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خوراکى هاى مناسب فصل سردگردش 400 میلیارد تومانى پروژه هاى عمرانى در اصفهانگالب آدینه، بهترین بازیگر یک جشنواره خارجى شدمسئوالن، راه هاى تأمین دارو را براى مردم توضیح دهند سالمتاستانفرهنگ جهان نما

کدام استانداران رفتنى هستند؟
عالیم هشدار دهنده حمله قلبى چیست

ساختمان هاى نوساز هم فرو مى روند
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رضا عطاران با فیلم جدیدش 
شکست مى خورد؟

هنوز منتظر وعده جبران هستیم

شیوه وام دهى بانک ها
پایان سکوت تغییر کرد

 666 روزه

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانى دادگاهى مى شود

2

قلب انسان به طور متوسط روزانه صد هزار بار مى تپد. اما چند نفر از ما 
در طول روز به این تپش فکر مى کنیم یا نگرانیم که همه چیز خوب 

پیش مى رود یا خیر. شیوه زندگى، سیگار کشیدن، رژیم غذایى...

پس از گذشــت 666 روز از بازداشــت علیرضا 
زیبا حالت منفرد، کســى که از او به عنوان جعبه 
ســیاه پرونده بابک زنجانى یاد مى شد، باالخره 
کیفرخواســت پرونده  او صادر و به دادگاه ارسال 

شده است.
به گزارش «مهر»، دى ماه سال 95 بود که  اداره 
کل امور بین الملل قوه قضائیه از دســتگیرى و 
استرداد یکى از عوامل اصلى فساد نفتى خبر داد.

علیرضا زیبا حالت منفرد کسى است که...
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 شناسایى  شناسایى 100100 باند مواد مخدر در اصفهان باند مواد مخدر در اصفهان
آمار آمار 77 ماهه عملکرد نیروى انتظامى نشان مى دهد؛ ماهه عملکرد نیروى انتظامى نشان مى دهد؛

3

هشدار رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان در پى برداشت بى رویه از آب هاى زیر زمینى

بابک حمیدیان: فرهادى 
خون تازه اى به سینما 
تزریق کرد

با باترى هاى شارژ شده 
برمى گردیم!

عصا به دست شدن 
جمعیت برخى از 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ نتوانســتند شکست برابر کاشیما آنتلرز در شهرهاى استان

بازى رفت را جبران کنند و در پایان همراه با صدهزار هوادار شــادى 
ژاپنى ها را تماشا کردند. اما براى برانکو ایوانکوویچ هیچ چیز تمام نشده 
و اعتقاد دارد شــاگردانش باید تالش را از سر بگیرند تا براى مسابقات 

بعدى آماده شوند و ...

آگهى مرحله دوم مزایده فروش 4 پالك زمین
 با کاربرى مسکونى واقع در خیابان طالقانى کوچه ارم

حبیب قاسمى- شهردار قهدریجان

نوبت دوم

شهردارى قهدریجان در نظر دارد بر مبناى مصوبه شماره 145- 5 مورخ 97/07/10 شوراى محترم اسالمى از طریق مزایده عمومى 4 پالك زمین مسکونى با 
مشخصات درج شده در جدول ذیل که واقع در خیابان طالقانى کوچه ارم مى باشند را به قیمت پایه هر مترمربع 5/500/000 ریال به فروش برساند لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید تا با مراجعه به امور مالى شهردارى قهدریجان فرم شرکت در مزایده و رویت زمین، قیمت پیشنهادى خود را در پاکت پلمپ 
شده نهایتًا ده روز پس از انتشــار آگهى مرحله دوم یعنى تا پایان وقت ادارى مورخ 97/08/30 به دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در حراست شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
میزان سپردهقیمت کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)مساحت پالك (مترمربع)شماره پالك

5224,805/500/0001/236/400/00061/820/000
6206,805/500/0001/137/400/00056/870/000
7206,805/500/0001/137/400/00056/870/000
8169,405/500/000931/700/00046/585/000

شرایط: 1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط و پس از موعد و یا فاقد سپرده و یا داراى 
سپرده کمتر از میزان مقرر مردود است. 3- رعایت کلیه مندرجات برگه هاى مزایده الزامى است. 4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت 
پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست به حساب سپرده شماره 0105871653006 شهردارى نزد بانک ملى واریز یا ضمانت نامه بانکى معادل آن ارائه نمایند.
5- پاکت الف حاوى فیش بانکى سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوى قیمت پیشنهادى که در موعد مقرر به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل گردد.

6- کلیه پاکات فوق در ساعت 14:30 روز 97/09/02 در محل شهردارى قهدریجان بازگشایى و در کمیسیون معامالت شهردارى قرائت مى شود. (حضور شخص 
شرکت کننده یا نماینده رسمى ایشان در جلسه بالمانع است) 7- هزینه درج آگهى با خریدار خواهد بود. 8- در شرایط مساوى اولویت با مالک ملک مجاور 
خواهد بود. 9- هزینه نقل و انتقال و محضر بر عهده خریدار خواهد بود.10- قیمت در نظر گرفته شده بدون احتساب هزینه هاى مربوط به عوارض، مالیات و 

هزینه صدور پروانه ساخت و مجوزات دیگر مى باشد.

شهردارى قهدریجان
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   شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 283 مورخ 97/6/31 شوراى اسالمى مورد زیر را از 
طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:

موضوع مزایده: واگذارى ســاختمان زورخانه شــهردارى به صــورت اجاره ماهیانه به مبلغ  کارشناســى 
پایه 000 ،500 ،2  ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال)  به مدت یکسال  

هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218،000 ریال به حساب ســیبا ملى3100000905009       بنام 
شهردارى طالخونچه

نوع و مبلغ تضمین:5درصد مبلغ کارشناسى اجاره یکساله  معادل 1،500،000 ریال بصورت نقد واریز به جارى  
سیبا 3100003303003 سیبا ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى

نشانى محل دریافت  اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى
هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد.

مهلت دریافت اسناد :  تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه  هفتم  آذر ماه 97
هزینه قبوض برق ،آب ،گاز : به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده

سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

نوبت  اول

با توجه به مجوز شماره 42 مورخه 97/07/14 شــوراى اسالمى شهر شهردارى جوشقان قالى در نظر 
دارد «عملیات اکتشاف و آماده سازى ســنگ قابل بارگیرى از محل نراتش 46 به موقعیت جغرافیایى
 y: 3715814 , x: 520772» را از طریق مزایده عمومى و به شرح مندرج در اسناد مزایده عمومى به 
اشخاص واجد شرایط واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مى توانید حداکثر تا تاریخ 1397/08/27 به 
شهردارى جوشقان قالى مراجعه، مدارك مزایده را دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 1397/08/27 به نشانى شهردارى جوشقان قالى- ابتداى بلوار شهدا- دبیرخانه حراست تحویل 

نمایید.
تذکر: شرکت در مزایده عمومى مذکور و ارایه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهردارى 

جوشقان قالى مندرج در ماده 10 آئین نامه مالى معامالتى شهردارى مى باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا نقداً به حساب شهردارى واریز خواهد شد.
براى کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شــماره 03155663343 داخلى 106، مدیریت مالى تماس 

بگیرید.

آگهى مزایده عمومى

 شهردار جوشقان قالى

نوبت دوم

احتراماً شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 97/100/3336 
مورخ 97/07/01 شــوراى اســالمى شــهر تیران اجراى پروژه زیرسازى، 
جدول گذارى، پیاده روسازى و اصالح هندســى معابر سطح شهر تیران را از 
طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت 
اسناد و مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى به امور مالى شهردارى تیران مراجعه 
نموده و پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1397/09/07 

تحویل حراست شهردارى تیران نمایند.
http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

آگهى مناقصه نوبت دوم

پیمان شکرزاده- شهردار تیران 

چاپ اول

 قلبى چیست
چند نفر از ما 
چیزخوب

ذایى...

ژ شده 
!

ت برابر کاشیما آنتلرز در 
صدهزار هوادار شــادى

یچ هیچ چیز تمام نشده 
گیرند تا براى مسابقات  5
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ناراحتى بیرانوند از ناراحتى بیرانوند از 
هواداران سپاهانهواداران سپاهان

در سال هاى اخیر با پدیده پیرسال شدن 
برخى از شهرستان هاى استان  مانندگلپایگان، 

خوانسار، نایین، فریدن و فریدونشهر مواجه 
شده ایم
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در چنین شرایطى که از یک ســو، برخى بانک ها تنها از 
سوى بانک مرکزى توانسته اند مجوز اخذ سپرده آن هم 
در سقف هاى مشــخصى را دریافت کنند، برخى دیگر از 
شعب بانکى نیز در تالش هســتند که شرایطى را براى 
جذاب تر شدن ســپرده گیرى براى مشتریان و صاحبان 

سرمایه ایجاد کنند.
در این میان البته نرخ سودى که بانک ها به سپرده هاى 
اینچنینى مى دهند به نحوى چیده شده که براى یک فرد 
جذابیتى نداشته باشد پول خود را در یک بانک سپرده کند، 
80 تا 90 درصد آن را وام بگیــرد و همان وام را در بانک 
دیگرى با نرخ سود باالتر سپرده گذارى کند؛ به این معنا که 

بانک ها بعضاً براى سپرده هایى که متقاضى دریافت وام به 
ازاى سپرده هستند، سودى تقریباً نصف سود عادى جارى 
در نظام بانکى مى پردازند و به این ترتیب، شرایط را براى 
سودآورى بیشتر این مشتریان تا حدود زیادى سد مى کنند.

اما برخى بانک ها هم تــالش کرده اند تــا در رقابت با 
سایر بانک ها، سودهاى بهترى براى این نوع سپرده ها 
پرداخت کنند تا بتوانند سپرده هاى بیشترى جذب کنند. 
در این میان به نظر مى رســد اگرچه این طرح مى تواند 
حامى سپرده گذاران باشــد اما ضرورى است که بانک 
مرکزى نیز در این زمینه نظارت کافى بر عملکرد بانک ها 

داشته باشد.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى کمبود دارو در شرایط تحریم را طبیعى خواند و 
در عین حال گفت: در شرایط فعلى الزم است مقامات 
مســئول راه هاى تأمین دارو و تجهیزات پزشــکى را 
براى مردم توضیــح دهند تا آنها اطمینــان الزم را به 

دست آورند.
على نوبخت در گفتگو با «ایسنا»، توضیح داد: مى گویند 
دارو تحریم نیســت اما باالخره تحریــم نقش خود را 
مى گذارد. با وجود اینکه قسمت اعظمى از داروهاى ما 
تولید داخل است اما بخشى از مواد اولیه آن از خارج وارد 
مى شود یا اینکه لوازم جانبى دارو همچون فویل، روکش 

و شیشه آن از خارج وارد مى شود که تحریم بر آنها اثر 
مى گذارد. وى افزود: ممکن است در آینده به طور نسبى 
تعداد بیشترى از داروها در کشــور کاهش یابد که این 
هزینه ایستادگى ماست. قطعًا مسئوالن نیز شبانه روز 
کار و برنامه ریزى مى کنند و مجلس شــوراى اسالمى 

هم حساسیت الزم را دارد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اســالمى اظهار کرد: ممکن اســت برخى از داروها به 
صــورت محدود به برخــى داروخانه هــا براى پخش 
داده شــود که باید به مردم اطالع رســانى شود. قطعًا 

سوء استفاده افراد از این وضعیت قابل قبول نیست.

شیوه وام دهى بانک ها
 تغییر کرد

مسئوالن، راه هاى تأمین دارو 
را براى مردم توضیح دهند

تخفیف نجومى
   تسنیم | ملکى در سـعادت آباد تهران به صورت 
رهن و با تخفیف 75درصدى در اختیار یک عضو شوراى 
شهر پایتخت قرار گرفته و جالب است که وى طى یکسال 
گذشته بارها نسـبت به واگذارى امالك در دوره گذشته 

انتقاد کرده است.

بازداشت قاضى رشوه گیر
   میزان | دادسـتان تهران با معرفـى یکى از قضات 
متخلف گفت: در پرونده اى که حدود چند سال است در 
دادستانى تحت رسـیدگى بوده ولى به لحاظ گستردگى 
آن هفته گذشته به نتیجه رسید، یکى از قضات در تهران 
به نام حجت ا... یازرلو به اتهام رشـوه به ده سـال حبس 
محکوم شد و هفته گذشته دستگیر شـد و اجراى حکم 

آغاز شده است.

بازگشت 2 خبرگزارى به تلگرام
   آفتـاب نیـوز | کانـال تلگـرام خبرگزارى هـاى 
«ایسـنا» و «فـارس»، مجدداً فعال شـده اسـت. این دو 
خبرگزارى بعد از اینکه تلگرام به دسـتور مقامات قضائى 
فیلتر شـده بـود، فعالیت خـود را در تلگـرام متوقف کرده 
بودند. مدیرعامل «فارس» در توضیح از سرگیرى فعالیت 
تلگرامى این خبرگزارى و نیز آغاز به کار فعالیت آن در دو 
شبکه طالگرام و هاتگرام، نسبت به «سوء استفاده استکبار 
جهانى» از شبکه هاى پیام رسان خارجى هشدار داده است. 

دلم مى سوزد حرف رهبرى را 
نمى شنویم

   خبرگـزارى حـوزه | آیت ا... حسـین مظاهرى، 
رئیس حـوزه علمیـه اصفهـان در دیدار مسـئول جدید 
نمایندگى ولى فقیه در سـپاه صاحب الزمان(عج) گفت: 
دلم خیلى مى سـوزد و ناراحت مى شـوم که حرف مقام 
معظـم رهبـرى را نمـى شـنویم و فقـط اظهـار ارادت 
مى کنیم، البته نه اینکه اظهار ارادتمان دروغ باشـد، نه، 
اظهار ارادتمان واقعى است اما این شناخت وظیفه و عمل 
کردن به وظیفه و شنیدن حرف ایشان به طور 100 درصد 

ضربه خورده است.

12 بانک ایرانى
 به سوئیفت متصلند

   انتخاب | به گفته مدیر مبارزه با پولشویى و تطبیق 
بانک خاورمیانه، در حـال حاضر حدود 11 تـا 12 بانک 
ایرانى هستند که در فهرست تحریم هاى ثانویه آمریکا 
قرار ندارند و سـوئیفت براى آنها باز خواهـد بود که این 
بانک ها در ابتدا باید بخش بین الملل فعال داشته باشند و 
در مرحله دوم بانک هایى را پیدا کنند که حاضر باشند به 

عنوان بانک کارگزار با آنها کار کنند.

معاف ها از مالیات
   انتخـاب | سـازمان امـور مالیاتى کشـور، اسـامى 
بنیاد ها و نهاد هاى انقالب اسـالمى که مشمول مالیات 
نیستند، را اعالم کرد. فهرست مذکور به شرح زیر است: 
1- بنیاد شهید، 2-کمیته امداد (ره)، 3-سازمان تبلیغات 
اسـالمى، 4-دفتـر تبلیغات اسـالمى حـوزه علمیه قم، 
5-بنیاد مسکن، 6-بنیاد مسـتضعفان، 7-ستاد اجرایى 
فرمان امـام خمینـى (ره)، 8-مرکز خدمـات حوزه هاى 
علمیه، 9-مؤسسه پژوهشـى فرهنگى انقالب اسالمى 

و 10-جامعه المصطفى(ص) العالمیه.

اختالس کارمند زن 
   ایرنا | یک کارمند زن شـاغل در یکى از اداره هاى 
شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلى خود، پولشویى 
و اختـالس کرده بود، دسـتگیر شـد. او کارمنـد یکى از 
اداره هایى بود کـه در حـوزه پرداخت حقـوق و مزایاى 
کارکنان فعالیت مى کرد با ترفند خاصى 22 میلیارد ریال 
را در چند مرحله برداشت و به حساب شخصى خود واریز 

کرده است.

خبرخوان
بخشنامه عجیب

   تســنیم | شرکت ســایپا در بخشنامه اى 
قابل تأمل به نمایندگى ها اعالم کرد مشــتریانى 
که ســاندرو و تندر90 ثبت نام کرده اند، مى توانند 
محصوالت خانواده پراید یا تیبا را به جاى خودروى 

ثبت نامى خود از شرکت تحویل بگیرند.

وضع خوب بارش ها
   ایسنا | براســاس آخرین آمار میزان بارندگى 
در کشــور، وضعیت بارش ها مطلوب شده است به
 گونه اى که نســبت به میانگین دوره هاى مشــابه 
درازمدت 77/7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبى 
گذشته 209 درصد شاهد افزایش بارندگى ها هستیم.

سکته مرد هلندى در آسمان
   ایرنا | هواپیماى پرواز تهران-آمســتردام به 
دلیل ایست قلبى تنفسى مرد 30 ساله اهل هلند 
در فرودگاه تبریز فرود آمد. کارشناسان اورژانس 
بالفاصله اقدام الزم براى احیاى قلبى و ریوى این 
فرد را با موفقیت انجام دادنــد و بیمار براى انجام 
اقدامات درمانى به یکى از بیمارســتان هاى شهر 

تبریز منتقل شد.

آمار دیابتى هاى ایران
   رویداد24 | رئیس انجمن خیریه دیابت ایران 
در مورد آخرین آمار مبتالیان به بیمارى دیابت یا 
قند خون خاطرنشان کرد: متأســفانه 10 درصد 
جمعیت کشورمان مبتال به بیمارى دیابت هستند 
که از هشت میلیون ایرانى تنها سه میلیون و 600 
هزار نفر تاکنون شناسایى شدند و در جریان بیمارى 

خود قرار گرفتند.

خودسوزى
 مقابل وزارت تعاون

   میزان | ساعت 9 صبح دیروز عوامل انتظامى 
یگان حفاظت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
مشاهده کردند جوانى حدوداً 20 ساله  با یک دستگاه 
خودروى تیبا سفیدرنگ در محل حاضر و در یک 
اقدام غیر منتظره با اســتفاده از یک بطرى بنزین 
اقدام به خودسوزى کرد که سریعاً عوامل انتظامى 
وارد عمل شدند و براى پیشگیرى از صدمات بیشتر، 
حریق را اطفا کردند. در این حادثه قسمت هایى از 
بدن این جوان دچار ســوختگى شد. در تحقیقات 
اولیه مشخص شد، فرد مصدوم با شوهر خواهرش 
اختالف خانوادگى داشته و به همین علت در مقابل 

محل کار وى اقدام به خودسوزى کرده است.

ساعت تدریس
 زیاد مى شود؟

   ایسنا | معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى وزیر 
آموزش و پرورش در پاسخ به منتقدانى که مى گویند 
وزارت آموزش و پرورش مى خواهد با حرکت تدریجى 
ساعت تدریس معلمان را افزایش دهد گفت: در طرح 
طبقه بندى معلمان و مشــاغل تغییرى نداده ایم و از 
شوراى حقوق و مزایا و شوراى توسعه فقط بخشى از 

ساعات موظف را درخواست کرده ایم.

درآمد از سگ سوزى!
   روزنامه ایران | فعــاالن و حامیان محیط 
زیست خوزســتان همچنان روى امحاى نزدیک 
به 300 قالده ســگ در اهــواز تأکیــد دارند اما 
محمدرضا قنواتى، مدیرعامل ســازمان پسماند 
شهرى اهواز تعداد سگ هاى امحا شده را سه قالده 
مى داند. با وجود این فعاالن حوزه محیط زیست از 
رقابت پیمانکاران براى از بین بردن سگ ها خبر 
مى دهند. به گفته برخى از آنها کشتن و از بین بردن 
هر ســگ بین 25 تا 30 هزار تومان براى صاحب 

الشه درآمدزایى دارد.

