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8 عالمت در پا که خبر از بیمارى مى دهدخبرسازى خواننده ترکیه اى براى تراکتورسازىحمایت کمیته امداد اصفهان از 3760 بیمار صعب العالجنفوذ در فرزندان علما یکى از راه هاى سرویس هاى جاسوسى است سالمتورزشاستان جهان نما

 جلوگیرى از 
ریزش مو با 

مصرف نارنگى

پشت دیوار شب هاى آمادگاه
3

2
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بسیج تا همیشه 
در صحنـه است 

قرعه کشى عجیب 
استقالل را به

 گروه مرگ برد

بازار طال و سکه
 به کدام سو 

حرکت مى کند؟ محاکمه 
«ح.ش» به اتهام 

گرانفروشى و 
احتکار

یکى از میوه هاى مفید در فصل سرما، 
نارنگى است. این میوه سرشار از 

آنتى اکسیدان است. به همین دلیل مصرف 
آن از التهاب در بدن جلوگیرى کرده و منبع 

... C خوبى براى تأمین ویتامین

دومین دادگاه شــعبه ویژه رســیدگى به جرائم 
اقتصادى به صورت علنى در دادگسترى استان 

اصفهان برگزار شد.
در ایــن پرونــده «ح.ش» به اخــالل در امور 
اقتصادى از طریق گرانفروشــى اقــالم و لوازم 
قطعات خودرو سنگین با لحاظ 3 درصد سود مجاز 

عمده فروشى به میزان...

4
ایران امن است اما عربستان نمى آید!ایران امن است اما عربستان نمى آید!

بهانه گیرى ها تمامى نداردبهانه گیرى ها تمامى ندارد

5

مجموعه فرهنگى مقابل هتل عباسى آنطور که ندیده اید

گل نوراللهى و تیام 
در لیست بهترین گل هاى آسیا

گل هاى هافبک فعلى پرسپولیس و مهاجم سابق استقالل در 
نظرسنجى بهترین گل هاى لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته اند.
پــس از پایان فصــل 2018 لیگ قهرمانان آســیا، ســایت 
کنفدراسیون فوتبال این قاره با انتخاب هشت  گل از این دوره 

مسابقات، از ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دومین جلسه دادگاه جرائم اقتصادى اصفهان 
برگزار شد

40 باب کتابخانه 
به زودى در اصفهان

 به بهره بردارى 
مى رسد

عالوه بر 300 کتابخانه موجود؛ 

رد پاى یک ژن خوب در ماجراى دکل گمشده!
«ن.م» کیست و چگونه بازداشت شد

2
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رئال کى روشرئال کى روش
 بدترین سال  بدترین سال 

کاسیاس افسانه اىکاسیاس افسانه اى

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات مستمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهردارى 
منطقه پنج نجف آباد با برآورد سالیانه به مبلغ 15/720/304/704 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار و امور 
اجتماعى رسیده باشد. همچنین داشتن توانایى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه شهردارى و 

ارائه حسن سوابق کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/09/13 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 790/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 

شهردارى نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار مى باشد.

آگهى مناقصهآگهى مناقصه چاپ دوم

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/494/ش مورخ 97/06/07 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهاى تبلیغاتى روبروى 
مجموعه شــیخ بهائى و پل عابر پیاده، از طریق مزایده عمومى و قیمت 
کارشناسى پایه به مدت یکسال اقدام نماید، لذا متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/09/12 به شهردارى 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

97/09/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مزایده اجارهآگهى مزایده اجاره نوبت دوم

مهدى غالمى- شهردار گلدشت مهدى غالمى- شهردار گلدشت 

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 
زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1- موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى دهکده طبق جدول زیر:

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده نوبت دوم

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

مبلغ پایه کارشناسى موقعیتنوع کاربرىردیف
ماهیانه (ریال)

مبلغ پایه کارشناسى سالیانه 
مدت قرارداد(ریال)

3 سال220/000/0002/640/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانسالن ورزشى تفریحى سرپوشیده1
3 سال3/500/00042/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانسایت شترسوارى2

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

2- مدت قرارداد براى هر یک از موارد در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا دو سال قابل تمدید است.
3- محل دریافت اسناد مزایده دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، ساختمان ادارى است.

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 است
4-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، نقشــه و مشــخصات محل اجاره ردیف یک باید مبلغ 500/000 ریال و براى ردیف دو مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 

0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد  دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

غدیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/09/17 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 132/000/000 ریال براى سالن ورزشى سرپوشیده و 2/100/000 ریال براى سایت شترسوارى است.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مزایده مندرج است.
10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

شهردارى اژیه به استناد صورتجلسه شماره 90 مورخ 97/06/27 شوراى اسالمى شهر اژیه در نظر دارد 
موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

1- یک واحد مســکونى واقــع در چهــارراه 15 خرداد بــه قیمــت پایــه 1/200/000/000 ریال 
(یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

2- یک قطعه زمین به مساحت 135 مترمربع واقع در تقاطع خیابان 15 خرداد و خیابان امام حسین(ع) 
به قیمت پایه هر مترمربع 3/750/000 ریال (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال).

3- یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار بسیج جنب باسکول به قیمت پایه 
هر مترمربع 2/000/000 ریال (دو میلیون ریال)

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/09/06 لغایت پایان وقت ادارى روز 1397/09/15، پیشنهادات 
خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

آگهى مزایده عمومى،  مرحله اولآگهى مزایده عمومى،  مرحله اول نوبت دوم

حسین نظام زاده اژیه- شهردار  اژیهحسین نظام زاده اژیه- شهردار  اژیه

شهردارى اژیه
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 گروه مرگ برد
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53 سال پیش در 
چنین روزى 
معروف ترین 

هنرپیشه هاى هالیوود 
براى بازى در یک 

فیلم به اصفهان
 سفر کردند

«یول برینر» 
روى 

پل خواجو
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قرار گرفته اند.

ــیا، ســایت 
ل از این دوره 
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فرمانده کل سپاه پاســداران گفت: براساس بیانات رهبر 
معظم انقالب، یاد و نام شــهدا باید روز به روز در جامعه 
ما رواج یابد و در این صورت مســئله شهادت در جامعه 
ما ماندگار مى شــود و در چنین جامعه اى دیگر شکست 

وجود ندارد.
به گزارش «تسنیم»، سرلشــکر محمدعلى جعفرى در 
کنگره ملى سرداران و 1400 شــهید فالورجان افزود: 
باید در این دوران حســاس انقالب اسالمى از شهیدان 
درس و عبرت گرفت، باید راه مقاومت و ایســتادگى در 
برابر سختى ها، دفاع از اســالم و ارزش هاى اسالمى را 
از شهیدان آموخت و این مراسم ها مى تواند در این زمینه 

مؤ ثر باشد. فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمى 
گفت: بزرگداشت شهدا در شرایط حساس انقالب اسالمى 
ارزش واالیى دارد، رهبر معظم انقالب نیز تعابیر بلندى از 
این حرکت دارند و مى فرمایند این جلسات ادامه حرکت 

جهادى و ادامه شهادت است. 
سرلشکر جعفرى تصریح کرد: براساس بیانات رهبر معظم 
انقالب، یاد و نام شهدا باید روز به روز در جامعه ما رواج 
یابد و در این صورت مسئله شهادت در جامعه ما ماندگار 
مى شود و در چنین جامعه اى دیگر شکست وجود ندارد، 
بنابراین این ارتباط مستقیم میان برگزارى یادواره شهدا 
و اهداف انقالب اسالمى و سرنوشت این راه الهى است.

