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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستاى دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخى از مواد به قانون تنظیم 
بخشى از مقررات مالى دولت(2) با موضوع شــرایط واگذارى طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، نیمه تمام، 
تکمیل شده و آماده بهره بردارى، به بخش غیر دولتى (مصوب1394/07/04) و بند الف ماده142 قانون برنامه پنجم توسعه و 
آیین نامه اجرایى آن به شماره 48007/169/67 مورخه91/2/3،"ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد 
تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب(به روش بیع متقابل)" به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص 

براى دوره زمانى محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه:

- موضوع پروژه: ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى 
پساب(به روش بیع متقابل)

- شامل سرمایه گذارى در احداث:
* احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه.

* ساخت تصفیه خانه فاضالب
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

-دوره احداث: 2 سال شمسى
- دوره بهره بردارى تجارى: بر اساس مدل مالى

- محل اجرا: استان اصفهان-شهر دهاقان
-مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه گذارى و مطابق اسناد ارزیابى کیفى تعیین مى گردد.

ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد 

نیاز را به عهده خواهد داشت.
-تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: ســرمایه گذاران واجد شــرایط مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى
 سرمایه گذارى در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.

- محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شــده تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 
97/08/19 و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 مى باشد.

-تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ97/08/20
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir   پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن:6-36680030-031              داخلى338-335

آگهى شناسایى سرمایه گذار
جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان  

در ازاى واگذارى پساب(به روش بیع متقابل)
(مزایده شماره 97-3-193)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فشار باالى چشم را جدى بگیریداستقرار اکیپ هاى حمل و نقل جاده اى اصفهان در 3 مرز کشورسلیمانى،  پایان واقعى «التارى» را لو دادفقط2پیام رسان داخلى مى مانند برد اقتصادى قلعه نویى اینگونه رقم خورد!  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فردوسى پور: من و آقاى فروغى مثل هم فکر نمى کنیم

آنچه باید در صورت ابتال به آسم مصرف کرد

چاه هاى اصفهان یکى یکى خشک مى شوند
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تهدید فرونشست 
در  پروژه هاى زیرزمینى شهر 

خوب بودید غیر از پرتاب ترقه!

جزئیات جدید از 
رویارویى قایق ایرانى 

و ناو آمریکایى 
5

2گزینه اصلى 
استاندارى اصفهان 
بعد از مهرعلیزاده

3

نخستین خط دفاعى در برابر آسم، یک رژیم غذایى سالم و متعادل است. به بیان ساده، 
آسم شرایطى است که در آن مسیرهاى تنفسى ریه ها (نایژك ها)

 از التهاب مزمن رنج مى برند.گاهى اوقات به راحتى فراموش مى کنیم
 که آنچه مى خوریم مى تواند به صورت مستقیم بر شدت یا حتى شکل گیرى یک ...

با اجراى قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان و 
پایان زمان حضور محسن مهرعلیزاده در اصفهان 
به عنوان اســتاندار، این استان کمتر از یک هفته 

دیگر استاندار جدید خود را مى شناسد. 
اسامى بسیارى به عنوان گزینه هاى مطرح براى 
استاندارى اصفهان مطرح مى شــود اما هنوز از 
هیچیک از این اســامى به عنــوان گزینه نهایى 
یا رســمى نام برده نمى شــود. حجت االسالم 
والمسلمین احمد ســالک، نماینده اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: مباحثى مختلف 

مطرح است ولى   ...
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اربعین ما را به کربال مى خوانداربعین ما را به کربال مى خواند

اما و اگرهاى جدید درباره تأمین آب آشامیدنى

توضیحات جداگانه عوامل و بازیگر اصلى سریال 
«دلدادگان» درباره پایان این مجموعه جنجالى

غفلت تان کار دستمان داد
شکست استقالل مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادى 

آنقدر براى سرمربى تیم استقالل غیرقابل باور 
بود که وى با بازیکنانش بــراى دیدارهاى 
آینــده اتمام حجــت کرد. ســرمربى تیم 
اســتقالل از اینکه تیمش در دقایق پایانى 

3 امتیاز به حریف داد ناراحت است ...

4

پانته آ بهرام:پانته آ بهرام:
 بدون دستمزد هم حاضر  بدون دستمزد هم حاضر 
به همکارىبه همکارى
 بودم بودم

4

مهمان جنجالى مهمان جنجالى 
«حاال خورشید» «حاال خورشید» 
دردسرساز شد! دردسرساز شد! 

فرا رسیدن اربعین سّید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع) را تسلیت مى گوییم

سکوت عادل درباره اتفاقات «نود» شکست

جزئیا
رویاروی
و ناو

دستمان داد
ن در ورزشگاه آزادى 

ل غیرقابل باور 
ى دیدارهاى
رمربىتیم
ایق پایانى

ت ... 5

 عضو هیئت مدیره  عضو هیئت مدیره 
به دنبال جانشین نمازي!به دنبال جانشین نمازي!

5

(ع)

(ع)(ع)
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معاون وزیر ارتباطات گفت: از دى ماه 96 که شــروع 
فعالیت پیام رسان هاى بومى بوده، تعداد رجیسترى 
کاربران آنها از 1/5 میلیون به 15 میلیون رسیده و ده 
برابر شده اســت. اگر با همان روند پیش مى رفتند در 
بهترین حالت شاید به سه برابر تعداد اولیه کاربر دست 

پیدا مى کردند. 
حمید فتاحى گفت: هم اکنــون برخى از مدیران پیام 
رسان ها احســاس مى کنند که دیگر نمى توانند در 
این بازى باشــند و پس از مدت هشــت ماه که پیام 
رسان هاى بومى فعالیت خود را آغاز کردند، مرکز ملى 
فضاى مجازى به این نتیجه رســیده که تعداد هفت 

پیام رسان زیاد است. وى افزود: هم اکنون صحبت بر 
سر این است که دو پیام رسان انتخاب شود و حمایت 
از آنها ادامه یابد و مابقى پیام رســان هــا از گردونه 
حمایت حذف خواهند شــد. به این معنى که فعالیت 
مى کنند امــا دیگــر در چارچوب حمایتــى وزارت 

ارتباطات قرار ندارند. 
فتاحى گفت: بعضــى از پیام رســان ها توان حضور 
در ســطح باال را ندارنــد و یــا اگر ادعــا مى کنند 
که توانــش را دارند جــذب تنها 200 هــزار کاربر 
در مدت ده ماه نشــان مــى دهد که ایــن توانایى

 وجود ندارد.

یک بُعد، مبارزه حق در مقابل باطِل مقتدر است که امام حسین 
علیه السالم و حرکت انقالبى و اصالحِى او چنین کرد. یک بُعد 
دیگر، تجسم معنویت و اخالق در نهضت حسین بن على(ع) 
اســت. در این نهضت عرصه مبارزه اى وجود دارد که غیر از 
جنبه اجتماعى و سیاســى و حرکت انقالبى و مبارزه علنِى حق 
و باطل است و آن، نفس و باطن انسان هاست. آنجایى که 
ضعف ها، طمع ها، حقارت ها، شــهوت ها و هواهاى 
نفسانى در وجود انسان، او را از برداشتن گام هاى 
بلند بازمى دارد، یک صحنه جنگ است؛ آن هم 
جنگى بسیار دشــوارتر. آنجایى که مردان و 
زنان مؤمن و فداکار پشت سر حسین بن على 

علیه السالم راه مى افتند؛ دنیا و مافیها، لذت ها و زیبایى هاى دنیا، 
در مقابِل احساس وظیفه از چشم آنها مى افتد؛ انسان هایى که 
معنویِت مجسم و متبلور در باطنشان، بر جنود شیطانى -همان 
جنود عقل و جنود جهلى که در روایات ما هست- غلبه پیدا کرد 
و به عنوان یک عده انسان نمونه، واال و بزرگ، در تاریخ ماندگار 
شدند. بُعد سوم که بیشــتر در بین مردم رایج است، فجایع، 
مصیبت ها، غصه ها، غم ها و خوِن دل هاى عاشوراست؛ لیکن در 
همین صحنه سوم، باز هم عزت و افتخار هست. کسانى که اهل 

نظر و فکر و تأملند، باید هر سه بُعد را دنبال کنند.
بیانات حضرت آیــت ا... خامنــه اى در پــادگان دوکوهه  
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فقط2پیام رسان داخلى
 مى مانند

5000 افغانستانى زندانى
  تسنیم| وزیر دادگسترى افغانستان براى مذاکره 
در خصوص تعیین تکلیف وضعیت حـدود 5000 نفر از 
هموطنانش کـه در ایران زندانى هسـتند به ایـران آمد. 
سـیدعلیرضا آوایى، وزیر دادگسـترى کشـورمان تعداد 
زندانیـان ایرانـى محبـوس در زنـدان هاى افغانسـتان 
را 22 نفـر اعالم کـرد و گفـت: تعـداد قابـل توجهى از 
اتباع افغانسـتانى به دلیـل جرائم مربوط به مـواد مخدر 
در زنـدان هـاى کشـورمان هسـتند. حـدود 1000 نفر 
از اتبـاع افغانسـتانى در زندان هـاى کرمـان، اصفهان، 
مرکزى، فارس، خراسان رضوى و سیستان و بلوچستان 

حضور دارند.

دعوت پناهیان از
 «مل گیبسون» 

  سـینما سـینما|حجت االسـالم و المسلمین 
علیرضا پناهیان در برنامه «جاذبه» شبکه افق در پاسخ 
به سـئوالى مبنى بر اینکه اگر بنا باشد شـما هر کسى را 
که بخواهید بـه پیـاده روى اربعین بیاوریـد آن یک نفر 
کیست، گفت: من «مل گیبسـون» را مى آورم. پناهیان 
افزود: سال ها قبل شنیدم که مل گیبسون با زندگى امام 
حسین(ع) آشنا شده اسـت و گفته تعجب مى کنم چرا تا 
االن فیلم سینمایى این شـخصیت بزرگ ساخته نشده 
است. او اظهار کرد: براى این مل گیبسون را مى آورم تا 
فریاد آزادى و حماسه هایى که در کارهایش به دنبال آن 

است را در مسیر راهپیمایى اربعین ببیند.

شوخى آقاى رئیس جمهور
  آریـا|  سـخنان طنزآمیـز «میلوش زمـان»، رئیس 
جمهوري چک در مـورد خبرنگاران بحث برانگیز شـد. 
رئیس جمهوري چک به مـزاح گفته بود: «من عاشـق 
خبرنگاران هسـتم. به همین دلیل امشب ضیافتی ویژه 
براي آنها در سـفارت عربسـتان ترتیب داده ام.» اشـاره 
غیرمسـتقیم رئیس جمهـوري چـک به قتـل «جمال 
خاشـقجی»، روزنامه نگار منتقد حکومت عربسـتان در 
کنسـولگري این کشـور در اسـتانبول واکنش سازمان 
گزارشـگران بدون مرز را به دنبال داشـت. این سازمان 
ضمن محکـوم کردن سـخنان میلوش زمان خواسـتار 

عذرخواهی او از خبرنگاران شد.

2 برابر شدن گشت ارشاد قم
  تابناك| سردار عبدالرضا آقاخانى، فرمانده انتظامى 
سابق استان اصفهان و فرمانده انتظامى فعلى استان قم 
گفته است تا پایان آذرماه واحدهاى گشت امر به معروف 
و نهى از منکر در این شهر به دو برابر افزایش پیدا مى کند.

از استیضاح تا وزارت!
  انتخـاب| شـریعتمدارى در حالـى تنهـا 63 رأى 
مخالف براى وزارت کار داشـت که تا چند روز پیش، 50 
نفر استیضاح او در مقام وزیر صنعت را امضا کرده بودند. آیا 
رأى اعتماد به یک وزیر پیشنهادى به هر قیمت ممکن با 
این توجیه که باید با دولت به هر قیمتى همراهى کنیم، 
قابل قبول است؟ بد نیست نمایندگانى که شفافیت یکى 
از شعار هاى اصلى آنها بوده و هست، دقیقاً مشخص کنند 
که کدام یک از آنها به وزیر پیشنهادى کار رأى مثبت داده 
و کدام یک رأى منفى تا دسـتکم از ایـن رهگذر، مردم 

نمایندگان منتخب خود را بهتر بشناسند.

سفر ترامپ به هند لغو شد
  تسنیم| منابع ناشناس از مخالفت رئیس جمهور 
آمریکا با دعوت رسمى هند براى سـفر به دهلى نو خبر 
مى دهند. در حالى که «سـارا سـندرز»، سخنگوى کاخ 
سفید پیش از این تأیید کرده اسـت که «دونالد ترامپ» 
اوایل اوت دعوت رسمى براى سفر به هند دریافت کرده 
ولى هنوز تصمیـم نهایى در این خصوص اعالم نشـده 
است. این مسـئله در شرایطى فاش شـده است که هند 
و ایـاالت متحده بر سـر موضوعـات مختلفـى از جمله 
مخالفت هند با قطع واردات نفت خام از ایران، اختالفات 

عمیقى دارند. 

خبرخوان
تکذیب سرطان زایى تیالپیا

  مهر| رئیس مرکز ملــى تحقیقات آبزیان با 
اشاره به برخى شــایعاتى که در راستاى محدود 
کردن پرورش تیالپیا مطرح شده است، سرطان زا 

بودن این ماهى را تکذیب کرد.

تعطیلى سینماها در اربعین 
  ســینماخبر| سخنگوى شــوراى صنفى 
نمایش، دربــاره وضعیت تعطیلى ســینماها به 
مناسبت فرا رسیدن ایام سوگوارى اربعین حسینى، 
گفت: سینماهاى سراسر کشور از ساعت 17 روز 
هفتم آبــان ماه(امروز) تعطیل مى شــوند و این 
تعطیلى تا پایان روز هشتم آبان ماه ادامه دارد. وى 
افزود: سینماها از روز چهارشنبه 9 آبان ماه فعالیت 

دوباره خود را از سر مى گیرند. 

بارش بیش از حد نرمال 
  ایســنا| رئیــس مرکز ملى خشکســالى و 
مدیریت بحران ســازمان هواشناســى، وضعیت 
بارشى کشــور را طى اولین ماه سال زراعى جدید 
تشــریح کرد و گفت: در مهرماه (اولین ماه سال 
زراعى سال 97-98) کل کشــور 10/4 میلیمتر 
بارش دریافت کرده اســت و با توجــه به اینکه 
میانگین بارش بلندمدت کشــور در ماه مهر، 6/8 
میلیمتر ثبت شده،  ماه گذشته نسبت به بلندمدت 

3/6 میلیمتر افزایش بارش داشتیم.

واردات2000ُتن زغال!
  میزان| آمــار مقدماتى گمــرك از تجارت 
خارجى پنج ماهه نخست سال 97 نشان مى دهد 
که در این مدت بیــش از 1912 تن زغال چوب از 
کشــورهاى مختلف جهان وارد ایران شده است. 
براســاس این گزارش زغال چوب از کشور هاى 
اندونزى، ایتالیا، ترکیه، پاراگوئه، چین، نیجریه و 
ویتنام وارد ایران شده است. بیشترین واردات زغال 

چوب از کشور چین بوده است.

گاف عجیب!
  ایلنا| در اتفاقى عجیب، در بخش فیلم داستانى 
نخستین جشــنواره ملى فیلم کوتاه مهر سالمت 
اصفهان،  رتبه اول، نه در جشنواره نمایش داده شده 
و نه در بخش راهیافتگان به مسابقه حضور داشت. 
هیئت داوران این دوره از جشنواره درحالى به فیلم 
«هوادار» به کارگردانى على دلکارى، جایزه اول 
بخش مسابقه داستانى را دادند که این فیلم نه در 
جدول برنامه پخش آثار حضور داشت و نه در میان 

اسامى فیلم هاى راهیافته به بخش مسابقه.

شلوارهاى گِلى با 
قیمت میلیونى!

  ایران آرت| بعد از مد شدن شلوار جین هاى پاره 
و طرح هاى عجیب دیگر اکنون شلوارهاى جدیدى 
روانه بازار شده با طرح ِگلى که با قیمت هاى باالیى 
به فروش مى رسد و حسابى در دل مشترى ها جا 
باز کرده است. این شلوارهاى ِگلى البته به نقل از 

«واشنگتن ُپست» بیش از 400 دالر قیمت دارند.

حمایت رضا صادقى از رپرها
  ایــران آرت| رضا صادقى با انتشار ویدئویى از 
اجراى یاس، به حمایت از آنها پرداخت و خواستار 
فرصت دادن به هنرمندان سبک موسیقى رپ شد. 
خواننده موسیقى پاپ در یادداشتى نوشت: «کالم 
خوب را با هر روش بشنوى سازنده است پس لطفًا 
فراریشــون ندین. این آدما وقتى براى عشقشون 
آواره میشن هممون باید خجالت بکشیم... من به 
عنوان کسى که دو دهه عمرم روى صحنه زندگى 
کردم درخواســت مى کنم این زندگــى رو از این

 آدم ها دریغ نکنید...»

عادل فردوســى پور بعــد از حــدود دو هفتــه درباره 
ابهام هاى پیش آمده پیرامون پخش نشدن برنامه «نود» 

صحبت کرد.
ماجراى پخش نشدن برنامه «نود» طى دو هفته گذشته 
حرف و حدیث هاى زیادى پیرامون مدیر شبکه 3 سیما 
ایجاد کرده است. خیلى ها به تصمیم على فروغى براى 
پخش نشــدن «نود» ایراد گرفتند و در فضاى مجازى 
کمپین هایى در حمایت از فردوسى پور ایجاد شد. با این 
حال برنامه «حاال خورشید» در یک اقدام جالب با فردوسى 
پور و على فروغــى گفتگو کرد تا دربــاره برنامه «نود» 

شفافسازى شود و اختالفات از بین برود.
رضا رشــید پور، مجرى و تهیه کننــده برنامه «حاال 
خورشید» که تدابیر الزم براى انجام گفتگو با فروغى، 
مدیر شبکه 3 و فردوسى پور، تهیه کننده و مجرى برنامه 
«نود» را اندیشــیده بود، صبح دیروز این کار را انجام 
داد. او ابتدا با فروغى به گفتگو پرداخت که مدیر شبکه 
3 درباره حواشــى اخیر برنامه «نود» گفت: مشکالت 
برنامه «نود» یک موضوع ساده است و دو هفته پیش 
مســابقه مهم جام ملت هاى اروپا بود و خیلى از برنامه 
ها آن روزها پخش نشــد، در هر صــورت مدیر گروه 
ورزشى به عادل فردوسى پور اعالم کرد که «نود» بعد 
از مسابقات جام ملت ها پخش شود اما خود فردوسى پور 
قبول نکرد که روى آنتن برود به هر حال برنامه «نود» 
از هفته آینده مجدداً روى آنتن شــبکه سوم سیما مى 
رود. وى گفت: در اینکه گفته مى شــود برنامه «نود» 
پرمخاطب ترین برنامه شبکه سوم سیماست، به هر حال 
یکى از پرمخاطب ترین برنامه هاست اما بوده مواقعى 
که سایر برنامه هاى شبکه مخاطب بیشترى از «نود» 
داشــته اند به عنوان مثال «ماه عسل» دو برابر «نود» 

مخاطب داشته است. 
فروغى خاطرنشان کرد: کار باید حرفه اى و اصولى باشد 
و هیچ بحث شــخصى نداریم. من خودم گزارش بازى 
پرسپولیس و السد را به فردوسى پور سپردم چون حرفم 

سر «نود» بود و اینکه باید اصولى باشد.