پس از گذشت 666 روز از بازداشــت علیرضا زیبا حالت 
منفرد، کســى که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک 
زنجانى یاد مى شد، باالخره کیفرخواست پرونده  او صادر 

و به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش «مهر»، دى ماه ســال 95 بــود که  اداره کل 
امور بین الملل قوه قضائیه از دستگیرى و استرداد یکى از 

عوامل اصلى فساد نفتى خبر داد.
علیرضا زیبا حالت منفرد کســى است که براى اولین بار 
نامش در یکى از جلســات دادگاه بابک زنجانى در البه 
الى کیفرخواســت صادره، به گوش رسید. پس از آن و 
در نوزدهمین جلسه دادگاه رســیدگى به اتهامات بابک 
زنجانى، متهم ردیف دوم پرونــده نفتى اعالم کرد امور 
نفتى بابک زنجانى در اختیار فردى به نام «ع.ز.م» قرار 
داشته است که همه کارهاى نفتى از جمله محموله، تخلیه 
کشتى ها و اجاره مخازن نفت را انجام مى داده و با توجه 
به اختیارات وسیع او، کســى حق دخالت نداشته است. 
همچنین در بیستمین جلســه دادگاه، قاضى صلواتى از 
پشت پرده هزینه کرد 501  میلیون دالر پول نقد دریافتى 
از شرکت «فال» سخن گفت که «ع.ز.م» 50  میلیون دالر 

هزینه انباردارى گرفته است.
زیبا حالت منفرد، فردى است که دو روز بعد از دستگیرى 
و استرداد به کشور، عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان 
تهران از او به عنوان جعبه ســیاه پرونــده بابک زنجانى 

یاد کرد.
زیبا حالت منفرد، در سال 1389 با بابک زنجانى آشنا شد و 
به لحاظ نفوذى که در کشور مالزى داشت، موفق مى شود 
مجوز فعالیت بانــک اف.آى.آى.بى را بــراى اقدامات 

مجرمانه زنجانى اخذ کند.
زیبا حالت منفرد، با اســتفاده از ارتباطات خود و اخذ 500 
میلیون تومان حق الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار 
میلیون دالر براى بابک زنجانى خریدارى مى کند. بابک 
زنجانى همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکســتان، با 

توجیه فراهم شــدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران 
شرکت ملى نفت در خارج از کشــور، موفق مى شود دو 
بانک مذکور را به مبلــغ 160 میلیون یــورو به یکى از 

بانک هاى دولتى ایران واگذار کند.
متهم پول هایى که بنا بود بنابر قرارداد نفتى به پیمانکار 
داده شــود را به این بانک مى دهد که بعدها در ردیابى ها 
مشخص شــد این فرد پول هاى دولت را براى پرداخت 
بدهى با نام به بانک «م» اســتفاده کرده که این وجوه از 

سوى دادستانى در بانک مرکزى توقیف شده است.
اگر چه این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد 
اما اموالى از زیبا حالت منفرد شناسایى و از سوى دادستانى 

توقیف شد که شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه 
بنز 500 میلیارد تومانى و یــک تخته فرش یک میلیارد 

تومانى است.
بر اســاس تحقیقات قضائى، این فرد در خرید و فروش 
محموله هاى نفتى بابک زنجانى نقش داشــته و پس از 
تأسیس بانک اف.آى.آى.بى در واقع پروژه بابک زنجانى 
تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با 
کمک زیبا حالت منفرد خریدارى شد تا در بستر آن، بابک 

زنجانى اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
زیبا حالت منفرد، یکى از اصلى ترین مهره هاى پرونده 
بابک زنجانى است که محموله هاى نفت دریافتى توسط 

بابک زنجانــى از وزارت نفت را از طریق یک شــخص 
هندى تبار، به شــرکت هایى از جمله العقیلى در امارات 

مى فروخته است.
شنبه شب و پس از یکسال و ده ماه از بازداشت این فرد، 
دادســتان تهران از صدور کیفرخواســت در این پرونده 
خبر داد و گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و 

امیدواریم به زودى در نوبت رسیدگى قرار گیرد.
حلقه مفقوده پرونده زنجانى به زودى محاکمه مى شود 
و انتظار مى رود این محاکمه تأثیر بسزایى در بازگرداندن 
اموال بیت المال داشــته باشد. از سویى ممکن است این 
پرونده تأثیرى هم در پرونده شخص زنجانى داشته باشد.

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانى دادگاهى مى شود

پایان سکوت 666 روزه

   روزنامه جوان | در روزهاى اخیر انتشار تصویرى 
از صفحه اینستاگرام یک دختر ساکن آمریکا و معرفى 
او به عنوان نوه آیت ا... یزدى خبرساز شد. آن دختر، نوه 
دخترى آیت ا... یزدى است اما چرا گفته نمى شود که 
او دختر دکتر محمدرضا تخشید، رئیس اصالح طلب 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران است و زمانى که سه 
ســال پیش به عنوان ریاست دانشــکده انتخاب شد، 
اصالح طلبان از این انتخاب اســتقبال کردند و صادق 
زیباکالم گفت: باید این انتخاب را به فال نیک بگیریم! 
همان زمــان «کیهان» اعتراض کرد کــه انتخاب او 

شــتابزده بوده و رتبه باالى علمى هم نداشته است. 
نکته بامزه آنکه برخى رسانه هاى اصالح طلب همچون 
«خبرآنالین» همان زمان براى جلب توجه اصولگرایان 
تیتر زدند که «داماد آیت ا... یزدى، رئیس دانشــکده 
حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران شد» در حالى که 
قرابت فکرى و سیاسى میان آیت ا... یزدى و محمدرضا 
تخشید وجود ندارد. حال آیا حساب نوه را باید با پدربزرگ 
یکى دانست یا با پدرش؟! چرا اصالح طلبان نمى گویند 
فالنى دختر دکتر تخشید است و ترجیح مى دهند او را به 

نام پدربزرگش بخوانند؟!

توضیحات روزنامه اصولگرا
 درباره نوه آیت ا... یزدى

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه 
لیستى تحت عنوان اسامى ممنوعه نداریم از انتخاب 
نام هاى «محمد کورش» و «محمد داریوش» براى 

پسران خبر داد.
ســیف ا... ابوترابى در گفتگو با «ایلنا» در پاسخ به این 
سئوال که آیا محدودیتى در انتخاب اسم براى نوزادان 

وجــود دارد؟ اظهــار کرد: 
درخصوص اسامى نوزادان 
لیســتى به عنوان اسامى 
ممنوعه وجود ندارد، بلکه 
در سایت ثبت احوال لیستى 
از اسامى که مى توان از آنها 
براى نامگذارى اســتفاده 
کرد، مشخص شده است و 
افراد مى توانند با مراجعه به 

این لیست اسم براى نوزاد تازه متولد شده انتخاب کنند.
وى با بیان اینکه افراد نمى توانند اسامى را که خارج از 
این لیست است انتخاب کنند، تصریح کرد: در صورتى 
که فردى بخواهد، اســمى خارج از این لیست انتخاب 
کند، مى تواند تقاضاى خود را مطرح کند و اســم مورد 
نظر در کمیته اى با عنوان «کمیته نام» بررسى مى شود.

ابوترابى با اشاره به قومیت هاى مختلف در استان هاى 
کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه قومیت هاى مختلف 
مانند ترك، لر،  کرد و... در کشــور وجود دارد و ممکن 
اســت افراد اســامى از این قومیت ها را انتخاب کنند، 
در صورتى که اسم درخواست شــده از این قومیت ها 
در ســامانه ثبت احوال نباشد، توســط کارشناسان و 
متخصصــان قومیت هاى 
مختلف بررسى مى شود و 
در صورتى که توســط این 
کارشناســان تأیید شــود، 
اسم درخواست شده مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
ســازمان  ســخنگوى 
ثبت احــوال کشــور در 
خصوص استفاده از اسامى 
قدیمى ایرانى گفت: مانعى براى انتخاب نامى که ریشه 
غربى نداشته و داراى معنى بوده و از نظر آوا همخوانى 
داشته باشد، وجود ندارد. همچنین انتخاب اسامى قدیمى 
ایرانى نیز مشکلى وجود ندارد و در حال حاضر اسامى 
مانند محمد کورش و محمد داریوش مورد اســتفاده 

قرار مى گیرد.

انتخاب نام هاى«محمد کورش» 
و «محمد داریوش» براى پسران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از ممنوع 
بودن خرید و فروش گیاه سنبل آبى در این استان به دلیل 

مشکالت زیست  محیطى خبر داد.
محمد خداپرســت در جمع خبرنــگاران گفت: خرید و 

فروش و پرورش آکواریومى 
گیاه سنبل آبى به دلیل اینکه 
این گیاه در خارج از محدوده 
بومى خــود به عنــوان گونه 
مهاجم شــناخته شــده و در 
صورت فراهم شــدن شرایط 
رویشى مناسب، به طور جدى 
حیات سایر زیستمندان آبزى 
و کنار آبزى را بــه مخاطره 
مى اندازد، ممنوع است. وى 
افزود: گیاه سنبل آبى، گیاهى 

آبزى شناور و بومى مناطق گرمسیرى آمریکاى جنوبى 
اســت و در خارج از محدوده بومى خود به عنوان گونه 
مهاجم شناخته شــده و یکى از خطرناك ترین گیاهان 

آبزى مهاجم بوده و با توجه به ســرعت رشــد در مدت 
کوتاهى جمعیت آن دو برابر مى شود.

خداپرست بیان کرد: با گســترش این گیاه روى سطح 
آب، میزان قابل توجهى از رشد و گسترش سایر گیاهان 
آبزى بومــى عرصه هاى آبى 
کاسته و این گیاه همانند فرشى 
گســترده پهنه آبى را اشغال 

مى کند.
مدیــرکل حفاظــت محیط 
زیست اســتان اردبیل اضافه 
کــرد: این گیــاه عــالوه بر 
جلوگیرى از نفوذ نور خورشید 
به الیه هــاى زیرین آب مانع 
تبادل اکســیژن میــان هوا و 
بخش هاى عمقى آب مى شود. 
او گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ممنوعیت خرید و 
فروش سنبل آبى پرورش دهندگان گیاهان آکواریومى 

باید از پرورش این گونه گیاهى خوددارى کنند.

خرید، فروش و حتى پرورش
 این گل زیبا ممنوع شد!

14 استاندار، 11 معاون اســتاندار، پنج فرماندار، 12 نفر از 
مدیران ستاد وزارت کشور و 12 نفر از ستاد 31 استاندارى 
کشور، بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترك کنند. 
این خبر را پیش از این سید ســلمان سامانى، سخنگوى 

وزارت کشور داده بود.
وزارت کشور از جمله نخســتین وزارتخانه هایى بود که 
قانون منع به کارگیرى بازنشستگان را اجرا کرد. مهدى 
جمالى نژاد با حکم وزیر کشور در روز هفتم مهر، جایگزین 
هوشــنگ خندان دل در معاونت عمران و توســعه امور 
شهرى و روستایى وزارت کشور شــد. جمالى نژاد متولد 
1348 و فارغ التحصیل دکتراى برنامه ریزى شــهرى از 
دانشگاه اصفهان است و شهردارى یزد، شهردارى اصفهان 

و معاون عمرانى استاندار اصفهان را در کارنامه خود دارد.
قانون منع به کارگیرى بازنشستگان در تاریخ 24 شهریور 
ابالغ شد و دستگاه ها از آن تاریخ 60 روز فرصت داشتند تا 

این قانون را اجرایى کنند. رحمانى فضلى در دو ماه گذشته 
همواره تأکید کرده بود که تا پایان مهلت قانونى، استانداران 
بازنشسته سمت خود را ترك مى کنند. وى روز شنبه در 
جلسه خداحافظى با استانداران بازنشسته در وزارت کشور 

شرکت کرد.
براین اساس اســتانداران پیشــنهادى براى استان هاى 
سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، زنجان،  
قم، البرز، آذربایجان شــرقى، تهران، خراســان رضوى، 
خراسان شمالى، خراسان جنوبى، همدان و یزد در جلسه 
دیروز هیئت دولت بررسى  شدند تا با رأى دولت، جایگزین 

استانداران بازنشسته شوند.
درباره استانداران پیشنهادى هنوز اسمى به صورت رسمى 
اعالم نشده چون روال وزارت کشور در این پنج سال این 
بوده است که اسامى اســتانداران را تا زمانى که رسمًا از 

سوى دولت انتخاب نشده  اند، منتشر نمى کند.

کدام استانداران رفتنى هستند؟
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40 درصد سیب زمینى فریدن 
هدر مى رود

رئیس تعاون روســتایى فریدن گفت: 40 درصد از 
سیب زمینى تولید شده این شهرستان از نوع کله اى، 
بذرى، دامى یا نشاسته اى، به دلیل نبود صنایع تبدیلى 

هدر مى رود.
حســن اصالنى افزود: 60 درصد دیگر سیب زمینى 

تولید شده این منطقه قابلیت صادرات دارد.
وى از صادرات 700 ُتن پیاز ســورتى (درجه بندى 
و دســته بندى محصوالت) این شهرستان در سال 
جارى خبر داد و گفت: روزانه 50 ُتن محصول سورت 
شده پیاز تحویل اتاق بازرگانى یا صادرکنندگان داراى 

کارت بازرگانى مى شود.

الکترونیکى شدن فروش بلیت 
در بناهاى تاریخى استان

آذر امســال فروش بلیت در بناهاى تاریخى استان 
اصفهان الکترونیکى مى شود.

محمد خیاطیان، معاون توســعه مدیریت ســازمان 
میراث فرهنگى کشور گفت: تالش مى شود تا در آذر 
امسال براى بهبود عملکرد در حوزه خدمات رسانى به 
گردشــگران، طرح ارائه بلیت الکترونیک در بناهاى 

شاخص تاریخى اصفهان ارائه شود.

نصف جهان اهدا کننده 
38درصد خون مورد نیاز

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از اینکه اصفهان 
پس از تهران و شــیراز در رتبه سوم اهدا خون کشور 
قرار دارد و 38 درصد از اهداى خون کل ایران متعلق 
به استان هاى اصفهان، تهران و خراسان است، سخن 
گفت.مجید زینعلى اظهارکرد: شاخص اهداى خون 
در آقایان 96/5 درصد و در بین بانوان 3/5درصد است، 
با توجه به اینکه بانوان 50 درصد جامعه ما را تشکیل 
مى دهند، امیدواریم شــاخص اهداى خون در بین 

بانوان نیز دو رقمى شود.

کاهش 81 درصدى 
ذخیره آب سد زاینده رود

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان از کاهــش 81 درصدى ذخیره 
آب ســد زاینده رود نســبت به حجم ذخیره شده در 

بلندمدت خبر داد.
حسن ساسانى با اشاره به اینکه پارسال در بازه زمانى 
مشابه درحدود 164 میلیون مترمکعب آب در مخزن 
سد ذخیره شــده بود، اظهار کرد: ذخیره کنونى سد 
زاینده رود به 126 میلیــون و 606 هزار متر مکعب 

کاهش یافته است.
وى ادامه داد: متوسط ورودى این سد اکنون 7/3متر 
مکعب بر ثانیــه و خروجــى از آن 11 متر مکعب بر 

ثانیه است.
ساســانى با بیان اینکه میانگین بارش ها در ایستگاه 
شــهر اصفهان از ابتداى مهر تا نوزدهم آبان ماه 97 
به 16/5 میلیمتر رسیده است، اظهارکرد: این میزان 
بارش براى کاهش شدت خشکسالى در استان مؤثر 

نخواهد بود.

 
افتتاح اتاق کره جنوبى
 در دانشگاه اصفهان

اتاق کره با هدف توســعه همکارى هاى علمى بین 
ایــران و کره جنوبى در دانشــگاه اصفهــان افتتاح

 شد.
این اتاق در ســاختمان روابط بین الملل دانشــگاه 
اصفهان و بــا حضور«جونگ هیون»، ســفیر کره 
جنوبى در تهران، رئیس دانشــگاه اصفهان و رئیس 
دفتر نمایندگى وزارت امورخارجه در استان اصفهان 

راه اندازى شد.
اتاق کره با توجه به انتخاب دانشگاه اصفهان، از طرف 
وزارت علوم، تحقیقات و فناورى بــه عنوان مرجع 
علمى ارتباط با دانشــگاه هاى کره با هدف توسعه 
همکارى هاى علمى بین دو کشــور در این دانشگاه 

افتتاح شد.

خبر

ســازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه 28 
هزار و 322 میلیارد ریالى شرکت سهامى ذوب آهن از محل 

مازاد تجدید ارزیابى دارایى هاى این شرکت را صادر کرد.
مدیر راهبري شرکت ها،امور مجامع و سهام شرکت ذوب 
آهن اصفهان با اعالم این خبر، در خصوص زمان برگزاري 
مجمع عمومی فوق العاده این شرکت براى تصویب افزایش 
سرمایه گفت: این موضوع از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
شرکت و همچنین سامانه کدال براى اطالع سهامداران 
شرکت اطالع رســانى شده اســت و افرادي که در زمان 
برگزاري مجمع، سهامدار شــرکت باشند سهام جایزه به 
آنها تعلق خواهد گرفــت. روح ا... فاضل پور به توقف نماد 

معامالتی این شرکت اشاره و اظهارکرد: طبق دستورالعمل 
اجرایی، نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران، 
زمان توقف نماد معامالتی، یک روز کاري قبل از برگزاري 
مجمع عمومی صاحبان سهام است و بازگشایی نماد نیز در 
شرایط معمول حداکثر دو روز کاري پس از زمان برگزاري 
مجمع خواهد بود.  وى با بیان اینکه با تالش شبانه روزي 
توانستیم این حجم سنگین از کار را در کمتر از شش ماه به 
ثمر برسانیم، افزود: موضوعی که شاید در نگاه اول ساده 
به نظر بیاید اما براي شرکتی همچون ذوب آهن که تعداد 
تجهیزات و ماشین آالت آن بسیار زیاد و رقم ریالی آن نیز 

بسیار باالست، کار بسیار دشوار و سنگینی بود. 

معاون عمرانى شهردارى اصفهان از گردش مالى 400 
میلیارد تومانى پروژه هاى عمرانى در شهر اصفهان خبر 
داد و گفت: قرارداد 120 میلیارد تومان از این پروژه ها طى 

یکسال گذشته منعقد شده است. 
ایرج مظفر با اشــاره به اینکه در حال حاضر پروژه هاى 
مختلف عمرانى در محالت و مناطق شــهر اصفهان در 
حال ساخت و اجرایى شدن است، اظهار کرد: اگرچه یکى 
از سیاست هاى مدیریت شهرى تکمیل پروژه هاى نیمه 
تمام بوده است، با وجود این، بیش از 227 پروژه دیگر در 

سطح شهر اصفهان در حال اجراست. 
وى ادامــه داد: همچنین توانســتیم بخشــى از بدهى 

پیمانکاران را پرداخت کنیم تا همچنان چرخ طرح هاى 
عمرانى شهر حرکت کند.

معاون عمرانى شــهردار اصفهان تصریــح کرد: تقاطع 
اشــکاوند در دوربرگردان خروجى سالن اجالس سران 
همزمان با 2 کیلومتر از رینگ چهارم ســاخته شــده و 
آماده بهره بردارى است که با افتتاح  آن، ارتباط شریانى 
ورودى جنوب شرقى شــهر با رینگ حفاظتى اصفهان 
ایجاد خواهد شد. وى خاطرنشــان کرد: در منطقه 6 نیز 
طرح پارك پردیس هنر با متراژ 80 هــزار مترمربع در 
حال احداث است که در حال حاضر 70 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته و تا دو ماه آینده آماده بهره بردارى است.

گردش 400 میلیارد تومانى 
پروژه هاى عمرانى در اصفهان

صدور مجوز افزایش 
سرمایه 85 درصدى ذوب آهن 

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
گفت: به دلیل برداشت بى رویه آب هاى زیرزمینى در 
اصفهان، نه  تنها پل ها و بناهاى تاریخى در معرض خطر 
فرونشست هستند، بلکه امروز خطر در کمین خانه هاى 

مسکونى و حتى ساختمان هاى نوساز شهر است.
غالمحسین عسگرى در نشســت خبرى هفدهمین 
نمایشگاه بین المللى تجهیزات و تأسیسات سرمایشى 
و گرمایشى و همچنین اولین نمایشگاه بهره ورى آب 
و انرژى در ســاختمان، صنعت و حمل ونقل اصفهان، 
اظهار کرد: متأســفانه به دلیل عــدم رعایت مقررات 

ملى ســاختمان، انرژى زیادى از ســاختمان ها خارج 
مى شود.