نایب رئیس مجلس دربــاره اظهارات ظریــف درباره 
پولشــویى و انتقاداتــى که بــه او مطرح مى شــود به 
«خبرآنالین» گفت: شــما ببینید برخى مؤسسات مالى 
چقدر پول هاى مردم را گرفتند و مصیبت به بار آوردند؟! 
اگر ما داراى یک سیستم شفاف بودیم آنها نمى توانستند 
چنین کارى بکنند و هنوز هم آن روند در برخى مؤسسات 
ادامه دارد. چگونه باید این موارد را مدیریت کنیم؟ چگونه 
باید خبرى کنیم و چگونه باید ایــن را حل کنیم؟ اینها 

مواردى است که باید به بحث گذاشته شود.
مسعود پزشکیان ادامه داد: آنچه باعث شده است آقاى 
ظریف چنین بحثى را مطرح کنند مربوط مى شود به افراد 

داخل که متأسفانه گاهى اوقات منش ها به گونه اى است 
که گویا هیچ مشکلى وجود ندارد و همه چیز بر وفق مراد 

است و هرچه بدى وجود دارد آن طرف آب است.
پزشکیان گفت: واقعیت آن اســت که ما در این مسائل 
مالى حســاب و کتاب و قانون خوبى داریم اما وقتى به 
اجرا مى رسد با مشکل مواجه مى شویم. من نمى خواهم 
 FATF و CFT بخاطر شــرایطى که داریم و مسئله
خیلى از صحبت ها را مطرح کنم امــا آنهایى که تهدید 
مى کنند و پیامک مى فرستند و از الیحه استعمارى نام 
مى برند واقعاً  اگر به درستى مسائل را حالجى مى کردند 

اینگونه صحبت نمى کردند.

یاد و نام شهدا 
باید روز به روز رواج یابد

گویا هرچه بدى وجود دارد 
آن طرف آب است

دیواره بُتنى 5 جداره 
 عصر ایران | ســردار نقدى، معاون فرهنگى و 
اجتماعى سپاه پاسداران انقالب اسالمى با بیان اینکه 
جنگ اقتصادى ســاده ترین مشکل پیش روى انقالب 
است گفت: اگر دیواره بُتنى پنج جداره دور ایران بکشند 
و در کنار آن نیز نگهبان بگذارند باز هم مى توانیم اقتصاد 

پیشرو داشته باشیم.

نرخ سود تغییر مى کند
رئیس شوراى پول و اعتبار درباره تعیین   جماران|
نرخ سود، توضیح داد: بانک مرکزى یک هدف تورمى 
براى اقتصاد کشور مشــخص و نرخ سودى متناسب با 
این نرخ تعیین مى کند اما آنچه در عمل چه نرخى اعالم 
خواهد شد نیاز به زمان و اجرا دارد. به گفته همتى همه 
بانک ها ملزم به افزایش سرمایه هستند و براى افزایش 
سرمایه بانک هاى دولتى هم در بودجه سال آینده برنامه 

ریزى خواهد شد.

ادامه اخراج ها از دانشگاه آزاد 
 اعتمادآنالین | حوریه دهقان شــاد، یکى از 
اساتیدى است که اخیراً از دانشگاه آزاد اخراج شده است. 
دهقان شاد بعد از 21 سال تدریس در دانشکده ارتباطات 
واحد تهران مرکز  نه کالسى آموزشى دارد و نه در ارائه 
پایان نامه دانشجویان حق مشــاوره و راهنمایى. البته 
 دهقان شاد اولین استاد اخراجى دانشگاه آزاد نیست. این 
موضوع در ابتداى امر با اخراج صادق زیباکالم  شروع شد 
و بعداً فائزه و فاطمه هاشمى، محمود علیزاده طباطبایى، 
محمدعلى بهمنى، همایون یوســفى، گــودرز افتخار 
جهرمى و محمد دادگران و دیگر اســاتید دانشگاهى از 
هیئت هاى علمى و تدریس در دانشگاه آزاد اخراج شدند.

اگر نیروى انتظامى نبود...
دبیر شــوراى نگهبان با اشاره به   عصر ایران|
حوادث دى ماه 96 گفــت: تالش هاى نیروى انتظامى 
توانست این غائله را جمع و با آشوب طلبان برخورد کند تا 
اوضاع به امنیت، آرامش و ثبات برسد. اگر خدمات نیروى 
انتظامى نبود، کاِر براندازان و آشوب طلبان عملى مى شد 
اما در درجه اول به لطف خداوند متعال و در درجه بعدى 
نیروى انتظامى نیز به عنوان ابزار مقدرات الهى که جزو 
نیروهاى الهى هستند، نگذاشت چنین اتفاقى روى دهد.

خشم سعودى 
روزنامه «العــرب» نزدیک به خاندان   انتخاب|
سعودى نوشــت: رئیس جمهور جدید عراق که برخى 
گمان مى کنند یک گزینه آمریکایى بوده است، تنها یک 
نماد و عنوان تشریفاتى براى عراق محسوب مى شود که 
در حال از دست دادن هویت خود است. این روزنامه عرب 
زبان در ادامه مدعى شد: عراق چاره اى ندارد جز اینکه یا 
ارتباطش با ایران را کامًال  قطع کند، یا اینکه تا نهایت این 

رابطه پیش برود تا به هالکت برسد!

دینشان را کامل کنند
پرویز فتــاح، رئیس کمیتــه امداد امام   ایسنا|
خمینى (ره) با بیان اینکه والیت بر ما محبت است و باید 
قدردان رهبرى باشیم، گفت: باید به آینده نظام امیدوار 
باشیم و کسانى که تردید دارند باید دینشان را کامل کنند.

حرفى از قحطى نبود
 آنا | بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه 
کشورمان در مورد اخبار منتشر شده در برخى از رسانه هاى 
داخلى مبنى بر اینکه در دیدار «جرمى هانت» وزیر امور 
خارجه انگلیس با محمد جواد ظریف، طرف انگلیســى 
به موضوع جنگ جهانى اول و وقــوع قحطى در ایران 
اشــاره کرده،گفت: این موضوع کامًال تکذیب مى شود 
و چنین مباحثــى در جریان دیــدار وزراى امور خارجه 
دو کشور اصًال مطرح نشده اســت. وى در ادامه افزود: 
آنچه در تارنماى روزنامه «گاردین» قابل مشاهده است 
احتماًال برخى صحبت هاى وزیر خارجه امور انگلستان 
با خبرنگاران جراید در سفارت آن کشور در تهران بوده 

است. 

خبرخوان
قبض تلفن 5 میلیونى

   خبر آنالین | روزنامه «ایران» در ســتون 
«سالم ایران» خود از قول یکى از خوانندگان نوشت: 
در مسابقه تلویزیون شرکت کردم قبض تلفنم  پنج 
میلیون تومان شد. این «شهروند» گفته است: سال 
93 در برنامه مسابقه «الو نوید» از شبکه یک شرکت 
کردم، قبض تلفن ثابتمان پنج میلیون تومان شــد. 
یک نفر با شماره... به من زنگ زد و گفت برنده یک 
میلیون تومان شدم اما من پنج میلیون تومان قبض 
تلفن ثابت دادم. چرا تلویزیون به این مسابقه ها اجازه 

پخش مى دهد؟

پرنده هاى کمیاب
 زیر صندلى خودرو

 میزان| فرمانده انتظامى شهرستان نهبندان 
در استان خراسان جنوبى از کشف پنج قطعه پرنده 
شــکارى کمیاب در بازرســى از یک دستگاه پژو 
405 خبر داد. این پرنده هاى شــکارى کمیاب در 
زیر صندلى راننده با بال و پر بسته شده کشف شد. 
کارشناســان ارزش تقریبى پرندگان کشف شده را 

بالغ بر سه میلیارد ریال برآورد کرده اند.

تمدید بیمه تکمیلى فرهنگیان 
  فارس| مدیرکل تعاون و پشتیبانى وزارت 
آموزش و پرورش درباره «آخریــن وضعیت بیمه 
تکمیلى فرهنگیــان» اظهار کــرد: بیمه تکمیلى 
فرهنگیان، یک ماه دیگر یعنى تا پایان آذر ماه تمدید 
شــد. وى ادامه داد: در حال مذاکره با چند شرکت 
بیمه اى هستیم و تعهدات و سطح خدمات متنوعى 

را در دست بررسى داریم.

کمتر مى رویم
 بیشتر مى آیند

رئیس سازمان میراث فرهنگى،   چمدان|
صنایع دستى و گردشگرى جدیدترین آمار ورودى و 
خروجى گردشگر از کشور را اعالم کرد. على اصغر 
مونسان با بیان این مطلب گفت: شمار گردشگران 
خارجى که در شش ماه اول سال جارى به ایران سفر 
کرده اند 51 درصد افزایش یافته است و اگر همین 
روند ادامه پیدا کند به رقم 6 تا 6/5 میلیون در پایان 
سال دســت خواهیم یافت. معاون رئیس جمهور 
درباره آمار سفر ایرانى ها به خارج از کشور نیز گفت: 
شاهد کاهش سفر مردم کشورمان به خارج کشور در 

سال جارى هستیم.