پاسخ فردوسى پور به رئیسش
رضا رشیدپور بعد از گفتگو با فروغى، عادل فردوسى پور 
را روى خط ارتباطى برنامه اش آورد و با او سئوال و جوابى 
داشت که بخش هایى از اظهارات این برنامه ساز محبوب 

را مى خوانید:
  من بیش از 20 سال است که در صداوسیما کار مى کنم 
و فرزند رسانه هســتم. در همه این سال ها مردم به من 
لطف داشتند و از من حمایت کردند و فرصت دادند. من 
هم با تمام وجودم سعى کردم برنامه اى بسازم که منعکس 
کننده مشکالت و کاستى ها و فسادهاى فوتبال باشد و 
برنامه اى داشته باشم که منعکس کننده کیفیت فنى لیگ 

باشد و در نهایت فوتبال کشــورمان ارتقا پیدا کند. در هر 
مجموعه اى اختالف سلیقه وجود دارد؛ قرار نیست من و 
على فروغى عزیز مثل همدیگر فکر کنیم و دیدگاهمان 

مثل همدیگر باشد.
  من فکر مى کنم در بیست و چند سالى که در سازمان 
بودم، تمام دیســیپلین، خط قرمزها و اصول حرفه اى را 
رعایت کردم. من همه چیز را با تمام مسائل موجود درك 
کردم. اتفاقى که دو هفته قبــل آقاى فروغى درباره اش 
صحبت کردند، یک اختالف نظر و ســوءتفاهم بود که 
ممکن است در هر مجموعه اى به وجود بیاید. اینکه به 
جاى برنامه «نود» بازى اسپانیا و انگلیس پخش شود و 

بازى سوییس و ایسلند به شبکه ورزش برود، تصمیمى 
است که من مى توانم با آن مخالف باشم ولى این تصمیم 

گرفته شد و کامًال قابل احترام است.
  اینکه گفته مى شود حتى به من گفته اند ساعت 12 شب 
برنامه را روى آنتن ببرم و من مخالفت کردم هم صحت 
ندارد. من یک تماس تلفنى با آقاى اسماعیل زاده یکى 
از مسئوالن شبکه داشــتم و گفتم تالش کنید تا بازى 
اسپانیا و انگلیس به شبکه ورزش برود. این بازى در لیگ 
ملت هاى اروپا بود و آنهایى که خیلى فوتبالى هســتند 
مى دانند بازى شبه دوستانه است. شاید از تماس تلفنى 
دوستانه من با آقاى اسماعیل زاده اینطور برداشت شده که 
از طرف شبکه به من گفته اند ساعت 12 برنامه را شروع 

کن که اصًال اینطور نبود. 
  درباره گفتگویم با «ایسنا» هم بگویم که صبح جمعه 
بود. بعد از اینکه شبکه رسماً اعالم کرد «نود» در کنداکتور 
نیست و پخش نمى شود من در آن مصاحبه گفتم که طبق 
آخرین هماهنگى ها ما مشغول انجام کارهایمان هستیم و 
امیدواریم پخش شود. اینها ساده ترین جمالت ممکن بود 
که من مطرح کردم. هنوز امید وجود داشت که در جلسه 
شوراى کنداکتور روز یک شــنبه برنامه روى آنتن برود. 
به نظرم خیلى صحبت هاى ســاده اى بود و به هر حال 
تصمیم به این شکل گرفته شد و ادامه پیدا کرد. امیدوارم 
همانطور که آقاى فروغى هم گفتند مردم در نظر گرفته 
شوند و در جریان اتفاقات قرار بگیرند. من فکر مى کنم 
با تعامل و در کنار هم بودن مى شــود کارى کرد برنامه 
«نود» را ببینند و لذت ببرند و دغدغه چنین مســائلى را 

نداشته باشند.
  مطمئن باشــید هر کارى از دســتم بر بیاید انجام 
مى دهم تا مردم از برنامه اى کــه روى آنتن مى رود 
لذت ببرند. این تعامل باید باشد و امیدوارم همین اتفاق 
بیافتد و همه دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم 
مردم چند ســاعت پاى تلویزیون بنشــینند و ماهواره 
نبینند و بــا برنامه هایى که حرف دلشــان را مى زنند 

همراه باشند.

سکوت عادل درباره اتفاقات «نود» شکست

فردوسى پور: من و آقاى فروغى مثل هم فکر نمى کنیم

این حســین(ع) کیســت که عالم همه دیوانه  اوست. 
حسین (ع) معناى حقیقى آزادى است آنجا که جز خدا 
نمى بیند.  معناى حقیقى عاشــقى، آنجا که از جان نیز 
در راه معشوق ازلى دست  مى شوید. حسین(ع) معناى 
حقیقى بخشندگى است آنجا که با روى گشاده پذیراى 

حّر است. معناى همه صفات پاك انسانى است و از این 
روست که عالم همه دیوانه اوست.

حسین(ع) در واقعه کربال پرچمدار تاریخ شیعه است. 
شــیعه اى که عادل، فهیم، صبور و اهل توکل و تدبّر 
است و این پرچمدارى محدود به محرم و صفر نمى شود 
از آن روست که گفته اند «کل یوم عاشورا و کل ارض 
کربال». ما زنده به پیام حســین(ع) در روز عاشوراییم 
 «کیست مرا یارى دهد» و آن من؛ آزادى، حق طلبى، 
عدالت و انصاف است. دل ها تا قبل از عاشورا در فراق، 
نسوخته بودند و الله ها در خون ننشسته بودند و آسمان 

سخت نگریسته بود. حســین(ع) راه زندگى است یک 
زندگى بر پایه انسانیت، نجابت، شرافت و آزادگى. از این 
روست که گفته اند «حسین(ع) سفینه النجاه است»؛ 
راه نجات از جهنم هوس ها و آمال پست دنیایى است. 
حسین(ع) روشــنگر یک صراط مستقیم براى ماست. 
نورى که از ازل تا ابد مى تابد. نوبت به ما در این برهه 
تاریخ رسیده است و تاریخ مثل حلقه هاى یک زنجیر 
اســت.  امروز نوبت ماســت. اربعین ما را به میعادگاه 
شیعیان مى خواند. باید دل هایمان را به کربال ببریم که 

اگر نبریم شاید دیگر گرد پاى قافله عشق را هم نبینیم.

اربعین ما را به کربال 
مى خواند

این روزها، برخى از وبسایت ها، به فروشگاه اجساد خشک   
شده حیات وحش تبدیل شده  و تصاویر تأسفبارى که از الشه 

جانوران ارزشمند کشورمان به نمایش گذاشته اند.
عقاب تاالبى بزرگ، عقاب طالیى، عقاب شــاهى، عقاب 

صحرایى، عقاب دم سفید، 
دلیجه، دلیجــه کوچک، 
زنبورخــوار، حواصیــل 
ارغوانــى، تنجــه، اردك 
زنبورخــوار  سرســبز، 
کبوتــر  گلوخرمایــى، 
جنگلى، شــغال، ســمور 
آبى و خرگــوش، برخى از 
جانوران بومى ایران هستند 
که تصاویرى ناراحت کننده 

از الشــه خشک شده شــان را روى این فروشــگاه هاى 
ُمجاز مجازى مى توان مشــاهده کرد.  ســرهنگ جمشید 
محبت خانى، فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت با ابراز 

تأسف از این موضوع به «تســنیم» گفت: هماهنگى ها با 
پلیس فتا در حال انجام است تا اقدامات الزم براى برخورد و در 
صورت لزوم فیلتر شدن سایت هاى منتشرکننده این تصاویر و 
همچنین شناسایى و برخورد قضائى با متخلفان در دست اجرا 
قرار گیرد. وى همچنین از 
رایزنى یگان حفاظت محیط 
زیست با پلیس فتا به منظور 
تشکیل زیرمجموعه اى در 
یگان حفاظت محیط زیست 
خبر داد و گفت: با توجه به 
استفاده قابل توجه متخلفان 
شــکار و صیــد از فضاى 
مجــازى، تصمیــم داریم 
زیرمجموعــه اى در یگان 
حفاظت محیط زیست ایجاد کنیم که رسیدگى به مواردى 
از این دست را بر عهده داشته باشد و دیگر به منظور پیگیرى 

از هر یک از این موارد نیازى به مکاتبه به پلیس فتا نباشد.

حراج گسترده وحوش خشک  شده در فضاى مجازى 
شبکه «ان بى ســى» آمریکا تصاویرى اختصاصى از 
رویارویى قایق هاى تندروى ایرانى با ناو اسکس آمریکا 
که روز جمعه چهــارم آبان در آب هــاى خلیج فارس 
رخ داده منتشــر کرد. در گزارش این ویدئو آمده است؛ 

ناو آمریکایى یک جنگنده 
را براى نظــارت بر اوضاع 
در آســمان منطقه محل 
برخورد به پرواز در مى آورد. 
ایــن گــزارش در ادامــه 
مى گویــد، در حالــى که 
«جوزف ووتل»،  فرمانده 
مقر مرکزى ارتش آمریکا 
در غرب آســیا روى عرشه 
این ناو حضور داشــته و در 

حال تماشــاى اوضاع بوده اســت، قایق ایرانى تا 300 
یاردى ناو آمریکایى نزدیک شده است. 

ژنرال ووتل در این ویدئو مــى گوید که آنها (ایرانى ها) 

داشــتند تالش مى کردند تا بفهمند ما چه کارى داریم 
انجام مى دهیم، تالش مى کردنــد بفهمند چه اتفاقى 
آنجا درحال رخ دادن است. آنها تالش مى کردند (ما را) 

شناسایى کنند. 
در ایــن ویدئــو دیده 
مى شود که ووتل و دیگر 
پرسنل ناو آمریکایى به 
همراه گروه خبرى خود، 
هنگامى که شش قایق 
ایرانى به اسکس نزدیک 
شــده و یکى از آنها در 
مسیر کشتى قرار گرفت 
از عرشه کشتى در حال 

تماشا هستند. 
شبکه «ان بى سى» در گزارش خود مى گوید که ایران با 
این اقدام پیامى به آمریکا و کشتى هایش ارسال کرد که 

آنها کوچک اما سریع و مسلح هستند.

جزئیات جدید از رویارویى قایق ایرانى و ناو آمریکایى 

تساوى پرسپولیس با الســد در تهران و راهیابى این تیم 
ایرانى به فینال آسیا در کنار شادى ایرانیان واکنش هاى 
تلخى هم به دنبال داشته اســت. هارون یشایایى، تهیه 
کننده اى که آثارى همچون «اجاره نشین ها»، «هامون» 
و «ناخدا خورشــید» را در کارنامه داشــته است از جمله 

تماشاگران این بازى در استادیوم آزادى بوده است.
یشایایى در یادداشتى با روایت حضورش در استادیوم به 

انتقاد از الفاظ رکیکى پرداخته که بعد از بازى شنیده است. 
این تهیه کننده مشهور در بخشــى از یادداشتش نوشت: 
«بعد از پایان بازي و ترك صندلی هاي ورزشگاه، نمی دانم 
چرا براي عده اي قلیل تماشاچی محوطه خروجی ورزشگاه 
به میدان بدگویی و جنگ بین خود و سایر تیم هاي ایرانی 
و بازیکنان محبوب آنها بدل شــده بود، باورکردنی نبود 
گروهی افراد بدون در نظر گرفتن انبوه جمعیت بی دلیل 
رکیک ترین کلمات را با یکدیگــر رد و بدل می کردند...! 
بی تردید گواهی می دهم آنچه روز سه شنبه از زبان بعضی 

تماشاچیان شنیدم در تمام عمر تقریباً طوالنی خود از زبان 
هیچیک از "گنده الت"هاي جنوب و شمال شهر تهران 
نشنیده بودم و تعجب کرده بودم که این جوان ها این الفاظ 

رکیک و بی ربط را از کجا یاد گرفته اند...!
می دانم که در بیشــتر میدان هاي بازي فوتبال در جهان، 
بین طرفداران تیم هاي مختلف جر و بحث  فراوان و گاهی 
برخورد فیزیکی هم اتفاق می افتد ولی یقین دارم که در 
هیچ جاي دنیاي فوتبال این الفاظ رکیک و بی در و پیکر و 

بی مناسبت از زبان تماشاچیان به گوش نمی رسد.»

فراتر از گنده الت ها!

محیا حمزه
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رفع تصرف1000هکتار از حریم 
سد زاینده رود 

محمود چیتیان،  مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفت: در 
19 ماهه اخیر، در راستاى حفظ و حراست از منابع آبى، 
بالغ بر 1000 هکتار رفع تصرف از تجاوزات به حریم 

دریاچه سد زاینده رود انجام شد.

میانگین23درصدى هدر رفت 
آب در شبکه روستایى اردستان 
مدیر امور آب و فاضالب روســتایى اردستان گفت: 
میانگین هدر رفت آب در شبکه آبرسانى روستایى این 

شهرستان، نزدیک به 23 درصد مى باشد.
رضا دهقانى بیان کرد: براى تعویض 80 کیلومتر شبکه 
فرسوده در 15 روستاى شهرستان اردستان، نیاز به افزون 
بر 15 میلیارد ریال اعتبار است که در صورت تخصیص، 

عملیات تعویض انجام خواهد شد. 

کاشان، میزبان جشنواره 
بین المللى کتاب کودك 

نخستین جشنواره بین المللى کتاب کودك و نوجوان 
کاشان 22 آذر امسال به مدت سه روز در این شهرستان 

برگزار خواهد شد.
دبیر این جشــنواره گفت: دربخش نخســت جشنواره، 
کتاب هاى گروه ســنى کودك و نوجوان شامل تألیف و 
ترجمه با موضوع آب داورى مى شود.اکبر رضوانیان بیان 
کرد: محدودیتى در این بخش از نظر شمار آثار ارسالى وجود 
ندارد و همه کتاب هاى داستانى و غیر داستانى انتشار یافته 
از سال 90 تا کنون، مى توانند در این رقابت شرکت داشته 

باشند.وى مهلت ارسال آثار را پایان آبان ماه اعالم کرد.

کوه کرکس ثبت ملى مى شود
مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
نطنز گفت: رشته کوه کرکس که قله آن در شهرستان نطنز 
قرار دارد، به نام«کرکس نطنز» ثبت ملى مى شود. حسین 
یزدانمهر اظهارکرد: قله کرکس که در محدوده شهرستان 
نطنز واقع شده و با ارتفاع 3895 متر از سطح دریا خودنمایى 

مى کند و ثبت ملى مى شود. 

 تکمیل آسفالت معابر روستایى 
باغبادران

براى تکمیل آســفالت معابر روســتایى پارك ساحلى و 
آرامستان بخش باغبادران بیش از 30 میلیارد ریال هزینه 
شده است. حاجعلى محمدى، بخشدار باغبادران به وجود 
بیش از 40 روستا در این بخش اشاره کرد و گفت: براى 
تکمیل آسفالت معابر روستایى پارك ساحلى و آرامستان 
در این بخش، افزون بر 30 میلیارد ریال هزینه شده است.

واکسیناسیون سگ هاى 
مشکوك به هارى در مبارکه

 محمد سلیمانى پور، رئیس شــبکه دامپزشکى مبارکه 
گفت: پس از آنکه نتیجه نمونه بردارى از سگ مشکوك به 
بیمارى هارى در شهرستان مبارکه از سوى انستیتو پاستور 
ایران مثبت اعالم شد، واکسیناسیون سگ هاى صاحب دار 

تا شعاع 3 کیلومترى در دستور کار این شبکه قرار گرفت.

افزایش9درصدى حق الزحمه 
مداحان و قاریان باغ رضوان 

حق الزحمه مداحان و قاریان باغ رضوان با رأى اعضاى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان 9 درصد افزایش 

یافت.
 رضا جعفریان فر، مدیرعامل سازمان آرامستان هاى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه تمام قاریان  و مداحان 
فعال در سازمان آرامستان ها پس از آموزش و گزینش 
به کارگیرى مى شــوند، اظهار کرد: بــراى این امر،

 آزمــون بــا حضــور 200 متقاضى برگزار شــد که 
درنهایت 120 نفر قبول شــدند و این 120 نفر بعد از 
گذراندن دوره هاى آموزشى، سطح بندى و به کارگیرى 

شدند.

خبر

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: اکیپ هاى حمل و نقل جاده اى اصفهان در سه مرز 
مهران، شــلمچه و چذابه براى خدمت رسانى به زائران 

اربعین مستقر هستند.
مهدى خضرى در ارتباط با اقدامات صورت گرفته براى 
بازگشت مسافران اربعین اظهارکرد: در حوزه راهدارى 
و ایمن ســازى ناوگان عمومى اقداماتى صورت گرفته 
تا مســافران اربعین حین بازگشــت از ناوگان حمل و 
نقل عمومى براى رســیدن به مقصد اســتفاده کنند.
وى ادامه داد: امســال با توجه به اینکــه پیش فروش 
بلیت ها را از 20 مهر ماه شــروع کردیم، مسافران براى 

بازگشــت برنامه ریزى بهترى انجام دادنــد و تاکنون 
مشکلى براى زائران پیش نیامده است.

خضرى با بیان اینکه اگر زائــران از ناوگان حمل و نقل 
عمومى استفاده کنند، باعث کاهش تصادفات مى شود، 
افزود: مسئوالن تاکنون بارها از مسافران خواسته اند که 
از وسایل نقلیه شخصى براى رفت و آمد استفاده نکنند، 
چراکه به دلیل حضور زائران در راهپیمایى و خستگى راه، 
استفاده از وسایل نقلیه شخصى خطراتى را به همراه دارد.

وى گفت: اکیپ هاى حمل و نقل جاده اى از هفته پیش 
در مرزهاى مهران، شلمچه و چذابه مستقر شده اند تا اگر 

مشکلى براى زائران پیش آمد، رفع کنند.

633 زن معتاد در مراکز ترك اعتیاد بهزیستى اصفهان 
بهبود یافتند.

معــاون پیشــگیرى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان گفــت: از ابتداى امســال تاکنــون 366زن 
معتــاد با مراجعــه بــه مراکــز اقامتى کوتــاه مدت
 و 267نفر نیز در مراکز سرپایى بهزیستى استان درمان 

شدند. 
محمدســعید محمدى از افزایــش میــزان اعتماد و 
مراجعه معتادان به مراکز بهزیســتى اســتان با اطالع 
رســانى مســئوالن در چند ســال گذشــته خبر داد 
و افــزود: در ایــن اســتان،  بیــش از 55 مرکــز 

درمانــى ســرپایى و 57 مرکــز اقامتــى  تــرك 
فعالیــت  بهزیســتى  پوشــش  تحــت  اعتیــاد، 

مى کنند. 
وى گفت: همچنین ســه مرکز اقامتى بهبود بازتوانى 
و یــک مرکــز اجتماعــى درمان مــدار ویــژه زنان 
معتاد در بهزیستى استان اصفهان به مراجعه کنندگان 

خدمات ارائه مى دهد. 
وى افــزود: پارســال 49هــزار و 452معتــاد براى 
درمان به مراکز بهزیســتى اســتان مراجعه کردند که 
هزار و 107نفــر از این افــراد را زنان معتاد تشــکیل 

مى دادند.

بهبودى 633 زن معتاد 
در اصفهان

استقرار اکیپ هاى حمل و نقل 
جاده اى اصفهان در 3 مرز کشور

مدیر شهرك ها و نواحى صنعتى منطقه جنوب 
استان اصفهان با بیان اینکه از دو هفته گذشته 
اقدامات نهایى و فراینــد تحویل خطوط فیبر 
نورى از فاز 3 شــهرك رازى شــهرضا آغاز 
شده اســت، گفت: بعد از تکمیل این مرحله، 
عملیــات واگــذارى فازهاى یــک و2 انجام 

مى شود.
مرتضى شفیعى با بیان اینکه شهرك صنعتى 
رازى 1500 هکتار مساحت دارد، تصریح کرد: 
در حال حاضر شــرکت هاى صنعتى در 980 

هکتار از این شهرك مستقر شده اند. 

فرماندار شهرضا از برگزارى جشنواره انار این شهرستان در روزهاى آینده خبر داد.
على اصغر رفیعى نژاد تصریح کرد: انار شهرضا یکى از محصوالت منحصر به فرد و خاص این شهرستان است که به 
ویژه در روستاى «امامزاده شاه سید على اکبر(ع)» به خوبى پرورش مى یابد. وى اضافه کرد: دهیارى روستاى امامزاده 
شاه سید على اکبر(ع) براى حفظ اصالت انار این روستا و همچنین جایگاه اختصاصى این محصول، اقداماتى انجام 

داده که از جمله آنها، برنامه ریزى براى برگزارى «جشنواره انار» است.

تجمع جمعى از کشاورزان نجف آباد در اعتراض 
به رعایت نشــدن حقابه آنهــا از زاینده رود، 
در حالى وارد سومین روز خود شد که مدیر اداره 
منابع آب شهرستان از بررسى این موضوع در 
جلسه شوراى حوضه آبریز زاینده رود در اواسط 

ماه جارى خبر داد.
محمد خلجى اظهار کرد: محور اصلى اعتراض 
کشــاورزان، موضوع تخصیص آب به کشت 
پاییزه است که در این باره شوراى حوضه آبریز 
زاینده رود که اواســط آبان ماه سال جارى با 
حضور وزیر نیرو و نمایندگان دســتگاه هاى 
مختلف از جمله جهاد کشاورزى، محیط زیست 
و نمایندگان کشاورزان تشــکیل خواهد شد، 

تصمیم گیرى مى کند.

عضوشوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: فرونشست 
بــراى اجــراى پروژه هــاى زیرزمینــى اصفهان به 
ویژه قطار شــهرى و فاضالب، امــرى تهدید کننده

 است. امیراحمد زندآور با بیان اینکه از همه دستگاه ها 
انتظار مى رود نســبت به پدافند غیرعامل توجه داشته 
باشند، اظهار کرد: باید در همه پروژه هاى شهرى به ویژه 
پروژه هاى بزرگ همچون خط 2قطار شــهرى، سالن 
همایش ها، رینگ چهارم ترافیکى و... اســتانداردهاى 

پدافند غیرعامل رعایت شود.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس اســتان 
اصفهان گفــت: 1400 ویــزاى جعلى صادر 
شــده براى زائران اربعین در اصفهان کشف

 شد.
محمد حســن جهانگیرى با بیــان اینکه در 
بازرســى هاى صورت گرفته، هشــت مرکز 
غیرقانونــى در خصوص صــدور گذرنامه در 
اصفهان شناسایى شده اســت، ادامه داد: این 
مراکز پلمب شده و متهمان آن نیز به دستگاه 

قضائى معرفى شده اند.