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
به همزمانى فصل سرما و پدیده اینورژن هوا اشاره کرد 
و گفت: سوخت هاى مصرفى منزل در آلودگى هوا مؤثر 
است که با کاهش ســوخت مى توان از میزان آلودگى 

هوا کم کرد.
وى در خصوص برپایى اولین نمایشگاه بهره ورى آب 

و انرژى در ســاختمان، اظهار کرد: متأسفانه در بحث 
بهره ورى تنها شــعار مى دهیم و در عمل کارى انجام 
نمى دهیم اما این نمایشگاه تجهیزات مورداستفاده در 
ساختمان ها را براى بهره ورى انرژى به صورت مطلوب 

ارائه مى دهد.
عســگرى با تأکید بر اینکه یک ســازمان به تنهایى 
نمى توانــد در زمینه بهــره ورى انرژى مؤثر باشــد، 
گفت: در این راســتا نیازمند تعامل شــهردارى، اداره 

کل راه و شهرســازى و دیگــر دســتگاه هاى ذیربط 
هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
تأکید کرد: امروز سقف بیشــتر خانه هاى مسکونى در 
اصفهان دچار ترك شــده و دلیل آن فرونشست زمین 

است.
وى با اعتقــاد بر اینکه در این خصــوص باید واقعیت 
را به مــردم بگوییم، تصریح کرد: اگــر زاینده رود احیا 
نشود، فرونشســت زمین در اصفهان همچنان ادامه 

خواهد داشت.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه گفت: اگرچه 
تحریم ها همواره در وهله اول شــرایط را قدرى 
ســخت کرده اند اما مى دانیم پیشرفت در شرایط 

سخت حاصل مى شود.
حمیدرضا عظیمیان از تشکیل کمیته هاى توانمند 
و ملى براى بومى سازى تجهیزات و تأمین قطعات 
یدکى مورد نیاز صنعت فوالد داخل کشور در آینده 
نزدیک خبر داد و بیان کرد: در این کمیته ها که به 
نوعى راهبردهاى پدافند غیرعامل را اجرا مى کنند، 
راهکارهاى بومى ســازى هرچه بیشتر قطعات به 
دســت ســازندگان داخلى و تأمین مواد مصرفى 

موردنیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محقق شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان گفت:  با 
استفاده از  پکیج هاى نوین تصفیه فاضالب آب مورد 

نیاز کشاورزان اصفهان را تأمین خواهیم کرد.
آرمان معتمدى اظهار کرد: بــا توجه به جارى نبودن 
زاینده رود و کم آبى موجــود در اصفهان، با حمایت 
شهرك علمى تحقیقاتى از ســال 88 فعالیت هایى 
را در زمینه آب و فاضــالب و فاضالب هاى صنعتى 
و بهداشتى داشــته ایم. وى با بیان اینکه تاکنون سه 
ثبت اختــراع در زمینه تصفیه فاضالب داشــته ایم، 
گفت:  یکى از مهمترین و کاربردى ترین اختراعات 
ما، پکیــج هاى نویــن تصفیه فاضالب اســت که 
فاضالب بهداشتى و صنعتى را طبق استانداردهاى 
محیط زیست تصفیه مى کند. محقق شهرك علمى 
تحقیقاتى اصفهان با اشاره به اینکه تصفیه پساب هاى 
صنعتى براى استفاده مزارع کشاورزى انجام مى شود، 
ادامه داد:   تصفیه پســاب به روش هاى بیولوژیک و 
تلفیقى و تصفیه هاى فیزیکى و شیمیایى و بیولوژیکى 
همزمان انجام مى شود. وى افزود: تاکنون 60 عدد از 
این دستگاه در مناطق مختلف نصب شده است که در 
اصفهان، درشهر جدید مجلســى 1800 متر مکعب 

فاضالب را تصفیه مى کند. 

مرکز توریست درمانى شهید مطهرى فوالدشهر 
افتتاح شــد. رئیس بیمارستان شــهید مطهرى 
فوالدشــهر گفت: این مرکز توریست درمانى به 
مســاحت بیش از 450مترمربــع، در مدت دو ماه 

ساخته شد و به بهره بردارى رسید. 
علیرضا آجودانى هزینه ساخت این مرکز را بیش از 
یک میلیارد و 500میلیون ریال عنوان کرد و افزود: 
این مرکز توریستى شامل اتاق پزشک، اتاق عمل و 
پنج سوئیت کامًال مجهز، به منظور بسترى بیماران 
اســت.  وى گفت: همچنین در این مرکز خدماتى 
شامل لیزرزیبایى، کاشــت مو، انواع جراحى هاى 
زیبایى و خدمات واحد IPDپذیرش بیماران بین 

المللى به مراجعه کنندگان ارائه مى شود.  
هــم اکنون این مرکــز به 350تخــت مصوب و 
120تخت فعال به بخش اورژانس، جراحى زنان و 
مردان، رادیولوژى، آزمایشگاه، فیزیوتراپى، سى تى 

اسکن، داروخانه و اتاق عمل مجهز است. 

تأمین آب مورد نیاز 
کشاورزان با 

پکیج هاى تصفیه فاضالب 

افتتاح مرکز توریست 
درمانى شهید مطهرى

تشکیل کمیته هاى ملى 
براى بومى سازى تجهیزات 

 مورد نیاز صنعت فوالد 

هشدار رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان در پى برداشت بى رویه از آب هاى زیر زمینى 

ساختمان هاى نوساز هم فرو مى روند 

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان گفت: پیر شدن 
جمعیت برخى از شهرستان هاى استان به دلیل کم توجهى به برقرارى توازن 

منطقه اى در سال هاى گذشته بوده است.
محمــد رضــا لعلى افــزود: در ســال هــاى اخیــر بــا پدیده پیرســال 
شــدن برخــى از شهرســتان هــاى اســتان ماننــد گلپایــگان، 
خوانســار، ناییــن، فریــدن و فریدونشــهر مواجــه شــده ایــم 
و این به این معنى اســت که ســهم جمعیت باالى 60 ســال آن از ســایر

گروه هاى سنى فزونى گرفته است و نرخ رشد منفى جمعیت دارند.
وى با بیان اینکه این شهرســتان ها مهاجر فرست هستند، تصریح کرد: اگر 
جذابیت هاى کافى در این شهرستان ها در چند دهه گذشته فراهم شده بود، 

اکنون با این وضعیت مواجه نبودیم.
وى افزود: بر اســاس نتایج سرشمارى سال 95، شهرســتان هاى دهاقان، 
چادگان، فریدن، فریدونشهر و بویین میاندشت با نرخ رشد منفى مواجه هستند. 
لعلى با اشــاره به اینکه نزدیک به 80 درصد از جمعیت در هفت شهرســتان 
مرکزى شامل 30 درصد از مســاحت استان ساکن هستند، گفت: شهرستان 
اصفهان با جمعیت دو میلیون نفرى به تنهایى درحدود 44 درصد از جمعیت 

استان را در خود جاى داده است. 
این کارشــناس اضافه کرد: این موضوع گویاى توسعه نامتوازن منطقه اى و 

استقرار نامتعادل جمعیت در استان اصفهان است.
وى با اشاره به اهمیت استقرار و تراکم جمعیت در مطالعات آمایشى سرزمین 
خاطرنشان کرد: به این موضوع در ســال هاى گذشته توجه چندانى نشده و 
سرمایه گذارى و برنامه هاى توسعه، بدون در نظر گرفتن تبعات آن در توازن 

منطقه اى، صورت گرفته است.
لعلى با بیان اینکه هر کجا سرمایه گذارى صورت گیرد، خواه ناخواه با حجم 
زیادى از اســتقرار جمعیت مواجه خواهیم شــد، گفت: در دهه هاى گذشته 
بیشترین ســرمایه گذارى در اســتان بدون توجه به این موضوع، در منطقه 
مرکزى صورت گرفته اســت و امروز با تراکم جمعیــت باالیى در آن مواجه 

هستیم.
وى ادامه داد: اگر این موضوع در سند آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد، 
خطه هاى داراى تراکم بیش از اندازه جمعیت براى سرمایه گذارى جدید در 

اولویت نخواهند بود.

عصا به دست شدن جمعیت 
برخى از شهرهاى استان 

در سال هاى اخیر با پدیده پیرسال شدن برخى از شهرستان هاى استان 
مانند گلپایگان، خوانسار، نایین، فریدن و فریدونشهر مواجه شده ایم

«حدود صد باند تهیه و توزیع مواد مخــدر در هفت ماه 
سال جارى در استان اصفهان شناسایى و بیش از 12 هزار 
قاچاقچى، معتاد و... دستگیر شدند. این در حالى است که 
تعداد باندهایى که بیش از 500 کیلو مواد مخدر داشتند کم 
نبود و این امر مؤید آن است که استان اصفهان نقش ملى 
در کشف مواد مخدر داشته و این نقش فرااستانى است.»

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
این مطلب را اعالم کرد و گفت: شهادت همکاران نیروى 
انتظامى در مبارزه با مواد مخدر، ما را در انجام این وظیفه 
مصمم تر کرده و همکارانمان براى امنیت پایدارتر و ایجاد 

امنیت در جامعه براى مردم، استوارتر هستند.
ســردار مهدى معصوم بیگى با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا به ویژه شــهید نیروى انتظامى استان اصفهان که 
در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به درجه شهادت نایل 
شــد، اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر در نیروى انتظامى 
استان اصفهان، اولویت یِک ماست و در این راستا، نیازمند 
مشارکت مردم، اهتمام مسئوالن دستگاه ها و هوشیارى 
خانواده ها هستیم، تا این بالى خانمانسوز گریبانگیر جامعه 
نباشد، که البته تاکنون در کشف و مبارزه با مواد مخدر در 
استان، توفیقات بســیار خوبى داشتیم. به گونه اى که در 
ســال جارى بیش از 22 تن انواع مواد مخدر در اســتان 
کشف شد که نسبت به مدت مشــابه 40 درصد افزایش 

داشته است.
وى از افزایش قانونمندتر شدن مردم در حوزه راهنمایى و 
رانندگى درون و برون شهرى در هفت ماه سال جارى خبر 
داد و گفت: در حوزه راهنمایى و رانندگى و در حوزه راکبین 
موتورسیکلت که سال گذشته 55 درصد جانباختگان را 
در استان داشت امسال 13 درصد رفتار رانندگى در درون 
شهر قانونمندتر شده و به 42 درصد رسیده که البته هنوز 
با میانگین کشورى که 35 درصد اســت فاصله داریم و 
انتظار است حتى از میزان میانگین کشورى هم به کمتر 
از 35 درصد برســیم و به عنوان رفتــار فرهنگى الگوى 

کشورى باشد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: در هفت ماه 
ســال جارى در حوزه رفتار قانونمند راننــدگان خودرو 
درون شهرى هم نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، 
10 درصد بهتر و در برون شــهرى در جاده ها، 5 درصد 

بهتر شده است.
سردار معصوم بیگى مى گوید: متأســفانه دو کار استفاده 
از تلفن همراه براى پاســخگویى و از سوى دیگر ارسال 
پیام در پشت فرمان خودرو، قاتل جان سرنشینان خودرو 
شــده که به هر طریق ممکن باید جلــوى این کارها، 
حین رانندگى گرفته شــود. همچنین بستن کمربند در 
خودرو که به صورت یک فرهنــگ درآمده نیز باید براى 
سرنشینان عقب خودرو طبق قانون انجام شود و ما مکلف 
به جریمه خودروهایى که سرنشینان عقب کمربند ایمنى 
را نمى بندند هستیم اما سعى داریم این کار به صورت یک 
فرهنگ، اجرایى شود تا موجب جان باختن سرنشینان در 

تصادفات در خودروها نشود.
فرمانده انتظامى استان اصفهان از راه اندازى استودیوى 
اخبار پلیس در فصل سوم سال جارى در استان اصفهان 
خبر داد و بر معاینه فنى خودروها براى کاهش آلودگى هوا 
و بیمارى در فصل پاییز و زمستان سال جارى تأکید کرد.

سردار معصوم بیگى اظهار کرد: امروز قرارگاه سرقت در 
استان و شهرستان هاى استان فعال است و در سال جارى 
94 باند سرقت در اســتان اصفهان متالشى شده است و 
سرقت از منازل، سرقت داخل خودرو، سرقت سایر اماکن، 
سرقت به عنف و سرقت احشام به ترتیب پنج گروه فراوانى 
سرقت در استان را تشکیل مى دهند که نیروى انتظامى 
اســتان با آنها برخورد کرده اســت و بیش از 20 درصد 
سارقین دستگیر شده اند و اموال مکشوفه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 150 درصد افزایش داشته و بالغ بر 
37 میلیارد تومان اموال مردم از سارقین گرفته و به مردم 

بازگردانده شده است.
وى به حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز اشــاره کرد و 
گفت: امسال و در هفت ماه سال جارى با اجراى طرح هاى 
سراســرى مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 50 درصد افزایش 

برخورد با باندهاى مختلف را داشــته و 42 درصد نسبت 
به مدت مشابه افزایش داشته ایم که ارزش این کاالهاى 

قاچاق 75 میلیارد تومان بوده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان همچنین از افزایش 14 
درصدى جعل و 30 درصد کالهبردارى در هفت ماه سال 
جارى در استان اصفهان گفت و اینکه در حوزه جعل، 17 
درصد کشــف و در کالهبردارى 40 درصد در هفت ماه 
سال جارى نسبت به مدت مشــابه افزایش داشته و در 
مجموع 24 درصد در انهدام باندهاى جعل و کالهبردارى 

افزایش داشتیم.
وى اذعان کرد: اگر مردم هوشــیار بوده و مراقبت کنند 
یا طمع نکنند میزان جعل و کالهبردارى به شدت قابل 

کنترل خواهد بود.
سردار معصوم بیگى گفت: در سال جارى حدود 250 انبار 
نگهدارى کاال در سطح استان مورد بررسى قرار گرفت 
که از این تعداد، 40 انبار داراى کاالهاى احتکار شده پلمب 

و با آنان برخورد شد.
وى ادامه داد: سه ســارق که چندى پیش از طالفروشى 
میدان امام على(ع)، به صورت مســلحانه، طال سرقت 
کرده بوده و به اســتان هاى همجوار متوارى شده بودند 
با اقدامات فنى پلیس شناســایى و دستگیر شدند و یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان ارزش طالهاى سرقت شده 
از آنان پس گرفته شد و پرونده در حال نهایى شدن است.

وى افزود: امسال در حوزه پلیس فتا کماکان ما در استان 
اصفهان با افزایش 126 درصــدى وقوع جرم در فضاى 
مجازى روبه رو هستیم که البته نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، 70 درصد در کشف جرائم فضاى مجازى افزایش 
داشتیم. فرمانده انتظامى استان اصفهان، برداشت اینترنتى 
از حساب ها، کالهبردارى رایانه اى و مزاحمت اینترنتى را 
ســه جرم اول در جرائم فضاى مجازى استان اصفهان 

اعالم کرد.
وى خاطرنشان کرد: در ســال جارى، دو میلیون نفر زائر 
از سراسر کشــور براى شرکت در مراســم اربعین امام 
حسین(ع) به کربال سفر کردند. این در حالى است که سال 

گذشته 70 هزار نفر زائر براى شرکت در مراسم اربعین در 
کربال و عراق از استان اصفهان ویزا دریافت کرده بودند 
که این تعداد امسال به بیش از دو برابر و حدود 150 هزار 
نفر رسیده بود که نشان از تدین مردم استان دارد و استان 

اصفهان بعد از تهران، رتبه دوم را داراست.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کرد: در هفت 
ماه ســال جارى در اســتان اصفهان، بیش از 800 هزار 
نفر با 110 تماس گرفتند و درخواست کمک داشتند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، 35 درصد افزایش 
دارد. همچنین ماهیانه یکصد هزار نفر در استان، آموزش 
همگانى پلیس را سپرى مى کنند و در پرونده کالنترى ها 
که به حوزه مددکارى و مشــاوره ارجاع شده 73 درصد 
پرونده به صلح و سازش انجامید و یک درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان مى دهد.
سردار معصوم بیگى در خصوص قتل ورزشکار پرورش 
اندام که اخیراً به وقوع پیوســته بود، گفــت: با اقدامات 
ویژه پلیس آگاهى، افــراد دخیل در این قتل که علت آن 
اختالفات بوده و یکدیگر را مى شناختند دستگیر شدند و 
پرونده هم اکنون در مراجع قضائى در حال بررسى است.

وى از آمادگى نیروى انتظامى در جمع آورى معتادان در 
سطح شهر اصفهان به شرط در اختیار قرار دادن مکانى 

براى نگهدارى آنان خبر داد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان همچنیــن گفت: ما 
طرح جمع آورى ســالح را اجرایى کرده ایم و مردم هیچ 
دغدغه اى نداشته باشند چرا که ما اجازه به خطر افتادن 

امنیت مردم را نمى دهیم.
در این نشســت که رؤســاى پلیس هاى تخصصى نیز 
فرمانده انتظامى را همراهى کرده بودند ســرهنگ رضا 
رضایى، رئیس پلیس راهور گفت: از اول آذر ماه ســال 
جارى، به صورت ویژه با خودروهــاى فاقد معاینه فنى 
و دودزا به شدت برخورد خواهد شــد تا شهرى عارى از 

آلودگى داشته باشیم.
وى افزود:  مراکز معاینه فنى خودرو در ســطح استان به 

صورت سه شیفت، پذیراى شهروندان هستند.

ساسان اکبرزاده

شناسایى 100 باند مواد مخدر در اصفهان
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اســتودیو «یونیورســال» اکــران فیلــم «اعالن 
قرمز» با بازى «دواین جانســون» را پنج ماه عقب 
انداخت و بدیــن ترتیــب تاریخ اکــران این فیلم 
از 12 ژوئن 2020 بــه 13 نوامبــر 2020 موکول

 شد.
دواین جانسون در «اعالن قرمز» دوباره با «راوسون 
مارشــال تربر»، کارگردان و نویســنده فیلم هاى 
«اطالعات مرکزى» و «آســمانخراش» همکارى

 مى کند.
جانسون در این تریلر اکشــن نقش یکى از اعضاى 
اینترپل را که وظیفه اش دستگیرى خطرناك ترین 

سارق هنرى دنیاست، ایفا مى کند.
در ماه آوریل اعالم شده بود که «گل گدوت»، بازیگر 
فیلم «زن شگفت انگیز» یکى دیگر از بازیگران این 

فیلم خواهد بود. 
تهیه فیلــم را نیز گروه ســازنده فیلم 

«آســمانخراش» با بازى جانســون 
که تابستان امسال به نمایش در آمد 

برعهده دارد. 

فیلم سینمایى «زندانى ها» آخرین ســاخته مسعود ده 
نمکى، کارگردان نام آشناى سینماى ایران، پروانه خود 
را از سوى شوراى نمایش، دریافت کرد و با توجه به زمان 
باقیمانده تا جشنواره فیلم فجر به احتمال فراوان آذر ماه 
اکران خواهد شــد. البته همواره آثار ده نمکى در اکران 
نوروزى با موفقیت هاى بسیارى مواجه بوده اند اما وى در 
آخرین گفته هاى خود اعالم کرده که عالقه اى به اکران 
در نوروز ندارد. با توجه به اعالم تیم سازنده مبنى بر آماده 
نمایش بودن این فیلم احتمال آن مى رود که زندانى ها 
قید جشــنواره را بزند و به طور مســتقیم به فکر اکران

 باشد.
طنــز اجتماعــى «زندانى ها»، داســتان دانشــجوى 
جوانى اســت که قصد دارد براى پایــان نامه اش روى 
تعدادى زندانى  تحقیــق کند. ده نمکى قصــد دارد در 
این فیلم تأثیــر معنویات بــر زندانى ها را بــه تصویر

 بکشد.
ده نمکى همواره به سمت موضوعات چالش برانگیز رفته 
و آثار قبلى وى نشان داده که وى همیشه در قبال بروز 
برخى حاشیه ها درباره آثارش آگاه است. با وجود حاشیه 
هاى فراوان ده نمکى به طور کامل و به دور از حاشیه کار 
خود را کرده و آثارى خلق مى کند که موضوعات بسیار 

مهمى را مطرح مى کند.
فیلم ســینمایى «زندانى ها» با حضور بازیگران اصلى 
خود در محل موزه زندان قصر کلید خورد و فیلمبردارى 
آن23 تیر مــاه 1397 در مســجد جمکران بــه پایان

 رسید.
هدایت هاشمى، بهنام تشــکر، هومن برق نورد، بهاره 
افشــارى، بهنوش بختیارى، اصغر نقى زاده، رســول 
نجفیان، امیر نورى در آخرین ساخت مسعود ده نمکى به 

ایفاى نقش پرداخته اند. 