بیزینس جدید سردار 
   خبر آنالین | سردار آزمون در شهر خودش 
صرافى و موبایل فروشــى افتتاح کرده است. بعد 
از برگــزارى دو اردوى تیم ملى ایران و بازگشــت 
بازیکنان از کشور قطر، سردار آزمون به شهر خودش 
گنبد رفت و در آنجا یک صرافى و موبایل فروشى 
به نام خودش افتتاح کرد. این به نظر اولین تجربه 
سردار آزمون در زمینه بیزینس خارج از فوتبال است.

سم!
وزیر آموزش  و پرورش گفت: اســتفاده   آنا |
از کتاب هاى کمک آموزشــى براى بچه ها در دوره 
ابتدایى ســم اســت، زیرا بچه ها را از مدرسه جدا و 

یادگیرى را طاقت فرسا و تلخ کرده است.

رضایت کامل از 
«مسابقه محله»!

 صبا| در نظرســنجى فراگیــرى که مرکز 
پژوهش و سنجش افکار صدا و ســیما اجرا کرده 
است، برنامه با سابقه «مسابقه محله» شبکه 2 تنها 
برنامه اى است که رضایت 100 درصدى مخاطبان 
را جلب کرده است. بعد از این برنامه «دکتر سالم» 
شبکه آموزش با رضایت 98/4 درصدى  و «مستند 
حیات وحش» شبکه مستند با 97 درصد، بیشترین 

رضایت مخاطبان را داشته اند.

عباس عبدى، تحلیلگر اصالح طلب در یادداشتى نوشت: 
به نظرم آقاى ظریف در بیان مسئله پولشویى مرتکب دو 
اشتباه شد. اول اینکه به عنوان وزیر خارجه وارد سیاست 
داخلى شد...آنان با مسائل داخلى آشنایى مورد انتظار را 
ندارند و مرتکب اشتباه مى شوند. دومین خطاى وى این 
بود که وارد موضوعى شــد که نمى تواند آن را تا پایان 
ادامه دهد زیرا منطقى نیست که وزیر خارجه این نکات 

را بشــکافد. طرف مقابل هم متوجه ماجرا شده لذا فشار 
مى آورد که بگو و  اال استیضاح مى شوى؟ پیشنهاد این 
است که ایشان اطالعات خود را مکتوب کند و در اختیار 
مقامات قرار دهد و ســپس به هیچ پرسشى در این باره 
پاسخ ندهد و همه را به آن گزارش ارجاع دهد. اینطورى 
مســئولیت انتشــارش به عهده آنان خواهد شد و یقین 

بدانیم که هیچگاه منتشر نخواهد شد.

رئیس شوراى سیاستگذارى حوزه علمیه استان تهران 
و تولیت حوزه علمیه امام رضــا(ع)، پیش از آغاز درس 
خارج فقه که در همین حوزه علمیه برگزار شــد، درباره 
پدیده آقازادگى، اظهار کرد: امروز پدیده اى به نام پدیده 
آقازادگى بر سر زبان ها افتاده است. نباید تصور شود هر 
آنکه مشهور اســت لزومًا بزرگ هم هست یا هر آنکه 
بزرگ است حتمًا بزرگوار نیز هســت و یا هر آن که در 
بین مردم چهره است لزومًا نخبه هم هست، این تصور 

نادرستى است.
به گزارش «انتخاب»، آیت ا... على اکبر رشاد ادامه داد: 
گاهى فرزندان افراد شناخته شــده در جامعه، چهره ها 
و شهره ها دچار مشکل مى شــوند و گاهى نیز فرزندان 
نخبگان و افــرادى که حقیقتًا از جهاتى برتر هســتند 
دچار مشکل و آسیب مى شوند، این پدیده همان پدیده  

آقازادگى است.
آیت ا... رشــاد با بیان اینکه مشــکالت و آسیب هاى 
آقازادگان علل و عوامل مختلفى دارد، گفت: یکى از این 
دالیل غفلت از خویش و هــر آنچه به خویش منصوب 
مى شود، است. برخى از بزرگان و یا افراد شهره جامعه 
به جوانان و فرزندان دیگران مى پردازند و خود ســبب 
تربیت جامعه و جوانان مى شــوند امــا از فرزندان خود 
غافل هستند. چنین فرزندانى رفته رفته دچار مشکل و 
انحراف شده و به اصطالح امروز مسئله دار مى شوند و 
درســت در مقابل والد خود مى ایستند و به جبهه مقابل 
پدرى مى پیوندند و گاه آنقدر پیش مى روند که پدر را نیز 

به دنبال خود به انحراف مى کشانند.
رئیس شوراى سیاستگذارى حوزه علمیه استان تهران 
در ادامه بیان کرد: در طول تاریخ به ویژه در 150 سال 

اخیر موارد متعددى از پدیده آقازادگى اتفاق افتاده است، 
زمانى که بعضى از سازمان ها و سرویس هاى جاسوسى 
متوجه شدند رجال، علما، مراجع تقلید و فقها چه نقش 
مؤثرى در تحوالت اجتماعى ایران دارند بر آن شــدند 
که نقش علما را کمرنگ کــرده و خنثى کنند. یکى از 
راه هایى که سرویس هاى جاسوســى در جهت خنثى 
کردن نقش علمــا در پیش گرفتند نفــوذ در اطرافیان 
آنها از جمله عوامل، شــاگردان، همکاران، فرزندان و 

خانواده بود.
آیت ا...  رشــاد ادامه داد: بنابراین بزرگان جامعه به ویژه 
علما باید بســیار مراقب خود، اطرافیان و به خصوص 
فرزندان خود باشــند، غفلت از نزدیکان غفلت بزرگى 
است، هر چند اکثریت آقازادگان سالم و صالح هستند و 

آقازادگان منحرف شده در اقلیت قرار دارند.

متهم تحت تعقیــب معروف به «ادریــس پلنگ» که 
داراى پرونده هاى قضائى متعدد در دادســراى عمومى 
و انقالب مشهد اســت درحالى با تالش مأموران زبده 
کالنترى کاظم آباد مشــهد و صدور دســتورات ویژه 
قضائى در تور قانــون افتاد که مدعى اســت: من فقط 
مشروب مى خورم و تیزى مى کشم! این جوان 27 ساله 
حدود دو ماه قبل گردن یکى از مأموران راهور را در بلوار 

توس مشهد با ضربه چاقو شــکافته بود اما این مأمور به 
طرز معجزه آسایى از مرگ نجات یافت! ادامه تحقیقات 
نشان داد: وى که کلمه «ادریس» را در پشت سرش به 
همراه تصاویرى زشــت از یک زن خالکوبى کرده و به 
«ادریس پلنگ» معروف است با اتهاماتى از قبیل صدمه 
عمدى، تخریب و شــرارت، کیف قاپى و زورگیرى و... 

روبه روا ست.

هفته پیش خبر بازگشت متهم فرارى پرونده دکل نفتى 
گمشده منتشر شد. از این فرد با نام مستعار «ن.م» یاد شد 
و خبر دیگرى از این فرد و نقش او در این پرونده منتشر 
نشــد. یک منبع آگاه به «رویداد24» خبر داده که وى 
خواهرزاده یکى از متهمان این پرونده بود که اتفاقًا پیش 
از این در شرکت تأسیسات دریایى مسئولیت داشته است.