مدیر اداره انهار و مادى هاى شــهردارى اصفهان گفت: 
از مجموع 320 کیلومتر مادى شــهر اصفهان، تاکنون 
80درصد مادى هاى اصلى ساماندهى شده و بقیه تا دو 

سال آینده تکمیل مى شود.
جالل عمرانى با بیان اینکه از ابتداى سال 76 شهردارى 
اصفهان به فکر احیا و ساماندهى مادى هاى شهر افتاد، 
گفت: هدف از ســاماندهى مادى ها، زنده نگه داشــتن 
شریان هاى حیاتى شهر اصفهان، ایجاد پارك هاى خطى 
و عبور مادى ها، همچنان به صورت رگ هاى حیاتى از دل 

محالت شهر اصفهان است.
عمرانى با بیان اینکه هر سال درحدود ده میلیارد تومان 
بودجه براى ســاماندهى مادى هاى شــهر اختصاص 

مى یابد، افزود: تا قبل از ساماندهى مادى ها، براى ساکنان 
اطراف آن حتى نظافت مادى ها اهمیت چندانى نداشت، 
اما با ساماندهى و اقداماتى مانند ساخت پل هاى جدید و از 
بین بردن عناصر مخروبه، مردم نیز دغدغه حفظ تمیزى 

مادى ها را پیدا کردند.

عضو شــوراى اســالمى شــهر شــهرضا گفت: 
یکى از مهمترین نیازهاى شهرســتان در مدیریت 
بحران، تشــکیل بانک اطالعاتى مناطق حادثه خیر 

و امکانات امدادى موجود در هر محل است.
مهدى صالح پور با بیان اینکه ســاختمان  ســازى 
غیرمجــاز در حاشــیه مســیل ها، احتمــال وقوع 
حــوادث را افزایــش داده اســت، تصریــح کرد: 
ایــن ســاخت و ســازها به وســیله کســانى که 
غیر مجــاز و بــدون اطــالع شــهردارى و اداره 
جهاد کشاورزى اقدام به ساخت و ساز مى کنند، ایجاد 

شده است.
وى ادامه داد: اگر در مراحل صدور اســناد مالکیت 
سازه هاى حریم رودخانه ها مشکلى ایجاد شود، صدور 
مجوز شهردارى مشروط به اخذ استعالم از اداره آب 
منطقه اى است؛ بنابراین الزم است شهروندان قبل 
از هر اقدامى براى ساخت بنا، با کارشناسان مربوط 

مشورت کنند.

 معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: 124 حلقه از 214 حلقه چاهى که براى 
تأمین آب آشامیدنى در اســتان اصفهان به کار گرفته 

مى شد، خشک شــده و میزان آبدهى مجموع آنها به 
حدود نصف و به 750 لیتر در ثانیه تقلیل پیدا کرده است.

ناصر اکبرى افزود: وضعیت منابع آبى اصفهان مطلوب 

نیست و تمامى شهروندان باید باز هم مصرف بهینه را 
در برنامه خود داشته باشند.

وى با بیان اینکه با ساز و کار فعلى نمى توان براى آینده 

امیدوار بود، اظهارکرد: اصالح تعرفه ها، بازچرخانى آب 
و استفاده از پساب، از مهمترین رویکردهایى است که 
مى توان بخشى از مشکالت و کمبودهاى آبى را حل کرد.
معاون آبفاى استان اصفهان ادامه داد: استان اصفهان 
در زمینه اجراى طرح هاى مختلف تصفیه پساب، برنامه 
ریزى هاى جامع داشته است و براى ارتقاى کیفى این 
پساب نیز برنامه ها و طرح هاى تخصصى ویژه اى در 

دستور کار قرار دارد. 
وى اصالح ساختار ساختمان ها به گونه اى که بتوان در 
آنها، آب را به دفعات استفاده کرد، مهم دانست و گفت: 
در بسیارى از ساختمان ها مى توان براى استفاده هایى 
نظیر آبیارى باغچه ها از آب استفاده شده(خاکسترى) 

بهره برد. 
اکبرى افزود: پایش فشــار و کنترل فشــار در شبکه 
آبرسانى، از جمله طرح هاى بنیادین است که اصفهان 
در آن در کشور پیشتاز بوده است و مدیریت توزیع آب و 
کم و زیاد کردن هوشمند و خودکار فشار، ضمن توزیع 
عادالنه آب مى تواند نقش کلیدى در سنجش تغییرات 

مصرف در مناطق مختلف داشته باشد. 
معاون آبفاى اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه در 
اســتان اصفهان میــزان هدررفــت آب در شــبکه 
آبرســانى از متوســط کشــورى کمتر اســت، گفت: 
این شــاخص در کشــور 16 درصد و در اصفهان 13 

درصد است. 
وى با اشــاره به اینکه رودخانه زاینده رود آب 56 شهر 
و 300 روســتا را تأمین مى کند، بر ضرورت حفظ این 

رود تأکید کرد.

اما و اگرهاى جدید درباره تأمین آب آشامیدنى

چاه هاى اصفهان یکى یکى خشک مى شوند

تجمع اعتراضى کشاورزان
 در نجف آباد

1400 ویزاى جعلى اربعین 
کشف شد

تکمیل فیبر نورى فاز 3 
شهرك رازى 

ضرورت تهیه بانک اطالعات 
مناطق حادثه خیز در  شهرضا

تهدید فرونشست 
در  پروژه هاى زیرزمینى شهر 

ساماندهى مادى هاى اصلى شهر تا 2 سال آینده 

مدیر اجرایى شــرکت پلى اکریل ایران با اشاره 
به 760میلیارد تومــان بدهى و زیان انباشــته 
ایــن کارخانــه گفــت: واردات 80درصــدى 
مواد اولیه 1400 واحد نساجى کشور، این کارخانه 
را با هفت واحد  زیر مجموعه به مدت دوسال به 

تعطیلى کشاند. 
محســن رجایى با بیان اینکه با همت و تالش 
مدیران اجرایى و ایثار کارگران با دریافت نکردن 
18ماه حقوق فعالیت کارخانه دوباره از سرگرفته 
شــد، افزود: پنج واحد از هفت واحد کارخانه در 
حال تولید اســت و روزانه در چهار شیفت کارى 
107ُتن الیاف بریده شــده، 90ُتــن نخ و 80ُتن 

استیپل تولید مى شود.
وى با اشــاره بــه تحریــم کشــورمان براى 
تعمیــر و تأمیــن قطعــات کارخانه به وســیله 
آمریــکا و کشــورهاى اروپایــى گفــت: 
متخصصــان ایــن کارخانــه بســیارى از 
قطعــات را بــا یــک دهــم قیمــت خارجى

بومى سازى کردند.
 ECN رجایى افــزود: بــا تحریم مــواد اولیه
وارداتى، خطوط تولید متوقف شد اما با مهندسى 
معکوس متخصصان کارخانه، چرخه تولید جدید 
را با الیاف ضایعاتى بازار وطى کردن فرایندهایى 
روى آنها، مــواد اولیه را تأمیــن و تولید را آغاز 

کردند.
وى گفــت: بــا رفــع موانــع تولیــد همچون 
رفع قوانین دســت و پاگیــر ادارى، ســرمایه 
در گــردش، اعتمــاد تولیدکننــدگان داخلــى
و تأمیــن ارز مــورد نیــاز و مــواد اولیــه

مى توانند با 100 درصــد ظرفیت کارخانه تولید 
کنند. 

بازگشت دوباره پلى اکریل 
در مسیر تولید

با اجراى قانون منع به کارگیرى بازنشستگان و پایان 
زمان حضور محسن مهرعلیزاده در اصفهان به عنوان 
استاندار، این اســتان کمتر از یک هفته دیگر استاندار 

جدید خود را مى شناسد. 
اســامى بســیارى به عنوان گزینه هاى مطرح براى 
استاندارى اصفهان مطرح مى شود اما هنوز از هیچیک 
از این اسامى به عنوان گزینه نهایى یا رسمى نام برده 
نمى شود. حجت االسالم والمســلمین احمد سالک، 
نماینده اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
مباحثى مختلف مطرح اســت ولى هنوز به گزینه اى 
که مورد توجه اکثر نمایندگان باشــد، نرسیده ایم اما 

بررسى ها ادامه دارد.
با این حال از برخى اسامى به عنوان گزینه هاى احتمالى 
براى استاندارى اصفهان نام برده مى شود که در ادامه 

تعدادى از این اسامى آورده شده است.
***

براســاس شــنیده ها، محمدعلى شــجاعى، معاون 

هماهنگى اموراقتصادى و توســعه منابع استاندارى 
اصفهان از گزینه هــاى مطرح براى تصدى پســت 
اســتاندارى اصفهان است. شــجاعى که پیش از این 
سابقه ریاست فدراســیون تیراندازى با کمان را نیز در 
کارنامه داشته، همراه با مهرعلیزاده به اصفهان آمد و 
گفته مى شود از گزینه هایى است که براى استاندارى 

اصفهان مورد حمایت مهرعلیزاده است.
شجاعى مدتى است در بســیارى از جلسات و دیدارها 
به عنوان نماینده استاندار حضور دارد که شائبه مطرح 
بودن وى به عنوان گزینه اســتاندارى را بیش از پیش 

تقویت کرده است.
***

ایوب درویشــى که اصالتًا اهل اســتان ایالم است، 
هم اکنون تصدى معاونت هماهنگى امور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندارى ایالم را به عهده دارد. از وى نیز 
در گوشه و کنار به عنوان یکى از نام هاى موردنظر براى 

استاندارى اصفهان یاد مى شود.

2گزینه اصلى استاندارى اصفهان بعد از مهرعلیزاده

برگزارى جشنواره انار در شهرضا 

معاون پژوهشى جهاد دانشگاهى واحد اصفهان گفت: 
فرصت ها و طرح هاى اشــتغالزایى و توسعه اقتصادى 
50 روستا در هفت شهرستان اســتان توسط این مرکز 

شناسایى شده است.
مهدى ژیــان پور افزود: ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزى اســتان اصفهان بررســى و تصویب طرح هاى 
توســعه اقتصــادى و اشــتغالزایى 122 روســتا را به 
دانشــگاه و جهــاد دانشــگاهى واحــد اصفهــان 
بــه عنــوان مشــاوران طــرح واگــذار شــده

است.
وى بــا بیــان اینکــه کار مطالعاتــى 50 روســتا به 

جهاد دانشــگاهى واحد اصفهان واگذار شــد، افزود: 
این روســتاها در هفت دهســتان در شهرستان هاى 
سمیرم، شــهرضا، دهاقان، کاشــان، نطنز، اردستان و 
گلپایگان مورد بررســى محققان جهاد دانشگاهى قرار 

گرفتند.
ژیانپــور هــدف از اجــراى این طــرح را شناســایى 
فرصت هاى اشتغالزایى در روســتاها و معرفى آنها به 
ســازمان مدیریت و برنامه ریــزى و اداره کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعى بــراى ایجاد زمینــه هاى الزم 
و پرداخــت تســهیالت مالــى مــورد نیــاز عنوان

کرد. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
امامزاده هــاى اســتان اصفهان میزبان عــزاداران و 

دسته جات در اربعین حسینى است.
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى اظهارکرد: 
عزادارى اربعین حســینى در تمام امامزاده هاى مطرح 
استان اصفهان و شهرســتان ها به صورت ویژه برگزار 
خواهد شــد و کاروان ها و دســته هاى تعزیه نیز براى 
روز اربعین مراسم هایى را در سطح شهرهاى مختلف 

خواهند داشت.
وى ادامــه داد: در امامزاده هالل(ع) شهرســتان آران 
و بیدگل، مشهد اردهال شهرســتان کاشان، امامزاده 
ســید محمد(ع) شهرســتان خمینى شــهر، امامزاده 
داود(ع) در شهرســتان خــور و امامــزاده زینبه(س) 
اصفهان مراســم هاى روز اربعین در نظر گرفته شده 

است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان 
اینکه برنامه ویــژه اى در امامزاده جعفــر(ع) در نظر 
گرفته شده است، گفت: از 8 صبح تا غروب آفتاب برنامه 

تعزیه خوانى در امامــزاده جعفر اجرا مى شــود و نماز 
ظهــر و عصر توســط نماینــده ولى فقیه در اســتان 
اصفهــان، آیــت ا... طباطبایى نــژاد اقامــه خواهد

 شد.
وى افزود: در ادامه این برنامه هــا حضور هیئت هاى 
مختلف و پذیرایى از آنها را در برنامه ها خواهیم داشت.

شناسایى فرصت هاى اشتغالزایى در 50 روستا

میزبانى امامزادگان اصفهان از عزاداران و دسته جات 
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فیلمبردارى مجموعه تلویزیونى «خانواده دکتر 
ماهان» به تهیه کنندگى بهــروز خوش رزم و 
کارگردانى راما قویدل و على محمد قاســمى 

به پایان رسید.
بهروز خوش رزم، تهیه کننــده این مجموعه 
ضمن اعالم خبر پایان تصویربردارى اظهار کرد: 
به زودى تدوین «خانواده دکتر ماهان» توسط 
حسین غضنفرى آغاز مى شود و تالش مى کنیم 
تدوین، آهنگسازى و صداگذارى این مجموعه 

نیز تا پایان سال به اتمام برسد.
آخرین لوکیشــن این مجموعه منطقه شیرگاه 
در اســتان مازندران و جنگل هــاى لفور بوده 

است. موضوع «خانواده دکتر ماهان» حفاظت 
از محیط زیســت، حمایت از حقوق حیوانات و 

حضور نوجوانان در زندگى و جامعه است.
«خانــواده دکتــر ماهان» نوشــته نســیم 
ُخراشــادى زاده اســت و امین زندگانى، الله 
اسکندرى، شیوا ابراهیمى، ارسطو خوش رزم، 
بهرام شاه محمدلو، ســعید امیرسلیمانى، رؤیا 
افشار، شهروز ابراهیمى، فریده دریامج، به همراه 
کیمیا حسینى، عرفان برزین و ژیار محمدزاده 
(بازیگــران خردســال) بازیگــران مجموعه 
تلویزیونى «خانواده دکتر ماهان» هســتند که 

در تهران جلوى دوربین رفتند.

«خانواده دکتر ماهان»  داستانى است در ستایش 
زندگى و خوشــبختى خانوادگى؛ داستانى که 
مخاطبش را به ساده زیستى داوطلبانه دعوت 
مى کند؛ ایــن مجموعه روایتگــر نگاهى تازه 
و الهام بخش براى تشــویق جســارت تغییر و 
شکستن عادت هایى اســت که انسان امروز را 

تنهاتر از همیشه، خسته و ملول کرده است.
از منظــر دکتر ماهان زندگى یــک راه نرفته و 
ناشناخته است از همین رو امیر عطش و التهابى 
دارد تا همسر و فرزندان نوجوانش را با خود در 
ماجراجویى شــنیدن نواى اسرارآمیز طبیعت و 

پاسدارى از زیست بوم همراه کند.

فیلم ســینمایى «رؤیاى ســهراب» به 
کارگردانى و تهیه کنندگى على قوى تن 
با تکمیل سکانس هاى باقیمانده فیلم، 
با شروع مراحل فنى براى حضور در سى 
و هفتمین جشنواره فجر آماده مى شود.

على قــوى تــن، کارگــردان و 
تهیه کننده فیلم ســینمایى 

ســهراب»  «رؤیــاى 
در ارتبــاط بــا آخرین 
وضعیت ایــن فیلم 
سینمایى در گفتگو 
با «صبــا» عنوان 
کرد: در حال حاضر 
هــاى  ســکانس 

باقیمانــده از فیلم را 
فیلمبــردارى مى کنیم 

و فاز دوم ســکانس هاى 
باقیمانده فیلم آغاز شده است.

وى در ارتباط با شروع مراحل فنى فیلم 
نیز افزود: مراحل فنــى فیلم هنوز آغاز 
نشــده و تمام دغدغه ما تکمیل کردن 
کسرى هاى پروژه است و در هفته هاى 

آینده مراحل فنى فیلم آغاز مى شود و به 
مدت یک ماه به طول مى انجامد.

قوى تن در خصوص حضور در جشنواره فجر نیز افزود: قطعاً براى حضور در جشنواره فجر ثبت نام خواهیم کرد و اگر فیلم انتخاب شود در این 
جشنواره حضور خواهیم داشت.

 گفتنى است؛ «رؤیاى سهراب» زندگى شاعر بزرگ ایران سهراب سپهرى را روایت مى کند و على قوى تن، در این اثر شاعرانه  که خود در 
نقش سهراب سپهرى ظاهر شده از بازیگران حرفه اى سینما بهره برده است.

 بهاره کیان افشار، مهدى سلطانى، الله اسکندرى، ترالن پروانه، ابوالفضل میرى، مینا جعفر زاده، محمد برسوزیان، فروغ امجدى، حسین 
محمدیان، غزاله اکرمى، حسن علیرضایى، داود خلیلى، شادى عزیزى، مرتضى مرتضایی، فاطمه کرمپور، مهرداد داورى، سمیه  آقایى، ریحانه 

بابارضایی و... بازیگران این فیلم سینمایى هستند.  

رضا رشیدپور، مجرى برنامه «حاال خورشــید»، بار دیگر براى دعوت از یکى از 
مهمانان برنامه اش، مجبور به عذرخواهى شــد؛ هرچند به نظر مى رسد این بار 

ماجرا به این سادگى به پایان نرسد.
محمد حســین پور، معروف به دکتر سایان که فروردین 97 
مهمان برنامه صبحگاهى «حاال خورشید» شده بود، اینک 
با طرح ادعا هایى کذب و جنجالى در فضاى مجازى، به 

دردسر تازه رضا رشیدپور تبدیل شده است.
حســین پور که با عنوان نویسنده بزرگ ترین دایره 
المعارف دنیا و خالق یک ســبک ورزشى معرفى 
شــده بود تا به عنوان مهمان در استودیو «حاال 
خورشــید» و روى آنتن شبکه 3 حاضر شود، این 
روز ها بخاطر ادعا هاى کذبش، در فضاى مجازى 

خبرساز شده است.
به همین دلیل، رضا رشــیدپور در یک توییت براى اینکه 
در دعــوت از این مهمان دقت کافى صورت نگرفته اســت، 

عذرخواهى کرد. او توییت کرده است:
«در بیش از 600 برنامه «حاال خورشید» که ساخته ام، براى 
دعوت از حدود ســه مهمان دقت کافى صورت نگرفته، 
هرچند که این خطــا کمتر از نیم درصد اســت و حضور 
اشخاص در رســانه ملى اســتعالم خاص دارد اما الزم 
مى دانم به عنوان تهیه کننده برنامه رســماً  و صمیمانه 

عذرخواهى کنم.»

ماجراى جنجالى تغییر پایان بندى سریال «دلدادگان» همچنان ادامه دارد. بعد از آنکه پانته آ 
بهرام یکى از بازیگران اصلى این سریال بخاطر آنچه بدقولى صداوسیما خواند، حاضر 
نشد در قسمت آخر آن، که پنج شنبه هفته پیش پخش شد جلوى دوربین برود، 
روزنامه هاى صبح روز شنبه انتقادات فراوانى را، هم متوجه او و هم متوجه 
پایان بندى تغییر پیدا کرده «دلــدادگان» کردند. به همین دلیل هم 
عصر همان روز، عوامل تولید سریال از جمله تهیه کننده و کارگردان 

خبرنگاران را فرا خواندند تا درباره این ماجرا بیشتر توضیح دهند.
در این نشست خبرى که پانته آ بهرام غایب اصلى آن بود، ایرج 
محمدى، تهیه کننده سریال «دلدادگان» با اشاره به اینکه  در 
پایان سریال قرار بود «افسانه» مقابل «هاتف» قرار بگیرد 
اما او نیامد و ما بدون «افســانه» سکانس هاى آخر 
را گرفتیم، خاطر نشــان کرد: پایان بندى ما این بود 
که «افسانه» دستگیر مى شــود و ادامه ماجرا را پى 
مى گیریم. وى گفت: با ترك خانم بهرام شاید سریال 
«دلدادگان» از نظر روایت داســتانى لطمه خورده 
باشد اما مضمونى نه. محمدى افزود: دو سه بار هادى 
[کارگردان مجموعه] و کایدان [نویسنده مجموعه] 
با او صحبت کردند و حتى با دسته گل به منزلشان 
رفتیم اما او نپذیرفت. حتى دو بار صحنه تصادف را 
تکرار کردیم اما خانم بهرام نیامد. ما براى او احترام 
قائلیم اما دیگر نتوانســتیم پروژه را تعطیل کنیم، 

چراکه دوستان دیگر با پروژه هاى دیگر قرارداد داشتند.
منوچهر هادى، کارگردان این سریال هم در این نشست گفت: خانم بهرام دو ماه با ما کار کرد. 
موقعى که محمدى به او پول داد، گفتیم شما تنها فردى هستید که تا االن بخش زیادى از 
پولتان را گرفته اید اما او گفت من باقى پولم را مى خواهم وگرنه ادامه نخواهم داد. وى با بیان 
اینکه اگر خانم بهرام مى آمد واقعاً پایان سریال ما چیز دیگرى مى شد، افزود: یادم هست آقاى 
محمدى چک هایش را هم نوشت و داد اما خانم بهرام گفت من نقد مى خواهم و در آخر به 
آقاى محمدى گفتم اگر خانم بهرام بیاید هم من دیگر نخواهم آمد. او مبلغ قراردادش را 15 
روز جلوتر گرفت و دو چک دیگر هم قرار بود دریافت کند که توضیح دادم. خانم بهرام باید 

بیاید و از مردم عذرخواهى کند.