80 درصد از فیلمبردارى فصل سوم «ستایش» به تهیه 
کنندگى آرمان زرین کوب و کارگردانى سعید سلطانى 

به پایان رسید.
مجموعه تلویزیونى «ســتایش» به فیلمبردارى خود 
در تهران ادامه مى دهد و تدوین آن نیز همزمان انجام 
مى شود. بر این اســاس به زودى عوامل تولید 
این مجموعه به دو شهرستان بندرعباس 
و رامسر سفر مى کنند تا سکانس هاى 
مربــوط به ایــن بخش از ســریال نیز 

فیلمبردارى شود.
شــروع داستان «ســتایش»، سال هاى 
ابتدایــى دهه 60 اســت و ادامــه آن به 
ســال هاى اخیر مى رســد. گفتنى اســت 
فصل سوم «ستایش» با دو فصل قبلى اش 

تفاوت دارد و داراى ساختارى جدید است. این فصل از 
مجموعه افزون بر روایت داســتان آدم هاى فصل  اول 
و دوم به بازگویــى روابط میان این آدم هــا مى پردازد 
که به نســبت دو فصل پیش؛ جدید اســت و داستان 
را عمقى تر تعریف مى کند. فصل ســوم «ســتایش» 
مجموعه اى است که مطابق با زمانه خودش پیش رفته 
و در عین حال براى خانواده هــم ارزش و اهمیت قائل 

است.
فصل یک و 2 «ستایش» در سال هاى 90 و 92 از شبکه 
3 سیما پخش شــد. داریوش ارجمند، نرگس محمدى، 
مهدى سلوکى، فرهاد جم، مهدى میامى، فریبا نادرى، 
بهزاد خداویسى، محمدرضا داو دنژاد، مریم خدارحمى، 
مهتاج نجومى و شهرام پوراســد از جمله بازیگران این 

مجموعه هستند.

بابک حمیدیان تأکید کرد بخش مهمى از خون و هیجانى که به سینماى حرفه اى ایران در دنیاى معاصر وارد شده، 
مستقیماً مدیون اصغر فرهادى است.

این بازیگر سینما و تئاتر، چراغ سینماها را روشن خواند و گفت: من در این بخش از استاد بزرگ عباس کیارستمى و مجید 
مجیدى صرف نظر مى کنم. جداى از این اساتید، به نظر من بخش مهمى از خون و هیجانى که به سینماى حرفه اى ما 

در دنیاى معاصر وارد شده، مستقیماً مدیون اصغر فرهادى است.
بازیگر فیلم «به وقت شــام» ادامه داد: اصغر فرهادى، خون تازه اى به فرهنگ سینما رفتن این سرزمین تزریق کرد. 
امیدارم ایشان بدانند که چقدر مردم مدیون شخص مستقیم ایشان، براى تپیده شــدن قلب سینماى ایران و ایجاد 
مناسبتى به نام سینما رفتن، هستند. این یعنى چراغ سینماها روشن شده است. حمیدیان تأکید کرد: خوشبختانه شاهد 
رشد پردیس هاى سینمایى هستیم که البته دیر نیز هست اما من معتقدم که باید پردیس ها به جاى اتفاقات بحرانى 
مانند قارچ در این سرزمین رشد کنند و سر برآورند.  او روند طى شده توسط انجمن سینماى جوان را رو به رشد خواند و 
گفت: انجمن سینماى جوان تا امروز تپیده است و مدیران دست به دست این دو ماراتن را طى کرده اند. امروز به واسطه 
اصغر فرهادى شور و نشاط شده که بسیارى از جوانان با شعار، «من هم از یک شهر کوچک دور مى آیم؛ چرا که نه؟» 

وارد میدان شده اند و این اتفاق بسیار خوب و خجسته اى است.
توصیه مى کنم، فیلمسازان و هنرمندان جوان، با این بازیگر تصریح کرد: به عنوان یک بزرگ تر 

حرکت کنند و نظیر اصغر فرهادى با احساس آرامش و بدون هیجان به سمت مقصد 
خود به عرصه فیلمسازى خبر داد و گفت: عمیق ایرانى فعالیت کنند. او از ورود 
در نهایت فیلم بلند است. امیدوارم با آرامش هدف نخست من فیلم کوتاه، مستند و 

فیلمسازان جوان دو دوست را مطرح و به و احترام، روزى برســد که از بین 
سینماى حرفه اى وارد کنم.

در مراسم اختتامیه بیســت و هفتمین دوره جشــنواره سینمایى 
«خروس طالیى و صد گل» که در گوانژو چین برگزار شد، گالب 
آدینه جایزه بهتریــن بازیگر زن را براى بــازى در فیلم «دوباره 

زندگى» به دست آورد.
در این مراسم، حسین پورمحمدى، تهیه کننده فیلم به نمایندگى 

از گالب آدینه این جایزه را دریافت کرد.
همچنین «ژولیت بینوش»، بازیگر معروف فرانسوى نیز جایزه بهترین 

بازیگر زن از نگاه تماشاگران را براى فیلم «انتظار» دریافت کرد.
فیلم «دوباره زندگى» پیش از این در جشنواره فیلم «تیرانا» در آلبانى نیز 

شرکت کرده بود.
 فیلم سینمایى «دوباره زندگى» به کارگردانى رضا فهیمى و تهیه کنندگى 
حسین پورمحمدى و با حضور گالب آدینه و شمس لنگرودى ساخته شده  و 

پخش بین المللى آن بر عهده علیرضا شاهرخى است.

تهیه کننده سریال «مینو» گفت: این اثر با توجه به داستان متفاوت و قصه غیرقابل پیش بینى اى که دارد، مخاطبان خود را غافلگیر مى کند.
مهدى همایونفر درباره روند تولید و پخش این سریال گفت: «مینو» اواخر سال گذشته تصویربردارى اش تمام شد و یک دوره بسیار طوالنى را پس از تولید پشت 
سر گذاشت. ما زمان زیادى را براى تدوین گذاشتیم و نهایتاً در 27 قسمت، 45 دقیقه اى آن را به اتمام رساندیم. وى ادامه داد: صداگذارى و موسیقى کار توسط 

آقاى سخاوت انجام شد و زمان بسیارى برد. هم اکنون روزهاى آخر کار را براى ساخت تیتراژ سپرى مى کنیم.
تهیه کننده ســریال «مینو» درباره انتخاب خواننــده تیتراژ پایانى بیان کــرد: این روزها در حال مذاکره با چند خواننده هســتیم اما هنــوز به قرارداد قطعى

 نرسیدیم. 
وى در ادامه با اشاره به معیار انتخاب بازیگران این مجموعه اظهار کرد: معیار انتخاب ما براى بازیگران کسانى بودند که با فضاى تاریخى داستان آشنایى داشته 
باشند. مثل هر کار دیگرى آنچه براى ما مهم بود، سن بازیگران بود که بتوانند با نقش ارتباط برقرار کنند.  همایونفر گفت: «مینو» داستان جدیدى دارد و چون 
قصه متفاوت و غیرقابل پیش بینى دارد، مخاطبان خود را غافلگیر مى کند. «مینو» در مجموعه آثار تاریخى محسوب مى شود؛ اغلب بینندگان امروز با آثار معاصر 

ارتباط برقرار مى کنند و کمتر راغب به تماشاى سریال هاى تاریخى هستند اما باز ما انتظار داریم مخاطبان با داستان ما ارتباط برقرار کنند.
گفتنى است؛ مجموعه تلویزیونى «مینو» از سوم آذر ماه از شبکه یک سیما پخش مى شود.

سینماها در هفته گذشته به دلیل تعطیلى چند روزه گیشه سردى را پشت سر 
گذاشتند و یک فیلم تازه به کارگردانى عبدالرضا کاهانى نیز اکران خودش را 

در سینماها آغاز کرد.
فیلم سینمایى «خانم یایا» به کارگردانى عبدالرضا کاهانى که در کشور تایلند 
ساخته شده است از روز جمعه (18 آبان) اکرانش را آغاز کرد. حضور رضا عطاران 
و حمید فرخ نژاد و امین حیایى باعث شد تا خیلى ها در همان روز اول اکران این 
فیلم راهى سالن هاى سینما شوند تا دستپخت کارگردان جنجالى سینماى ایران 
ببینند اما واکنش  بیشتر تماشاگران این فیلم چیزى نبود که بشود تصور کرد. 
عدم رضایت مخاطبان و انتقادشان از فیلم در زمان کوتاهى به فضاى مجازى 
هم کشیده شد و بسیارى از تماشاى این اثر سینمایى ابراز نارضایتى کردند. نکته 
جالب اینکه تهیه کننده این اثر اعالم کرده بود که «خانم یایا» فیلمى کمدى 

نیست و این جمله در تبلیغات این فیلم نیز خودنمایى مى کند اما جالب تر اینکه 
حمید فرخ نژاد، بازیگر این اثر هم بعد از موج حمالت به «خانم یایا» با به اشتراك 
گذاشتن پستى در صفحه اینستاگرامش همین توضیح را داده و نوشته مخاطبان 
در انتظار یک فیلم کمدى بودند و چون این فیلم کمدى نبوده توى ذوقشــان 
خورده. این جمله ها و دفاعیات دقیقًا همانى بود که چند هفته پیش سازندگان 
و عوامل فیلم سینمایى «لس آنجلس- تهران» در جواب تماشاگرانى که بعد 
از تماشــاى فیلم ابراز نارضایتى کرده بودند به کار بردند. آنها نیز عنوان کرده 
بودند فیلمشان یک اثر فانتزى است و نه کمدى و به همین دلیل مخاطب به 
آن اعتراض کرده است. ظاهراً این هم روش جدید کارگردان ها، تهیه کننده ها 
و بازیگران آثارى است که فیلمشان به هر دلیل مورد استقبال قرار نمى گیرد و 

عده اى به آن معترض مى شوند.

با همه این اوصاف به نظر مى رســد حتى حضور رضا عطاران در کنار حمید 
فرخ نژاد و امین حیایى هم نتواند گیشه چندان موفقى را براى این اثر رقم بزند و 
بعد از سال ها ممکن است فیلمى با بازى رضا عطاران در گیشه شکست بخورد.

اما از طرف دیگر، با اتمام اکران فیلم پرفروش «هزارپا»، «مغزهاى کوچک 
زنگ زده» ساخته هومن ســیدى در میان آثار روى پرده پرفروش ترین است 
و استقبال از آن نیز همچنان ادامه دارد. این فیلم اجتماعى تاکنون بیش از ده 

میلیارد تومان فروش کرده و با توجه به ادامه اکرانش مى تواند رکورد 
تازه اى را در بین فیلم هاى اجتماعى در فروش به نام خودش 

ثبت کند. فرهاد اصالنى، نوید محمد زاده، نوید پورفرج، 
فرید سجادى حسینى، الدن ژاوه وند و... از بازیگران 

این اثر هستند.

«خانم یایا» در ابتداى اکران با انتقادهاى زیادى روبه رو شد

رضا عطاران با فیلم جدیدش شکست مى خورد؟
عطاران در کنار حمید رضا وصاف به نظر مى رســد حتى حضور

ین حیایى هم نتواند گیشه چندان موفقى را براى این اثر رقم بزند و 
 ممکن است فیلمى با بازى رضا عطاران درگیشه شکست بخورد.
دیگر، با اتمام اکران فیلم پرفروش «هزارپا»، «مغزهاى کوچک 
پرفروش تریناست  ساخته هومن ســیدى در میان آثار روى پرده
اجتماعى تاکنون بیش از ده  آن نیز همچنان ادامه دارد. این فیلم

ن فروش کرده و با توجه به ادامه اکرانش مى تواند رکورد 
شودش  بین فیلم هاى اجتماعى در فروش به نام خ

هاد اصالنى، نوید محمد زاده، نوید پورفرج، 
ى حسینى، الدن ژاوه وند و... از بازیگران

د.

ت مى خورد؟

فیلم «زن شگفت انگیز» یکى دیگر از بازیگران این 
فیلم خواهد بود. 

تهیه فیلــم را نیز گروه ســازنده فیلم
«آســمانخراش» با بازى جانســون
دآمد که تابستان امسال به نمایش در 

برعهده دارد. 

در تهران ادامه مى دهد و تدوین آن نیز همزمان انجام 
مى شود. بر این اســاسبه زودى عوامل تولید
این مجموعه به دو شهرستان بندرعباس
و رامسر سفر مى کنند تا سکانسهاى

مربــوط به ایــن بخش از ســریال نیز 
فیلمبردارى شود.

شــروع داستان «ســتایش»، سال هاى 
ابتدایــى دهه 60 اســت و ادامــه آن به 
ســال هاى اخیر مى رســد. گفتنى اســت 
فصل سوم «ستایش» با دو فصل قبلى اش 

را عمقى تر تعریف مى کند
مجموعه اىاست که مطا
براى خانواد و در عین حال

است.
2فصل یک و 2 «ستایش»
3 سیما پخش شــد. داریو
مهدى سلوکى، فرهاد جم
بهزاد خداویسى، محمدرض
مهتاج نجومى و شهرام پو

مجموعه هستند.

اختتامیه بیســت و هفتمی در مراسم
«خروس طالیى و صد گل» که در
جایزه بهتریــن بازیگر زن را آدینه

زندگى»به دست آورد.
در این مراسم، حسین پورمحمدى،
از گالب آدینه این جایزه را دریافت کر
ههمچنین «ژولیت بینوش»، بازیگر معرو
بازیگر زن از نگاه تماشاگران را براى فیلم
فیلم «دوباره زندگى» پیش از این در جشنو

شرکت کرده بود.
 فیلم سینمایى «دوباره زندگى» به کارگردانى
حسین پورمحمدى و با حضور گالب آدینه و ش

پخش بین المللى آن بر عهده علیرضا شاهرخى است.

گالب آدینه، بهترین بازیگر 
یک جشنواره خارجى شد

بابک حمیدیان: 
فرهادى خون تازه اى به سینما تزریق کرد

«مینو» مخاطبانش را غافلگیر مى کند

عزیزا... حمیدنــژاد، کارگردان که 
چندى پیش گفته شد سریال بانو 
نصرت امین را مى سازد این خبر را 

تکذیب کرد.
چنــد روز پیش خبــرى مبنى بر 
ساخت سریال 13 قسمتى بانوى 
مجتهد «نصرت امین» منتشر شد و 
اینکه قرار است عزیزا... حمیدنژاد 
کارگردان ســینما و تلویزیون این 
اثر را کارگردانى و رسول هنرمند 

تهیه کند.
حمیدنــژاد کــه بــه تازگــى 
تصویربــردارى ســریال «بانوى 
عمارت» را به پایان رسانده است 
درباره ساخت سریال بانو امین به 
«مهر» گفت: متأســفانه خبرى که 
چند روز پیش منتشــر شد کذب 
است و براى انتشار این خبر مرا در 
جریان قرار ندادند. وى ادامه داد: 
من حدود 15 سال پیش بنا داشتم 
چنین سریالى بسازم اما به نتیجه 
نرسیدم و پیگیرى ها براى ساخت 

این سریال به جایى نرسید.
کارگردان «بانوى عمارت» درباره 
اینکه چطور در این سال ها خبرى از 
سریال بانو امین مطرح نشده است، 
گفت: ســاخت این سریال همان 
سال ها به فراموشى سپرده شد و 
کسى پیگیر آن نشد و به تازگى هم 
با من صحبتى نشده است بنابراین 
اگر قرار بود به خبر 15 سال پیش 
استناد کنند باید به آن زمان اشاره 

مى کردند. 
وى که این روزها مونتاژ ســریال 
«بانوى عمارت» را در دست دارد 
درباره ساخت ســریال با موضوع 
زندگى بانو امین توسط خودش در 
آینده عنوان کرد: من رسول هنرمند 
را که گفته شده است تهیه کنندگى 
این ســریال را برعهــده دارد، 
نمى شناسم و هیچ دیدارى هم با 
وى نداشــته ام بنابراین، این خبر 
را تکذیب مى کنم و بعید مى دانم 

 سراغ ساخت آن بروم.

سریال بانوى مجتهد 
ساخته نمى شود

گفت: انجمن سینماى جوان تا امروز تپیده است و مدیران دست به دست این دو ماراتن را طى کرده اند. امروز به واسطه
اصغر فرهادى شور و نشاط شده که بسیارى از جوانان با شعار، «من هم از یک شهر کوچک دور مى آیم؛ چرا که نه؟»

وارد میدان شده اند و این اتفاق بسیار خوب و خجسته اى است.
به عنوان یک بزرگ تر توصیه مى کنم، فیلمسازانو هنرمندان جوان، بااین بازیگر تصریح کرد:

حرکت کنند و نظیر اصغر فرهادى با احساسآرامش و بدون هیجان به سمت مقصد 
خود به عرصه فیلمسازى خبر داد و گفت:عمیق ایرانى فعالیت کنند. او از ورود 
در نهایت فیلم بلند است. امیدوارم با آرامشهدف نخست من فیلم کوتاه، مستند و 
فیلمسازان جوان دو دوست را مطرح و بهو احترام، روزى برســد که از بین

سینماى حرفه اى واردکنم.

احتمال اکران آخرین ساخته ده نمکى تعویق یک پلیس بازى
در اواخر پاییز

سفر «ستایش» به جنوبى ترین و شمالى ترین 
نقطه ایران
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مربى تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه این تیم بعد از دریافت گل 
تساوى از تراکتورسازى احساساتى بازى کرد، گفت: صحبت کردن 

از مشکالت تیم در رسانه ها درست نیست.
 مهدى رجب زاده با اشاره به شکست سنگین تیم ذوب آهن مقابل 
تراکتورسازى در لیگ برتر گفت: در نیمه اول خوب بودیم و بازى را 
در کنترل داشــتیم. حتى بعد از گل اول هم مى توانستیم باز هم به 
گل برسیم. اما در نیمه دوم تراکتورسازى تغییراتى در تیمش داد و 

توانست گل تساوى را بزند.
بعد از آن، جو ورزشگاه روى تیم تأثیر گذاشت و تیم ما احساسى بازى 
کرد. براى همین گل دوم را هم دریافت کردیم. از آنجا بود که بازى از 
دستمان در رفت چون بازیکنان مى خواستند نتیجه را جبران کنند و 
بى محابا حمله مى کردند. اشتباهات فردى هم باال رفت و نتوانستیم 

تیم را جمع و جور کنیم.
وى در پاسخ به این سئوال که مشکل اصلى ذوب آهن در این فصل 
چیست و اینکه گفته مى شــود در تیم همدلى وجود ندارد؟ تأکید 
کرد: هر تیمى ممکن است وارد بحران شود. صحبت کردن از این 
مشکالت در رسانه ها درست نیست و بهتر است در خود باشگاه و 

مجموعه حل شود. دامن زدن به این 
مسائل بیشترین لطمه را به تیم 

مى زند و اثرات منفى بر جاى 
مى گذارد. پس بهتر اســت 
هرچه هست در خود مجموعه 

حل شود.
مربى تیم فوتبــال ذوب آهن 

درباره مشکل گلزنى 

این تیم یادآور شــد: تمام تیم ها در همه جاى دنیا این مشکالت را 
دارند که قابل رفع است. مثًال منچستر یونایتد یا تیم هاى بزرگ تر 
هم در مقاطعى با بازیکنان بزرگ دچار مشکل شده اند. این مشکل 

در هر جایى رخ مى دهد.
مهم این است که تیم االن زود جمع و جور و معایب رفع شود. اگر 
ضعفى هم هست در تمرینات باید برطرف کنیم. گاهى با یک باخت 
همه چیز خراب و با یک برد همه چیز درســت مى شود. باید تیم را 

جمع و جور کنیم و شروعى خوب داشته باشیم.
رجب زاده در خصوص اینکه آیا او هــم اعتقاد دارد کادر فنى ذوب 
آهن نیاز به زمان بیشترى دارد تا بازیکنان با برنامه هاى امید نمازى 
هماهنگ شوند؟ تأکید کرد: کادر فنى دارد کارش را انجام مى دهد. 