این منبع آگاه همچنین گفته است که این مقام مسئول 
در شرکت تأسیسات دریایى پول هاى خرید دکل نفتى را 
به حساب خواهرزاده خود یعنى همان «ن.م» واریز کرده 
و در زمان مناسب او را فرارى داده است و در حال حاضر 
هم رد و نشانى از این مدیر سابق نیست. آنگونه که این 
منبع آگاه خبر داده است، نام «ن.م» به غیر از پرونده دکل 
نفتى در سایر معامالت هم وجود داشته که هنوز جزئیات 
سایر پرونده ها رسانه اى نشــده است. او همچنین گفته 
است «ن.م» خانم است که سال 92 متوارى شده و چند 

روز پیش دستگیر شده است.
اطالعات به دست آمده نشان مى دهد مقام مسئول سابق 
در شرکت تأسیسات دریایى که یکى از متهمان پرونده 
دکل نفتى است و معلوم نیست کجاست و چه مى کند، 
براى اینکه رد و نشانى از خود به جاى نگذارد، تمام پول 
خرید دکل را به نام خواهرزاده خود مى کند و قبل از آنکه 
سر و صداها بلند شود، او را به یکى از کشورهاى اروپایى 
فرارى مى دهد تا به زعم خودش آب از آسیاب بیفتد اما 
اوضاع خیلى هم بر وفق مراد این خانواده نچرخید و پس 
از گذشت پنج ســال، اقامت «ن.م» در کشور میزبان به 
اتهام پولشویى با مشــکل مواجه مى شود و چاره اى جز 

بازگشت برایش نمى ماند.
اکنون با بازگشــت وى امید بازگشت میلیون ها دالر به 

حساب وزارت نفت زنده شده اســت و از سوى دیگر با 
دســتگیرى این متهم مى توان ســرنخ هاى جدیدى از 
وضعیت مقام مسئول سابق در شرکت تأسیسات دریایى 

به دست آورد.

این پرونده از ابتدا شش متهم داشت که تا قبل از بازگشت 
«ن.م » فقط سه نفرشان در ایران بودند و بازداشت شدند، 
البته برخى خبر ها حاکى از آن بود که یکى از آن سه نفر 

دو سال گذشته آزاد شدند. 

ماجراى پر حاشیه دکل نفتى فورچونا از سال 92 تاکنون 
ذهن بسیارى از فعاالن این حوزه و مردم را به خود مشغول 
کرده است و بى نتیجه ماندن این پرونده موضوع مهمى 

است که حساسیت آن را نیز دو چندان مى کند.

«ن.م» کیست و چگونه بازداشت شد

رد پاى یک ژن خوب در ماجراى دکل گمشده!

نفوذ در فرزندان علما یکى از راه هاى سرویس هاى جاسوسى است

رئیس کمیســیون تخصصى طال و جواهر ایران 
تصریح کرد:   نکته قابل توجه این است که در بازار 
مصنوعات طال همچنان رکــود در بازار مصرف 
مصنوعات طال مشاهده مى شــود و رکود ناشى 
از کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است 
که سبب شده تا صنعت مصنوعات طالى کشور با 
رکود بى سابقه مواجه شود. به گفته وى حتى آغاز 
جشن هاى عروسى بر بازار مصنوعات تأثیر چندانى 
به جا نگذاشته است.  محمد کشتى آراى بیان کرد: 
این شرایط ســبب شده تا بســیارى از واحدهاى 
تولیدى به دلیل کاهش مصرف مصنوعات طال در 

کشور، تعطیل شوند. 

بازار طال و سکه
 به کدام سو حرکت مى کند؟

من بى گناهم، فقط تیزى مى کشم! مکتوب تحویل بده!

ت
 اس

نى
زیی

س ت
عک

نام بسیج یادآور خاطره بزرگ ترین مردان تاریخ ماست. نهادي که به تعبیر 
امام راحل(ره) تشــکیل آن «یقینًا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود 

و لشکر مخلص خدا».
تشکیل بسیج مستضعفین، ارتش 20 میلیونى به فرمان امام خمینى (ره) از 
جمله اساسى ترین عوامل در جهت خنثى سازى توطئه ها به حساب مى آید.
امام امت(ره) در پنجم آذرماه ســال 58، یعنى در مدتى کمتر از یک ماه بعد 
از تسخیر النه جاسوسى، فرمان تاریخى تشــکیل بسیج را صادر فرمودند: 
«یک مملکت بعد از چند ســالى که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون 
تفنگدار داشته باشد و 20 میلیون ارتش داشــته باشد و یک چنین مملکتى 

آسیب پذیر نیست.»
با هجوم و تجاوز ارتش عراق به کشــور اســالمیمان در شــهریور59 این 
اعتقاد که یک ســازماندهى براى تشــکیل بهتر نیروهاى مردمى به وجود 
آید، قــوت گرفت و از آن پــس نیروهاى مردمى صاحبــان اصلى انقالب 
اســالمى جهت حضور گســترده در جبهه گــروه گروه به بســیج ملحق 
شــدند و عملیات هایى چون طریق القــدس، حصر آبادان، فتــح المبین، 
ثامن االئمه و الفجر 8، کربالى 5 و... از دســتاوردهاى عظیم این تشــکل 

الهى بود.

در طول هشت ســال دفاع مقدس، بسیج آنچنان درخشــید که دشمنان 
اعتراف کردند  «قدرتى در بســیج نهفته اســت که مى توانــد با یکایک 
ارتش هاى کالسیک جهانى مقابله کند». بســیج عالوه بر حضور در خط 
مقدم نبرد وظیفه جذب، آموزش و سازماندهى نیروهاى مردمى و اعزام آنها 
را به جبهه هاى نبرد برعهده داشــت و در این مدت توانست جمیعت مؤمن 

و صاحب ارزشــى را از امت حزب ا...، در درون خــود بپروراند و پایه ریزى 
ارتش مردمى را دنبال کند و ســرانجام پس از هشت ســال دفاع مقدس،
 بســیجیان مظلــوم و سلحشــور جبهه هــاى توحیــد به همــراه امت 
شهیدپرور، از این آزمایش الهى سربلند و پیروز بیرون آمدند. امام راحل(ره) 
درباره بسیجیان فرمود: «شــما آینه مجســم مظلومیت ها و رشادت هاى 
ایــن ملــت بــزرگ، در صحنه نبــرد و تاریــخ مصــور انقالبید. شــما 
فرزندان دفاع مقــدس و پرچمداران عزت مســلمین و ســپر حوادث این 

کشورید.»
هفته بســیج فرصت خوبی براي بازخوانی آن روزهــا و روزهاي پس از آن 
اســت. نوجوانان، جوانان و پیران جوانمردي کــه داوطلبانه و بی هیچ ادعا 
روزهاي سخت دفاع را مردانه پشت ســر نهادند و بدون درخواست پاداش 
و ســپاس، فقط براي اداي تکلیــف، در برابر بی رحم ترین دشــمنان این 
آیین و سرزمین سینه ســپر کردند. بســیجی گرچه مرد میدان هاي خطر 
و فداکاري اســت اما فقط بــراي آن روزها نیســت. هــر روز و هر هفته 
از آن بســیج اســت و راه نجات نیز حضور جانانه آنان در میــدان. اگر بر 
کشوري نواي دلنشین تفکر بســیجی طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان 
و جهان خــواران از آن دور خواهد شــد و اال هر لحظه بایــد منتظر حادثه

 ماند.

بسیج تا همیشه در صحنـه است 
محیا حمزه
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ضرورت توانمندسازى 
کانون هاى مساجد

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
تیران و کرون گفت: کیفیت بخشـى به فعالیت هاى 
کانون هاى مسـاجد، به دلیل تمرکز بر افزایش کمى 
این مراکز مغفول مانده اسـت. اقبال صالحى با بیان 
اینکه اگر تعداد کانون ها محـدود و وظیفه کارى آنها 
گسترش یابد و با کیفیت شود، اثر آن در جامعه مشهود 
خواهد بود، تصریح کرد: مدیران و ساختار تشکیالتى 
این مراکز باید بـراى انجام فعالیت هـاى فرهنگى و 

هنرى توانمند شوند.

فعالیت قطار گرشگرى تهران - 
بادرود از سر گرفته شد

محسن نوین بخت، دبیر اجرایى دوازدهمین جشنواره 
انار بادرود گفت: همزمان با آغاز جشـواره انار نادرى، 
قطار گردشگرى تهران - بادرود فعالیت خود را مجدداًَ 

از سر گرفت.

سبحانى 
دوباره به ذوب آهن بازگشت

در جلسـه هیئت مدیره صاحبان سـهام شرکت ذوب 
آهن، بهرام سـبحانى به عنوان رئیـس هیئت مدیره 

شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان معرفى شد.
سبحانى پیش از این نیز از سال 84 تا 88 رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل ذوب آهن اصفهان بود.