سیستم برده دارى!
به فاصله چند ساعت بعد از انتشار مشروح این نشست خبرى در خبرگزارى ها، پانته آ بهرام در 
گفتگو با خبرگزارى «ایرنا»، روایت خودش از ماجرا را توضیح داد. این بازیگر مشهور سریال 
«دلدادگان» گفت: قرارداد سریال «دلدادگان» با من خردادماه سال گذشته بسته شد و به 
من گفتند ممکن است کمى دیرتر از شــهریور جلوى دوربین بروم اما در تعهد این قرارداد 
هستم و به محض اینکه نیاز به حضورم در سریال بود، باید حاضر مى شدم که این پروسه تا 

دى ماه طول کشید.
بهرام افزود: بنابراین در این نوع قراردادها تهیه کننده نیز به بازیگر متعهد است که اگر کار هم 
انجام نشد، بخشى از دستمزد پرداخت شود اما این دوستان بدقولى کردند و مدت ها من کار 
نمى کردم اما دریافتى هم نداشتم بنابراین فهمیدم این پروژه از جمله کارهایى است که براى 

دریافت دستمزد که در واقع حق خودمان است، باید به فشار متوسل بشویم.
وى گفت: قرارداد من بهمن ماه 96 باید تمام مى شد اما تا اردیبهشت 97 تمدید کردم و حتى 

در قرارداد جدید مى توانستم با توجه به افزایش قیمت دالر و تورم، مبلغ را بیشتر کنم اما باز این 
کار را نکردم منتها این بار در قرارداد ذکر کردم که بازى در بخش پایانى کار منوط به تسویه 

حساب است و تمام قراردادها براى اثبات این مدعى موجود است.
بازیگر فیلم سینمایى «کوچه بى نام» افزود: قرارداد من اردیبهشت ماه تمام شد و همچنان 
بخش زیادى از دستمزدم را دریافت نکرده بودم، تهیه کننده مى گفت تلویزیون پول نداده من 
هم پول ندارم. در ادامه به تهیه کننده گفتم از آنجا که از قبل هم گفته بودم خرداد امسال یک 
سفر کارى دارم (که این سفر از یکسال پیش برنامه ریزى شده بود و امکان تعویق نداشت) و 
هفت روز نیستم اجازه بدهید از سفر برگردم و بعد، بخش پایانى کار را تصویربردارى مى کنیم.

بهرام گفت: تهیه کننده اول با ســفر من مخالفت کرد که من اعالم کردم ســفر از پیش، 
برنامه ریزى شده و باید بروم و شما هم تا تیرماه فیلمبرداى دارید بنابراین به بخش پایانى 

خواهم رسید که در جوابم گفتند ممکن است نشود.
وى ادامه داد: درحالى که روز دوشنبه از سفر برگشتم، این دوستان روز شنبه فیلمبردارى کرده 
بودند و اگر واقعاً مى خواستند من باشم دو روز تأمل مى کردند که نکردند و من هم هیچ وقت 

نفهمیدم چرا  اما با تمام بدقولى هاى مالى باز هم حاضر به همکارى بودم. 
بازیگر سریال «تعبیر وارونه یک رؤیا» با اشــاره به اینکه یک هجمه اى از سمت دوستان 
آمده است، خاطرنشان کرد: سیستم صدا و سیما تبدیل به یک سیستم برده دارى شده است 
و بسیارى از همکاران من اساساً درآمدشان از همین صدا و سیماست و گروه دیگر هم صدا و 
سیما برایشان پایگاهى است که همیشه باید بتوانند به آن برگردند و این پایگاه را براى خود 

حفظ کنند بنابراین طبیعى  است که پشت سازمان بایستند.
بهرام با بیان اینکه االن آبان ماه است و او همچنان از این سریال طلبکار است، خاطرنشان 
کرد: من به عنوان یک بازیگر گزیده کار و کم کار، گاهى ممکن است چند سال بیکار باشم و 

شاید قرار باشد با دستمزد همین سریال زندگى کنم.

توضیحات جداگانه عوامل و بازیگر اصلى سریال «دلدادگان» درباره پایان این مجموعه جنجالى
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مهمان جنجالى «حاال خورشید» 
دردسرساز شد! 

خیز «سهراب»  براى رسیدن به جشنواره فجر سلیمانى،  پایان واقعى «التارى» را لو داد

 امین زندگانى با 
«خانواده دکتر ماهان» 
به تلویزیون مى آید

فیلم سینمایى «ســالم علیکم حاج آقا» در حال 
حاضر در مراحل فنى قــرار دارد و به زودى آماده 

نمایش مى شود.
تدوین فیلم سینمایى «ســالم علیکم حاج آقا» 
(چشمان فرشته) به نویسندگى و کارگردانى حسین 
تبریزى هم  اکنون توســط روزبه کلباسى در حال 
انجام است و به زودى به پایان مى رسد. ظرف چند 
روز آینده و با اتمام تدوین، محمود موسوى نژاد نیز 

صداگذارى این فیلم را آغاز مى کند.
فیلمبردارى این فیلم دو هفته پیش و پس از حدود 
40 جلسه با حضور اکثر بازیگران در لوکیشنى واقع 

در خیابان سهروردى تهران به پایان رسید.
حمید گــودرزى، لیال اوتادى، علــى صادقى، رز 
رضــوى، زهرا جهرمى، سوســن پــرور، ارژنگ 
امیرفضلــى، مهران رجبــى، بیتا عالمــى، امین 
چنارانى، على بنایى، اشــکان قاســمى، شــیوا 
خسرومهر، زهره حمیدى، بهشاد مختارى، سعیده 
عرب، فاطمه شــکرى، بهنوش بختیارى، مریم 
کاویانى، محمدرضا شــریفى نیا، پوریا پورسرخ، 
همراه با هنرمند خردسال هلیا آهنگرى در این فیلم 

سینمایى به ایفاى نقش پرداخته اند.

تهیه کننده فیلم سینمایى حضرت خدیجه (س) گفت 
داود میرباقرى کارگردانى این اثر را برعهده نخواهد 
داشت اما براساس برخى شنیده ها براى ساخت این 

فیلم با ابراهیم حاتمى کیا صحبت هایى شده است.
داود میرباقرى که این روزها براى ساخت «سلمان 
فارســى» آماده مى شــود، مدتى پیش فیلمنامه 
سینمایى حضرت خدیجه (س) را به سازمان «اوج» 
داده است و ساخت این فیلم هم در اولویت قرار گرفته 
اما همچنان گزینه جدى براى کارگردانى این فیلم 

مشخص نشده است.
براســاس این گزارش، در حالى که برخى رسانه ها 
خبر از کارگردانى فیلم حضرت خدیجه (س) توسط 
خود میرباقرى دادند اما محمد خزاعى که به عنوان 
تهیه کننده این فیلم معرفى مى شــود، کارگردانى 
میرباقرى را تکذیب کرد و گفت: «اگرچه از حضور 
آقاى میرباقرى در جایگاه کارگردانى محروم شدیم؛ 
با توجه به فیلمنامه خوبى که این کارگردان بزرگ 
در اختیار ما قرار داده  است و با توکل به خدا و توسل 
به حضرت خدیجه (س)، فیلم خوبى ساخته خواهد 
شد.» گفتنى اســت، ابراهیم حاتمى کیا که دو فیلم 
اخیر خود را با ســازمان هنرى «اوج»  ساخته است 
از گزینه هــاى احتمالى کارگردانــى فیلم حضرت 
خدیجه (س) است اما تاکنون ساخت این فیلم توسط 
ابراهیم حاتمى کیا قطعى نشــده است و در صورت 
موافقت حاتمى کیا، این اولین فیلم تاریخ اســالم 
از ســوى ابراهیم حاتمى کیا و ســومین همکارى 

پیاپى اش با سازمان اوج خواهد بود.

حمید گودرزى 
و شریفى نیا 

در لباس روحانیت

حاتمى کیا 
گزینه کارگردانى فیلم 

حضرت خدیجه(س)
پس از گذشــت چند ماه از اکران فیلم سینمایى 
«التارى» حاشیه ها دست بردار این فیلم نیست. 
در تازه ترین اتفاق گفته شده که پایان به نمایش 
درآمده این فیلم، چیزى نیست که از ابتدا مد نظر 

بوده است.
فیلم «التــارى» به کارگردانى محمدحســین 
مهدویان و تهیه کنندگى سیدمحمود رضوى در 
سال 1396 تولیده شده است و از جمله فیلم هایى 
است که در بخش سوداى سیمرغ سى و ششمین 
جشــنواره فیلم فجر 96 حضور داشت و یکى از 
مهمترین فیلم هاى جشنواره فجر آن سال بود، 
اما تنها در بخش جلوه هــاى ویژه بصرى نامزد 

دریافت سیمرغ شد.
فیلم، داستان «امیرعلى» و «نوشین» دو جوان 
بیست و یکى دو ساله را روایت مى کند که قصد 
ازدواج با یکدیگر دارند. خانواده ها چندان موافق 
نیستند. آنها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان 
رضایت خانواده هایشــان را جلــب کنند. آن دو 
یکســرى رؤیاى مشــترك دارند. برنده شدن 

در التــارى و گریــن کارت. این آغاز 
ماجراهایى اســت که پاى 

مضامین ملتهبــى چون قاچاق زنــان و... را به 
فیلم باز مى کند.

در ابتدا شنیده ها حاکى از این بود که این فیلم در 
مرحله صدور پروانه ساخت نیز با مشکالت فراوان 
روبه رو شده اســت. که مهدویان در خصوص 
حاشــیه هایى که درگیر مجوز گرفتن این فیلم 
شده بود توضیح داد: «"التارى" موضوع ملتهبى 
دارد از همین رو دوستان شوراى پروانه نسبت به 
آن نگرانى هایى داشتند که حل آن با جلسات و 
صحبت درباره این موضوع مّیسر شد. شاید این 
مشکالت براى فیلم هاى دیگر هم به وجود بیاید 

و به نظرم همه چیز با گفتمان قابل حل است.»
ماجراى نقد و بررســى «التــارى» در برنامه 
«هفت» به مجادله اى میان عوامل فیلم و رضا 
رشــیدپور در فضاى مجازى تبدیل شد. در این 
میان نام «التارى» بــا اظهارنظرهاى طرفین 
در فضاى مجازى بر ســر زبان ها افتاد. ماجرا از 
آنجا شروع شد که عوامل فیلم، مجرى «هفت» 

را متهم به رفتــار غیرحرفه اى و لو دادن 
داستان فیلم کردند. هادى حجازى فر، 
بازیگر فیلم در متنى آتشین به رشیدپور 
حمله و از مهدویــان انتقاد کرد که چرا 

توى دهن مجرى نزده اســت. در همین راستا 
برخى منابع آگاه مدعى شدند فیلم مهدویان که 
یکى از جنجالى ترین فیلم هاى جشنواره فیلم فجر 
بوده به دلیل فشارهاى سیاسى پس  از جشنواره 
فرصت اکران نخواهد داشــت و براى همیشه 
توقیف مى شود اما  باالخره این فیلم در تاریخ 23 
اسفند 1396 در سینماهاى ایران اکران شد که 

پر مخاطب ترین فیلم اکران نوروزى 1397بود.
پس از گذشــت چند ماه از اکران فیلم سینمایى 
«التارى»، حاال نادر سلیمانى، یکى از بازیگران 
این اثر دست به افشــاگرى زده است. سلیمانى 
بازیگر فیلم «التارى» در برنامه «من و شــما» 
درباره پایان بندى این فیلم توضیح داد: «از ابتدا 
در فیلمنامه قرار نبود که انتقام شخصى گرفته 
شود و انتقام به شــکل اجتماعى بود.» او افزود: 
«در فیلمنامه قرار بود مــن و هادى حجازى فر 
به آن مراسم برویم و هر دو نفر هم شهید شویم 
اما در زمان فیلمبردارى به دلیــل اتفاقاتى که 
افتاد و حاشــیه هایى که بــراى فیلم به 
وجود آمد، مهدویــان تصمیم گرفت 
که پایان بندى را به این شــکل تغییر 

بدهد.»

محیا حمزه
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 ساسان انصارى هر چند در دیدار سپاهان-استقالل موفق 
به گلزنى نشد، اما یکى از کلیدهاى پیروزى پسران طالیى 
در ورزشگاه آزادى بود و با حمالت زهردارش بوى گل را 

براى قلعه نویى به ارمغان مى آورد.
نیمه اول دیدار اســتقالل و ســپاهان هنوز به دقیقه 10 
نرسیده بود که ســیاوش یزدانى با دستور امیرقلعه نویى 
براى گرم کردن فراخوانده شد و به پشت دروازه جنوبى 

رفت تا خود را آماده حضور در زمین کند.
پس از دقایقى و با توجه به اینکه نمایش نه چندان خوب 
سپاهان ادامه داشت، ساسان انصارى هم براى گرم کردن 
به یزدانى ملحق شــد تا قلعه نویى نشان دهد از نمایش 
تیمش که چندین اشتباه وحشتناك در خط میانى و بخش 

دفاعى داشت، اصًال راضى نیست.
البته در همین حین هم علــى کریمى یکى از مهمترین 
بازیکنان استقالل مصدوم شد تا شاگردان شفر کار سخت 
ترى براى حفظ میانه میدان و تسلط بر جریان گردش توپ 

در زمین داشته باشند.

نیمه دوم که شروع شد ساسان انصارى به جاى مهرداد 
محمدى و ســیاوش یزدانى به جاى محمد کریمى وارد 
زمین شدند تا به وضوح تیم ســپاهان، شکلى دفاعى تر 

به خود بگیرد.
 با توجه به اینکه مهدى کیانى تک هافبک تدافعى طالیى 
پوشــان در آزادى و در نیمه اول بود، پرشــمارتر بودن 
هافبک هاى تهاجمى استقالل ســبب مى شد تا کیانى 
کار سختى براى کنترل آنها داشته باشد؛ چرا که کریمى 
و کومان یک خط جلوتر بازى مــى کردند و در کارهاى 

تدافعى هم تبحرى نداشتند.
در نیمه دوم اما قلعه نویى به جاى اینکه خالد شــفیعى را 
از زمین بیرون بکشــد که نیمه اول زیاد خوب کار نکرد، 
تصمیم گرفت تا پورقاز را یک خط جلوتر بیاورد و به جاى 
سیستم 1-4-1-4 که در نیمه اول اســتفاده مى کرد، 
از سیستم 1-3-2-4 اســتفاده کند، که باعث شد تراکم 
مدافعین یک خط جلوتر از خط دفاعى چهار نفره سپاهان 
بیشتر شود و مهدى کیانى مانند نیمه اول تنها نباشد. در 
خط جلو هم اضافه شدن ساسان انصارى که هم از چپ 

و هم از راســت به حمالت اضافه مى شد، سبب شد تا به 
خصوص در ضدحمالت زهر سپاهان بیشتر شود. نقش 
ساسان در جان گرفتن  سپاهان بسیار حائز اهمیت بود و 

هر بار که حمله مى کرد بوى گل مى آمد.
  به قول سایت «ورزش سه»، بستن فضاهاى عمقى خط 
دفاع که در نیمه اول بارها سپاهانى ها را به دردسر انداخته، 
کلید پیروزى سپاهان برابر استقالل بود که در طول بازى 
نمایش بهترى ارائه دادند ولى امیرقلعــه نویى با به کار 
گیرى استراتژى تدافعى تر و بستن فضاهاى آبى پوشان 
در میانه میدان سبب شد تا باگلزنى در یکى از ضدحمالتى 

که داشتند، 3 امتیاز ارزشمند از ورزشگاه آزادى بگیرد.
 استراتژى قلعه نویى سبب شد تا استقالل بیشتر به ارسال 
از کناره هــا روى بیاورد و با توجه بــه آوراژ قدى باالیى 
که ســپاهانى ها دارند، در اکثر دوئل هاى هوایى برنده 
تیم مهمان بود؛ یک بار هم دانشــگر موفق شد به توپ 
ضربه بزند که توپ به تیرك دروازه برخورد کرد تا فرصت 
استقالل براى کسب یک امتیاز از بازى هم از دست برود 

و قلعه نویى پیروز مهمترین نبرد هفته دهم شود.

نقش ساسان در برد شیرین سپاهان

تو مثل گلى! مهدى ارژنگى نیا یکى از آنالیزورهاى جوان کشورمان 
که بازى هاى لیگ را براى رســانه ها آنالیز مى کند، در 
مورد دیدار حساس سپاهان-استقالل تهران نوشته است:

استقالل با وجود پاس و مالکیت توپ بیشتر در دیدار با 
سپاهان نتوانست برنده از زمین مسابقه خارج شود.

مهمترین بازى هفتــه دهم لیگ برتر 
بى شک جدال استقالل و سپاهان 
بود که شاهد جدال منتقد مربیان 
خارجى و یک چشم آبى دیگر در 

آزادى بودیم!
در نیمــه اول برتــرى کامــل با 
اســتقالل بود ولــى در نهایت 

نتوانست از این برترى خود 
در رسیدن به گل استفاده 
کند امــا در نیمه دوم با 
چند تغییــر در آرایش 
تیم سپاهان این تیم 
خیلى بهتر شــد و در 
نهایت موفق شــد از 
تنها ضربه سر داخل 
چهارچوب خــود به 
یک گل سرنوشت ساز 

برسد.
در این دیدار استقالل 
363 پاس صحیح و 

سپاهان 188 پاس صحیح داشت، آبى پوشان 175 پاس 
بیشتر از زردپوشان دیار زاینده رود ثبت کردند که تقریبًا 
دو برابر حریف خود پاس صحیح داشتند ولى این تعداد 
پاس صحیح بیشتر نتوانست منجر به برترى این تیم در 
این دیدار شود. 26 پاس اشــتباه استقالل در مقابل 16 
پاس اشتباه ســپاهان که تقریبًا آمار معقولى براى یک 
دیدار فوتبال است. 22 سانتر اســتقالل در مقابل 
15 سانتر ســپاهان و در مجموع 37 سانتر در این 

که تقریباً هر 2/5 دقیقه دیدار شاهد بودیم 
شاهد یک سانتر 
کــه نتیجــه 
این ارسال ها 
سه ضربه سر 
براى ســپاهان و براى 
اســتقالل تنها یک ضربه سر 

بیرون چهارچوب بود.
در این دیدار اســتقالل 43 درصد حمالت 
خود را از جناح راست که وریا غفورى در این 
نفوذها نقش مهمى داشت و سپاهان نیز 
43 درصد حمالت خود را از جناح راست 
خود برنامه ریزى کرده بود در مجموع 
دو تیم از دو جناحین حمالت خود 
را برنامه ریزى کــرده بودند و 
بیشــترین تمرکــز آنها از 

کناره ها بوده است.

برد اقتصادى قلعه نویى اینگونه رقم خورد! 