من سال ها در تیم ذوب آهن بوده ام و خیلى چیزها را دیده ام.
این مســائل مربوط به تصمیم گیرى هاى کالن است و صحبت 
کردن من مى تواند تبعات داشته باشد. باشگاه و کارخانه ذوب آهن 
دنبال تفکرى است که تیم را به شرایط خوب برگرداند. آنها هرچه به 
ذهنشان برسد و هر کارى که از دستشان بر بیاید، انجام مى دهند. 
بارها دیده ایم ســعید آذرى از مربى تیم حمایت کرده و تیم درست 
شده است. بعضى اوقات هم تا یکجایى از مربى حمایت شده و نفر 
جدیدى آمده است و سپس کار درست شده است. این چیزى نیست 
که من بگویم خوب است یا بد. ضمن اینکه خودم عضوى از کادر 
فنى هستم و صحبت کردن درباره چنین موضوعى درست نیست. 

فقط امیدوارم تیم ذوب آهن به روزهاى خوبش برگردد.
بازیکن پیشین ذوب آهن که این فصل به کادر فنى این 
تیم اضافه شده اســت در پاسخ به این سئوال 
که آیا از خداحافظــى از دنیاى بازیگرى 
پشیمان نیست؟ گفت: بعضى اوقات 
خیلى به این موضــوع فکر مى کنم 
کــه اى کاش مى توانســتم بازى 
کنم. وقتى فوتبال ایران را از بیرون 
مى بینم به این نتیجه مى رســم که 
مى توانســتم هنوز بــازى کنم. بعضى 
مســابقات را نگاه مى کنم و مى گویم اى 
کاش مانده بودم و بازى مى کردم. به هر 
حال این تصمیمى است که گرفتم. هر 
فوتبالیستى دوست دارد تا ابد بازى 
کند. من هم دوســت داشتم بمانم و 
تا ابد بازى کنم اما وقتى همه چیز 
را کنار هم مى گذارم، منطق 
مى گوید باید خداحافظى 

مى کردم.

کاش مانده بودم و 
بازى مى کردم!

کرد: هر تیمى ممکن است وارد بحران شود. صحبت کردن از این 
مشکالت در رسانه ها درست نیست و بهتر است در خود باشگاه و 

مجموعه حل شود. دامن زدن به این 
تیم مسائل بیشترین لطمه را به
جاى  و اثرات منفى بر زند مى
مى گذارد. پس بهتر اســت 
هرچه هست در خود مجموعه 

حلشود.
مربى تیم فوتبــال ذوب آهن

درباره مشکل گلزنى 

ذهنشان برسد و هر کارى که از دستشان بر بیاید، انجام مى دهند. 
بارها دیده ایم ســعید آذرى از مربى تیم حمایت کرده و تیم درست 
شده است. بعضى اوقات هم تا یکجایى از مربى حمایت شده و نفر 
درست شده است. این چیزى نیست جدیدى آمده است وسپسکار

از کادر  اینکه خودم عضوى که من بگویم خوب است یا بد. ضمن
فنى هستم و صحبت کردن درباره چنین موضوعى درست نیست. 

فقط امیدوارم تیم ذوب آهن به روزهاى خوبش برگردد.
بازیکن پیشین ذوب آهن که این فصل به کادر فنى این 
اضافه شده اســت در پاسخ به این سئوال تیم

که آیا از خداحافظــى از دنیاى بازیگرى 
پشیمان نیست؟ گفت: بعضى اوقات 
خیلى به این موضــوع فکر مى کنم

کــه اى کاش مى توانســتم بازى 
کنم. وقتى فوتبال ایران را از بیرون 
مى بینم به این نتیجه مى رســم که 
توانســتم هنوز بــازى کنم. بعضى مى

گویم اى  مســابقات را نگاه مى کنم و مى
کاش مانده بودم و بازى مى کردم. به هر 
اینتصمیمى است که گرفتم. هر  حال
فوتبالیستى دوست دارد تا ابد بازى

کند. من هم دوســت داشتم بمانم و 
تا ابد بازى کنم اما وقتى همه چیز 
را کنار هم مىگذارم، منطق
مى گوید باید خداحافظى

مى کردم.

مدافع سپاهان در مورد پیروزى تیمش و گلزنى خودش  در دیدار با سایپا 
صحبت کرد.

خالد شفیعى در گفتگویى در خصوص پیروزى سپاهان مقابل سایپا اظهار 
کرد: بازى خیلى خوبى بود و با وجود غایبان زیادى که داشتیم توانستیم 
برترى خودمان را به حریف دیکته کنیم و فکر مى کنم اگر در استفاده از 
موقعیت هایمان دقت بیشترى داشتیم حتى با اختالف بیشترى مى بردیم. 
بازیکنان جانشــین خیلى خوب کار کردند و نشان دادیم به معنى واقعى 

کلمه یک تیم هستیم.
وى در مورد گلزنى خودش در این بازى گفت: من مدافعى هستم که عالقه 

زیادى به گلزنى دارم و هرجا اجازه نفوذ داشته باشم و فرصت گیرم بیاید 
این کار را انجام مى دهم. با کى روش استنلى فصل گذشته هم همبازى 
بودیم و شناخت خوبى روى هم داریم و پاسى به من داد که نمى توانستم 

آن را گل نکنم و خوشحالم که در برد تیم نقش داشتم.
مدافع سپاهان در مورد ادامه روند موفقیت این تیم هم عنوان کرد: از اول 
فصل با هدف بازگرداندن ســپاهان به جایگاه واقعى خودش که الیق 
هواداران خوب این تیم باشد کار را شــروع کردیم و هم قسم شدیم که 
بازى به بازى جلو برویم در پایان بهترین اتفاق را رقم بزنیم. از هواداران 
هم انتظار داریم همانطور که همیشــه پشت ما بودند حضور بیشترى در 

ورزشگاه داشته باشند.
شفیعى در رابطه با احتمال تعویق بازى با پرسپولیس به نیم فصل دوم هم 
گفت: مگر مى شود بازى نیم فصل اول را در نیم فصل دوم برگزار کرد؟ 
مطمئنم سازمان لیگ چنین تصمیم بحث برانگیزى نمى گیرد چراکه در 

این صورت باید پاسخگوى هواداران سپاهان باشد.
وى در مورد فهرست تیم ملى و عدم حضور خودش و بازیکنان سپاهان هم 
اظهار کرد: همیشه گفته ام و بازهم مى گویم مربیگرى سلیقه اى است و 
سرمربى تیم ملى هرکسى را بپسندد دعوت مى کند. امیدوارم در اردوهاى 

بعدى بازیکنانى از سپاهان هم دعوت شوند.

خیلى 
دوست دارم 

گل بزنم!

سپاهان که در حال حاضر تهاجمى ترین تیم لیگ برتر به شمار مى رود 
تنها تیمى است که زیر 45 دقیقه یک گل مى زند.

 براى دیدن گل از سایر تیم ها باید بیش از یک نیمه منتظر ماند. معدل گل 
زده تیم سپاهان بر دقیقه 41,25 است و معدل گل زده این تیم در هر بازى 
2/18 ثبت شده است. 24 گل در 11 بازى ثمره بازى هاى تهاجمى تیم 
سپاهان در هفته هاى سپرى شده از لیگ برتر بوده است. 37/5 درصد از 

گل هاى تیم سپاهان توسط کى روش استنلى به ثمر رسیده است. یعنى 
9 گل از 24 گل که دو گل از این 9 گل از روى نقطه پنالتى بوده است.

بعد از تیم سپاهان عنوان بهترین تیم تهاجمى در اختیار تیم تراکتورسازى 
است که سه گل از تیم سپاهان کمتر زده است و البته یک بازى بیشتر 
انجام داده است. این تیم معدل گل زده اش بر دقیقه 51,42 است. معدل 

گل زده این تیم در هر بازى هم 1/75 است.

عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن مى گوید هر نیمه بوى گل مى آید
وضعیت فعلى این تیم قابل قبول نیست و به همین 

دلیل به امید نمازى اولتیماتومى داده شده است.
 اصغر برشان در خصوص نتایج ضعیف ذوب آهن 
و آخرین وضعیت امید نمازى، اظهار کرد: این گونه 
امتیاز گیرى تیم فوتبال ذوب آهن قابل دفاع نیست 
و هیئت مدیره مصمم به بهبود وضعیت و جبران 
عقب ماندگى هاست. ممکن اســت تغییرات در 
آینده فقط در رابطه با تعویض سرمربى تیم نباشد و 
این مسائل مى تواند در رابطه با تعویض سرمربى، 
کمک مربى ها و بازیکنان باشد. این وضعیت براى 
ما قابل قبول نیست و به سرمربى تیم اولتیماتوم 
داده ایم تا اگر نتیجه مناسب را کسب نکند باید در 

مورد او تجدید نظر کنیم.
وى ادامه داد: نمازى به ما قول جبران داده است 
که متأسفانه هنوز چنین مســئله اى را مشاهده 
نمى کنیم. بنا بر این هیئت مدیره مصمم به بهبود 
وضعیت است و هر گامى که براى بهبود و جبران 
عقب ماندگى هاى تیم باشد را بر خواهیم داشت. 
اگر بخواهیم در حال حاضر تغییراتى در تیم انجام 
دهیم باید با هوشــیارى کامل جلو برویم چراکه 
تغییر سرمربى و آمدن یک مربى جدید نیاز به کادر 
فنى جدید و شاید بازیکنان دیگرى باشد که نیم 

فصل براى چنین کارى بهتر است.
عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان در 
پاسخ به این سئوال که ســعید آذرى، مدیرعامل 
باشــگاه در یک مصاحبه گفته اســت که تمام 
مشکالت تیم به او باز مى گردد و نظر هیئت مدیره 
در این خصوص چیست، گفت: این سخنان آذرى 
به دلیل عزت نفس او اســت و قصدش این بوده 
که فشارها از روى سرمربى برداشته شود. متانت 
آذرى ستودنى است و ایشان براى به وجود نیامدن 
اخالل در دو بازى آینده تیــم فوتبال ذوب آهن 
چنین صحبت هایى انجام داده اســت. در آینده 
هیئت مدیره با جمع بندى و رسیدن به یک نقطه 

نظر، تصمیم مناسب را مى گیرد.
برشــان در رابطه با بودجه 20 میلیــارد تومانى 
باشگاه ذوب آهن، تصریح کرد: باشگاه ذوب آهن 
در چندین رشته ورزشى فعالیت دارد و این میزان 
بودجه اى که اختصاص داده شده است، جوابگوى 
انتظارات براى نتیجه گیرى مناسب نیست و کار 
باشــگاه را مشــکل مى کند. بودجه حال حاضر 
باشــگاه ذوب آهن براى بســتن یک کادر فنى 
خوب، خرید بازیکنان با پتانسیل باال و رسیدگى 
مناسب به تیم هاى هندبال و بسکتبال ذوب آهن 

کافى نیست.

هنوز منتظر وعده جبران هستیم

 این روز ها شاید آرام ترین بازیکن نیمکت نشین 
استقالل خسرو حیدرى باشد که اتفاقاً اگر به زمین 
مسابقه برود، کاپیتان دوم و بازیکن باتجربه این 
تیم خواهد بود. او اما ترجیح مى دهد در آستانه 35 
سالگى سکوت کند تا آخرین سال هاى فوتبالش 

را با آرامش سپرى کند.
با این حال رویه شــکل گرفته در سیســتم فنى 
استقالل نشــان مى دهد که پیرمرد آلمانى نیاز 
چندانى به این بازیکن باتجربه ندارد و در پستى 
که وریا غفورى به خوبى ایفــاى نقش مى کند، 
نیازمند خسرو حیدرى نیســت و به همین دلیل 

شاید خسرو در نیم فصل از استقالل جدا شود.
حیدرى البتــه قبًال هــم نشــان داده بازیکن 
پرسروصدا و حاشیه دارى نیست و همین مسئله 
خیال اســتقاللى ها را از نیمکت نشین کردن او 

راحت کرده است.
نصف جهــان، جایــى کــه امیــر قلعه نویى 
سرمربیگرى ســپاهان را بر عهده دارد و اعتقاد 
زیادى به بازى حیدرى دارد، شاید مقصد خوبى 
براى پایان دادن به فوتبال حیدرى باشــد. این 
ادعایى است که دیروز یکى از سایت هاى خبرى 

مطرح کرده بود.

شایعه روز

خسرو 35 ساله در راه سپاهان؟

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس 
بعد از نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
کرد: همانطور که دیدید متأسفانه حیف شد. زورمان 
واقعًا نرســید. نباید خودمان را گول بزنیم. کاشیما 
تیم خیلى خوبى بود. آنها با تیم دومشــان در لیگ 
ژاپن بازى کردند و ما زورمان نمى رسد تیم اولمان 
را با یک ترکیب به زمین بفرستیم. باید به خودمان 
افتخار کنیم. من یکى از خوشحال ترین افراد روى 
زمین هستم چون در یکى از بهترین روزهاى فوتبال 
آسیا بازى کردم. در مقابل این هواداران و مسئوالن 
FIFA و AFC  بازى کردیم. حیف شد. دوست 

داشتیم در فینال برنده و قهرمان شویم.
او ادامه داد: آنها نســبت به بازى 

اول هم بهتر بودند و ما اصًال 
فکر نمى کردیــم آنها اینقدر 
خوب ظاهر شوند. به خودمان 
و بازیکنان جوانمان مى بالیم. 

دســتمان خالى است و چیزى 
نداریم. چیزى که من را ناراحت 
کرد دیدن چند صحنه در فضاى 
مجازى بود که هواداران ایرانى 
مثــل هــواداران ســپاهان و 
تراکتورسازى از کاشیما حمایت 
کرده بودند. مــن به اصفهان و 
تبریز مى آیم و بــا تیمتان بازى 
مى کنم و شــما به من فحش 

مى دهید. باید غیرت 
داشــته باشیم. 
لیس  ســپو پر
نماینده ایران 

بود چــرا این 
همه دشــمن دارد. 

آدام همتى نیازى به دشمن 

دارد؟ چرا براى اینها کرى مى خوانید و نمى خواهید 
که قهرمان شوند. این صحنه ها من را خیلى ناراحت 

کرد.
بیرانوند اضافه کرد: واقعاً براى خودم متأسف هستم. 
این مسئله من را خیلى اذیت کرد. این صحنه ها را 
باالى صد بار نگاه کردم و بــاور نمى کردم اینها در 
ایران اتفاق افتاده باشد. به خودمان افتخار مى کنیم 
که میلیون ها ایرانى در داخل و خارج از کشور ما را 
دیدند. محمد انصارى رباطش پاره شد. به نظر من 
پرسپولیس قهرمان شد. با این بازیکنان ما قهرمان 
هســتیم. ما دو پنجره نقل و انتقاالتى نتوانستیم 
بازیکنى جذب کنیم. با این حــال یک بار به نیمه 
نهایى و یک بار هم به فینال لیگ قهرمانان رسیدیم. 
بزرگان FIFA و AFC بازى ما را از نزدیک دیدند. 
پرسپولیس کارى کرد که ورزشگاه آزادى نو شد. من 

وقتى ورزشگاه را دیدم واقعاً لذت بردم. 
دروازه بان پرســپولیس در مــورد آینده اش در 
پرسپولیس هم بیان کرد: اگر بعد از جام 
جهانى در پرســپولیس ماندم براى 
این بود که مى خواســتم در آسیا 
افتخارى کســب کنم. تــا فینال 
آسیا رفتیم و مدال نقره را کسب 
کردیم. ما زورمان نرســید اما 
تالش کردیم. قــول مى دهم 
پرســپولیس روندش را ادامه 
مى دهد. در لیــگ برتر و جام 
حذفى مدعى هستیم. هواداران 
نگران نباشند. ســرم را براى 
پرسپولیس مى گذارم. از وقتى 
به پرسپولیس آمدم مى خواستم 
قهرمان آسیا شوم. مى خواهم 
این روند را ادامــه دهم تا به 

آن برسم.

ناراحتى بیرانوند از هواداران سپاهان
شــاگردان برانکو ایوانکوویچ نتوانستند شکست 
برابر کاشیما آنتلرز در بازى رفت را جبران کنند و 
در پایان همراه با صدهزار هوادار شادى ژاپنى ها را 
تماشا کردند. اما براى برانکو ایوانکوویچ هیچ چیز 
تمام نشده و اعتقاد دارد شاگردانش باید تالش را 
از سر بگیرند تا براى مسابقات بعدى آماده شوند 
و همچنین سرمربى پرســپولیس صحبت هاى 

دیگرى هم داشت.
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربى تیم پرسپولیس که  
پیش از مسابقه به شدت و بیشتر از هر زمان دیگرى 
مورد تشویق هواداران قرار گرفت و بالفاصله بعد 
از سوت پایان نیز خود را در میان انبوه تشویق ها 
دید، درباره نمایش تیمش در فینال اینچنین مى 
گوید: «مسابقه فینال با تمام امیدوارى هایى که ما 
داشتیم در نهایت به نفع ما تمام نشد، شاید جنگ 
برابرى نداشتیم اما من به تک تک بازیکنان افتخار 
مى کنم به علت اینکه تمام تالششان را کردند و 
حتى در جاهایى که در پست اصلى شان نبود بازى 
کردند و تمام توانشان را براى پرسپولیس گذاشتند 
و توانســتند در طول این بازى ها بر مشــکالت 
بسیار فائق بیایند و درســت است که یک بازى را 
آنطور که باید نتوانستند موفق باشند که چیزى از 

شایستگى شان کم نمى کند.»
احتماًال منظور برانکو بازیکنى نظیر محسن ربیع 
خواه است که پس از پشت ســر گذاشتن دوران 
مصدومیت و نقاهت، به عنوان دفاع راست به کار 
گرفته شد یا شجاع خلیل زاده که بعد از مصدومیت 
حسین ماهینى در پست دفاع راست قرار گرفته بود. 
البته اینها تنها بازیکنان دو پسته پرسپولیس نیستند 
و مى توان به کمال کامیابى نیا و احمد نوراللهى نیز 
اشاره کرد که در این مدت پیش آمده که هافبک 

دفاعى نباشند و کمى جلوتر بازى کنند.
پس از ناکامى در فینال، برانکو همچنان به آینده 
اشاره مى کند. آینده اى که شش بازى لیگ، نیم 

فصل دوم ســخت و البته فصل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا در آن قرار دارد: «با همه 
ناراحتى مجبوریم این بازى را پشــت سر 
بگذاریم و خودمان را آماده آینده اى بکنیم 

که خیلى زود فرا مى رســد و همانطور 
که مى دانید باید خودمان را همیشه 

آماده رقابت کنیم و دیگر از افسوس 
خوردن چیزى در نمى آید. ما یک 
تیم بزرگ هســتیم و باید اتحاد 
و انرژى خود را حفظ کنیم.» او 

به خوبى مى دانــد نقش مهمى 
به عنوان مربــى در بازیابى انرژى 

شاگردانش دارد. او به خوبى مى داند 
که فصل براى پرسپولیس تازه آغاز شده 

و حاال آنها باید روى لیگ متمرکز شوند تا 
مبادا سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 2020 را 

از دست بدهند.