واحدهاى گرانفروش را 
پلمب کنید 

فرماندار اردستان گفت: بازرسى از 2700 واحد صنفى 
در شهرستان اردستان ممکن نیست اما مى توانیم با 
دانه درشت هاى اقتصادى برخورد جدى داشته باشیم. 
حمید رضا تأملى ابراز کرد:  افرادى هستند که سال ها 
در صنوف مختلف مشهور به گرانفروشى هستند و به 
قانون نیز تمکین نمى کنند، با توجه به کوچکى منطقه 
و آشـنایى اغلب افراد با یکدیگر در اردسـتان، پلمب 

تعدادى اندك از واحدهاى متخلف تأثیرگذار است.

تصویب محدوده بافت 
فرسوده 75 شهر

محدوده بافت فرسـوده و ناکارآمد 75 شـهر اسـتان 
اصفهان تصویب شـده است. رئیس سـتاد بازآفرینى 
اسـتان گفت: محدوده بافت فرسـوده و ناکارآمد 75 
شـهر اسـتان مصوب شـده که گام بعدى، مشخص 

کردن محله هاى هدف براى اجراى طرح است. 
امیـر زاغیـان افـزود: تاکنـون 15 نشسـت در ایـن 
شهرسـتان تشـکیل شـده که باالترین آمار اسـتان 
را بـه خـود اختصـاص داده و مصوبـه هـاى خوبـى 
داشته است.وى افزود: مسـجد جامع اردستان اثرى 
میراثى اسـت که با توجه به بافت قدیمى اطراف آن 
همچون بـاغ هاى ساسـانى، حمام، کاروانسـرا، آب 
انبار و مدرسه علمیه یکى از مهمترین آثار فرهنگى، 
تاریخى و طبیعى است که طرح باز آفرینى اطراف آن 

در حال اجراست.

آغاز مسابقات قرآن نزاجا از 
امروز

گروه 44 توپخانه ارتش اصفهـان از پنجم آذر(امروز) 
میزبان سـى و هشـتمین دوره مسـابقات قرآن نزاجا 

است.
فرمانـده گـروه توپخانـه 44 ارتـش گفـت: در ایـن 
مسـابقات قرآنى، 300 نفـر از اسـتان هاى اصفهان، 
کرمان، فارس و سیسـتان وبلوچستان در رشته هاى 
حفظ کل، 20جـزء، 15جـزء، ده جزء و اذان شـرکت 
کردند. عباس دادسـتانى افزود: سى و هشتمین دوره 
مسـابقات قرآن نزاجـا، از پنجم آذر بـا پیام آیـت ا... 
مظاهرى از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان 
در امامزاده سید محمد(ع) خمینى شهر آغاز مى شود 

و تا هفتم آذر ادامه دارد.

خبر

معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امــداد امام 
خمینى(ره)اســتان اصفهان گفــت: 3763 بیمار خاص، 
صعب العالج و زمینگیر، زیر پوشش کمیته امداد اصفهان 

قرار دارند.
جالل یزدانى با اشاره به ارائه خدمات مختلف کمیته امداد 
استان به افراد زیر پوشــش اظهارکرد: حمایت از بیماران 
صعب العــالج و خانواده هاى آنان، یکــى از خدمات این 

نهاد است.
وى افزود: در حال حاضر به3763 بیمار خاص، صعب العالج 
و زمینگیر خدمات داده مى شود که 30 درصد بیشتر از سایر 
مددجویان از خدمات درمانى بهره مند مى شــوند. معاون 

حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با 
بیان اینکه این نهاد براى همه مددجویان زیر پوشش، بیمه 
تکمیلى ایجاد کرده است، گفت: خدمات این بیمه تکمیلى 
در دو سطح به مددجویان داده مى شــود که سطح اول به 
همه آنها و سطح دوم به 3763 بیمار خاص، صعب العالج و 

زمینگیر زیر حمایت ارائه مى شود.
وى ادامه داد: کهولت سن جامعه زیر پوشش کمیته امداد، 
خطر ابتال به بیمارى صعب العالج را در میان آنها افزایش 
مى دهد و بیشترین بیمارى صعب العالج در بین مددجویان 
 ،MS ،و زمینگیر شدگان به علت پیرى، بیمارى سرطان

هپاتیت، آلزایمر و بیمارى هاى مزمن روانى است.

مدیر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى استان 
اصفهان با بیان اینکه طى یک دهــه اخیر درمان هاى 
جدیدى براى سکته هاى مغزى شروع شده است، گفت: 
این روش هاى درمانى در حال حاضر در 11 بیمارستان در 

سطح استان اصفهان انجام مى شود.
حمید گنجى اظهار کرد: توانایى حرکت اندام ها در افرادى 
که دچار سکته مغزى مى شوند، از بین مى رود و عوارض 

زیادى را براى خانواده هاى آنها دارد.
وى با بیان اینکه طى یک دهه اخیر درمان هاى جدیدى 
براى سکته هاى مغزى شروع شده است، ادامه داد: این 
روش هاى درمانى از چهار سال گذشته به صورت پایلوت 

در بیمارســتان الزهرا (س) اصفهان آغاز شد و در حال 
حاضراین روش هاى درمانى در 11 بیمارستان در سطح 

استان اصفهان انجام مى شود.
مدیردرمــان معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان با بیــان اینکه با اســتفاده از داروى حل کننده 
لخته خون مى توان به میزان قابل توجهى از سکته مغزى 
جلوگیرى کرد، ادامه داد: بــا ایجاد لخته خون در عروق 
مغزى، آن عروق انسداد پیدا مى کند و به قسمتى از مغز 
خون رسانى نمى شود و همان بخش مغز به دلیل نرسیدن 
خون کارکرد طبیعى خود را از دست مى دهد و عوارضى 

براى اندام ها اتفاق مى افتد.

ارائه درمان هاى جدید سکته 
مغزى در 11بیمارستان

حمایت کمیته امداد اصفهان از 
3760 بیمار صعب العالج

 اگر از هر اصفهانى در مــورد نحوه تهیه فالن کتاب کمک 
درسى دبستانى تا انواع کتاب هاى دبیرستانى و دانشگاهى 
سئوال کنى، حتمًا به شــما آدرس مجموعه فرهنگى  روبه 
روى هتل عباسى را مى دهد؛ جایى که همیشه عده اى در 
رده هاى سنى مختلف براى تهیه کتاب و وسایل مربوط به 
رشته هاى هنرى، ال به الى انبوه کتاب ها و وسایل  موجود در 
مغازه هاى این مجموعه در حال جستجو دیده مى شوند. این 
در حالى است که  وجود مرکز فرهنگى هنرى سوره در کنار 

این مجموعه نیز باعث افزایش بار فرهنگى آن شده است.
اما این تنها یک روى ســکه اســت. هرچه نور خورشــید 
کم رمق تر مى شود و  عقربه هاى ساعت فرا رسیدن شب 
را نشان مى دهد، از رفت و آمد مردم دوستدار فرهنگ وهنر 
همچنین توریســت هایى که زیاد کارى به کتابفروشى ها 
و  فروشــگاه هاى عرضه ابزار دانشگاهى ندارند و بیشتر به 
دنبال خرید صنایع دستى هستند کم مى شود و آدم هایى در 
این محل  دیده مى شــوند که تا آن زمان کمتر اثرى از آنها 
به چشم مى خورد.  از تازه دانشجوهاى ماجراجوى هنر که

 تیــپ و قیافه هــاى متفــاوت آنها نشــان مــى دهد 
آمدنشــان بــه ایــن مجموعــه بــراى خریــد کتاب 
یــا تهیــه  ابزارهــاى درسى شــان نیســت گرفتــه تا 
اســکیت بازها و عالقه منــدان موســیقى زیرزمینــى و

 فروشنده هاى هرچیز غیر مجاز و خطرناك!
در پشت پرده سیاه شب، دختر و پسرهاى زیر سن قانونى که 
گاهى حتى تا صبح این اطراف پرسه مى زنند و دروازه هاى 
هر کار خالفى به روى آنها باز است، همان روى دیگر سکه 
هستند که در شــب هاى مجموعه از مصرف مواد مخدر 
تا هر کار دیگرى کــه فکرش را بکنید انجــام مى دهند. 
شاید هیچکس با دیدن ظاهر زیبا، فضاى باز و مغازه هاى 
کتابفروشى و لوازم هنرى در این مجموعه حتى به ذهنش 
هم نرسد که در پشت این بهشت کوچک چه دوزخ ترسناکى 