 عملکرد فنى ذوب آهن در این ده هفته گذشته و رفتارهاى 
فردى هیئت مدیره باشگاه باعث شده تا هواداران ذوب آهن 

امید آنچنانى به نتیجه گیرى تیمشان نداشته باشند.
به گزارش «ایمنا»، شرایط این روزهاى امید نمازى در تیم 
ذوب آهن آنطور که قبًال پیش بینى مى شــد نیست و این 
موضوع را مى توان از نتایج تیم و اتفاقات حاشیه اى اطراف 
نیمکت ذوب آهن به خوبى فهمید. تساوى خانگى ذوب آهن 
در مقابل پیکان کافى بود تا نمازى در کنفرانس مطبوعاتى 
پایان مسابقه هم نسبت به انتقاد اهالى رسانه واکنش نشان 
دهد و این شاید دلیلى بر اثبات این موضوع باشد که نمازى 
چه از لحاظ فنى و چه از لحاظ انگیزشى به اهداف خود در 

فوتبال ایران نرسیده است.
به هر حال او تیم نایب قهرمان فصل گذشته لیگ را از امیر 
قلعه نویى تحویل گرفته و اگر نگوییم که باید این عنوان 
را تکرار کند باید گفت کــه ذوب آهنى ها انتظار دارند که 
تیمشــان در کورس چهار تیم ابتدایى جدول لیگ باشد 
اما نمازى نه امیر قلعه نویى است که امید به تجربه لیگ 
برترى اش داشته باشیم و نه مثل فرهاد کاظمى و فیروز 
کریمى قدرت بازى با کلمــات را دارد که تا ثانیه آخر امید 
را در اردوى ذوب آهن نگه دارد. ضمــن اینکه نمازى از 
لحاظ جذب بازیکن هم اگر بیشتر از سال هاى قبل خرید 
جدید نداشته کمتر هم بازیکن جدید به ذوب آهن نیاورده و 

حداقل از این نظر نمى تواند معترض باشد.
با این حال مصاحبه یک هفتــه قبل عضو هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن در مورد فرصت نمازى تا نیم فصل که 
با واکنش تند ســرمربى ذوب آهن روبه رو شد به خوبى 
نشــان مى دهد که در هیئت مدیره باشگاه هم حمایت 
الزم از نمازى وجود نــدارد و هیچ بعید نیســت که در 
صورت ادامه این روند او حتى رنگ نیم فصل را هم نبیند. 
حتى شنیده شده که یکى از اعضاى جدید هیئت مدیره 

ذوب آهن که عالقه زیادى هم به پست مدیریتى باشگاه 
دارد چند روزى اســت که رایزنى هاى شخصى خودش 
را براى انتخاب ســرمربى جدید آغاز کرده و در این راه 
تماس هایى را هم با چند مربى داخلى برقرار کرده و این 
یعنى در هیئت مدیره ذوب آهن هم وفاق الزم در مورد 

امید نمازى وجود ندارد.
اینکه عضو هیئت مدیره باشگاه سرخود و بدون هماهنگى 
با مدیریت باشگاه براى تعویض سرمربى اقدام کند فشارها 
را بر روى امید نمازى که تجربه کار کردن در فوتبال ایران 
و چنین شرایطى را هم ندارد افزایش داده و طبیعى است که 
در حوزه نتیجه گیرى هم او نتواند موفق عمل کند و همین 

اندك امید هواداران ذوب آهن هم از بین برود.
ذوب آهنى هــا در گام اول باید تکلیف تصمیم گیرى هاى 
هیئت مدیره باشگاه و نظراتشــان در مورد کادر فنى تیم 
را مشــخص کنند تا بعد بتوانند تصمیم منطقى و درستى 

در مورد عملکرد تیم بگیرند. اگر قرار است که بنا بر گفته 
جمشــیدى تا نیم فصل به نمازى فرصت داده شود دیگر 
عضو هیئت مدیره به دنبال رایزنــى و جذب مربى جدید 
نباشد و اگر هم که قرار است نمازى در یک برهه زمانى از 
ذوب آهن جدا شود باز هم همه اعضاى هیئت مدیره نظرى 

یکسان در مورد این موضوع داشته باشند.
نمازى یک مربى خارج نشین بوده که با وجود تجربه نصف 
و نیمه اش در فوتبال ایــران فرصت قرار گرفتن در چنین 
شرایطى را نداشــته و با کوچک ترین اتفاقى تحت تأثیر 
قرار مى گیرد. در این شرایط وظیفه هیئت مدیره و شخص 
مدیرعامل باشگاه سنگین تر از هر زمانى است و در فصلى 
که ذوب آهن تیمدارى در چند رشــته جدید را هم به سبد 
ورزش هاى باشگاه اضافه کرده باید با دقت نظر بیشترى 
نسبت به عملکرد تیم فوتبال نگاه کرد که به نوعى برند 

ورزشى ذوب آهن هم به حساب مى آید.

 آنطور که دیروز خبرگزارى ها گزارش دادند، ســرمربى 
اســتقالل در یک جلســه با بازیکنان این تیــم به آنها 

هشدارهاى جدى داده است.
شکست استقالل مقابل ســپاهان در ورزشگاه آزادى 
آنقدر براى سرمربى تیم اســتقالل غیرقابل باور بود که 
وى بــا بازیکنانش براى دیدارهاى آینــده اتمام حجت 
کرد. سرمربى تیم اســتقالل از اینکه تیمش در دقایق 
پایانى 3 امتیاز به حریف داد ناراحت اســت و به همین 
دلیل در تمرین اخیر استقالل با آنها به صحبت پرداخت 
و همچنین نکات مد نظرش را به استقاللى هایى که در 

تمرین هم حاضر نبودند منتقل کرد.
«وینفرد شــفر» خطاب به اســتقاللى ها گفت: ما نباید 
در رقابت با ســپاهان بازى را واگذار مى کردیم اگر چه 

. من از بازى شما راضى  هستم
شــما خوب کار 

کردیــد ولى 3 
امتیاز را حریف 
گرفت. ما باید 
بــا هــم متحد 

باشیم و تا دقیقه 
آخر بجنگیم. 

بازى با سپاهان نشــان داد که نباید حتى یک لحظه هم 
نباید از حریفان غافل شد. 

شفر در ادامه گفت: من بازیکنى مى خواهم که 90 دقیقه 
بجنگد، اگر حتى یک لحظه غفلــت کنیم و جنگیدن را 
متوقف کنیم تیم ضرر مى کند. هر شخصى که مى خواهد 
پیراهن استقالل را بر تن کند باید بجنگد، براى من هم 
فرقى ندارد ملى پوش است یا باسابقه. اگر بازیکنى ملى 
پوش اســت یا ســابقه دارد دلیل بر فیکس بودنش در 
استقالل نیست، بازیکن باید شایستگى خود را در پیراهن 
استقالل نشــان بدهد در غیر این صورت با هر رزومه و 

سابقه و کارنامه اى روى نیمکت مى نشیند. 
شفر در پایان گفت: اگر بازیکنى حس کند به علت ملى 

یا ســابقه اش فیکس است در پــوش بودن 
من  جایى ندارد و قطعًا روى تفکر 
خواهد نشست، حال نیمکــت 

مى خواهد بازیکن 
باشد یا اینکه با 20 ســاله 

مى خواهــم تجربه. من از شما 
در زمیــن تا لحظــه اى که 
براى تیم هســتید 

بجنگید 
و تالش 
کنیــد تا 
هم جایتان 
را در تیم محکم 
کنید و هم کارى کنید هواداران 

استقالل خوشحال شوند. 

خوب بودید 
غیر از پرتاب ترقه!

 نزدیک به 4000 هوادار سپاهانى دیدار تیمشان 
را از نزدیک تماشــا کردند و در طول بازى تمام 

تالششان را براى پیروزى به کار گرفتند.
 پس از مدت ها بار دیگر هواداران سپاهانى که 
خاطره هاى خوشى از ورزشگاه آزادى دارند، با 
امیدوارى براى کســب 3 امتیاز به آزادى وارد 
شدند و در پایان بازى هم شاگردان امیرقلعه نویى 
پیروز شدند، تا هواداران طالیى پوش حاضر بر 
سکوهاى آزادى، با خوشحالى و رقص و پایکوبى 
این ورزشگاه و احتماًال تهران را ترك کنند و به 

خانه بازگردند.
حضور 4000 نفرى ســپاهانى ها در تهران، که 
همیشــه در نقش جهان هم حداقل حضورى 
ده هزار نفــرى را در بازى هاى ســپاهان رقم 
مى زنند و در بازى هاى مهم مقابل اســتقالل 
و پرسپولیس ورزشگاه خود را پر مى کنند، براى 
شاگردان امیرقلعه نویى قوت قلب بود و بى شک 
در پیروزى تیمشان نقشى انکارناپذیر ایفا کردند؛ 
با این حال یک نکته منفــى در طول 90 دقیقه 

اتفاق داد.
 سپاهان طى سال هاى گذشــته به دلیل رفتار 
برخــى از هوادارانش در بازى هــاى خانگى با 
محرومیت از حضور طرفدارانش روبه رو شــده 
و در اولین دیدار ایــن فصل هم این اتفاق براى 
آنها تکرار شد اما باز هم در ورزشگاه آزادى پس 
از اعالم پنالتى روى ساســان انصارى، یکى از 
هواداران ســپاهان اقدام به پرتاب نارنجک به 

پیست تارتان زمین آزادى کرد.
هواداران دو تیم استقالل و پرسپولیس هم معموًال 
از این قبیل کارها انجام مى دادند ولى طى یکى 
 AFC دو ســال اخیر و به دلیل نظــارت دقیق
در دیدارهایى که در آزادى برگزار مى شــود، این 
رفتارهاى غیرقانونى کمتر شده و به نظر مى رسد 
سپاهانى ها هم براى اینکه بتوانند در بازى هاى 
آینده همراه تیم خود باشند و تیمشان را از سرمایه 
اجتماعى بزرگى که دارند، محروم نکنند، دیگر از 
اقدام به پرتاب نارنجک یا کارهایى که ممکن است 
خطر محرومیت براى تیم و باشگاه به همراه داشته 

باشد، خوددارى کنند.

مهدى با تعصب!

مهدى کیانى برابر اســتقالل بــار دیگر یکى از 
نمایش هاى خوب و سرسختانه خود را به نمایش 

گذاشت.
مهدى کیانــى مهره کلیدى ســپاهان در لیگ 
هجدهم به شــمار مى رود؛ بازیکنى که ارتباط 
میان بخش دفاعــى و هجومى تیــم را برقرار 
مى کند و در فاز تدافعى هم بازیکنى سختگیر به 

شمار مى رود.
بر اســاس آمارهاى منتشر شــده در وبسایت 
«متریکا» مهدى کیانى دو بــار روى بازیکنان 
حریف مرتکب خطا شــده که بیشــترین آمار با 
چهار خطا به نام فرشید باقرى ثبت شده است. در 
دوئل هاى بازیکنان هــم، کیانى 9 مرتبه موفق 
به برترى مقابل اســتقاللى ها شده، که پس از 
«استنلى کى روش» با 19 دوئل موفق، باقرى و 
شفیعى با ده دوئل، سومین بازیکن برتر میدان از 

این حیث شناخته مى شوند.
کیانى که همواره تأکید مى کند در زمین مسابقه 
با هیچکس حتى برادرش شــوخى ندارد، مقابل 
اســتقالل و به خصوص در نیمه اول بارها سر 
بازیکنان هم تیمى داد و فریاد کرد تا بهتر وظایف 

خود را انجام دهند.

مدیرعامل اســتقالل در مــورد بازى با ســپاهان و 
اتفاقاتى که پیش از آن رقم خورد اظهار نظر کرد.

امیرحسین فتحى به شــدت از حریف اصفهانى خود 
و رفتارش ناراحت است. او معتقد است بیانیه و رفتار 
سپاهانى ها قبل از بازى جو را به گونه اى رقم زد که 
داور نتواند تصمیم درستى در بازى بگیرد و به او فشار 
آمد. او تمام قد از سرمربى اش حمایت مى کند به این 

امید که استقالل دوباره به مدار موفقیت بازگردد.
شکست تلخى را مقابل سپاهان در 

ورزشگاه آزادى تجربه کردید؟
به گفته اکثر کارشناســان ما مستحق باخت نبودیم. 

برخالف اینکه شکست خوردیم، باید برنده هم 
از زمین خارج مى شدیم.

داور هم یک پنالتى براى 
شما نگرفت؟

داوران عادت کرده اند پنالتى هاى ما را 
نگیرند. یک گل ما را هم نادیده گرفتند. 
همانطور که گفتم ما مستحق برد بودیم.

نظرتان درخصوص بیانیه 
باشگاه سپاهان قبل از 

بازى چیست؟
و  غیراخالقــى  کار  یــک 

غیرحرفــه اى بــود کــه 
سپاهانى ها عادت کردند 
و همانطــور هــم که 
دیدید ما هیچ پاسخى 
به آنها ندادیم. حتى 
زمانى هــم که به 
داورى اعتــراض 

کردیم در کمال آرامش و احترام نامه را تنظیم کردیم. 
اصوًال باشــگاه هاى اصفهانى به این گونه کارهاى 

غیراخالقى در بیانیه نویسى عادت دارند. 
شما دوستى نزدیکى  با قلعه نویى 
دارید. آیا درخصوص بیانیه سپاهان 

با وى بعد از بازى صحبت 
نکردید؟

هیچ صحبتى با یکدیگر نداشتیم. 
امیــر قلعه نویى بعــد از بازى در 
کنفرانس خبرى اعالم کرد قرارداد 
شــفر را هم بایــد مانند کى روش 

هشت ساله تمدید کنند.
نظر قلعه نویى اســت و قابل 
احتــرام. در این بــاره باید 
بگویم شــفر قــرارداد 
دارد. او مربــى توانمند 
و بادانشــى است و ما 
کمال رضایــت را از 
وى داریم. فعًال که او با 
ما قرارداد دارد و در پایان 
فصل درخصــوص تمدید 
قرارداد وى صحبت خواهیم کرد. 
کمیتــه انضباطى حســینى 
دروازه بانتــان هنوز برگزار 

نشده است؟
مســائل خانوادگى درون باشگاه 
حل خواهد شــد. نگران نباشید 
کمیته انضباطى حســینى هم 

برگزار خواهد شد.

 «امیل کرافت» و ســامان قدوس این روزها به اتفاق هم 
در دوره آموزشى زبان فرانسوى شرکت مى کنند تا بتوانند 
ارتباط آســان و قابل فهم ترى با ســایر بازیکنان تیم آمیا 
در خالل تمرین ها و بازى هاى لوشــامپیونه داشته باشند. 
«سولیوان»، آموزگار زبان فرانسوى سامان قدوس و امیل 
کرافت در این رابطه مى گوید: «این نخســتین بار است که 

زبان فرانسوى را به خارجى ها یاد مى دهم و سعى مى کنم 
که دروس، سرگرم کننده و تعاملى باشند. تئورى هاى زیادى 
با وجود نیازمند بودن نداریم. در ابتداى آموزش هستیم اما 
سامان قدوس و امیل کرافت، مقاوم و گیرنده هستند. آنها 
در یادگیرى عالیم پیشرفت زیادى کردند و فکر مى کنم تا 
چند ماه دیگر آنها قادر خواهند بود تا پاسخگوى پرسش هاى 

خبرنگاران فرانسوى باشند.»  سامان قدوس در این رابطه 
مى گوید:  «صحبت کردن به چند زبان در زندگى یک دارایى 
است. من و امیل کرافت تمام توان خود را براى یادگیرى زبان 
فرانسوى به کار مى بندیم. خوشحالیم که در کالس شرکت 
مى کنیم زیرا آموزگارمان مى داند چگونه این دوره آموزشى 

براى ما سرگرم کننده و جذاب باشد.»

مهمترین بازىهفتــه دهم لیگ برتر 
بى شک جدال استقالل و سپاهان 
بود که شاهد جدال منتقد مربیان

خارجى و یک چشم آبى دیگر در 
آزادى بودیم!

در نیمــه اول برتــرى کامــل با 
اســتقالل بود ولــى در نهایت

نتوانست از این برترى خود 
در رسیدن به گل استفاده 
کند امــا در نیمه دوم با 
چند تغییــر در آرایش 
تیم این تیم سپاهان
خیلى بهتر شــد و در 
نهایت موفق شــد از 
تنها ضربه سر داخل 
چهارچوب خــود به 
یک گل سرنوشت ساز 

برسد.
در این دیدار استقالل 
363 پاس صحیح و 

پاس اشتباه ســپاهان که تقریبًا آمار معقولى براى یک 
2دیدار فوتبال است. 22 سانتر اســتقالل در مقابل 
این 7 سانتر ســپاهان و در مجموع 37 سانتر در 15

5که تقریباً هر 2/5 دقیقه دیدار شاهد بودیم 
شاهد یک سانتر 
کــه نتیجــه 
این ارسال ها 
سر  ضربه سه
براى ســپاهان و براى 
اســتقالل تنها یک ضربه سر 

بیرون چهارچوب بود.
3در این دیدار اســتقالل43 درصد حمالت 
خود را از جناح راست که وریا غفورى در این 
نفوذها نقش مهمى داشت و سپاهان نیز 
43 درصد حمالت خود را از جناح راست 
خود برنامه ریزى کرده بود در مجموع 
دو تیم از دو جناحین حمالت خود 
را برنامه ریزى کــرده بودند و 
بیشــترین تمرکــز آنها از 

کناره ها بوده است.

غفلت تان کار دستمان داد

«وینفرد شــفر» خطاب به اســتقاللى ها گفت: ما نباید 
در رقابت با ســپاهان بازى را واگذار مى کردیم اگر چه 

. من از بازى شما راضى  هستم
کار شــما خوب

3کردیــد ولى 3
را حریف  امتیاز
گرفت. ما باید

بــا هــم متحد 
باشیم و تا دقیقه 

بجنگیم. آخر

یا ســابقه اشفیکس است درپــوش بودن
من  جایى ندارد و قطعًا روىتفکر 
خواهد نشست، حالنیمکــت 

مى خواهد بازیکن
اینکه با20 ســاله باشد یا

مى خواهــمتجربه. من ازشما 
در زمیــنتا لحظــه اى که 
براى تیمهســتید

بجنگید 
تالش و
کنیــد تا
هم جایتان
در تیم محکم را
کنید و هم کارى کنید هواداران

استقالل خوشحال شوند. 

مدیرعامل استقالل:

اصفهانى ها به بیانیه نویسى عادت کرده اند!
ادعاى خبرگزارى اصفهانى

 عضو هیئت مدیره به دنبال جانشین نمازي!

  دانستن زبان هاى خارجى ثروت است

ورزشگاه آزادى تجربه کردید؟
ثر کارشناســان ما مستحق باخت نبودیم. 

ینکه شکست خوردیم، باید برنده هم 
رج مى شدیم.

همیک پنالتى براى داور
شما نگرفت؟

دت کرده اند پنالتى هاى ما را 
ک گل ما را هم نادیده گرفتند. 
که گفتم ما مستحق برد بودیم.

ظرتان درخصوص بیانیه 
اشگاه سپاهان قبل از 

ازى چیست؟
و  غیراخالقــى  ر 

ه اى بــود کــه 
ها عادت کردند 
ـور هــم که 
هیچ پاسخى 
دیم. حتى
که به ـم
عتــراض

کنفرانس خبرى اعالم کرد قرارداد
شــفر را هم بایــد مانند کى روش

هشت ساله تمدید کنند.
نظر قلعه نویى اســت و قابل
احتــرام. در این بــاره باید
بگویم شــفر قــرارداد
مربــى توانمند دارد. او
و بادانشــى است و ما
کمال رضایــت را از
داریم. فعًال که او با وى
ما قرارداد دارد و در پایان
درخصــوص تمدید فصل
قرارداد وى صحبت خواهیم کرد.
کمیتــه انضباطى حســینى
دروازه بانتــان هنوز برگزار

نشده است؟
مســائل خانوادگى درون باشگاه
حل خواهد شــد. نگران نباشید
کمیته انضباطى حســینى هم

خواهد شد. برگزار

محسن کدخدایى
على رضایى

احمد خلیلى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

شماره: 139721702023017567- 97/8/3 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000618 مورخ 97/07/29  خانم ماندانا جعفرزاده شهرضائى به شماره 
شناسنامه 1271219786 کدملى 1271219786 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 14/71 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 7206- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/22 م الف: 

276982 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/162
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 970976 ش 6 خواهان مرتضى جعفرى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت شهین نوروزى 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/9/17 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع 
شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 276994 شعبه 6 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع  شماره یک) /8/164
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976805201439 شماره پرونده: 9709986805200774 شماره بایگانى شعبه: 970774 خواهان: 
على نظرى فرزند رجبعلى به نشانى استان اصفهان- شهرستان ا صفهان- شهر اصفهان- رهنان- خ شریف شرقى- کوى 
یاسر- سه راه شقایق- دست چپ منزل دوم خوانده: ایرج کمرى فرزند على مردان به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى على نظرى به طرفیت ایرج کمرى به خواسته مبلغ 
15/000/000 ریال وجه چک به شماره 344498 عهده بانک ملى با انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت 
خوانده به مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/479/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید 94/09/31 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 276995 

رجالى- قاضى شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/165
احضار

شماره درخواست: 9710460359900020 شماره پرونده: 9609980359900915 شماره بایگانى شعبه: 960969 در 
پرونده کالسه 960969 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى شاهپور فدائى حیدرى و غیره شکایتى 
علیه محمدمنصور گل افشان به شماره ملى 1288892276 دایر بر مشارکت در کالهبردارى و غیره مطرح نموده که 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 آئین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ 
در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 277008 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان /8/166 
ابالغ

شــماره درخواســت: 9710460358700004 شــماره پرونده: 9509980358400620 شــماره بایگانى شــعبه: 
970689 ابــالغ به آقــاى رحمان شــاه ســنایى- نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 970689 ب8 آقاى 
رحمان شــاه ســنایى فرزند محمد حسب شــکایت اقاى اسماعیل عســکرى فرزند حســین به وکالت از موسسه 
پزشــکى مرکز بارورى و نابارورى اصفهان به اتهــام تخریب عمدى و اخــالل در نظم عمومى بــا انجام حرکات 
غیرمتعارف تحت تعقیب قــرار گرفته و ابــالغ احضاریه بــه  وى به واســطه معین نبودن محــل اقامتش ممکن 
نگردیده اســت بدینوســیله مراتــب در اجراى مــاده 174 قانــون آئین دادرســى کیفــرى مصــوب 1392 به 
نامبرده ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى براى دفاع از خود در شعبه هشتم بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان واقع در آدرس اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر طبقه دوم حاضر شود. عدم حضور به 
منزله پذیرش اتهام بوده و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 277004 کیانى- بازپرس شعبه 8 بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (ویژه قتل) (مجتمع 1) /8/167
احضار

