شده 
که کیفیت آن 100درصد منطبق با استاندارد 2011-13674 مى باشد و  
هم اکنون ذوب آهن از آمادگى الزم براى تولید انبوه این محصول برخوردار 

است.
مدیر مهندسى نورد شرکت سهامى ذوب آهن، تولید این محصول استراتژیک 

در حمل و نقل ریلى را در شــرایط کنونى که با تحریم هــاى ظالمانه مواجه 
هستیم، بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: خوشبختانه قادر به تامین تمام 
نیازهاى راه آهن جمهورى اسالمى هستیم و نیازى به واردات این محصول که 

در شرایط تحریم  کار بسیار مشکلى است، نخواهد بود.
یوسف زاده اظهار داشت: در تولید ریل UIC60 ، به طور کامل از توان داخلى 
بهره گرفته شده و با توان و تخصص  نیروى انسانى توانمند ذوب آهن، موفق 

به تولید این محصول مهم شدیم. 
وى ادامه داد: در این راســتا با توجه به تجربه بسیار با ارزش تولید U33  در 
دوره هاى قبل، فرایند شــروع این پروفیل و ادامه تولید آن در کوتاه ترین زمان 
ممکن انجام شد و دومین مرحله تست این پروفیل با شرایط فنى و ابعادى پروفیل 

به 100 درصد الزامات استاندارد DIN EN 13674-2011  رسید. 

رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران با اشــاره به انحصار در بازار خودرو 
کشور گفت: متاســفانه در مدت کوتاهى شــاهد افزایش بیش از حد قیمت 
خودروهاى داخلى بوده ایم که نشان دهنده انحصار بازار توسط خودروسازان 

است.
عبدالوهاب سهل آبادى در خصوص تاثیر آزاد ســازى قیمت خودرو بر بازار 
تصریح کرد: طى 40 سال گذشته مســئوالن در هیچ یک از حوزه ها برنامه 
و اســتراتژى خاصى براى بهره مندى مردم ارائه نداده انــد و در حال حاضر 
خودروسازان داخلى براى کسب درآمد بیشــتر و رفع زیان هاى انباشته شده 
طى سال هاى گذشته و همچنین تامین هزینه هاى بسیار باالى خود شرایط 

جدیدى را بوجود آورده اند.
وى در ادامه افزود: در حالى که گفته مى شود تقاضا براى خرید خودرو افزایش 

یافته است، شاهد موجودى بسیار زیاد در انبارهاى خودروسازان هستیم و در این 
رفتارها یک نوع واسطه گرى وجود دارد و هیچ تفاوتى ندارد که قیمت خودرو 

آزاد شود یا خیر؛ زیرا بازار در انحصار خودروسازان داخلى است.
سهل آبادى تاکید کرد: براى حمایت از مصرف کنندگان تا زمانیکه دالیل این 

اتفاقات مشخص نشود، هیچ تصمیم جدیدى را نخواهیم پذیرفت.
***

وى در پایان در خصوص تاثیر تهیه ارز مورد نیاز خودروسازان از بازار ثانویه بر 
قیمت تمام شده خودروگفت: درست است که قیمت ارز مورد نیاز خودروسازان 
افزایش یافته اســت، اما هزینه تولید یک خودرو در حدى نیست که طى 20 
روز شاهد اتفاقات ناگوار در جامعه باشیم و عالوه بر این، خودروسازان بزرگ 

مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت نمى کنند.

براى اولین بار در کشور 

تولید ریل UIC60  در ذوب آهن
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان: 

 آزاد سازي قیمت خودرو با بازار 
انحصاري معنا ندارد 