دهان گشوده است. کافى است پاى صحبت چند مغازه دار 
قدیمى بنشینید تا از آنچه در این مجموعه مى گذرد با خبر 
شوید. هرچند آنها ترس از صحبت دارند تا مبادا بیان آنچه 
مى دانند زمینه ساز خســارت به اموال مغازه یا حتى تهدید 
امنیت شخصى شان بشود. مغازه دارى مى گوید: « چند هفته 
پیش به علت درگیرى چند نوجوان و چاقو کشیدن آنها به 
روى هم، با نیروى انتظامى تماس گرفتم تا این غائله ختم 
به خیر شود فرداى آن شب روى قفل مغازه و سنگ فرش 
روبه روى مغازه با استفاده از اسپرى رنگ براى نوشتن الفاظ 
رکیک دست به تخریب زده بودند.» او در ادامه نگران است 
و مى گوید:«اگر بیشتر از این بگویم ممکن است همان افراد 
با چند لیتر بنزیــن و یک کبریت به ســادگى دار و ندارم را 

خاکستر کنند.»
 البته فقط این مغازه دار نیست که چنین نگرانى هایى دارد 
بلکه مغازه داران دیگر این مجموعه که ســال ها در آنجا 
زحمت کشیده اند و آن را محیطى فرهنگى مى دانند، بسیار 

نگران هستند. 
یک مغــازه دار دیگر با لبخنــدى تلخ اشــاره مى کند به
 کتاب هایى که در مغازه اش در قفسه ها بانظمى خاص چیده 
شده است و مى گوید: « کافى است سر به سر این جوان ها 
بگذارى تا یک شبه تمام کتاب هارا خاکستر کنند» و ادامه 
مى دهد: «دختر و پســرى که مصرف انواع مواد را تجربه 

مى کنند هیچ ابایى از این کار نخواهند داشت.»
در طبقه باالى این مجموعه مغازه دار مسنى که از شاگردى 
شروع کرده و االن ســرقفلى دار مغازه است، از کم شدن 
مشترى هایش مى گوید و اینکه شب ها این مجموعه امنیت 
ندارد: «گرچه قبًال مغازه داران مجموعه تالش هایى براى 
رفع این مشکل کردند؛ از جمله اینکه انتظامات گذاشتند یا 
ســعى کردند با ارگان هاى مختلف همکارى کنند تا شاید 
وضعیت بهتر شود اما ناهماهنگى ها و عدم همکارى هتل 
عباســى، باعث شــده این وضعیت همچنان تداوم داشته 

باشد.» 
مرد میانسالى که در مغازه مرد مسن حضور داشت و خودش 
هم دراین مجموعه مغازه دار است با تأکید بر  اینکه نامى از 
او و مغازه اش نبریم اذعان مى کند: «از دید مسئولین هتل 
عباسى، حضور انتظامات یا نیروى انتظامى در این مکان حس 
نا امنى در توریست ها و مشتریان ایجاد مى کند. از این رو تنها 
همکارى هتل، محدود شده به چشم انداز و دِر ورودى آن، 
که این دوربین ها فقط محدوده چشم انداز جنوب را نظارت 
مى کند و هر اتفاقى در این محدوده باعث حضور انتظامات 
هتل مى شود تا مبادا منظره اى ناخوشــایند مشتریانش را 
آزرده کند. اما بقیه این مجموعه شامل این لطف نیست تا 
در تاریکى هاى گوشه و کنار مجموعه هر رهگذرى شاهد 

صحنه هاى رعب انگیز و فاجعه بارى باشد.»
حاال مدتى است مغازه داران باز بر آن شده اند با وجود نیمه 
تاریک رفتار این نوجوان ها، دو مأمور انتظامات اســتخدام 
کرده و بار دیگر براى تأمین امنیت و بهبود شرایط مجموعه 
تالش کننــد. اما آیا مشــکلى که گریبــان این مجموعه 
سرشــناس ادبى و فرهنگى را گرفته است تنها با این گونه 

اقدامات مغازه داران حل خواهد شد؟
■■■

از طبقه دوم مجموعه رو به روى هتل عباسى که به پایین 
نگاه کنید، دود سیگار چند نوجوان نشسته روى سکوهاى 
طبقه اول، منظره هتل و درخت هــاى رنگ گرفته از پاییز 
را مخدوش مى کند؛ بوى ســیگارها و صداى قهقهه هاى 

سرخوشانه که تا باالى مجموعه مى آید معمولى نیست.
از پله ها که پایین مى آیى در بین راه دخترى که خودش را 
غرق دود سیگار کرده  روى یکى از پله ها نشسته و خطاب به 
پسرى که روى پله پایینیش دست در جیب هایش ایستاده 
بود با صدایى آرام مى گوید: «حاال کارت چى بود؟» پســر، 
لپ هایش را از هوا پر و خالى مى کرد تا از پله ها رد شوى و 

کارش را به دختر بگوید.

مجموعه فرهنگى مقابل هتل عباسى آنطور که ندیده اید

پشت دیوار شب هاى آمادگاه

در ششمین دوره کاوش، اشــیاى برنزى و سفالى 
دوره ایلخانى در محوطه باستانى فیض آباد آران و 

بیدگل کشف شد.
مدیــر اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 

گردشــگرى آران و بیدگل گفت: در کاوش جدید 
امسال، پس از پنج ســال کاوش باستان شناسى در 
عمق 4 مترى از زمین، اشیاى سفالى و برنزى سالم 

کشف شده است.
مجید نورى افزود: در پنج دوره گذشته هم بقایایى از 
شهر دوره ایلخانى در این محوطه به دست آمده که 

به 700 سال پیش تعلق دارد.
وى مهمترین اثر کشف شده این فصل از کاوش را، 
ابریق سفالى به شکل خروس اعالم کرد و گفت: این 

کوزه سفالى متعلق به عصر سلجوقى است.
این محوطه تاریخى سال 1384 با شماره 13596 در 

فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است.

ســامانه صدور روادید الکترونیکى بدون برچسب 
با حضور معاون وزیر امورخارجــه در فرودگاه بین 
المللى شهید بهشتى اصفهان رونمایى شد و به بهره 

بردارى رسید.
معاون امــور ادارى و مالى وزارت امــور خارجه در 
مراسم رونمایى از این ســامانه گفت: صدور روادید 
الکترونیکى از ســال 94 با مصوبه هیئت دولت در 
دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت و این اقدام 
طى دو مرحله با همکارى و کمک نیروى انتظامى 

اجرایى شد. 
محمدتقى صابرى افزود: با ایجاد زیرســاخت هاى 
الزم، در مرحله اول صدور روادیــد الکترونیکى در 
نمایندگى هاى کشــورمان در خارج از کشور و در 
مرحله دوم صدور روادید الکترونیکى بدون برچسب 

در فرودگاه هاى بین المللى کشور امکانپذیر شد. 
معاون وزیر امور خارجه اظهارکــرد: صدور این نوع 
روادید کاهش اتالف وقت گردشگران و اتباع خارجى 

که قصد ورود به کشــور را دارند، در پــى دارد و آنها
 مى توانند در کمتر از 24 ساعت روادیدى را دریافت 

کنند که به گذرنامه آنها برچسب نمى شود. 
وى اضافه کرد: اتباع خارجى که قصد ورود به ایران 
را دارند، مى توانند در کوتاه تریــن زمان ممکن از 
ســامانه صدور روادید الکترونیکى بدون برچسب 
درخواست خود را به وزارت امور خارجه ایران اعالم 
و کد رهگیرى دریافت کنند تا در کمتر از 24 ساعت 

براى آنها روادید صادر شود. 

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
گفت: 40 باب کتابخانه مشارکتى و نهادى در این استان 

احداث شده و به زودى به بهره بردارى مى رسد.
امیر هالکوئى افزود: هم اکنون 300 کتابخانه نهادى و 

مشارکتى در استان اصفهان وجود دارد.
وى اظهارکــرد: در زمــان حاضر در تمام شــهرها و 
روستاهاى با جمعیت مشخص استان، کتابخانه تأسیس 

شده است.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
تصریح کرد: هر چند تا چشم انداز، همچنان فاصله وجود 

دارد اما استقبال از کتاب و کتابخوانى در اصفهان مطلوب 
است و در سه سال اخیر هم افزایش یافته است.