شماره درخواست: 9710460359900021 شماره پرونده: 9709980359900174 شماره بایگانى شعبه: 970180 در 
پرونده کالسه 970180 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى ابراهیم واعظ تیرانى علیه رسول 
مایلى فرزند محم د به شماره ملى 1285994469 دایر بر فروش مال غیر مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع 
گردیده؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 277002 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /8/168
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795302380 شــماره پرونده: 9709986795300268 شماره بایگانى شعبه: 970268 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى : سید مجید میر شاهرضا نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/09/10 شنبه 
ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. درخصوص دعوى محمد حسینى منجزى به طرفیت شما مبنى بر مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 277028 شعبه 

23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/173
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350609807 شماره پرونده: 9609980350600960 شماره بایگانى شعبه: 961143 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهین محبى نوگورانى فرزند حسینعلى- خواهان آقاى سید منصور حسینى دزکى 
فرزند سید اصغر دادخواستى به طرفیت خواندگان اقایان و خانم ها على اصغر ایزدى و زیبا ایزدى و طوبى ایزدى و میترا 
ایزدى و مینا ایزدى و نیلوفر ایزدى و عبدالعلى رجب پور و محمدعلى کیانى و مهین محبى به خواسته ابطال سند مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350600960 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/10 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده مهین محبى نوگورانى و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده فوق 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 2- اتاق شماره 

214. م الف: 277308 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/174 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976795800762 شماره پرونده: 9609986795800761 شماره بایگانى شعبه: 960761 خواهان: 
سید مهدى حسینى حبیب آبادى فرزند سید مرتضى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان 
رودکى- مجتمع آرین- طبقه اول- کدپستى 8174788888 خواندگان: 1- مهدى عابدى به نشانى 2- محمدحسین 
عمرو فرزند ابوالقاسم به نشانى هر دو مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان آقاى سید مهدى 
حسینى به طرفیت خواندگان 1- آقاى مهدى عابدى 2- آقاى محمد حسین عمرو به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
سوارى پراید هاچ بک به شماره انتظامى ایران 13- 347 س 31 مدل 1388 رنگ مشکى مقوم به 100/000/000 ریال، 
با عنایت به محتویات پرونده مبایعه نامه عادى فروش خودرو بدون تاریخ و شماره توافق نامه اتحادیه صنف فروشندگان 
اتومبیل اصفهان به تاریخ 1393/02/27 پاسخ اســتعالم رئیس پلیس  راهور اصفهان به تاریخ 1396/10/26 و شماره 
141316/31347 مبنى بر اینکه خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد و عدم حضور و دفاع و عدم ارسال الیحه از ناحیه 
خواندگان على رغم نشر آگهى در روزنامه کثیراالنتشار عصر اصفهان به تاریخ 1396/11/26 دعوى خواهان را در خصوص 
خوانده ردیف دوم ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 220 و 221 قانون مدنى و 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى محمدحسین عمرو به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه 
پراید هاچ بک مشکى مدل 1388 به شماره انتظامى ایران 13- 347 س 31 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/410/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى در حق خواهان صادر و درخصوص خوانده ردیف اول با عنایت به استعالم از 
پلیس راهور و پاسخ مبنى بر اینکه خودرو به نام مشارالیه نمى باشد مستنداً به مواد 84 و 89 از قانون آیین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس 
ظرف 20 روز قابل اعتراض در یکى از محاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان مى باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 277326 یوسف زاده- قاضى شعبه 28 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/175
مزایده

شماره: 9701913642100004 شماره پرونده: 8709980369500698 شماره بایگانى شعبه: 960797 زمان برگزارى 
مزایده: 1397/08/22 نوبت مزایده: نوبت دوم محل برگزارى مزایده: دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى زرین شهر- دفتر 
شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادگسترى زرین شهر در نظر دارد جهت وصول محکوم به در پرونده کالسه فوق این 
اجرا نظر به محکومیت آقاى جانقلى عزیزى فرزند رحم خدا به پرداخت جمعا 84/971/225 ریال در حق آقاى سید على 
نقى علوى فرزند حسن با وکالت خانم ژاله مبشرى فرزند محمود جلسه مزایده اى را در تاریخ 1397/08/22 ساعت 10 
صبح در محل این اجرا برگزار نماید. مال مورد مزایده عبارت است از ششدانگ یکدستگاه کامیون بارى به شماره شهربانى 
253 ع 14- ایران 13 به شماره موتور M 0592220 83 و شماره شاسى NAD 45 ACAO 00023285 سیستم 
رنو مدل 1383 ظرفیت 16 تن و بازسازى شده و قبال تصادف نموده است و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به میزان 
800/000/000 ریال (هشتصد میلیون ریال) ارزیابى گردیده است که مزایده صرفا نسبت به دو دانگ آن انجام مى گردد و 
چهار دانگ آن در حال حاضر به نام آقاى على نقى علوى تنها فرزند حسن مى باشد. مزایده از قیمت پایه کارشناسى شروع 
و هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد آنرا فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده از مال موضوع مزایده در محل پارکینگ چمگردان دیدن نموده و در جلسه شرکت 
نمایند. در ضمن خودروى مذکور حسب اعالم راهور زرین شهر 4 فقره سابقه توقیف دارد. م الف: 277170 نصوحى- مدیر 

دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)  /8/176
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139703902133000019 شماره پرونده: 139504002133000020 براساس پرونده اجرایى کالسه 
9500040 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالك ثبتى چهار فرعى از هفتصد و بیست و شش اصلى واقع 
در قطعه پنج نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیر 
منصوبه درآن ملکى آقاى مجیدکیهانیان نجف آبادى فرزند مصطفى که به موجب سند شماره 33220 مورخه 92/09/26 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 72 نجف آباد در رهن بانک اقتصادنوین شعبه نجف آباد قرار دارد و برابر نامه شماره 
1395/12/288474 مورخه 95/08/01 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد درصفحه 170 دفترجلد 658 امالك بخش 
مربوطه ذیل ثبت 149270 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت یکصد و بیست و شش 
متر و هفتاد و دو دسى مترمربع محدود است به: شماال در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 2/27 متر بشماره یک فرعى 
از 715 اصلى دوم دیوار به دیوار (سابقا مرز اشتراکى است) به طول 4/73 متر به پالك 715 اصلى شرقا دیوار به دیوار (سابقا 
مرز اشتراکى است) بطول 16/85 متر به پالك 725/3 جنوبا دیوار به دیوار (سابقا مرز اشتراکى است) بطول 11/10متر به 
پالك 725 اصلى غربا درسه قسمت که قسمت دوم آن شمالى است اول درب و دیواریست بطول 2/54 متر به بن بست 
احداثى دوم دیواریست مشترك بطول 3/52متر به پالك 726/3 سوم دیواریست مشترك بطول 14/40 متر به پالك 
726/3 و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است، ازساعت 9 صبح تا 12 روز یکشنبه مورخه 97/08/27 درمحل اجراى ثبت 
اسنادوامالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده 
از مبلغ یک میلیارد و دویست و سى و دو میلیون و شانزده هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و 
به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى  احتمالى و همچنین 
بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده 
بصورت یک باب خانه مسکونى به مساحت یکصد و بیست و شش متر و هفتاد و دو دسى مترمربع عرصه و یکصد و یازده 

متر و نود و هشت دسى مترمربع اعیانى دردوطبقه همکف و زیرزمین و داراى گواهى پایان کار شامل دیوارهاى باربر، سقف 
آهن و آجر و قسمتى تیرچه و بلوك، آشپزخانه داراى کاشى و کابینت معمولى، سطوح داخلى سرامیک و اندود گچ، درب 
هاى داخلى چوبى معمولى، درب هاى خارجى پروفیل آهنى، سیستم گرمایش بخارى گازى معمولى و سیستم سرمایش 
کولر آبى معمولى مى باشد، کف حیاط موزائیک معمولى، دیوارها آجرى و نماى ساختمان سنگ مى باشد. کسانى که مایل 
به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد –خیابان فاربى مرکزى کوى کبیر بن 
بست اول پالك 10 کدپستى 8514647751 دیدن نمایند. این آگهى دریک نوبت درتاریخ 97/08/07 دراین روزنامه درج 
و منتشر میگردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روزبعدازتعطیلى روزبرگزارى مزایده خواهد 
بود. الزم به ذکراست طبق اعالم بستانکار موردمزایده از تاریخ 95/10/05 به مدت یک سال نزد شرکت بیمه نوین تحت 

پوشش بیمه قرار دارد. 269102/م الف- فاتحى مسئول واحداجراى اسناد رسمى نجف آباد/ 8/106
 اجرائیه 

شماره:9710423730200197 شماره پرونده: 9409983730201050 شماره بایگانى شعبه: 941061  - مشخصات 
محکوم له/محکوم لهم: 1.بهرام نصرى نام پدر: مصطفى نشانى: اصفهان-بلوار آتشگاه نصرآباد-خ بهشت ك ش محمد 
نصرى پ9. مشخصات محکوم علیه: محمد کریمى نام پدر: بهرام نشانى: مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونى محکوم له/محکوم علیه: عزت دهقانى کدنوئیه فرزند مراد به نشانى: اصفهان-اصفهان خیابان هشت بهشت 
شرقى بعد از چهارراه پیروزى نرسیده به چهارراه ســعدى جنب داروخانه عباسى نوع رابطه: وکیل محکوم له/محکوم 
لهم: بهرام نصرى محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609973730201484 محکوم علیه محکوم است به تایید و ننفیذ فسخ معامله مورخ 94/07/07، و پرداخت هزینه 
دادرسى به ماخذ تقویم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له به انضمام پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بعنوان  
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

277041/م الف قلى زاده - مدیردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/8/169
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103731506124 شماره بایگانى شعبه: 970525 شــماره پرونده: 9709983731500520  
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم- به آقا/خانم یوســف عیدى زاده  فرزند مهدى خواهان آقاى حسن 
دهقانى دادخواستى بطرفیت خوانده آقاى حسن دهقانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى یوسف عیدى زاده فرزند 
مهدى به خواسته مطالبه 370000000 ریال به انضمام هزینه دادرسى و خسارات مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه  9709983731500520 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/09/12 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه فوق حاضر گردد 277022/م الف محمد فرهمندى- شعبه 

5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/8/170
 اجرائیه 

شماره:9410420351000025 شماره پرونده: 9109980351001021 شماره بایگانى شعبه: 911028-مشخصات 
محکوم له/محکوم لهم: مهرى محمدى نام پدر: عبداله نشانى: اصفهان-نجف آباد- خیابان شریعتى کوچه بهمن جنب 
بانک صادرات مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: فریبرز ابوطالبى نشانى: مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونى محکوم له/محکوم علیه: على مومن نشانى:اصفهان خ شیخ صدوق شمالى-نبش کوى احمدى-دفتر 
وکالت- نسیبه سیروس نجف آبادى  نام پدر: محمود  نشانى: اصفهان نجف اباد خیابان امام غربى-بعد از میر داماد- بن 
بست آیت- پالك 32-کدپستى:8513656581  -نوع رابطه: وکیل محکوم له/محکوم لهم: مهرى محمدى مى باشند 
محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9310090351001578 وشماره دادنامه غیابى 
مربوطه 9209970351002142 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال بابت  اصل 
خواسته  و مبلغ سه میلیون و نه هزار ریال (سه میلیون ونه هزار) ریال بابت هزینه دادرسى مبلغ پنج میلیون و چهار هزار 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجراى حکم بر 
اساس شاخص تورم اعالمى از سوى اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت(رعایت تبصره ماده 302 قانون آیین دادرسى مدنى الزامى است)  محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 276911/م الف محسن فرهادیان - مدیردفتر 

شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/8/171
 اخطار اجرایى

شماره 2187/96 به موجب راى شماره 2187/96 تاریخ 97/03/12 حوزه 5 امیراباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه صابر مرادى محمد زاده به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ صدو پنجاه و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 93/09/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى که توسط 
اجراى احکام  محاسبه مى گردد. محکوم له: حمید امامى با وکالت آقاى امیرحسین قدیرى به نشانى: نجف آباد خ 17 
شهریور نبش تقاطع خ 22 بهمن طبقه دوم کدپســتى 8514676741، 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. 276395/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/172
 ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710103731005649 شماره پرونده: 9509983733000661 شماره بایگانى شعبه: 970666 –
پرونده کالسه: 9509983733000661  شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف اباد(101 جزایى سابق) تصمیم نهایى 
شماره: 9709973731001217- شاکى: آقاى بهمن سلیمانى ورپشتى فرزند رضا به نشانى اصفهان-نجف اباد-خ امام 
غربى نرسیده به سه راه یزدانشهر جنب پلیس+10 تعمیرگاه مکانیکى بهمن متهم: آقاى حامد ایران پور  فرزند حمید به 
نشانى مجهول المکان اتهام: کالهبردارى دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در 
خصوص اتهام آقاى حامد ایران پور دایر بر کالهبردارى موضوع شکایت آقاى بهمن سلیمانى ورپشتى بااین توصیف 
که متهم مبادرت به خرید اسب از شاکى نموده و در قبال ثمن معالمه چند برگ چک مسروقه با امضاى مجعول به وى 
تحویل داده که منجر به پرداخت وجه نشده است دادگاه با مالحظه محتویات پرونده و تصویر چک ها و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک،ارتکاب بزه توسط متهم محرز است لذا دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبردارى متهم را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزاى نقدى 
در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال در حق شاکى محکوم مى کند.راى دادگاه غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادر کننده و ســپس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 276272/م الف، اسحاقیان - رئیس شعبه 101 کیفرى دو نجف آباد /8/177

ابالغ رأى
 کالسه پرونده: 128/97 شــماره دادنامه97/3/7-503 خواهان: رسول حسین هاشــمى فرزند رضا، نشانى: دهق-خ 
مطهرى-کوى مهدیه-پ 129 خوانده: 1.جعفرصالحى فرزند غالمرضا، نشانى: مجهول المکان 2.مصطفى اکبرى 
فرزند اسماعیل نشانى: دهق-جنب هنرستان امام على (ع) منزل مصطفى اکبرى خواسته: مطالبه. قاضى شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواست آقاى حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت آقایان  1.جعفرصالحى فرزند غالمرضا، مقیم تهران 
2.مصطفى اکبرى فرزند اسماعیل مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ صد و شصت میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه و 
هزینه دادرسى به استناد چهار فقره چک همگى برعهده ى بانک پاسارگاد و هرکدام به مبلغ چهل میلیون ریال، چک به 
شماره 268147 به تاریخ سى ام مهرماه نودو شش و گواهى عدم پرداخت شعبه بازار بزرگ به تاریخ سررسیدچک و چک 
شماره ى 2-268148 به تاریخ سى ام آبان ماه نودوشش و گواهى عدم پرداخت شعبه پامنار و به تاریخ  سررسید چک و 
چک به شماره 3-268149 به تاریخ سى ام آذر ماه نود وشش و گواهى عدم پرداخت بانک سپه و به تاریخ سررسید چک و 
چک شماره ى 4-268150 به تاریخ سى ام دى ماه نودوشش و گواهى عدم پرداخت شعبه صادرات و به تاریخ یکم بهمن 
ماه نودوشش بااین توضیح که خوانده ردیف اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشد،نظر به اینکه مستندات 
مذکور براشتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت داشته و خوانده ردیف اول علیرغم دعوت و استحضار از روند 
دادرسى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و نسبت به دعوى مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت 
ذمه خویش اقامه نکرده و همچنین خوانده ردیف دوم نیز در جلسه رسیدگى به بدهى خود اقرار نموده است و  لذا قاضى 
شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون 
تجارت و تبصره ى الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده ى استفساریه ى آن و مواد 198و515 و 519و522 
قانون آیین دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
صدو شصت میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیون و صدو سى هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
ازتاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.اما در رابطه با مطالبه ى خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نسبت به خوانده 
ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن بوده نه صادر کننده ى چک و به موجب تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور 
چک،دارنده ى صرفا مى تواند محکومیت صادر کننده ى آن را به پرداخت خسارات وارده مطالبه نماید بنابراین خواهان 
در مطالبه ى مذکور محق نبوده مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى 
بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى نسبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش 
مهردشت مى باشدو نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابال قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه 
محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 274027/م الف قاضى شعبه اول/دوم شوراى حل اختالف مهردشت/ 8/178

 ابالغ رأى
کالسه پرونده: 663/96 شماره دادنامه97/07/03-502 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا، نشانى: دهق-خ 
مطهرى-کوى مهدیه-پ 129 خوانده: 1.سودابه جعفرى فرزند ولى اهللا، نشانى: مجهول المکان 2. .علیرضا امینى فرزند 
انشاهللا نشانى:مجهول امکان 3.منصور حسین هاشمى فرزند رضا نشانى: دهق-قطب صنعتى خ ششم کارخانه منصور 
هاشمى خواسته: مطالبه. قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دادخواست آقاى حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت خواندگان 
1.سودابه جعفرى فرزند ولى اهللا، مجهول المکان2.علیرضا امینى فرزند انشاهللا،مجهول امکان 3.منصور حسین هاشمى 
فرزند رضا مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ صدوپنجاه میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک 
فقره چک به شماره ى 032655  برعهده ى بانک سپه به تاریخ سى و یکم شهریور ماه نودو شش و مبلغ مذکور و گواهى 
عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ مهرماه نودوشش، بااین توضیح که خوانده ى ردیف اول صادر کننده و خواندگان 
ردیف دوم و سوم ضامن مى باشند،نظر به اینکه مستندات مذکور براشتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت 
داشته و خوانده ردیف اول ودوم مجهول المکان بوده و از طریق نشر اگهى دعوت شده اند و نامبردگان علیرغم دعوت و 
استحضار از روند دادرسى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل 
نیاورده و دلیلى بربرائت ذمه ى خویش اقامه نکرده است لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره ى الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک 
و ماده واحده ى استفساریه ى آن و مواد 198و515 و 519و522 قانون آیین دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ صــدو وپنجاه میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد وهفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بر 

مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران ازتاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه 
ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید در رابطه با 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نسبت به خوانده ردیف دوم وسوم نظر به اینکه نامبردگان ضامن بودند نه 
صادر کننده چک به موجب تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک دارنده چک صرفا مى تواند محکومیت صادر کننده 
ى ان را به پرداخت خسارت وارده مطالبه نماید بنابراین خواهان در مطالبه مذکور محق نبوده مستندا به ماده 197 قانون 
آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در 
دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 274024/م الف قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 8/179

 ابالغ رأى
کالسه پرونده: 731/96 شماره دادنامه97/06/27-473 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا، نشانى: دهق-خ 
مطهرى-کوى مهدیه-پ 129 خوانده: 1.عابدین هوشمند فرزند على اکبر، نشانى: مجهول المکان 2. منصور هاشمى 
فرزند رضا نشانى: دهق-شهرك صنعتى فاز 6، خواسته: مطالبه. قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دادخواست آقاى حسین هاشمى 
فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت آقایان 1.عابدین هوشــمند فرزند على اکبر، نشــانى: مجهــول المکان و 2. منصور 
هاشمى فرزند رضا نشانى: دهق مبنى بر مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى به 
استناد یک فقره چک به شــماره ى 072022 برعهده ى بانک صادرات به تاریخ دهم آبان ماه نودوشش وگواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه و به مبلغ مذکور و به تاریخ یازدهم آبان ماه نودو شــش و نظر به اینکه خوانده ى ردیف اول 
صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مى باشد نظر به اینکه مستندات مذکور براشتغال ذمه ى خواندگان به 
میزان خواسته داللت داشته و نامبردگان علیرغم دعوت و همچنین نشر آگهى در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور نیافته 
و نسبت به دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده اند و دلیلى بربرائت ذمه ى خویش اقامه نکرده اند لذا 
قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره ى الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده ى استفساریه ى آن و مواد 515 و 519و522 
قانون آیین دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران ازتاریخ 
چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 274021/م الف محمد 

محمدى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/8/180
ابالغ رأى

 کالسه پرونده: 734/96 شماره دادنامه97/06/27-476 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا، نشانى: دهق-خ 
مطهرى-کوى مهدیه خوانده: محمد زاویه اى فرزند حسین، نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه. قاضى شورا با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواست آقاى حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت آقایان: محمد رضا زاویه اى فرزند حسین مجهول المکان 
و آقاى منصور هاشمى فرزند رضا مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه 
دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 552527 برعهده ى بانک صادرات به تاریخ سى و یکم آذر ماه نودو شش 
و به مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره ى 96/3161/0001204 و به تاریخ دوم دى ماه نودو 
شش، بااین توضیح که خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشد.نظر به اینکه مستندات 
مذکور براشتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت داشته و خوانده ردیف اول با توجه به مجهول المکان بودن از 
طریق نشر اگهى دعوت شده و نامبردگان علیرغم دعوت و استحضار از روند دادرسى در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور 
نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بربرائت ذمه ى خویش اقامه نکرده اند لذا 
قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره ى الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده ى استفساریه ى آن و مواد 515 و 519و522 
قانون آیین دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
ازتاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى نسبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت 
مى باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى مهردشت مى باشد. 