ســرمربى قرمزها که در لحظه گرفتــن مدال با 
اینفانتینو، رئیس فیفــا مکالمه اى تقریبًا طوالنى 
داشت درباره آن لحظات مى گوید: «حرف هاى 
معمولى درباره فوتبال و بازى زدیــم و او  درباره  
نمایش تیم من حرف هاى جالبــى زد. ما درباره 
زوانیمیر بوبان (رئیس کمیته امنیت فیفا) بازیکن 
سابق کرواسى که قرار بود براى این بازى به تهران 

بیاید و مهمان ما باشد هم صحبت کردیم.»
سرمربى پرســپولیس ضمن ابراز ناراحتى مجدد 
از آســیب دیدن محمد انصارى گفت: «انصارى 
بازیکن ممتــاز و فــوق العاده تیم ماســت و در 
افتخاراتى که پرســپولیس در این سال ها کسب 
کرده نقش زیادى داشــته و همیشه کنار ما بوده 
و با کیفیــت و اخالقش جزو بهتریــن بازیکنان 
پرسپولیس بوده، من عالوه بر اینکه به او خسته 
نباشید مى گویم و برایش آرزوى سالمتى مى کنم 
مطمئن باشد تا زمانى که به زمین برگردد لحظه 
شمارى مى کنیم و شــخصًا به عنوان سرمربى 
و به عنوان یکى از اعضاى خانواده پرســپولیس 
کنارش خواهم بود و البتــه کل اعضاى تیم کنار 

او خواهند بود.»
برانکو که در طول مسابقه چند بار نسبت به تصمیم 
داور اعتراض هایى داشت، مصاحبه را با صحبت 
درخصوص داورى ادامه مى دهد و مى گوید: «من 
به یک صحنه دقایق آخر بازى مشــکوکم و فکر 
مى کنم هند پنالتى اتفاق افتاد ولى هنوز تصویر 
دقیق را ندیده ام و امیدوارم اشتباه کنم، اگرچه در 
کل فکر مى کنم داور بازى مى توانست قضاوت 

بهترى داشته باشد.»
او در پایان به هواداران قول مى دهد شــاگردانش 
با باترى هاى شارژ شــده به تمرینات باز خواهند 
گشت: «ما احتیاج به استراحت داریم. این سفرهاى 
طوالنى و شرایط خاص تیمى انرژى را از ما گرفته و 

قطعًا در بازگشت به تمرینات با باترى 
هاى شارژ شده به زمین بازخواهیم 

گشــت تا دوباره در باالترین 
ســطح رضایت هــواداران 
فوق العاده مان که روز شــنبه 

هم لحظه اى از حمایت ما دست 
بر نداشتند، جلب کنیم.»

با باترى هاى شارژ شده برمى گردیم!

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت که تصمیم 
دادگاه عالى ورزش درباره مسئله میزبانى ایران و 
عربستان در سطحى باالتر از AFC است و این 

نهاد اجازه دخالت در آن را ندارد.
 مدیــر روابط عمومــى وزارت ورزش با انتشــار 
صحبت هاى شیخ سلمان نوشت: بازى هاى ایران 

و عربستان همچنان در زمین 
بى طرف برگزار مى شود.

شــیخ ســلمان، رئیــس 
کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
دربــاره موضــوع میزبانى 
تیم هاى ایرانى و عربستانى از 
یکدیگر گفت: این مسئله اى 
است که در کمیته مسابقات 
کنفدراســیون فوتبال آسیا 
بررسى مى شــود. چند روز 
پیش دادگاه عالى ورزش در 
ســوئیس درباره این قضیه 
رأى داده و رأى آنها باالتر از 
تصمیم کنفدراسیون هاست.

 او افزود: من نه تنها نمى توانــم درباره آن حرف 
بزنم، بلکه ما هیچ تأثیرى روى رأى دادگاه عالى 
نداریم. این مسئله شامل تمام کنفدارسیون هاست. 
اما تا جایى که مربوط به AFC مى شود، ما نقش 

مثبت خود را ایفا مــى کنیم و در این راه ســعى 
مى کنیم تمام تالش و کمک خود را انجام دهیم.

الزم به ذکر اســت که فوتبال عربســتان چهار 
نماینده در فصل پیش روى لیگ قهرمانان دارد و با 
توجه به سهمیه 2+2 فوتبال ایران، تمام تیم هاى 
ایرانى با معضل میزبانى از تیم هاى عربستانى در 
همان دور گروهــى روبه رو 
مى شوند و باید از حاال برنامه 
ریزى کنند چون به طور قطع 
یکى از میزبانى هاى سه گانه 
خود را از دست مى دهند و باید 
به کشــورهاى دیگر از جمله 
عمان ســفر کنند. همچنین 
این اتفاق به احتمال فراوان 
در مراحل حذفى هم گریبان 
تیم هاى باشــگاهى ایران را 

خواهد گرفت.
 نکته دیگر اینکــه مدیران 
فوتبال ایران خبر از پیروزى 
ایــران در دادگاه عالى ورزش و اعــالم رأى این 
دادگاه به سود ایران داده بودند اما با این صحبت 
هاى شیخ سلمان به نظر مى رسد ماجرا به شکل 
دیگرى پیش رفته و این مشکل کماکان حل نشده 

باقى مانده است.

باز هم زمین هاى لعنتى کشور ثالث!

او ادامه داد: آنها نســبتبه بازى
اول هم بهتر بودند و ما اصًال 
فکر نمى کردیــم آنها اینقدر 
خوب ظاهر شوند. به خودمان 
و بازیکنان جوانمان مى بالیم. 
دســتمان خالى است و چیزى

نداریم. چیزى که من را ناراحت 
کرد دیدن چند صحنه در فضاى 
مجازى بود که هواداران ایرانى 
مثــل هــواداران ســپاهان و 
تراکتورسازى از کاشیما حمایت 
کرده بودند. مــن به اصفهان و 
تبریز مى آیم و بــا تیمتان بازى
فحش شــما به من مى کنم و

مى دهید. باید غیرت 
داشــته باشیم. 
لیس  ســپو پر
نماینده ایران 

بود چــرا این 
همه دشــمن دارد. 

آدام همتى نیازى به دشمن

نهایى ویک بار هم به فینال لیگ قهرمانان
C و AFC بازى ما را از نزدی FIFA بزرگانA
پرسپولیس کارى کرد که ورزشگاه آزادى
وقتى ورزشگاه را دیدم واقعاً لذت بردم. 

دروازه بان پرســپولیس در مــورد آین
پرسپولیس هم بیان کرد: اگر
جهانى در پرســپولیس ما
این بود که مى خواســت
افتخارى کســب کنم.
آسیا رفتیم و مدال نقر
نرکردیم. ما زورمان نر ن

ــولتالش کردیم. قـ
ندشپرســپولیس رو

گ بمى دهد. در لیــگ
ستیمحذفى مدعى هس
ســرنگران نباشند. س
گذارمپرسپولیس مى گ
دم مبه پرسپولیس آمد
وم. مقهرمان آسیا شو
مــهاین روند را ادام

آن برسم.
ى کنند.

و همچنان به آینده 
ش بازى لیگ، نیم 

لیگ ل جدید
رد: «با همه 
 پشــت سر 
ه اى بکنیم 

همانطور 
میشه 
س
ک
د 
و 

مى 
رژى 

مى داند 
 آغاز شده 

رکز شوند تا 
سیا 2020 را

گشت: «ما احتیاج به استراحت داریم. این سفرهاى
طوالنى و شرایط خاص تیمى انرژى را از ما گرفته و

قطعًا در بازگشت به تمرینات با باترى 
هاى شارژ شده به زمین بازخواهیم

گشــت تا دوباره در باالترین 
ســطح رضایت هــواداران

فوق العاده مان که روز شــنبه 
هم لحظه اى از حمایت ما دست

بر نداشتند، جلب کنیم.»

 دوم هم 
ار کرد؟

راکه در 

ان هم
ست و
وهاى
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 1397217021702210018718- 97/8/1 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد 
1- راى شماره 139560302024014571 مورخ 1395/12/21 هیات اول آقاى ولى اله ایرانپور به شماره 
شناســنامه 176 کدملى 5419114801 صادره از مبارکه فرزند مرتضى بر 750 سهم مشاع از 4798/60 
سهم ششدانگ یک درب باغ مفروزى از پالك شماره 109 فرعى از 2251 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/21 م 

الف: 275485 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /8/126
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/2831/26- 97/8/13 شرکت مهیاگاز (ســهامى خاص) باستناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 108824 را که 
به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 299/458 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) 
که در ص 35 دفتر 290 ذیل ثبت 64051 بنام شرکت مهیاگاز ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
قطعى 138597 مورخ 74/11/11 دفترخانه 56 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم 
انجام نشده و بموجب سند شــماره و نیز مورد ثبت طى نامه تأمین اجتماعى تهران توقیف مى باشد قرار 
داشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارا ئه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 282896 ناصر 

صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /8/369
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023017035- 97/8/3 نظر باینکه خانم فاطمه حاجى صادقى فرزند محمدمهدى 
اعالم نموده سند مالکیت شش دانگ پالك 7356/16 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در صفحه 506 
دفتر 169 ذیل شــماره ثبت 25937 ثبت و ســند چاپى 082147- پ/90 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 1397021573430009591- مورخ 
97/07/25 دفترخانه 160 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 285067 صفایى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /8/370
 فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023016252- 97/7/25 نظر باینکه دو نفر از ورثه خانم عصمت روحانى اصفهانى 
فرزند سید جمال بنامهاى نرگس و علیرضا برادران توتونچى اعالم نموده سند مالکیت ده حبه و دو- هفتم 
حب ه مشاع باستثنا بها ثمنیه ان از هفتاد و دو حبه از شش دانگ پالك 7000 باقى مانده واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در صفحه 205 دفتر 85 ذیل شماره ثبت 99810 ثبت و سند چاپى 3/148418 و صادر و تسلیم 
گردیده باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشمار 139702150375000450- 
مورخ 97/07/17 دفترخانه 432 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت مورد ثبت بشرح فوق طى دو 
فقره سند رهنى 24051 مورخ 35/08/25 و سند رهنى 24390 مورخ 36/10/27 دفتر 12 در رهن است. 

م الف: 283250 صفایى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /8/371
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796102646 شماره پرونده: 9709986796100566 شماره بایگانى شعبه: 
970567 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم اعظم جنگى سررود- خواهان آقاى سید احمد 
صفائى وشاره دادخواستى به طرفیت خوانده خانم اعظم جنگى سررود به خواسته مطالبه وجه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986796100566 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/24 ســاعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب  
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 282930 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/372
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795402876 شماره پرونده: 9709986795400693 شماره بایگانى شعبه: 
970693 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به فریبرز عیدى وندى فرزند محمدرسول- خواهان 
آقاى جواد ارزومند دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى فریبرز عیدى وندى به خواسته مطالبه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795400693 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/24 ســاعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى 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- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 284693 شعبه 24 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /8/373
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351509174 شماره پرونده: 9709980351500625 شماره بایگانى شعبه: 
970690 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به بابک نریمانى فرزند مهدى- خواهان بانک مهر 
اقتصاد دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى بابک نریمانى فرزند مهدى به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351500625 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/25 ســاعت 11:30 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 چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 344. م الف: 283043 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /8/374
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805105534 شــماره پرونده: 9709986805101041 شماره بایگانى 
شعبه: 971041 خواهان مصطفى محمدى زهرانى دادخواســتى به طرفیت خوانده رضا برنده فرزند 
غالم به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805101041 
شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/25 ساعت 8:00 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- م جتمع شماره 
سه شوراى حل اختالف. م الف: 283061 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمه 

شماره سه) /8/375
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350308891 شــماره پرونده: 9709980350300525 شماره بایگانى 
شعبه: 970582 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آرزو دیانى فرزند خداداد- خواهان آقاى 
عباس اخوان خرازیان دادخواستى به طرفیت خوانده خانم آرزو دیانى فرزند خداداد به خواسته مطالبه 
وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709980350300525 شعبه 3 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/28 ساعت 9:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 

305. م الف: 284853 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/376
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794602564 شــماره پرونده: 9709986794600599 شماره بایگانى 
شعبه: 970599 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به رضا فرجى تبار فرزند حاجت مراد- 
خواهان آقاى على نادرى پوردشتکى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رضا فرجى تبار به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986794600599 شعبه 16 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/28 ساعت 16:30 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى 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- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 
الف: 285574 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /8/377

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100351509304 شــماره پرونده: 9709980351500774 شماره بایگانى 
شعبه: 970857 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانمها شهربانو دادخواه عسگرانى فرزند 
تقى و محبوبه عرب بیگى فرزند مرتضى- خواهان پست بانک ایران دادخواستى به طرفیت خواندگان 
خانمها محبوبه عرب بیگى فرزند مرتضى، شــهربانو دادخواه عسگرانى فرزند تقى به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980351500774 شعبه 15 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/28 ساعت 10:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 

شماره 344. م الف: 282961 شع به 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/378

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100361710554 شماره پرونده: 9709980361700928 شماره بایگانى شعبه: 
971047 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به رضا شــادزى- خواهان آقاى علیرضا برزمهرى 
فرزند محمد دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- برنا زاده حسین فرزند مهدى و 2- مهدى زاده حسین 
فرزند محمود 3- رضا شادزى به خواســته اثبات مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980361700928 شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید 
بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/28 ســاعت 10:45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 201. م الف: 285560 شع به 28 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /8/379
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352209851 شماره پرونده: 9709980352200719 شماره بایگانى شعبه: 
970812 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مرتضى سیستانى فرزند حسین- خواهان عباسعلى 
قضاوى خوراسگانى دادخواستى به طرفیت خوانده مرتضى سیســتانى به خواسته استرداد ثمن معامله و 
ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارت و مطالبه خسارات دادرســى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709980352200719 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/28 ســاعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 285563 شع به 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /8/380
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460370200032 شماره پرونده: 9709980358400271 شماره بایگانى شعبه: 
970109 نظر به اینکه ورثه مرحوم مجتبى وطن خواه فرزند محمود شــکایتى علیه آقاى سلمان محمود 
صالحى فرزند حسین مبنى بر مشارکت در سرقت مسلحانه و ایراد ضرب و جرح عمدى در این دادگاه مطرح 
نموده اند که پرونده آن به کالســه 970109 و این دادگاه ثبت و وقت رسیدگى براى روز 1397/09/26 
ساعت 10:00 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم م توارى و مجهول المکان مى باشد لذا حسب ماده 
394 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى طبع و نشــر مى گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

284851 شعبه 3 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (18 کیفرى استان سابق) /8/381
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شمار ه: 974202511800184- 97/8/19 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139760302210000713 مورخ 1397/05/28 هیات اول خانم زهرا خدرى به شناسنامه 
شــماره 6 کدملى 4669566873 صادره از لردگان فرزند حاج آقا بر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/70 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف منوچهر خاکى احدى از ورثه یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/7 م الف: 287952 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /8/418
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970062- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970062 موضوع علیه  
آقاى جواد ســعیدى وله آقاى مجید مفتاح درتاریخ  1397/09/06  به منظور فروش ملکى 1/77 حبه از 
72 حبه یک باب منزل مسکونى در حد سه طبقه با اسکلت بتن آرمه – دیوار هاى داخلى گچ – کلیه کفها 
سرامیک داراى قدمتى حدود 6 سال داراى سیستم گرمایشى بخارى – پکیج – کولر سیستم سرمایشى –

داراى امتیازات آب و برق و گاز – تلفن براى هر طبقه مجزا آقاى جواد سعیدى واقع در شهر ابریشم خیابان 
شهید نعمتى کوى شهید حیدرى ساختمان یاسین داراى سابقه ثبتى به شماره 24/680-31066 مى باشد 
و ملک مذکور مشاع /مفروزمى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 113/826/091ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده 
ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 285109 اجراى احکام حقوقى فالورجان / 8/382 

تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره 1397/08/531072- تاریخ ثبت صادره : 08/14/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالك شــماره 15/2718 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتى به نام آقاى حسین جمشیدى فرزند محمد در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن 
به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/09/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. -تاریخ انتشار :1397/08/21 م الف / 283282 -  اداره ثبت اسناد 

و امالك فالورجان/8/383 
مزایده 

در پرونده 970459 اجرا حسب نیابت واصله از شعبه دوم اجراى حکام مدنى اصفهان آقاى هادى نوروزى 
فرزند حشمت اله به پرداخت 710 / 730 / 141 ریال در حق امیر حسین دباغیان اصفهانى و مبلغ 535 / 
086 / 7 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت محکوم شــده است که شخص ثالث آقاى 
علیرضا قربانى جزى فرزند پرویز ملک خود شــامل پالك ثبتى 877 فرعى از 440 اصلى بخش 1 6ثبت 
اصفهان را جهت اداى دین محکوم علیه معرفى نموده است که حسب پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالك به شماره 9706020716071680 مورخ 26/ 2 / 97 میزان سه شانزدهم از یازده شانزدهم 
از یک سوم سهم از پالك فوق در مالکیت رسمى علیرضا قربانى بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى 
ملک یک قطعه زمین مشاعى بنشانى گز برخوار بلوار صنعتگران خ نوآورن به میزان 000 / 000 / 190 ریال 
ارزیابى شده است و طبق نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 
قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک در تصرف مالک بوده 
و ملک موقت به ایشان تحویل شده و زمین بصورت بایر مى باشد و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با 
توجه به میزان طلب محکوم له و خسارت تاخیر تادیه آن تا اجراى حکم و احتساب حق االجراى و هزینه 
هاى اجرایى مقدار کل مالکیت محکوم علیه در روز یکشنبه مورخ 5 / 9 / 97 ساعت 9 الى 30 / 9 صبح در 
دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى 
شود .مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود 
برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب 
ســپرده 21712902777002 واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 282824 

/م الف محسن منتظرى – دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/ 8/384 
ابالغ رأى

آگهى راى قاضى شورا- شماره پرونده 96/ 819 ش 9 ح شماره دادنامه : 409 – 14 / 7 / 97  درخصوص 
دادخواست سیداحسان حسینى نژاد  آدرس شاهین شهر پاساژ مریم موبایل پرتقال به طرفیت فرهاد فراست  
مجهو ل المکان به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت پرداخت اقساط وام معوقه به شرح 
دادخواســت تقدیمى با این توضیح که ضمانت وام خوانده را دربانک پاسارگارد نموده ام که به دلیل عدم 
پرداخت توسط ایشان مبلغ خواسته از حقوق بنده کسر گردیده است لذا تقاضاى مطالبه آن را دارم با عنایت 
به مفاد دادخواست تقدیمى اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و همچنین مالحظه ى پاسخ استعالم به 
شــماره 548 / 97 ص 1310 – 4 / 7 / 1397 که حکایت از پرداخت اقساط معوقه خوانده توسط خواهان 
را دارد لذا از آنجایى که خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حاضر نگردیده است و نسبت به 
دعوى مطروحه ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده دعوى تشخیص داده مســتندا به ماده  198 و 519 و 522  
قانون آیین دادرســى مدنى و 709 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 493 / 020 / 
116ریال  بابت اقساط معوقه و مبلغ 000 / 450 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 30 / 11 / 96 لغایت اجراى حکم را در حق خواهان صادر مى گردد . راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد . 282821/م الف حبیب اسالمیان - قاضى شعبه نهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /8/385  
ابالغ رأى

آگهى راى قاضى شورا- شماره پرونده 97 / 301 ش 9 ح شماره دادنامه : 457 درخصوص دادخواست محمد 
رضا جعفرى دلیگانى  فرزند جعفر به آدرس اصفهان دلیگان برخوار کوچه شهید کریمى بلوار ولیعصر پ 10 
با وکالت 1 سعید معظم فرزند محمد و ویدا حسام فرزند مهدى بنشانى شاهین شهر خ مخابرات نبش فرعى 
6 غربى مجتمع متین ط 4 واحد 7  به طرفیت علیرضا ودیعى فرزند کرامت  مجهو ل المکان به خواســته 
مطالبه مبلغ 000 / 000 / 200 ریال به استناد 2 فقره چک به شماره 838572 مورخ 24 / 5 / 97 و 838573 
مورخ 24/ 5 / 97 عهده بانک صادرات از حساب جارى شماره 0102333043000 گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر با اینکه مستندات مذکور بر اشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواســته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن استحضار 
از جریان دادرسى در جلسه مقرر نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و 
دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را 
بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به 
ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 200 ریال صادر مى گردد . 
و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 
77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن 
با دایره اجراى احکام اســت و مبلغ 000 / 500 / 2 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى 
گردد . راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد . 282817 /م الف حبیب 