کشف اشیاى برنزى و سفالى دوره ایلخانى
 در آران و بیدگل

رونمایى از سامانه صدور روادید الکترونیکى در 
فرودگاه اصفهان 

40 باب کتابخانه به زودى در اصفهان
 به بهره بردارى مى رسد

دومین دادگاه شعبه ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى به 
صورت علنى در دادگسترى استان اصفهان برگزار شد.

در این پرونده «ح.ش» به اخالل در امور اقتصادى از طریق 
گرانفروشى اقالم و لوازم قطعات خودرو سنگین با لحاظ 
3 درصد سود مجاز عمده فروشى به میزان یک میلیارد و 
341 میلیون و 648 هزار و 480 ریال و همچنین احتکار 
عمده، اختفا و امتناع از عرضه اقالم و لوازم نیازمندى هاى 
مذکور به ارزش 12 میلیارد و 481 هــزار و 230 ریال به 
منظور اخالل در توزیع و مایحتاج و نیازمندى هاى عمومى 

متهم شده است.
در ابتداى رســیدگى به این پرونده، نماینده دادســتان، 
کیفرخواست را قرائت کرد و با برشمردن دو اتهام متهم، بر 
اساس قانون، خواستار صدور حکم مجازات براى وى شد.

در ادامه ریاست دادگاه، اتهام متهم را به وى تفهیم کرد و 
گفت: با گرانفروشى و امتناع از فروش لوازم یدکى کامیون 
در یک مقطع زمانى، در امر مایحتاج عمومى که نیاز بود، 

اخالل کردید.

سپس متهم «ح.ش» پشــت تریبون قرار گرفت و با رد 
این اتهامات گفت: این اتهام در پــى مراجعه فردى به ما 
مطرح شده که خواستار خریدن اجناس مختلف و اطالع 
از قیمت ها بود که به او توضیح داده شــد و وقتى با انبوه 
خواسته هاى وى از او پرســیدیم این اجناس را براى کجا 
مى خواهد او گفت مى خواهد به شهرستان بفرستد که ما بر 
اساس خواسته اتحادیه که در جلسه اى متذکر شده بودند 
اجناس به غریبه فروخته نشود، تا استان دچار کمبود نشود 

به او جواب رد دادیم.
وى در ادامه افزود: در طى 40 سال فعالیت خود گرانفروشى 
نکردم و اجناس همواره در معرض دید مشترى قرار داشته 

و دارد و به هیچ وجه احتکارى در کار نیست.
وکیل مدافع این متهم هم در الیحه اى که تقدیم دادگاه 
شــد با بیان اینکه دو اتهام موکلش با هم در تضاد است، 
گفت: اگر موکلم گرانفروشــى کرده، پس نمى توانست 
احتکار کند و اگر احتکار کرده، نمى تواند گرانفروشى کرده 
باشد و وى خرده فروش بوده، نه عمده فروش و به حسن 
سابقه معروف است که دلیل این ادعا استشهاد 90 نفر از 

همکاران وى است.
وکیل مدافع این متهم در الیحه خود از دادگاه خواســتار 

تبرئه موکلش شد. 
دادگاه پس از یک تنفس کوتاه، از متهم خواست به آخرین 
دفاع خود بپردازد که متهم اتهامات خــود را نپذیرفت و 
ختم رســیدگى اعالم شد. قرار اســت در چند روز آینده، 
حکم نهایى متهم از سوى شعبه ویژه رسیدگى به جرائم 

اقتصادى، صادر شود.

دومین جلسه دادگاه جرائم اقتصادى اصفهان برگزار شد

محاکمه «ح.ش» به اتهام گرانفروشى و احتکار

معاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان گفت: دستفروشى در حاشیه 
راه، بر اساس قانون ممنوع است و دستگاه قضائى باید 

با متخلفان برخورد کند.
فرزاد دادخواه بیان کرد: شــرکت هــاى نگهدارى 
آزادراه از نظــر قانونى باید حریــم راه را مد نظر قرار 
داده و با دریافت حکم قضائى، نسبت به جمع آورى 

دستفروشان اقدام کند. 
وى افــزود: موضــوع جمــع آورى و برخــورد با 

دســتفروش هاى مســتقر در راه ها، با هدف تمهید 
ســفرى ایمن براى رانندگان در کمیســیون ایمنى

 راه هاى استان اصفهان به تصویب رسیده و با اولویت 
برخورد با دستفروشان حاشیه آزادراه ها و بزرگراه ها در 

دستور کار قرار دارد. 
معاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان عنوان کرد: دستفروشان 
مستقر در حاشــیه راه ها باید جمع آورى شوند اما به 
علت تعداد زیاد و تغییر مکان برخورد با آنها دشوار است. 
وى تأکید کرد: براى برطرف کردن کامل این مشکل، 
همه دستگاه هاى اجرایى، قضائى و فرماندارى ها باید 
همکارى داشته باشند. دادخواده در ادامه به شناسایى 
109 نقطه حادثه خیز بر اساس بازدید کارشناسان در 
سطح راه هاى استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 67 
نقطه از این شمار مصوب کشــورى شده و سازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى بر این اساس تا کنون 

اصالح 13 نقطه را ابالغ کرده است.

عوارض صنفى کاشان
با 20 درصد تخفیف دریافت مى    شود

محیا حمزه

ساسان اکبرزاده
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  ساعت 9 روز جمعه پنجم آذرماه 1344؛ حوالى تخت فوالد، فرودگاه اصفهان.
در یک روز پاییزى سرد اما آفتابى، تعداد زیادى از اصفهانى ها خودشان را به فرودگاه شهر 
رسانده بودند تا از مسافر خارجى یکى از پروازهاى تهران به مقصد اصفهان استقبال کنند. 
مردمى که در جریان اخبار قرار نداشتند، قطعاً از حضور این جمعیت انبوه آن هم در بیرون 
شهر و در سرماى صبحگاهى یک روز تعطیل شگفت زده شده بودند. مگر چه کسى قرار 
است به اصفهان بیاید که استقبال کننده هایش اینطور مشتاقانه انتظار فرود هواپیماى او 

را مى کشند؟ 20 دقیقه بعد به این سئوال پاسخ داده شد.  

پاى سازمان ملل در میان بود
همه چیز به تصمیم سازمان ملل متحد بر مى گشت. این سازمان براى اینکه نشان دهد 
در کار مبارزه با مواد مخدر مصمم است، مى خواست با تولید یک فیلم سینمایى دو ساعته 

و نمایش آن در کشورهاى مختلف، فعالیت هاى این سازمان را پررنگ تر نشان دهد. 
سال 1340 شمسى، «گریگورى لیما»، خبرنگار کیهان انگلیسى داستانى درباره حمل مواد 
مخدر از خاورمیانه به اروپا و آمریکا نوشت. بعد از آن، «یان فلمینگ»، نویسنده انگلیسى 
و خالق ماجراهاى مشهور «جیمز باند» نگارش داستان فیلم سفارش شده توسط سازمان 
ملل را پذیرفت و سناریوى فیلم تدوین شد. سپس کارشناسان کمیته بین المللى مبارزه 
با مواد مخدر سازمان ملل به سراغ «ترنس یانگ»، کارگردان معروف اولین فیلم هاى 
«جیمز باند» و «ایوان لوى»، تهیه کننده انگلیسى رفتند و از آنها خواستند کار ساخت فیلم را 
به عهده بگیرند. با موافقت این دو نفر و انتخاب بازیگران، قرار شد کار فیلمبردارى بر اساس 
داستان فیلم در چند کشور پیگیرى شود. یکى از این کشورها ایران بود که بیابان هاى آن 

آغازگر 30 دقیقه ابتدایى داستان فیلم «خشخاش هم ُگلى است» مى شد.
اوایل آذر ماه سال 1344، تیم سازنده به همراه بازیگران بین المللى این فیلم که همگى از 
مشهورترین هاى عصر خودشان بودند، پاى به خاك کشورمان گذاشتند و در بیابان هاى 

غربى شهر اصفهان به عنوان لوکیشن اصلى فیلم مشغول کار شدند.  

خوش آمدید آقاى «یول»!
  ساعت 9 و 20 دقیقه روز جمعه پنجم آذرماه 1344؛  فرودگاه اصفهان.