274008/م الف - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/8/181
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 353/96 شماره دادنامه 97/06/31-497 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا، نشانى: دهق-خ 
مطهرى-کوى مهدیه-پ 129 خوانده: على ذوالفقارى فرزند رمضان، نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه. قاضى 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دادخواست آقاى حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت آقاى على ذوالفقارى فرزند رمضان مجهول 
المکان مبنى بر مطالبه مبلغ سى وچهار میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به 
شماره ى 551245 برعهده ى بانک تجارت به تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه نودو شش و به مبلغ مذکور و گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه به مبلغ مذکور و به تاریخ سررسیدچک،نظر به اینکه مستندات مذکور براشتغال ذمه ى خوانده به 
میزان خواسته داللت داشته و خوانده ردیف اول با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر اگهى دعوت شده و نامبرده 
باتوجه به مجهول المکان از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و 
مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بربرائت ذمه ى خویش اقامه نکرده است لذا قاضى شورا با استصحاب 
بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره ى 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده ى استفساریه ى آن و مواد 198و515 و 519و522 قانون آیین دادرسى 
دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى وچهار میلیون ریال بابت اصل دین 
و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران ازتاریخ چک تا زمان وصول 
آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و پانصد و 
سى وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. 273988/م الف محمد محمدى - قاضى شعبه اول/دوم شوراى حل اختالف مهردشت /8/182

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد مهدى جعفرى زاده دادخواستى به خواسته مطالبه وجه دوفقره چک به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 382 ش 3 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 7 / 9/ 97ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 

حکم غیابى صادر خواهد شد . 278685 /م الف مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/209 
 اخطار اجرایى

شماره 59/97 به موجب راى شــماره 474 تاریخ 97/04/24 حوزه 4 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على اصغر مقیمى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده 
به عودت و اســترداد چک به مبلغ 2/500/000 تومان بانک ســپه به شــماره 744901 چک بانک ملت به شــماره 
158/213385/29 بانک ملت به مبلــغ 2/500/000 تومــان در حق خواهان محکوم مــى نماید.محکوم له: على 
عسگر قربانى فر به نشانى: یزدانشــهر-خ 3 غربى-پ 25، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و

 اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 263613/م الف-شعبه 4حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/  8/183
 اخطار اجرایى

محکوم علیه  1- مریم عباسى 2- هوشنگ جعفرى هردومجهول المکان  محکوم له : سیدعین اله صالحى  ف : زینل به  
نشانى : شاهین شهر  - خ فردوسى – فرعى 16غربى پالك 4محکوم به : بموجب راى شماره 191 تاریخ 97/4/9 حوزه 10 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ 7/400/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 257/500 ریال بابت هزینه دادرسى  و الصاق 
تمبر  به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشر آگهى در روزنامه  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدورچک  96/11/2 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له.ضمنا 
هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد  . ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید.  275660 

/  م الف مجتبى رضوانى-  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر / 8/185 
ابالغ رأى

آگهــى دادنامــه - شــماره دادنامــه : 9709973760000707 تاریــخ تنظیــم : 8 / 7 / 1397 شــماره پرونده : 
9709983760000303 شماره بایگانى : 970312 درخصوص دادخواست آقاى  حسن وحسین شاهرجبیان به طرفیت 
آقاى شایان شنبه فرزند ایرج به نشانى به خواسته مطالبه اجور معوقه به مبلغ سیصد میلیون ریال وتخلیه وتامین خواسته 
دادگاه با مالحظه دادخواست تقدیمى وشرح خواسته وهمچنین اظهارات خواهانها درجلسه دادرسى مبنى براینکه خوانده 
پنج ماه کرایه معوقه داردکه اجاره بها هرماه پنج میلیون وپانصدهزارتومان مى باشد همچنین باارائه الیحه اى تقاضاى 

افزایش خواسته به میزان هفت میلیون تومان نموده اند ودرخصوص آن توضیح داده اند حدودیکماه وچندروز پس ازپایان 
قرارداد باتوسل به اجراى احکام اقدام به تخلیه ملک نموده ایم وشش میلیون بابت آن مدت طلبکارهستیم وحدود ششصد 
هزارتومان هم بابت شکستن شیشه هاى مغازه طلب داریم وخوانده دعوى به وسیله نشرآگهى به جهت مجهول المکان 
بودن دعوت گردیده که حضورنیافته ودعوى بدون ایرادودفاع باقى مانده على هذا مســتندابه سندمالکیت خواهان ها 
وقرارداد اجاره نامه به شــماره 88718مورخ 96/4/22که تصاویرمصدق آن هاارائه گردیده خوانده دعواباپرداخت مبلغ 
بیست وهفت میلیون وپانصدهزارتومان بابت اجاره بهامعوقه پنج ماه وبه پرداخت خسارات دادرسى وخسارت تاخیرتادیه و 
مستندابه مواد 198 و 515  و 522  قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى  اززمان تقدیم دادخواست 
لغایت وصول محکوم به  درحق خواهان بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین 
اجرا محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید . نسبت به مطالبه افزایش خواسته اوالباتوجه به این که پس ازقبول اجرت المثل 
به ملک تعلق مى گیرد که مطالبه نگردیده وثانیادرخصوص خسارت به شیشه هاى ملک چون چونکه بایستى بدوا تامین 
دلیل گردید وسپس مطالبه گردد که خواهان ها به این وظیفه خود عمل ننموده اند لذا این دوقسمت ازخواسته خواهانها 
راموجه وقانونى ندانسته ومستندابه ماده 2قانون آیین دادرسى مدنى قراررددعوى نسبت به آن صادرواعالم مى نماید .راى 
صادره  درخصوص خوانده غیابى است و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى ازطرف خوانده درهمین شعبه سپس ظرف 
بیست روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان مى باشد . مى باشد. 269973 /م الف وحید هادى - رییس شعبه سوم 

دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /8/186 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103759504557 شماره پرونده : 9609983759500706 شماره بایگانى شعبه 
: 960726 تاریخ تنظیم : 1 / 8 / 1397 خواهان  خانم شکوفه کاویانى سامانى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم پرى جان 
امینى جونقانى فرزند حمزه به خواسته مطالبه وجه بابت .... استردادثمن معامله ،مطالبه خسارت وابطال قراردادو......  تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 
شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالســه 9609983759500706 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 17 / 9 / 1397 و ساعت 11/00 تعیین شده اســت که  به علت مجهول المکان خوانده / متهم و درخواست خواهان 
/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع رسانى از مفاد آن به دادگاه 
ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد. 276298/م الف مهدى امینیان جزى - منشــى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/  8/187 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمدعلى ملک زاده   دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت آقاى اکبربیات  
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 351 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 10 / 9/ 97 ساعت 45 / 5 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از 
وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام  

خواهد شد . 276310 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /8/188 
اخطار اجرایى

محکوم علیه  : سجادحق شناس آدرمنابادى 2- آیت اله خالدى هردو به نشانى مجهول المکان  محکوم له : على سعیدیان  
ف : اسماعیل  به  نشانى : گز  - خ فردوسى –  کوچه شهیدحسینى بن بست شریعت پالك 192محکوم به : بموجب راى 
شماره 514 تاریخ 95/10/11 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان گزطى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت 
یافته است محکوم علیها محکوم هستند به : پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ یک میلیون 
وسیصدوهفتادوپنج هزارریال هزینه دادرسى  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجرا از تاریخ صدورچک  94/6/5 لغایت زمان اجراى حکم  در حق صندوق دولت  . ماده 34 قانون اجراى احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد 

صریحا اعالم نماید .  276336 /  م الف قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف  گز/ 8/189 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهــى ابــالغ ضمائــم و وقــت رســیدگى- شــماره ابالغنامــه : 9710103656505783 – شــماره پرونده : 
9709983656500149 – شماره بایگانى شــعبه : 970166 -  آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به 
آقا/ خانم الیاس لطیفى فرزند قدیرعلى– خواهان آقاى سعید قاسمى  دادخواستى به طرفیت خوانده الیاس لطیفى فرزند 
قدیرعلى به خواسته تسلیم مبیع یک باب منزل واقع در زازران به پالك ثبتى 43618 فرعى از 507 قطعه 12 مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983656500149 شعبه 2 دادگاه عمومى  حقوقى دادگسترى شهرستان 
فالورجان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/12/12 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  
قانون آیین دادرسى مدنى  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف مدت یکماه 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 حاضر گردد .. م/ الف/ 
276536 خسرو آقایى - مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 2  دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /8/158 

ابالغ رأى
شماره ابالغنامه: 9710103640706742 شماره پرونده: 9609983640701148 شماره بایگانى شعبه: 961176 ابالغ 
دادنامه به آقاى على اکبر صفرى حاجت آقایى فرزند على کرم رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى مرتضى ضیائى 
چمگردانى فرزند على محمد به طرفیت آقاى على اکبر صفرى حاجت آقایى فرزند على کرم و شــرکت سایپا دیزل به 
خواسته الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودرو و کامیون تریلى کشنده ولوو و پرداخت هزینه 
دادرسى مقوم بمبلغ 300000000 ریال به استناد تصویر مصدق قولنامه مورخ 93/8/21 که خواهان توضیح داده خودرو 
مذکور با مشخصات قولنامه پیوست دادخواس ت را از آقاى على اکبر صفرى حاجت آقایى خریدارى نموده و تاکنون نسبت 
به انتقال سند آن اقدام ننموده دادگاه نظر به مستندات ابرازى خواهان از جمله مبایعه نامه مورخ 93/8/21 و پاسخ استعالم 
از پلیس راهور که اعالم نموده خودرو به نام خوانده ردیف اول مى باشد و با احراز وقوع بیع خودرو از سوى خوانده ردیف 
اول به خواهان، خواسته را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 2 و 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال خودرو با مشخصات صدرالذکر و 
مبایعه نامه استنادى به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است و درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت شرکت سایپا دیزل نظر به 
اینکه حسب پاسخ استعالم بعمل آمده سند خودرو به نام شرکت سایپا دیزل نمى باشد، دادگاه دعوى را متوجه به شرکت 
سایپا دیزل ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید قرار صادره 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 276267 شعبه 

4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /8/140
ابالغ وقت رسیدگى

احضارمتهــم- شــماره درخواســت : 9710463760100025 تاریــخ تنظیــم : 18 / 7/ 1397 شــماره پرونده : 
9609983762101242شماره بایگانى : 970941 نظر به اینکه در پرونده کالسه 970941شعبه 101 دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى علیرضا چشمه چراغ  فرزندصفر مجهول المکان متهم به خیانت در امانت و سرقت 
است که ازطرف این شعبه تحت تعقیبند بو براى روز 7 / 9/ 1397 ساعت 30 / 10 وقت رسیدگى تعیین گردیده است فلذا 
به استناد ماده 334  قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا متهم 
همراه با وکیل خود جهت دفاع از اتهام انتسابى ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه 
حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد . 278881 /م الف شکوهى - رییس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر/ 8/208 
مزایده اموال غیرمنقول

شماره درخواست: 9710463726000014 شــماره پرونده: 9609983723200098 شماره بایگانى شعبه: 970184 
این اجراى احکام در نظر دارد درخصوص پرونده 970184 اجراى احکام مدنى اموال آقاى اسداله و محمدرضا خالویى 
و خانم محبوبه شیخ که دستور فروش آن به علت عدم قابلیت افراز صادر شده است را از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 
97/8/19 ســاعت 10 صبح به فروش برساند شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى 
المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده 
ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده 
انصراف دهد ده درصد ت ودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال 
شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام 
حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه- طبقه 1- اموال مورد مزایده عبارت است از: شش دانگ یک باب منزل مسکونى 
به آدرس مبارکه- خیابان امام صادق- کوچه مکتب العباس- پالك 6- ملک قسمتى به شماره ملک 149 فرعى از 478 
اصلى بخش 9 اصفهان و داراى عرصه اى به مساحت تقریبى 300 مترمربع و داراى اعیانى اعیانى در دو قسمت در اضالع 
شمالى و جنوبى ملک که اعیان قسمت جنوبى با دیوارهاى خشتى و سقف تیرآهن و آجر ضربى و کف موزاییک و دربهاى 
داخلى و بیرونى و از نوع فلزى و اندود گچى با زیربناى 125 مترمربع و ساختمان ضلع شمالى شامل زیرزمین با زیربناى 33 
مترمربع و طبقه همکف با زیربناى 60 مترمربع با دیوارهاى آجرى و سقف تیرآهن و نماى آجرى لفتون با دربهاى بیرونى 
از نوع آلومینیومى و اندود داخلى گچ و اندود و کف موزاییک و داراى محوطه سازى موزاییکى و داراى امتیازات آب و برق 
و گاز و فاضالب و تلفن مى باشد و موازى یک دانگ مشاع از کل شش دانگ ملک براساس یک فقره سند عادى توسط 
آقاى محمدرضا خالویى به خانم محبوبه شیخ واگذار گردیده است و در زمان واگذارى ورودى ملک راهرویى به عرض 
متوسط 3 متر از ضلع شمال غربى بوده است و ورود اتومبیل به داخل ملک امکانپذیر بوده است لیکن قسمتى از راهروى 
ورودى توسط شرکاى دیگر ملک به همسایه غربى واگذار شده و عمال ورودى ملک را به 1/70 متر تقلیل داده و در این 
حالت ورود اتومبیل به داخل ملک میسر نمى باشد لذا ارزش کل شش دانگ توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
2/580/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد.  م الف: 277009 مدیر اجراى احکام 

مدنى دادگسترى شهرستان مبارکه /8/212

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى (نظافت، آبدارخانه و ادارى) خود را از 
طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه 
از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 200971553000003، روز دوشنبه مورخ 97/08/07

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ 97/08/07 الى ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 97/08/15 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد، بارگزارى در سامانه به صورت pdf تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/08/26
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 97/08/27 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.
7- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 190/750/000 ریال اســت که به دو صورت ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى به شــماره حساب شباى 
IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى واریز 301039761263500650000000000006 قابل 

ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى به صورت 
فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/26 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل 

و رسید دریافت شود.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت www.asse.ir و آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.  
- شماره تماس پشتیبانى سامانه: 41934- 021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، به شماره 09162998433)

مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شماره: 55/33/97/1342/5 تاریخ: 97/08/06 نوبت اول

شرکت خدمات حمایتى کشاورزىوزارت جهاد کشاورزى
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عضو انجمن جراحان ارتوپدى ایران توضیحاتى 
در مــورد دالیــل ایجــاد انحراف در شســت 
پا و بهترین زمــان درمان صافى کــف پا ارائه 

کرد.
محمدرضــا میعــاد در ارتبــاط با شــایع ترین 
بیمارى هاى پا و مچ پا که سبب مراجعه به پزشک 
ارتوپدى مى شــود، اظهار کرد: انحراف انگشت 
شست یکى از این بیمارى هاست که به دو علت 
وراثت و یا اســتفاده از کفش بد و نامناسب بروز 

مى یابد.
 وى افــزود: جراحــى این مشــکل، ســخت 
نیســت و اگر به موقع تشــخیص داده شــود و 
درمان پذیــرد، نتایج موفقى دارد و روى ســایر 
انگشــتان اثر نمى گذارد و باعث بروز آرتروز نیز 

نمى شود.
این متخصص ارتوپدى عنوان کرد:  این مشکل 
در هر سنى ممکن اســت به وقوع بپیوندد و به 
طور کلى در زنان شــایع تر بــوده و از ده تا 85 
ســالگى قابل عمل جراحى است. وى ادامه داد: 
همچنین افــراد باید توجه کنند که اســتفاده از 
کفش مناسب و استاندارد را که داراى حداکثر 2 
سانتیمتر پاشنه بوده و قسمت جلویى کفش پهن

 و به طور کلى کفش راحت باشــد، مدنظر قرار 
دهند.

این جــراح پــا و مچ پا گفــت:  انحراف ســایر 
انگشت هاى پا و صافى کف پا از دیگر مشکالت 
غیر تروماتیک به شمار مى رود که صافى پا انواع 
مختلفى دارد و اگر معاینه و تشخیص دقیق باشد، 
درمان به خوبى انجام مى شود و به طور کلى اگر 
جراحى در سن هشت تا 14 سالگى صورت گیرد، 

نتیجه موفقیت آمیزتر خواهد بود.

یک عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى 
ایران با اشاره به دالیل ابتال به «گلوکوم» گفت: 
هــدف از درمان آب ســیاه این بــوده که جلوى 

پیشرفت بیمارى را بگیریم.
نوید نیلفروشان در رابطه با بیمارى «گلوکوم» یا 
«آب سیاه» اظهار کرد:  این بیمارى زمانى ایجاد 
مى شود که به دلیل فشــار باالى چشم، عصب 
بینایى دچار تخریب تدریجى شود. وى افزود: فشار 
داخل چشم همچون فشار خون یک میزان طبیعى 
دارد و اگر باالتر از این میزان قرار گیرد، عصبى را 
که مسئول رســاندن اطالعات از شبکیه به مغز 

براى درج تصاویر هستند، دچار اختالل مى کنند.
نیلفروشان ادامه داد: فردى که مبتال به گلوکوم 
شده، در ابتدا ممکن است با اختالل در دید محیطى 
یا اطراف دچار مشــکل شــود، همچنین فرد در 
رانندگى هنگام شب دچار مشکل مى شود و پس 
از آن به تدریج دید مرکزى در صورت پیشــرفت 
بیمارى از بین مى رود. وى با اشاره به اینکه کاهش 
تظاهرات بینایى در مراحل پیشرفته رخ مى دهد، 
عنوان کرد: در اکثر موارد آب سیاه عالمت خاصى 
ندارد و در برخــى از موارد، زمانــى که فرد براى 
تشخیص شماره عینک به چشم پزشک مراجعه 
مى کند، متوجه فشــار باالى چشــم و یا ابتال به 

گلوکوم خواهد شد.
وى یادآور شد: استفاده از دارو، انجام لیزر و جراحى 
از جمله درمان هاى گلوکوم به شــمار مى رود که 
ممکن اســت براى برخى از افراد، مجموعه اى از 

این روش هاى درمانى همزمان الزم با شد. 

سرطان، بیمارى خطرناکى است که مى توان با 
مصرف برخى مواد غذایى مناسب به جلوگیرى 

از آن پرداخت.
سرطان بیمارى ترسناکى است که منجر به رشد 
غیرطبیعى سلول ها در بدن مى شود. علت هاى 
شناخته شــده اى براى ابتال به ســرطان وجود 
دارد که از جملــه آن مى توان بــه ویروس ها، 
سیگار کشیدن، مواد شــیمایى، آفتاب سوختگى 

و نوشیدن الکل اشاره کرد.
همچنین افزایش وزن نیز خطر ابتال به سرطان را 
افزایش مى دهد و کاهش وزن با غذاهاى طبیعى، 

شما را از این بیمارى حفظ مى کند.
از طرفى مواد غذایى حاوى آنتى اکسیدان، مواد 
معدنى و ویتامین ها با ســرطان مبارزه مى کنند. 
خوردن روزانه این مواد غذایى از شــما در برابر 
ســرطان محفاظت مى کند. برخى مواد غذایى 
که با ســرطان هاى مختلف مبارزه مى کنند، در 

زیر آمده است.
آلیوم

ســیر یکى از بهترین منابع «آلیوم» است. آلیوم 
داراى اثرات ضد تومور و ضد میکروبى اســت و 
به جلوگیرى از بیمارى هاى قلبــى عروقى نیز 

کمک مى کند.
سیر همچنین باکترى «هلیکوباکتر پیلورى» را 
از بین مى برد. این باکترى با سرطان معده مرتبط 
است. این ماده غذایى خطر ابتال به سرطان هاى 
روده بزرگ، مرى، پانکراس و پستان را کاهش 

مى  دهد.
گلوکوزینوالت

سبزیجات «کروســیفره» مانند کلم، کلم پیچ، 
گل کلم و کلم بروکلى شامل «گلوکوزینوالت» 
هســتند. ایــن آنزیم هــاى فعــال شــبیه به 
«سولفورافان» هســتند، زیرا آنها از طریق روده 
عبور مى کنند. همچنین سولفورافان با باکترى 
هلکیوباکتر پیلــورى مبارزه کرده و آالینده هاى 

محیطى را رفع مى کند.
این ســبزیجات به ویژه بروکلــى خطر ابتال به 
سرطان هاى پروستات، ریه، روده بزرگ، سینه، 
مثانه، کبد، گردن، دهان، مرى و معده را کاهش 

مى دهد.
لیکوپین 

«لیکوپین» کاروتنى است که داراى یک رنگ 
قرمز روشن اســت. به نظر مى رســد لیکوپین 
براى کاهش خطر ابتال به ســرطان پروستات 

مفید است. 
عــالوه بر ایــن، لیکوپین رشــد ســلول هاى 
ســرطانى ســینه، ریــه و مخــاط رحــم را 
در آزمایش هــاى آزمایشــگاهى متوقــف 

مى کند.
گوجه فرنگى یک منبع فوق العــاده از لیکوپین 
اســت. از دیگر منابع لیکوپین مى توان هندوانه، 
گریپ فروت، فلفل دلمه اى قرمز پخته، مارچوبه 
پخته، کلــم قرمز، انبــه و  هویج پختــه را نام

 برد.