اسالمیان- قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /8/386 
اخطار اجرایى

محکوم علیه هادى نکویان مجهول المکان و محکوم له بهرام سهراب زرى بنشانى شاهین شهر خ بهدارى 
فرعى 1 مجتمع سروش واحد 5 به موجب راى شماره 299 تاریخ 27 / 5/ 97حوزه 9 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 700 / 31 ریال و هزینه 
دادرسى به مبلغ 000 / 415 ریال و هزینه کارشناسى به مبلغ 000 / 500 / 1 ریال تا زمان وصول در حق 
محکوم له هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 

اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 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 اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   .  282814/م الف حبیب اسالمیان 

-  قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/387 
حصروراثت 

مصطفى گوگونانى داراى شناسنامه شماره 118 به شرح دادخواســت به کالسه 1054/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عشرت مومنى  بشناسنامه 40 در 
تاریخ 97/06/08 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. ســعید گوگونانى ش ش 4022 ، 2. زهرا گوگونانى ش ش 27802 ، 3. معصومه گوگونانى ش ش 
416 ، 4. مریم گوگونانى ش ش 1080138900 ، 5. ناصر  شایســته فر ش ش 683 (فرزندان متوفى)، 
6. مصطفى گوگونانى ش ش 118 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر

خواهد شد. 284890/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /8/388
 اخطار اجرایى

شماره 383/16 به موجب راى شماره 264 تاریخ 97/02/29 حوزه سوم  شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد زمانى فرزند: احمد رضا به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 97/360/000ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ودویست 
وشصت ودو هزار ریال هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید95/10/21 
لغایت زمان  پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد درحق خواهان محمد کریم 
زاده  و نیم عشر دولتى. محکوم له: محمد کریم زاده به نشانى: نجف آباد .خیابان گلبهار غربى کوى شهید 
کارشناس بن بست سینا پ:28- 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 تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 285539/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/389

 احضار متهم
شماره نامه: 1397009001081999 شــماره پرونده: 9709983732200166 شماره بایگانى پرونده: 
971066  - در پرونده کالسه 971066 ك 104 نظربه اینکه آقاى اسماعیل حبیب الهى فرزند عباسعلى 
متهم است به ترك انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به خانم شهناز یعقوبى نظربه اینکه مشارالیه در 
نشانى اعالمى شناخته نشده است لذا حسب دستور ریاست محترم شعبه و تقاضاى شکایت شاکى شهناز 
یعقوبى طبق ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و اگهى مى شود بدینوسیله به متهم مذکور ابالغ مى گردد در روز چهارشنبه مورخه 97/09/21 ساعت 
10 صبح جهت رســیدگى به اتهام فوق الذکر در دادگســترى نجف آباد واقع در کمربندى جنوبى حاضر 
شود. درصورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه غیابى 
رسیدگى و تصمیم مقتضى اخذ خواهد نمود. 287870/م الف سعیده رحیمى- مدیردفترشعبه 104 دادگاه 

کیفرى دو شهر نجف آباد/8/390
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان على سروشان دادخواستى به خواســته الزام خوانده  به طرفیت خوانده على نادرى به شوراى حل 
اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 939/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 97/09/21 ساعت 3عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 287454/م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/391
 مزایده

در پرونده کالســه 972061 اجرایى و به موجــب دادنامه 951223 صادره از شــعبه دوم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى غالمرضا قاســمى محکوم اســت به پرداخت 280/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 14/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: مورد مزایده عبارت است از سوارى 
پژو پارس به شــماره انتظامى 43-515م24 برنگ نقره اى بشماره شاســى و موتور *83806579* و 
*12483021968* مدل 1383 در قسمت جلو آثار تصادفى بازسازى شده و چهارحلقه الستیک فرسوده 
و فاقد بیمه نامه شخص ثالث رنگ بدنه ســوخته وباطرى خوابیده با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در 
قیمت گذارى 130/000/000 ریال کارشناسى گردیده اســت.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1397/09/12 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 287164/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 8/392
 اخطار اجرایى

شماره 96/1199 به موجب راى شــماره 187 تاریخ 09/03/97 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رســول نظرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 3/800/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 142/500 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ ســر رســید مورخ 93/10/10 لغایت وصول حکم وهمچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 190/000 ریال به عنوان  نیم عشــر دولتى مى باشــد.محکوم له: محمد ملک 
محمدى  به نشــانى: نجف آباد-خ امام غربى-چهار باغ –مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن 
–کدپستى:8518634583  - 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 تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 285682/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/394

 اخطار اجرایى
شماره 1402/96 به موجب راى شماره 244 تاریخ 97/03/03 حوزه هشتم   شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه منوچهر کریمى کلیشاد به نشانى مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 9/800/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 800/000 ریال   بعنوان   
هزینه دادرسى و  ابطال تمبر و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ   سر رسید 93/04/04  لغایت اجراى  حکم در 
حق خواهان وپرداخت  نیم عشــر دولتى . محکوم له: محمد ملک محمدى  به نشانى: نجف آباد-خ امام 
غربى-چهار باغ –مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك پ: 8518634583- 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 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 285632/م 

الف-شعبه هشتم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/396
 اخطار اجرایى

شماره 2087/96به موجب راى شماره 2087/96 تاریخ 97/02/15 حوزه 5امیر آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رسول نظرى به نشانى مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصدو چهل وهفت هزار 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خســارات تاخیردرتادیه از زمان سر رســید 87/03/04 لغایت اجراى  
حکم و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگســترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه 
مى گردد.محکوم له: محمد ملک محمدى  به نشــانى: نجف آباد-خ امام غربى-چهار باغ –مقابل تاالر 
چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك پ: 8518634583- 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 اســتیفاء 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 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 285619/م الف-شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/398

 اخطار اجرایى
شماره 1348/96 به موجب راى شماره 173 تاریخ 97/02/18 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رضا چراغى اله وردى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: خوانده محکوم .به پرداخت مبلغ شــانزده میلیون وپانصد هزار ریال:16/500/000 ریال معادل 
یک میلیون وششصدو پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 335000ریال معادل سى وسه 
هزار وپانصد تومان  به عنوان هزینه هاى دادرســى و  ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل وپرداخت خسارات تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید 96/09/01 یکم /اذر ماه /نود وشش و96/09/15 
پانزدهم / اذر ماه/ نودوشش  لغایت اجراى  حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: 
محمد ملک محمدى  به نشانى: نجف آباد-خ امام غربى-چهار باغ –مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد 
امام حسن-ك پ: 8518634583- 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 تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 285605/م الف-شــعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 8/399
 اخطار اجرایى

شماره 1401/96 به  موجب راى شماره 184تاریخ 97/02/28حوزه هشتم  شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ذبیح فرجى  به نشــانى مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 600/000 ریال بعنوان  هزینه هاى دادرسى 
وابطال تمبر وحق الوکاله وکیل و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ  سر رسید 96/06/05 لغایت  اجراى  حکم 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتى . محکوم له: محمد ملک محمدى  به نشانى: نجف آباد-خ امام 
غربى-چهار باغ –مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك پ: 8518634583- 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 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 285598/م 

الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/401
 اخطار اجرایى

شــماره 1201/96 به  موجب راى شــماره 1201/96 تاریخ 97/03/09حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهرداد صالحى  به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 207/500 ریال بعنوان  هزینه 
هاى دادرسى و خسارات تاخیردرتادیه از تاریخ  سر رسید 94/05/15لغایت اجراى  حکم وهمچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 450/000 ریال بعنوان  نیم عشــر دولتى مى باشد.محکوم له: محمد ملک 
محمدى  به نشانى: نجف آباد-خ امام غربى-چهار باغ –مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك 
پ: 8518634583- ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 285586/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /8/402
 اخطار اجرایى

شماره 2088/96 به موجب راى شماره 2088/96 تاریخ 97/02/16 حوزه 5امیر آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه خیر اله صادقى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصدو چهل وچهار هزار تومان  
بابت  هزینه هاى دادرسى خسارت تاخیردرتادیه از زمان  سر رسید مورخ 95/04/14  لغایت اجراى  حکم و 
پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد . 
محکوم له: محمد ملک محمدى  به نشانى: نجف آباد-خ امام غربى-چهار باغ –مقابل تاالر چهارباغ-جنب 
مسجد امام حسن-ك پ: 8518634583- ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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 قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 285575/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /8/404
 اخطار اجرایى

شماره 1200/96 به موجب راى شماره 136تاریخ 97/02/29 حوزه دوم  شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس سورانى- نام پدر:غالمرضا  به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 220/000 ریال   
بعنوان   هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ   سر رسید 95/05/25  لغایت اجراى  حکم و 
همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 500/000 ریال بعنوان  نیم عشر دولتى مى باشد . محکوم 
له: محمد ملک محمدى  به نشانى: نجف آباد-خ امام غربى-چهار باغ –مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد 
امام حسن-ك پ: 8518634583- 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 تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 285569/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/405

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 624/97 دادنامه 97/07/11-896/97 مرجع 
رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف اباد-خیابان 
امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن دفتر وکالت- کدپستى:8518634583 
خواندگان:اکبر پاکار نشانى:  مجهول المکان به خواسته: مطالبه یک فقره چک گردشکار: پس از ارجاع به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى 
محمد ملک محمدى به طرفیت آقاى اکبر پاکار با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون 
ریال به عهده بانک تجارت به شــماره 15105/468380  و خسارات تاخیر و تادیه از زمان 96/10/21 به 
انضمام هزینه هاى دادرسى، نظر به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته ونظربه عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى وعدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا 
بطالن دعوى لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198 و 515 و 512 و 522 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم محکومیت تضامنى خوانده به پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصدو هشتادو هشت هزاروهفتصدوپنجاه 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 96/10/21  لغایت اجراى 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم مــى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.285584/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

8/406/ 5
 ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 623/97 دادنامــه 901/97-97/07/11 
مرجع رســیدگى شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: 
نجف اباد-خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مســجد امام حســن دفتر وکالت- 
کدپستى:8518634583 خواندگان: 1.بهزاد مختارى 2.حسین مختارى3. محمد مختارى نشانى: هرسه 
مجهول المکان به خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمد ملک محمدى به طرفیت 1.بهزاد مختارى 
2.حســین مختارى3. محمد مختارى با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک بــه مبلغ دو میلیون و پانصد 
هزار تومان به شماره 9025869843  و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید به انضمام هزینه هاى 
دادرسى، نظر به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشته ونظربه 
عدم حضور خوانده علیرغم ابــالغ قانونى وعدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن 
دعوى لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198 و 515 و 512 و 522 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
دومیلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویســت یک هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 97/04/17  لغایت اجراى حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در 
این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد. 285580/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 5 /8/408

شرکت سیمان سپاهان (سهامى عام) در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان خود را واقع در:
آدرس: اصفهان- خیابان باغ زیار- کنارگذر شهید حبیب الهى- کوچه مهر (21)- مجتمع مسکونى مهسان 4- طبقه 5

آدرس: اصفهان- خیابان ابوذر- مقابل استخر ابوذر- کوى مادى نگارستان- مجتمع چناران- طبقه سوم
از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مشارکت در مزایده و ارائه قیمت حداکثر 
ظرف مدت 12 روز از تاریخ 1397/08/12 لغایت 1397/08/24 از ساعت 7 لغایت 14 طبق جدول ذیل یا  به سایت شرکت به 

نشانى www.Sepahancement.com مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند:
شماره تماس: 09132367679 آقاى امامى

آگهى مزایده
«فروش امالك مسکونى»

واحد بازرگانى شرکت سیمان سپاهان

نوبت دوم

آدرسمکانردیف

اصفهان- کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن- جاده اختصاصى سیمان کارخانه سیمان سپاهان1
واحد امور قراردادهاسپاهان- شرکت سیمان سپاهان

آقاى جلیل ابراهیمىاصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل توحید و حکیم نظامى- پالك 24دفتر فروش سیمان سپاهان2
خانم معصومه رادتهران- خیابان وحید دستگردى شرقى (ظفر سابق)- پالك 235دفتر مرکزى سیمان سپاهان3

«پرونده: 7113/1- د»
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انار و خواص بى نظیر آن بر کسى پوشیده نیست و درمورد فواید این میوه بهشتى بزرگان و محققان بسیار صحبت کرده اند که در اینجا به 
چندین مورد آن مى پردازیم. 

اول خاصیت آنتى اکســیدانى (ضد ســرطانى) انار است. آنتى اکســیدان انار سه برابر چاى ســبز اســت و همانطور که مى دانید، وظیفه 
آنتى اکسیدان ها حفاظت از بدن در برابر استرس ها و آلودگى هاى شیمیایى و مقابله با انواع سرطان هاست.

دوم اینکه انار جلوى مسدود شدن رگ ها و در نتیجه بیمارى قبلى را مى گیرد. به این صورت که از اکسیده شدن LDL (چربى بد خون) 
جلوگیرى مى کند و مانع از چسبیدن پالکت هاى خونى به هم و لخته شدن خون مى شود. یعنى چربى خون و در نتیجه فشارخون را کاهش 

مى دهد. 
سوم اینکه انار به زیبایى پوست کمک کرده و از سرطان پوست جلوگیرى مى کند (مقابله با رادیکال هاى آزاد که به دیواره پوست برخورد 

مى کنند وآنها راتخریب مى کنند).
ادرارآور اســت و کلیه را فعال مى کنــد و بى نظمى چهارم اینکــه انار جــزو میوه هاى 

کاهش مى دهد.و اختــالل در آن را 
انار بیمارى هاى عفونى را از بدن دور مى کند و پنجم اینکه 

میوه، در رفع تشنگى مؤثر است و در درمان آب این 
تب و گلودرد بسیار سودمند است.

قلب انسان به طور متوسط روزانه صد هزار بار مى تپد. اما چند نفر از ما در طول روز به این تپش فکر 
مى کنیم یا نگرانیم که همه چیز خوب پیش مى رود یا خیر.

شیوه زندگى، سیگار کشیدن، رژیم غذایى نامناسب و عدم تمرینات ورزشى مى توانند عوارض قلبى 
خطرناکى ایجاد کنند. اما چگونه مى توان تشخیص داد که قلب در شرایط هشدار یا خطر قرار دارد؟ به 

نظر مى رسد عالیمى وجود دارند که مى توانند احتمال وقوع حمله قلبى را پیشاپیش مشخص کنند:

احساس سرگیجه هنگام ورزش کردن
یکى از آزمون هاى کلیدى در بیماران براى تعیین اینکه عالیم آنها مربوط به بیمارى کرونرى است، 
سرعت قلب است. قلب مى تواند به عنوان موتور براى بدن در نظر گرفته شود. بنابراین هنگامى که 

شــما خود را بیش از حد در معرض فعالیت قرار داده اید، قلب شما سخت تر و سریع تر  کار 
مى کند و مى تواند مدار مغز را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین اگر شما دچار سرگیجه 

شوید، احتمال دارد مشکالت قلبى داشته باشید.

درد قلب در طول ورزش کردن
درد قلب معموًال در طول ورزش هاى ســنگین اتفاق مى افتد. بــراى توصیف این درد

مى توان به یک فشار یا احساس سنگین بودن سینه اشاره کرد که مى تواند تا فک، شانه ها 
و بازوها پیشروى کند. این مى تواند نشانه «آنژین» باشد؛ یعنى جایى که خون به اندازه کافى براى 

عضله قلب وجود ندارد.

ضربان قلب سریع
آزمایش آسان سالمت قلب این است که دو انگشــت روى مچ دست خود بگذارید و ضربات را در هر 
دقیقه بشمارید. افزون بر این خوب است که ببینیم آیا ضربان به طور منظم یا نامنظم احساس مى شود 
و اگر نامنظم باشد، این امر مى تواند نشانه اى از مشکل ریتم قلب شما باشد.  اگر ضربان قلب شما 60 

ضربه در دقیقه باشد، احتماًال طبیعى است. اگر خیلى سریع و 100 یا باالتر، مشکل وجود دارد.

نفس نفس زدن
یک نشانه و هشدار اولیه نارسایى قلبى مى تواند احســاس گرفتگى تنفس باشد. اگر یک بیمار در 
هنگام انجام کارها، احساس گلودرد کند یا وقتى از خواب بیدار شود، نفس نفس بکشد، این مى تواند 

نشانه هایى از تضعیف عضله قلب و یا مشکالت دریچه هاى قلب باشد.

تورم مچ پا
مثال دیگرى از مشکالت گردش خون، انسداد و تورم رگ هاى پا و به ویژه مچ پاست.در عین حال، این 
عالمت مى تواند به وسیله نارسایى در کلیه ها یا کبد شما ایجاد شود.  اگر بیمار متوجه شود که مفصل 

مچ پا در انتهاى روز یا بعد از خواب متورم است، باید به پزشک مراجعه کند.

با سردشدن هوا، براى گرم شدن به غذاهایى مانند ماکارونى و پنیر یا سوپ خامه پناه نبرید. درعوض غذاهایى بخورید که خوراکى هاى مناسب فصل سرد
براى فصل سرما عالى هستند. مواد غذایى سالم و مفیدى که سرشار از مواد مغذى و آنتى اکسیدان هستند. این خوراکى ها 
باعث تقویت سیستم ایمنى شما مى شوند و شما را در برابر هواى سرد محفوظ مى کنند. در ادامه با خوراکى هاى مناسب 

فصل سرد آشنا مى شوید.

جو دوسر
آغاز فصل ســرد بهترین زمانى است که 
به سراغ جو دوســر بروید. جو دوسر یکى 
از بهترین غذاهاى مناســب فصل سرد و 
یکى از غالت کامل است. بنابراین با یک 
کاسه از این غذا، هم گرسنگى تان برطرف 
مى شود، هم فیبر زیادى به بدن خود وارد 
مى کنید. عالوه بر این، جو دوسر یکى از 

منابع خوب پروتئین گیاهى هم هست.

کلم بروکلى  
خوردن این کلم هاى کوچک به شما کمک مى کند در زمستان کمتر سرما بخورید. کلم بروکلى 
یکى از منابع سرشار از فیبر و نیز یکى از منابع خوب ویتامین C است و مواد مغذى ضدسرطان 
دارد. این نوع کلم حاوى 8/74 میلى گرم ویتامین C در هر فنجان است که مقدار زیادى است. 
این مقدار کامًال باعث پیشگیرى از سرماخوردگى نمى شود ولى تحقیقات نشان داده اند ویتامین 

C مدت  زمان بروز عالیم سرماخوردگى را کاهش مى دهد.

چاى زنجبیل
خواص زنجبیل براى سالمتى و زیبایى بسیار است. رابطه زنجبیل و الغرى هم براى بسیارى 
از ما شناخته شده اســت. اگر مى خواهید یک فنجان چاى بخورید، حتمًا آن را با زنجبیل دم 
کنید. زنجبیل سوخت وســاز و جریان خون را افزایش مى دهد. اضافه کردن زنجبیل به چاى 
مى تواند درد شــما را کمتر کند، مثًال گرفتگى عضالت و دردهایى که بعد از ورزش سخت 

احساس مى کنید.

گردو
گردو را مى توانید هر زمانى از ســال بخورید ولى در زمستان 
براى میان  وعده عالى است. خواص گردو زیاد هستند. گردو 
سرشار از اسید آلفا لینولنیک(ALA) است. این چربى امگا 3 

مى تواند سالمتى قلب شما را بهبود بخشد. 
افرادى که در رژیم غذایى خود گــردو، روغن گردو و روغن 
کتان استفاده مى کنند، کمتر در معرض فشار خون و کاهش 

 خون در رگ ها هستند.جریان خون در رگ ها هستند.

آش لوبیا و فلفل
آش لوبیا و فلفل، یکى دیگر از بهترین غذاهاى مناسب فصل سرد است. فلفلى که 
در این آش مى ریزید، حاوى «کپسایسین» است. این مواد همچنین باعث افزایش 
سوخت و ساز بدن مى شوند و اجازه نمى دهند چربى در بدن جمع شود. مى توانید هر 
نوع لوبیایى را در این آش بریزید. کًال لوبیا یکى از خوراکى هاى سرشار از پروتئین 

است و مى تواند در عضله سازى به شما کمک کند. 