آنچه باید در صورت 
ابتال به آســم 

مصرف کرد
نخستین خط دفاعى در برابر آسم، یک رژیم غذایى سالم 
و متعادل است. به بیان ساده، آسم شرایطى است که در 
آن مسیرهاى تنفسى ریه ها (نایژك ها) از التهاب مزمن 

رنج مى برند.
گاهى اوقات به راحتــى فراموش مى کنیــم که آنچه
مى خوریم مى تواند به صورت مستقیم بر شدت یا حتى 
شــکل گیرى یک مشکل ســالمت یا بیمارى در بدن 
ما اثرگذار باشــد. بدون تردید، آســم یکى از این موارد 
محسوب مى شود و اگر واکنش آلرژیک به برخى انواع 

غذاها وجود نداشته باشــد، رژیم غذایى به طور معمول 
آخرین چیزى است که افراد مبتال به آسم درباره آن فکر 

مى کنند.
بدن ســالم تر انعطاف پذیرى بیشــترى دارد، از التهاب 
کمترى رنج مى برد و احتمال واکنش هاى نامطلوب به 
محرك هاى محیطى که زمینه ساز آسم مى شوند، در آن 
کمتر است. در نتیجه، مواد غذایى مصرفى شما مى توانند 
به بهبود شدت و تکرر عالئم آسم کمک کرده یا آنها را 

تشدید کند.

هرچه مواد غذایى تــازه و با تراکم بــاال مصرف کنید،
مى توانید کنترل بهترى روى بیمارى خود داشته باشید. 
یک رژیم غذایى سرشار از میوه ها و سبزیجات، به همراه 
چربى هاى سالم و گوشــت هاى ارگانیک مى تواند در 

مدیریت آسم نقشى کلیدى داشته باشد.
اگر چه یــک رژیم غذایى سرشــار از محصوالت تازه و 
گوشت هاى با کیفیت، نقطه آغاز خوبى است، برخى مواد 
غذایى دیگر نیز وجود دارند که مــى توانند به طور قابل 

توجهى بر عالیم آسم اثرگذار باشند.

ماهى هــاى چرب مانند ســالمون، 
ســاردین و خال مخالى سرشــار از 
اسیدهاى چرب امگا3 هستند و زمانى 
که موضوع بهبود عالیم آسم مطرح 
مى شــود، آنها یکى از بهترین مواد 

غذایى هستند. 
آســم یک بیمارى التهابى اســت و 
غذاهاى سرشــار از اسیدهاى چرب 
امگا3 مانند ماهى چرب، گردو و بذر 
کتان گزینه هاى خوبى براى کاهش 

التهاب محسوب مى شوند. 

ویتامیــن D یکــى از مهمتریــن آنتى 
اکسیدان ها در بدن انسان است اما افراد 
بسیارى با کمبود این ماده مغذى مواجه 
هستند. خطر ابتال به آسم در افرادى که 

کمبود ویتامین D دارند، بیشتر است.
راحت تریــن و ســاده ترین گزینه براى 
دریافت ویتامینD، قرارگرفتن پوســت 
در معــرض نــور خورشــید اســت. اما 
اگر این امکان براى شــما وجــود ندارد، 
مى توانید مصرف غذاهایى مانند ماهى هاى 
ســالمون و خال مخالى، جگر گاو، پنیر و 

زرده تخم مرغ را مد نظر قرار دهید.

موز منبعى عالى براى پتاســیم اســت. 
مصرف موز ممکن اســت بــه کاهش 
خس خس ســینه در کــودکان مبتال به 
آســم کمک کند. این ارتبــاط را نتایج 
مطالعه اى تأ یید کرد که نشــان مى داد 
سطوح کم پتاسیم، با اختالل در عملکرد 

ریه کودکان مرتبط بوده است.
از دیگر منابع خوب براى پتاسیم مى توان 
به آووکادو، کدو بلوطى، اســفناج، سیب 

زمینى، کیوى و سالمون اشاره کرد. 

مطالعات نشان داد، زنان مبتال به آسم که 
بتاکاروتن، آنتى اکسیدانى موجود در هویج 
بیشــترى مصرف مى کردند از کیفیت 

زندگى بهترى برخوردار بودند.
مطالعه اى دیگر نشان داد که سطوح کم 
بتاکاروتن نه تنها با شــیوع هرچه بیشتر 
آسم، بلکه با شدت بیشتر عالیم بیمارى 
مرتبط بوده اســت. از دیگر منابع غذایى 
سرشــار از بتاکاروتن مى توان به سیب 
زمینى شیرین، سبزیجات برگدار، بروکلى 

و اسفناج اشاره کرد.

ماهى چرب

D ویتامین هویج

موز

فشار باالى چشم را 
جدى بگیرید

 بهترین زمان درمان 
صافى کف پا

مواد غذایى آماده جنگ با 
سرطان

سیب یک میوه محبوب با طبع گرم است که به صورت 
خام، دمنوش و در غذاها کاربرد بسیارى دارد. این میوه 
مفید و مغذى داراى خواص درمانى متنوع و بیشمارى 

است.
از مهمترین خواص شفابخش سیب مى توان به این موارد  

اشاره کرد: پاکسازى کبد، بهبود تنفس، درمان و پیشگیرى 
از آسم، ایجاد احساس سیرى، افزایش هوش، پیشگیرى و 

درمان آلزایمر، کاهنده کلسترول خون، ضد سرطان، تقویت 
کننده دستگاه گوارش، افزایش انرژى بدن، درمانگر کم خونى،  

کاهش خطر  حمالت قلبى، ضد دیابت و قند خون، تقویت قوه بینایى، 
درمان نفخ معده و تقویت نیروى بدن. 

بسیارى از ما تنها از مضرات کلسترول آگاه هستیم ولى باید گفت وجود آن براى بسیارى 
از عملکردهاى حیاتى بدن ضرورى است. کلســترول براى تولید صفرا ضرورى بوده و 
همچنین مسئول هضم چربى است. عالوه بر این، در تولید بسیارى از هورمون ها نقش 

دارد و براى تقویت سالمت قلب و عروق مفید است. 
مشکل اینجاست که با وجود نیاز اندام ها به کلســترول، افزایش آن باعث آسیب هاى 

جبران ناپذیر مى شود.
 این در حالى است که بســیارى از افراد هنوز از عالیم افزایش کلسترول در بدن مطلع 
نیستند، چون این عالیم به راحتى قابل مشاهده نیست و در نهایت منجر به فشار خون 
باال، نارسایى کلیه و... خواهد شد. با این حال، شگفت انگیزترین عالیم افزایش سطح 

کلسترول در بدن که نیاز به پیگیرى هاى جدى دارند، از این قرار است:

خستگى و ضعف مزمن
احساس ضعف، خســتگى و میل به خواب در ســاعات غیرمعمول روز، ناشى از تغذیه 
نامناسب، فعالیت بدنى بیش از حد و یا برخى بیمارى هاست. با این حال، کلسترول باال 
هم مى تواند یک عامل دخیل باشد. با توجه به اینکه کلسترول باال جریان خون را محدود 

مى کند، مى تواند منجر به مشکالت ذهنى و جسمى شود.

مشکالت پوستى
لکه هاى قرمز روى پوست، التهاب و احساس ناخوشــایند خارش، از عالیم کلسترول 

کنترل نشده است.

آلرژى هاى غذایى
انباشــت بیش از حد چربى در شــریان ها و کبد مى تواند براى برخــى از افراد همراه با 

آلرژى هاى جدید غذایى باشد.

تورم و بى حسى اندام
یکى از عالیم اولیه کلسترول باال، تورم و بى حسى اندام است. این واکنش اتفاق مى افتد چون 
از لیپیدهاى انباشته از گردش خون جلوگیرى مى کنند و این کار باعث کاهش اکسیژن مى شود.

بوى بد دهان
تنفس بدبو و بوى بد دهان یکى از نشانه هاى بسیار رایج افرادى است که کلسترول باال 
دارند. کلسترول باال باعث ایجاد مشکالت جدى در فرایند هضم مواد غذایى شده و این 

اتفاق خود عامل بوى بد دهان خواهد شد.

سرگیجه و سردرد
کلسترول موجود در شــریان ها مانع گردش خون مؤثر شده و با کاهش اکسیژن خون، 

باعث ایجاد سردرد، سرگیجه، از دست دادن تعادل و ... مى شود.

یبوست
تشکیل لیپیدها در شــریان ها با تأثیر منفى روى فرایند هضم، منجر به کاهش تحرك 

روده ها و ابتال به یبوست مى شود.

 برخى مواد خوراکى داراى مواد مغذى هستند که به لحاظ 
علمى ثابت شده است انرژى زا بوده، میزان کورتیزول را 
کاهش داده و سروتونین را افزایش مى دهند. در ادامه به 
پنج ماده خوراکى مقابله کننده با استرس اشاره مى شود.

گیاهان پربرگ به رنگ سبز تیره
به گفته محققان، سبزیجات برگ ســبز نظیر اسفناج 
حاوى فوالت هســتند که موجب تولید دوپامین، ماده 
شــیمیایى در مغز که لذت و خوشــى ایجاد مى کند، 

مى شود و به حفظ آرامش کمک مى کند.
بوقلمون

«تریپتوفان» اســیدآمینه موجود در گوشت بوقلمون 
است که «ســروتونین» تولید مى کند. در عوض این 
ماده شیمیایى موجب تنظیم گرسنگى، شادى و آرامش 

مى شود. 
ماهى چرب

غذاهــاى دریایى نظیر ماهى تن، ســالمون و قزل آال 
مملو از اسیدهاى چرب امگا3 هستند که نه تنها موجب 
کاهش التهاب مى شوند، بلکه اضطراب را نیز کاهش 
مى دهند. مطالعات نشــان مى دهد مصــرف روزانه

 مکمل هاى امگا3 موجب کاهش اضطراب تا 20 درصد 
مى شود.

غالت کامل
کربوهیدرات ها موجب تحریک به تولید ســروتونین 
مى شوند که دقیقاً کارى مشابه با داروهاى ضدافسردگى 
انجام مى دهند و به طورطبیعــى رفتارهاى اخالقى را 
تنظیم مى کنند. از این رو مصرف نان هاى تهیه شده با 

غالت کامل و نان جو بهترین گزینه است.
شکالت تلخ

شــکالت تلخ موجب کاهش هورمون استرس شده و 
آنتى اکسیدان ها به شل شدن عروق خونى کمک کرده، 
فشــارخون را کاهش مى دهد و موجب بهبود جریان 

خون مى شوند.

هشدارهاى 
عجیب که 

خبر از 
کلسترول باال 

مى دهد

 پاکسازى کبد با سیب

آشنایى با خوراکى هاى کاهش دهنده استرس
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ســتوده کســى اســت که از گذرگاه دنیاى زودگذر به نیکنامى 
گــذرد و خوشــبخت کســى اســت کــه توشــه ســراى آخرت 
پیش فرستد و از خوف خدا به اعمال نیکو شتابد و در آن روزها، 
که مهلتش داده اند، از پاى ننشــیند و در طلب خشنودى خداوند 

رغبت نشان دهد و در گریز از خشم او چاالکى ورزد.
موال على (ع)

شهردارى زواره باستناد موافقت نامه شــماره 401109 مورخ 97/07/29 سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات بهبود
 عبور و مرور شهرى آسفالت و زیرسازى شهر زواره را بر اساس فهرست بهاء سال 1397 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح و ضرائب متعلقه قانونى با اعتبارى 

معادل 7/000/000/000 ریال به شرط تخصیص و از طریق مناقصه به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
1- پیشنهاددهندگان باید معادل 5٪ مبلغ اعتبار را به صورت ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

2- پیشنهاددهندگان بایستى تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/12 به شهردارى زواره مراجعه و مشخصات پروژه مذکور را دریافت نمایند.
3- پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 97/08/13 در سه پاکت به شرح ذیل تحویل دبیرخانه شهردارى نمایند.

4- در پاکت (الف) تضمین شرکت در مناقصه قرار داده شود.
5- در پاکت (ب) نقشه ها و مشخصات فنى، شرایط خصوصى تعهدنامه منع مداخله کارکنان در معامالت دولتى، قیمت واحد کار، اقرارنامه ظرفیت کار، دعوتنامه 

اسامى نامى و آخرین تغییرات شرکت و مدارك قرار داده مى شود.
6- در پاکت (ج) شرکت کنندگان بایستى آنالیز قیمت پیشنهادى خود را قرار دهند. بدیهى است قیمت پیشنهادى فاقد آنالیز مردود است.

7- پاکت (الف) و (ب) و (ج) در پاکت اصلى قرار داده مى شود و پس از تحویل به دبیرخانه شهردارى رسید اخذ نمائید.
8- هیچگونه تسهیالت و امکانات ویژه اى در اختیار پیمانکار قرار نمى گیرد.

9- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات بعد از موعد مقرر و یا مبهم- ناقص- مخدوش- ناخوانا- مشروط و فاقد سپرده 
ترتیب اثر داده نخواهد داد.

10- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت سه روز از امضاء قرارداد خوددارى 
نماید سپرده او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد بسته خواهد شد و در صورتى که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد.
11- مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد به مدت شش ماه مى باشد.

12- کلیه هزینه هاى مربوطه (بیمه- مالیات- عوارض و غیره) به عهده برنده مناقصه مى باشد.
13- در صورت تأخیر غیرمجاز مبلغ 30٪ جرائم از حساب کارکرد کسر مى شود.

14- تأمین هزینه حمل آسفالت به عهده برنده مناقصه مى باشد.
15- پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت مى باشد.

16- مبلغ 10٪ از صورت وضعیت ارسالى به عنوان تضمین حسن انجام کار از پیمانکار کسر مى گردد.
17- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/08/14 در کمیسیون مربوطه که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت مى شود.

18- پیمانکار و یا نماینده قانونى وى با در دست داشتن معرفى نامه کتبى مى توانند در جلسه بازگشائى پاکت ها حضور داشته باشند. 

آگهى مناقصه نوبت اول

شهردارى زواره

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، تعدادى از زمین هاى متعلق به خود واقع در مجتمع صنایع 
کارگاهى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 
1397/08/02 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه 

نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى 

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

آگهى مزایده (نوبت سوم)

مجید صفارى- شهردار بادرود 

چاپ  دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 5/157 مورخ 97/02/29 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان یک قطعه پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر فالورجان- بلوار دانشگاه- خیابان خط 

لوله را با مشخصات ذیل بر اساس قیمت کارشناسى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند.
1) قیمت پایه:

- پالك زمین شماره 12 به متراژ 160/15  مترمربع با قیمت پایه از قرار هر مترمربع 9/550/000 ریال معادل 
کل 1/529/432/500 ریال.

2) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
97/08/15 کتباً در دو پاکت الف و ب الك و مهر شده به دبیرخانه واحد حراست شهردارى تحویل نمایند.

3) کمیسیون بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5) کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهى، نقل و انتقال و... به عهده برنده مزایده مى باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 101 مورخ 97/07/22 
شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش دوازده قطعه پالك زمین مسکونى و تجارى 
مســکونى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت 
در آگهى مذکور و کسب  اطالعات بیشتر در ســاعات ادارى به واحد قراردادها 
شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/08/21 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031

آگهى مزایده

آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت اول)
جواد نصرى- شهردار فالورجان

لطفى میان جایى- شهردار دهاقان

نوبت دوم

چاپ اول

رئیس امور سهام و مجامع شــرکت فوالد مبارکه از افزایش سود خالص این 
شرکت خبر داد و گفت: شــرکت فوالد مبارکه در سالى که گذشت، توانست 

بیشترین سود خالص را از زمان بهره بردارى تاکنون به دست آورد.
مرتضى شبانى میزان سود خالص فوالد مبارکه را شش هزار میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: افزایش تولید و بهره بردارى از طرح هایى همچون گندله 
سازى سنگان، افزایش ظرفیت فوالد سبا و در کنار آن افزایش نرخ محصوالت 

فوالد، باعث افزایش سود خالص در سال 96 شد.
وى با پیش بینى افزایش سود خالص در سال 97 اظهار کرد: خوشبختانه هیچ 
شــرکتى در هلدینگ فوالد مبارکه زیان ده نبوده و فوالد هرمزگان توانسته 
است در شش ماهه سال جارى، سودى بالغ بر یک هزار و 250 میلیارد تومان 

به دست بیاورد.
وى از رشد 12 درصدى تولید شــرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: میزان 
تولید در شش ماهۀ ابتداى سال 96، سه میلیون و 250 هزار تن بوده که این 

میزان در شش ماهه سال جارى به سه میلیون و 650 هزار تن رسیده است.
رئیس امور سهام و مجامع شــرکت فوالد مبارکه اصفهان همچنین از رشد 
27 درصدى تولید محصوالت گرم خبر داد و گفت: میزان تولید محصوالت 
گرم از یک میلیون و 933 هــزار تن، به دو میلیون و 467 هزار تن رســیده

 است.
شبانى بهره بردارى از طرح هاى توسعه اى را دلیل افزایش تولید عنوان کرد 
و گفت: بهره بردارى از ماشین ریخته گرى شــماره 5، افتتاح گندله سازى 
سنگان و افزایش ظرفیت مجتمع فوالد ســبا باعث افزایش سود هلدینگ 

فوالد مبارکه شده است.
■■■

رئیس امور سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه از افزایش ظرفیت نورد پیوسته 
سبا از 700 هزار تن به 1/6 میلیون تن خبر داد.

وى اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه، پرتفوى ارزشمندى از سهام شرکتهاى 

گل گهر، چادرملو، معادن فلزات، فوالد هرمزگان و ســنگان دارد که ســال 
گذشته توانست از محل سود نقدى این شرکت ها، 830 میلیارد تومان کسب 

درآمد داشته باشد.
■■■

شبانى از رشــد 11 درصدى فروش، 12 درصدى تولید و 46 درصدى مبلغ 
فروش در شش ماهۀ سال جارى نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 

خبر داد.
رئیس امور سهام و مجامع شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: فوالد مبارکه در 
18 ماه گذشته، 200 درصد براى سهامداران بازدهى داشته که این رقم بسیار 

خیره کننده است.
وى گفت: 30 درصد سهام شرکت فوالد مبارکه در دست سهام عدالت، 16 
درصد براى تأمین اجتماعى و دو درصد آن براى صندوق عشایر و روستایى 

است که جزو دهک هاى پایین جامعه محسوب مى شوند.

شهردار نجف آباد گفت : ســه کیلومتر از طرح 29 
کیلومترى قطار شهرى نجف آباد به شکل زیر زمینى 

اجرا مى شود.
مســعود منتظرى افزود: بر اســاس طــرح هاى 
مطالعاتى، مسیر قطارشــهرى نجف آباد از دانشگاه 
آزاد اسالمى آغاز شده که 18 کیلومتر آن روى زمین، 
هشت کیلومتر روى ســازه هاى مرتفع و بقیه زیر 

زمینى است.
وى با بیان اینکه خط قطار شهرى نجف آباد اصفهان 
در نهایت به خط 2 اصفهان متصل مى شود، افزود : 
تاکنون 80 درصد از آزادسازى زمین هاى مسیر این 

طرح انجام شده است.
■■■

شهردار نجف آباد ایستگاه هاى پیش بینى شده در 
طرح قطار شهرى این خطه را شامل صارمیه اصفهان 

و شهرهاى کوشک، کهریزسنگ، گلدشت، میدان 
میوه و تربار ســابق نجف آباد، میــدان آزادگان ودر 

نهایت دانشگاه آزاد اسالمى عنوان کرد.
وى گفت: قطار شهرى نجف آباد با سرمایه گذارى 
مشــترك بخش خصوصى و نیز شــهردارى هاى 
کوشــک، کهریزسنگ، گلدشــت و نجف آباد اجرا 

مى شود.
منتظرى گفت: اتصال دانشگاه آزاد اسالمى نجف 
آباد به قطار شهرى، زیر ســاخت بسیار خوبى براى 
توسعه و رونق شهر نجف آباد و دانشگاه آزاد اسالمى 

فراهم خواهد کرد. 
شــهردار نجف آبــاد تاکید کــرد: عــزم تمامى 
مسئوالن، دستگاه هاى مرتبط، بخش خصوصى و 
شهردارى هاى واقع در مسیر، آغاز عملیات اجرایى 

این طرح در سالجارى است.

رئیس امور سهام و مجامع شرکت  فوالد مبارکه خبر داد؛

رشد بیش از 10 درصدى تولید و فروش 
در فوالد مبارکه 

اجراى3 کیلومتر از قطار شهرى 
نجف آباد در  زیرزمین