سیب
سیب پخته شده یک میان وعده  عالى براى پاییز اســت. این میوه سرشار از فیبر 
محلول و غیرمحلول است. یکى از این فیبرها، فرایند هضم را کاهش مى دهد و 

دیگرى کمک مى کند تا غذا راحت تر از سیستم گوارشى عبور کند.

کدو خورشتى
کدو خورشتى کمى کلسیم و ویتامین C و مقدار زیادى پتاسیم 
دارد. کدو خورشتى ویتامین A زیادى دارد و فیبر موجود در آن 
از گرسنگى جلوگیرى مى کند. یک فنجان کدو خورشتى کبابى 

457 درصد از نیاز روزانه شما به ویتامین A را تأمین مى کند. 

شکالت داغ
اضافه کردن شکالت تلخ به رژیم غذایى براى سالمتى خیلى مفید است. خواص 

شکالت تلخ بسیار زیاد است. شکالت تلخ حاوى «فالونوئید»هاست.
فالونوئیدها نوعى آنتى اکسیدان هستند که آسیب ناشــى از رادیکال هاى آزاد 
را کاهش مى دهنــد. رادیکال هاى آزاد خیلى اوقات به ســرطان و بیمارى هاى 

قلبى وعروقى منجر مى شوند.

جعفرى گیاهى اســت که گاهى مصرف پزشــکى هم پیدا مى کند. 
جعفرى را معموًال بــه عنوان غذا به کار مى بریم و به شــکل مکمل 

غذایى و دمنوش نیز در دسترس است.
گفته مى شود عصاره  برگ، دانه ها و ریشه  جعفرى مى تواند به درمان 

برخى از بیمارى ها از جمله مشکالت گوارشى کمک کند.

کاربردهاى جعفرى
جعفرى بــه عنوان درمانى طبیعــى براى بیمارى هــاى زیر کاربرد

 دارد:
آسم، تنفس بدبو، کولیک، یبوســت، دیابت، نقرس، فشارخون باال، 
بدهضمى، نفخ روده، سنگ کلیه، پوکى استخوان، گرفتگى سینوس 

و عفونت مجارى ادرارى.

ضمنًا گفته مى شود جعفرى مى تواند سیســتم ایمنى را تقویت کند، 
موجب افزایش اشتها شود و به سم زدایى بدن کمک کند.

اگر جعفرى را به صورت موضعى مصرف کنید، یعنى مســتقیمًا روى 
پوست بزنید، به تسکین کبودى کمک مى کند، جاى نیش حشرات را 

التیام مى دهد، شپش را دفع و رشد مو را تقویت مى کند.

خواص جعفرى
هرچند جعفرى تاریخچــه  بلند و باالیى در مصــارف طبى دارد، اما 
مطالعات علمى به بررســى فواید این گیاه براى سالمتى پرداخته اند 
و بعضى از پژوهش هاى نشــان داده اند جعفرى فواید ویژه اى براى 

سالمتى دارد.
مثًال محققان دریافته اند که جعفرى به محافظت از کبد در برابر آسیب 

ناشــى از دیابت کمک مى کند. مطالعات دیگر نشان داده که عصاره  
گرفته شده از جعفرى مى تواند التهاب را ســرکوب کرده و در نتیجه 

به درمان بیمارى هاى التهابى مانند آلرژى هاى فصلى کمک کند.

احتیاط کنید
جعفرى اگر به میزان متعادل و به شکل غذا هنگام پخت و پز مصرف 
شــود خطرى ندارد اما عده اى از افراد ممکن است به جعفرى آلرژى 

داشته باشند.
از آنجایى که جعفرى ویتامین K زیادى دارد، افرادى که از داروهاى 
رقیق کننده  خون استفاده مى کنند باید از مصرف زیاد جعفرى پرهیز 
کنند. ضمناً مصــرف زی اد جعفرى براى افرادى کــه بیمارى کلیوى 

دارند، مضر است.

فواید 
فوق العاده  
جعفرى

عالیم هشدار دهنده حمله قلبى چیست

اگر جزو افرادى هستید که بالفاصله بعد 
از خوردن غذا مسواك مى زنید و به دنبال 
ادامه کارهاى تان مى روید، حتمًا این مطلب 

را دنبال کنید.
نوشین کرمانى، جراح و دندانپزشک عنوان کرد: برخى از 
مردم اصًال مسواك نمى زنند اما برخى دیگر در تمیز کردن 
دندان هایشــان افراط مى کنند و به خصوص بعد از خوردن 
یک وعده غذاى ســنگین، به سرعت ســراغ مسواك خود 

مى روند.
وى افزود: متخصصان هشدار داده اند سریع مسواك زدن بعد 
از وعده هاى غذایى و افراط در انجام ایــن کار، نه تنها براى 
دندان ها سودى ندارد، بلکه ممکن است باعث تشدید آسیب 
رساندن  به آنها شــود. کرمانى تصریح کرد: تحقیقات نشان 
مى دهد اگر در فاصله زمانى نیم ســاعت بعــد از خوردن غذا 
یا نوشیدن یک فنجان قهوه مســواك بزنید، به طور حتم به 
دندان هایتان آســیب وارد مى شــود. وى اظهار کرد: بعد از 
خوردن و نوشیدن، اسید تولید شده در دهان، به داخل میناى 
دندان ها نفوذ پیدا مى کند.  کرمانى در ادامه گفت: بنابراین اگر 
20 دقیقه بعد از پایان غذا مسواك بزنید، اسید با قدرت بیشترى 
نفوذ پیدا کرده و سرعت خراب شدن آن را چند برابر مى کند. وى 
خاطر نشان کرد: بنابراین بهتر است تا نیم ساعت بعد از خوردن و 
نوشیدن غذاهاى معمولى و تا یک ساعت بعد از خوردن غذاهاى 

تند یا پر ادویه، مسواك زدن را به تعویق بیاندازید.

مربوط به بیمارى کرونرى است، 
گرفته شود. بنابراین هنگامى که 

خت تر و سریع تر  کار 
 دچار سرگیجه 

اى توصیف این درد
مى تواند تا فک، شانه ها 

ى که خون به اندازه کافى براى 

ت خود بگذارید و ضربات را در هر 
نظم یا نامنظم احساس مى شود 
0ما باشد.  اگر ضربانقلبشما 60

التر، مشکل وجود دارد.

ى تنفس باشد. اگر یک بیمار در 
 نفس نفس بکشد، این مى تواند 

شد.

 ویژه مچ پاست.در عین حال، این 
  اگر بیمار متوجه شود که مفصل 

 کند.

جز اگر
از خوردن
ادامه کاره
را دنبال کنید
نوشین کرمانى، جراح و
مردم اصًال مسواك نمى
دندان هایشــان افراط مى
یک وعده غذاى ســنگین

مى روند.
وى افزود: متخصصان هشد
از وعده هاى غذایى و افراط
دندان ها سودى ندارد، بلکه
رساندن  به آنها شــود. کرم
مى دهد اگر در فاصله زمانى
یا نوشیدن یک فنجان قهو
دندان هایتان آســیب وارد
و نوشیدن، اسید تول خوردن
دندان ها نفوذ پیدا مى کند.  ک
20 دقیقه بعد از پایان غذا مسو
نفوذ پیدا کرده و سرعت خراب
خاطر نشان کرد: بنابراین بهتر
نوشیدن غذاهاى معمولى و تا
تند یا پر ادویه، مسواك زدن را

رگ هاى بدن ما بخشى از یک سیستم هوشمندانه متشکل از مجراهایى با جریان 
یک طرفه هستند که نقش مهمى در رســاندن خون کم اکسیژن از نقاط مختلف 
بدن به قلب ایفا مــى کند. ما معموًال توجهى به رگ هــاى بدنمان نداریم تا آنکه 
ببینیم جایى زیر پوستمان برآمده شده اند. اگر رگ هایتان پیدا شده اند و علتش را 

نمى دانید، نگران نشوید. 
برجستگى رگ ها گاهى ممکن است نشانه بیمارى باشد اما در بسیارى از موارد، این 
مسئله دلیلى طبیعى دارد که براى سالمت بدن خطرناك نیست. در ادامه مى خواهیم 

ببینیم چرا در بعضى افراد، رگ هاى بدن برجسته هستند.
به گفته پزشکان، کسانى که پوست روشنى دارند، احتمال پیدا شدن رگ ها در آنها 
بیشتر از کسانى است که پوست تیره ترى دارند. نازکى پوست هم مى تواند علت 
این مسئله باشد. با باال رفتن سن، به تدریج از ضخامت چربى طبیعى زیر پوست کم 
مى شــود. به همین دلیل است که افراد مســن اغلب رگ هاى برجسته اى روى 
دست ها، پاها و دیگر قسمت هاى بدنشان دارند. عالوه بر این، بعضى افراد هستند 

که رگ هاى بدنشان به طور طبیعى به سطح پوستشان نزدیک تر است.

بعد از ورزش هم رگ ها برجسته مى شوند
برآمده شــدن رگ هــا هنــگام ورزش کردن امــرى طبیعى اســت. وقتى ورزش 

مى کنید، عضالت شما به کار مى افتند، متورم مى شوند و رگ ها را به سطح پوست 
مى فشارند و به همین دلیل، رگ ها پیدا مى شوند. بعد از ورزش، عضالت به حالت قبلى 

خود بر مى گردند و جمع مى شوند، به همین علت از برجستگى رگ ها کم مى شود.

رگ هاى بسیارى از زنان در دوران باردارى برجسته مى شود
برجستگى رگ ها مسئله اى است که بسیارى از زن ها در دوران باردارى خود 

با آن رو به رو مى شوند و البته نکته نگران کننده اى در مورد آن وجود ندارد. 
حجم خون در زنان باردار بیشــتر از زنان غیر باردار است و رگ هاى بدن 
سعى مى کنند خود را با این مقدار خون افزایش یافته انطباق دهند. در دوران 

باردارى، شــبکه رگ هاى بدن به طور تمام وقت در تالش است تا حجم افزایش 
یافته خون را به سرتاسر بدن زن باردار انتقال دهد و به این ترتیب جنین تغذیه شود. 
اگر در دوران باردارى رگ هایتان برجسته شوند و پیش از آن هرگز چنین تجربه اى 

نداشته باشید، احتماًال بعد از زایمان این برجستگى برطرف مى شود.

اگر چربى بدنتان کم باشد، برجستگى رگ هایتان طبیعى است
کم بودن چربى بدن هم مى تواند از دالیل برجستگى رگ ها باشد. افراد الغر اندام 
در زیر پوست شان الیه نازکى از چربى دارند و این الیه نازك نمى تواند رگ ها را 

به طور کامل بپوشاند، به همین علت رگ ها دیده 
مى شوند.

در مواردى از برجستگى رگ ها، باید به 
پزشک مراجعه کرد

همانطور که پیش تر ذکر شــد در بســیارى از موارد برجســتگى رگ ها امرى 
طبیعى اســت و مســئله نگران کننده اى در مورد آن وجود ندارد. با این حال، اگر 
برجســتگى رگ ها با عالیم دیگرى همراه باشــد، مثل درد قفسه سینه، نفس 
نفس زدن، وجود زخم در نزدیکى رگ ها یا متورم شــدن رگ ها، باید به پزشک 
مراجعه کنید. این نشانه ممکن است در اثر مشــکالتى مثل واریس، لخته شدن 
خون و بیمارى هاى وریدى ایجاد شــده باشــد که هرگز نباید بــه آنها بى توجه

 بود.

چرا رگ هاى بدن بعضى افراد برجسته و مشخص است؟
ه سطح پوست 
ت به حالت قبلى 

م مى شود.

ته مى شود
ردارى خود 

د ندارد. 
ى بدن 
ر دوران 

 حجم افزایش 

به طور کامل بپوشاند، به همین علت رگ ها دیده 
مى شوند.

در مواردى از برجستگى رگ ها، باید به
پزشک مراجعه کرد

 و مشخص است؟

5 دلیل  براى اینکه بیشتر انار بخورید

د وآنها راتخریب مى کنند).
هاى  بى نظمىینکــه انار جــزو میوه فعال مىکنــد و کلیه را اســت و ادرارآور

کاهش مىدهد.الل در آن را
انار بیمارى هاى عفونى را از بدن دور مى کند وینکه 

میوه، در رفع تشنگى مؤثر است و در درمان
تب و گلودرد بسیار سودمند است.

چند دقیقه بعد از غذا باید مسواك زد؟
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اى بندگان خــدا، کجایند کســانى که عمــر دراز کردنــد و از نعمت هاى 
پروردگار بهره مند شــدند؟ کجایند آنان که تعلیمشان دادند و دریافتند؟ 
کجایند آنان که فرصتشان دادند و به لهو و بازیچه گراییدند، تندرستیشان 
دادند و نعمت ســالمت از یاد بردند، مدتى دراز مهلتشان دادند و به عطایاى 
نیکو بنواختندشــان و آنهــا را از عــذاب دردناك خــدا ترســانیدند و به 

موال على (ع)پاداش هاى بزرگ وعده دادند؟

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى 
مختلف شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى سبز و باغ تاریخى تاالر 
نیاسر) به پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت 
به مدت یکســال با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا 
متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف 
مدت 10  روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمان ها) 

مراجعه نمایند.
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى مرحله  دوم- نوبت  اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

براساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد 9 قطعه زمین با کاربرى 
مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ووردى شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على(ع) را به 

قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها به شرح ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل:

الف: قطعه B44 به متراژ 204/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 439/675/000 ریال
ب: قطعه B20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال

ج: قطعه B46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال
ح: قطعه B45 به متراژ 208/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 448/275/000 ریال

ه: قطعه B22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ر: قطعه B21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ز: قطعه A20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال
ژ: قطعه A19 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال
ذ: قطعه A4 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ 5% مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 ریال نزد بانک صادرات بنام شهردارى طرق 
رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ آگهى مزایده مهر و امضا شده و 
فیش واریزى به مبلغ 5% قیمت پایه زمین موردنظر پیشنهاددهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى و برگ مشخصات 
شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا شده و قیمت پیشنهادى موردنظر خود را که باید بیشتر از نرخ کارشناسى 

باشد مهر و امضا نموده) در پاکت قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد مى گردد و 
چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد فروش اقدام ننماید سپرده وى بدون 
تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى مهلت تعیین شده شهردارى در صورت صرفه و صالح 
با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم 

نیز به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده به صورت کتبى مى باشد و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى طرق رود تا روز شنبه 

مورخ 1397/09/08 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1397/09/10 مى باشد.

8- کمیسیون در روز سه شنبه مورخ 97/09/11 در محل شــهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى، کارشناسى، مالیات، بیمه و انتقال  مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس گرفته شود.

آگهى مزایده (مرحله اول نوبت اول)

مسعود محمدشریفى- سرپرست شهردارى طرق رود

چاپ اول

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 778- 5 مورخه 97/05/17 
شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش قطعه زمینى به شماره فرعى 3923، از اصلى 35 مجزا 
شده از 359 به متراژ 504/69 مترمربع در منطقه باغشهر نیاسر بر اساس قیمت پایه کارشناسى 
شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 

روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 1397/08/13
آخرین مهلت تحویل اسناد: 1397/08/29

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

آگهى مزایده عمومى
مرحله اول- نوبت دوم

سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

 خانه فرهنگ آب شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان در ســال جارى  آموزش راه هاى  مصرف 
بهینه آب را از طریق نمایش و تئاتر در دســتور کار 
قرارداد، چراکه هنر تئاتر  عــالوه بر کارکرد ابزارى 
نمایــش، در انتقال مفاهیم آموزشــى به کودکان و 
نوجوانان بسیار مؤثر اســت.  این در حالیست که از 
ســال 95 تاکنون ده ها هزار نفر از دانش آموزان  در 
خانه فرهنگ  آب با راهکارهاى مدیریت مصرف آب 

آشنا شدند.
زهره تشــیعى، رئیس خانــه فرهنــگ آب  با بیان 
اینکه  ادامه روند خشکسالى در اســتان اصفهان و 

کمبود منابــع آب و  اقدامات مســتمر فعالیت هایى 
پیرامون  فرهنگ ســازى مصرف بهینه آب، یکى از 
مهمترین اولویت هاى  شرکت آبفاى استان اصفهان

مى باشــد،  عنوان کرد: کودکان و نوجوانان امروز، 
بهره برداران، مدیران و تصمیم سازان آینده مدیریت 
مصرف آب هســتند و  بر این اساس، یکى از اهداف 
مهــم در خانــه فرهنــگ آب، آموزش بــه دانش 
آموزان در کلیــه مقاطع تحصیلى مى باشــد که در
 این راستا از تئاتر به عنوان یک ابزار آموزشى استفاده 

نمودیم.
وى به اهمیت و نقش تئاتر درامر آموزش اشاره کرد 
و بیان داشــت: در امر آموزش، مهم یادگیرى است، 

بنابراین آمــوزش زمانى مفید خواهــد بود که عمل 
یادگیرى را آســان کند و از ایــن رو، تئاتر به عنوان 
رشته اى هنرى، یکى از مهمترین راه هاى آموزشى 
محسوب مى شود که کودکان با پذیرفتن نقش بهتر، 

مباحث آموزشى را یاد مى گیرند.
وى بــه اهمیت آمــوزش راه هاى مصــرف بهینه 
آب بــه دانــش آمــوزان پرداخت و تصریــح کرد: 
دانش آمــوزان بهترین انتقال دهنــده پیام اهمیت 
آب هســتند و آمــوزش و مشــارکت دادن آنها در 
آمــوزى»،  دانــش  آب  «حامیــان  طــرح 
عالوه بر تقویت حس مســئولیت پذیــرى در آنها 
مى تواند موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهاى

 خانواده ها را فراهم سازد.
 تشیعى اعالم کرد: اقشار مختلف مردم جامعه بعضا 
تحت آموزش مصرف بهینــه آب در خانه فرهنگ 
آب قرار مى گیرند اما در ایــن میان دانش آموزان از 
جایگاه ویــژه اى برخــوردار هســتند، چراکه هم 
تأثیــر پذیرى خوبى دارنــد  و از طرفى مــى توانند
بر روى افراد دیگر نظیر خانواده و همســاالن خود 
تأثیر گذار باشــند و آمــوزش ها را بــه آنها منتقل 

کنند.
***

وى به راه هاى آموزشــى در خانــه فرهنگ آب در 
اصفهان اشاره و اظهارکرد: راه هاى مصرف صحیح 

آب به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلى در قالب  
دو کارگاه تئورى و عملى و بــه صورت روش هاى 

آموزشى مستقیم و غیر مستقیم ارائه مى شود.
***

رئیس خانــه فرهنگ آب بــه موارد آموزشــى در 
کارگاه هاى تئورى و عملى پرداخت و بیان کرد: در 
کارگاه تئورى، راهکارهــاى مصرف صحیح آب به 
صورت گراف، شعر، قصه، موسیقى و  اجراى مسابقه، 
پخش انیمیشــن و اینفوگرافى و در کارگاه عملى از 
طریق اجراى نمایش هاى طنز، انجام  نقاشى، خمیر 
سازى، کار با کاغذ رنگى  و ... راهکارهاى مدیریت 

مصرف آموزش داده مى شود.
وى با بیــان اینکه تمامــى دانش آمــوزان پس از 
اینکه تحت آمــوزش مصرف بهینه قــرار گرفتند، 
موفق به دریافت کارت حامیــان آب دانش آموزى
مى شوند، خاطر نشان کرد: براى کلیه دانش آموزان 
کارت حامیــان آب دانش آموزى صادر مى شــود و 
کلیه دانــش آموزان موظف خواهنــد بود در محیط 
مدرســه، جامعه و خانواده در صورت مشاهده هدر 
رفت آب، چگونگى راه هاى مصرف بهینه آب را به

 افرادى که آب را درست مصرف نمى کنند، آموزش 
دهند.

آشنایى ده  ها هزار دانش آموز با راهکارهاى مدیریت مصرف آب