هواپیماى مدل «داکوتا» به آرامى روى باند فرودگاه چرخى مى زند و متوقف مى شود. در 
را که باز مى کنند، ابتدا زنى الغر اندام با پالتویى بر تن و عینک دودى به چشم، از الى در 
ظاهر مى شود. این زن همسر مردى با شهرت جهانى است که انبوه اصفهانى ها بخاطر او 
به فرودگاه شهر آمده بودند.  «یول برینر»، هنرپیشه معروف فیلم هاى وسترن بالفاصله 
بعد از همسرش از هواپیما پیاده مى شود. جمعیت به شــدت از ستاره هالیوود استقبال 
مى کنند. «یول» و همسرش با دشوارى و با کمک مأموران انتظامات، سوار بر اتومبیل به 
سمت هتل عباسى حرکت مى کنند. گروهى دیگر از اصفهانى ها هم مقابل هتل تجمع 
کرده اند تا اگر شده حتى یک امضا از «یول برینر» بگیرند. داخل هتل چندین خبرنگار و 
عکاس ایرانى و خارجى حضور دارند تا از ورود بازیگران به اصفهان و نیز جدیدترین اتفاقات 
درباره فیلم «خشخاش هم ُگلى است» گزارش و عکس تهیه کنند. آنها قدم به قدم با این 

هنرپیشه مشهور به این طرف و آن طرف مى روند تا چیزى را از دست ندهند. 
«یول» و همســرش از میان جمعیت مقابل هتل رد شــده و وارد اتاق اختصاصى شان 

مى شوند. «یول برینر» بعد از یک روز استراحت باید خودش را براى رفتن به بیابان هاى 
اطراف شــهر آماده مى کرد. قرار بود این بیابان ها براى حدود یک هفته، محل زندگى 

«یول» باشد اگرچه کار فیلمبردارى تا 14 روز ادامه مى یافت.  
«یول برینر» ظهر روز شنبه ششــم آذرماه در میان ابراز احساسات تعداد زیادى از مردم 
اصفهان که مقابل هتل عباسى اجتماع کرده بودند، به گلشهر در 45 کیلومترى اصفهان 
رفت تا محل فیلمبــردارى را از نزدیک مشــاهده کند. یک روز بعد هــم در اولین روز 
فیلمبردارى، مقابل دوربین رفت. جالب آنکه او ابتدا حاضر نمى شد براى ایفاى نقشش در 
فیلم تن به استفاده از گیوه و کاله مخصوص عشایر بدهد و این چالش مهمى براى روز 
اول فیلمبردارى محسوب مى شد اما به هر حال به آقاى «یول» قبوالندند که تیپش در 

این لباس ها به هم نمى خورد! 

بزرگان همه جمعند
قرار بود در فیلم «خشخاش هم ُگلى است» (که مطبوعات ایران آن را به «گل شیطان» 
یا «گل جهنمى» ترجمه کردند)، بازیگران متعددى بدون دریافت دستمزد بازى کنند که 
بى شک مشهورترینشان «یول برینر»، «مارچلو ماسترویانى» و «عمر شریف» بودند. 
حتى صحبت از بازى «فرانک سیناترا» هم در این فیلم بود اما از آنجا که از این جمع بزرگان 
سینما، فقط سکانس هاى بازى «یول برینر» در اصفهان ضبط مى شد، بنابراین ایرانى ها 

بیشترین استقبال را از حضور این هنرپیشه مطرح در کشورشان به عمل آوردند. 
«یول برینر» در این فیلم نقش یکى از افسران ژاندارمرى ایران به نام «سرهنگ سالم» 
را بازى مى کرد که مأموریت داشت در لباس عشایر به میان آنها رفته و درباره قتل آقاى 
«بنسن» که یکى از مأموران مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و اسیر دست قاچاقچیان 
شــده بود، تحقیق کند. بر اساس داستان فیلم، جســد این مأمور آمریکایى در رودخانه 

زاینده رود کشف مى شود.
نقش این مأمور مخفى ســازمان ملل را «اســتیون بوید» یکى دیگر از هنرپیشه هاى 
معروف آن روزها و بازیگر فیلم هاى «سقوط امپراتورى رم» و «بن هور» ایفا مى کرد. 
«بوید» ساعت 11 شب ششــم آذرماه 1344 وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و یک روز 
بعد به اصفهان آمد. همراه با او چند بازیگر دیگر و از جمله «تروور هاوارد»، هنرپیشــه 
فیلم هاى «مرد سوم» و «کنت مونت کریستو»، «هیو گریفیث»، بازیگر اسکارى هالیوود 
و از هنرپیشــه هاى فیلم «بن هور» و «الیور تویست» به همراه «ریتا هیورث»، یکى از 
جنجالى ترین بازیگران زن هالیوود هم به اصفهان وارد شدند. «هیورث» در یکى از سه 
ازدواجش به همسرى «اورسن ولز» درآمد و همین هم حاشیه هاى اطراف او را پررنگ 
تر کرد تا نگاه مردم و رسانه هاى ایران به حضور این بازیگر معروف در تهران و اصفهان 
بیشتر باشد. «هیو گریفیث» در این فیلم نقش رئیس ایلى که مأمور سازمان ملل در آن 
کشته شد را ایفا مى کرد. «اى. جى. مارشال»، بازیگر مشهور و یکى از هنرپیشه هاى فیلم 
«12 مرد خشمگین» اثر «سیدنى لومت» هم دو سه روز بعد از ورود مشاهیر عالم سینما 

به اصفهان، به این شهر وارد شد.
جالب آنکه در میــان نزدیک به 20 هنرپیشــه بین المللى که به بیابان هاى گلشــهر 
اصفهان رفته بودنــد، یک نابازیگــر اصفهانى هم بــراى ایفاى نقشــى قابل توجه 
انتخاب شــد تا در کنار انبوه ســیاهى لشــکرهاى محلى، روزهاى خاطــره انگیزى

 را بگذراند.

ایرانى هاى حاضر در فیلم
در میان عوامل تولید و هنرپیشه هاى بین المللى که براى بازى در فیلم «خشخاش هم 
گلى است» به خط شده بودند، نام هاى ایرانى هم به چشــم مى خوردند. به جز «هژیر 
داریوش»، جوان جویاى نام آن روزها و کارگردان مشــهور سال هاى بعد که در قامت 
دستیار «ترنس یانگ» ایفاى وظیفه مى کرد، ایرانى هاى دیگرى که نام آنها در این فیلم 
به چشم مى خورد از شهرتى برخوردار نبودند. اینها در واقع سیاهى لشکرهایى بودند که در 
کنار بزرگان سینما قرار مى گرفتند. 500 تن از عشایر شامل 30 کودك خردسال و 70 زن 
به همراه چندین نفر از پرسنل ژاندارمرى و پلیس اصفهان از جمله کسانى بودند که در این 
فیلم حضور داشتند. همچنین 20 چترباز لشکر فارس هم احضار شدند تا لحظات نفسگیر 

پرتاب شدن از روى یک صخره در ارتفاع 30 مترى زمین را مقابل دوربین اجرا کنند. 
«مرتضى کازرونــى»، فرزنــد «میرزا محمــد جعفــر کازرونى» از معــروف ترین 
خانواده هاى اصفهان، مشهورترین شخصیت ایرانى حاضر در این فیلم بود که در نقش 
دستیار «سرهنگ ســالم» (با بازى «یول براینر») به ایفاى نقش در فیلم سازمان ملل 
پرداخت. علت انتخاب او براى بازى در فیلم این بود که محل فیلمبردارى، جزو امالك 
پدرى اش محسوب مى شد!   در همین حال انتخاب یکى دیگر از بازیگران ایرانى این فیلم 
هم در نوع خودش جالب توجه بود. او که معاون انتظامات هتل محل اقامت کارگردان فیلم 
در تهران بود، به پیشنهاد شخص آقاى کارگردان براى بازى در فیلم به اصفهان آمد. البته 
این معاون انتظامات، آنقدرها هم بى تجربه نبود آنچنانکه با سیماى سینمایى اش، سابقه 

بازى در چهار فیلم ایرانى را در کارنامه داشت. 
یکى از مطبوعات آن زمان نوشت که بسیارى از ایرانى هاى حاضر در فیلم «خشخاش هم 
گلى است» تا آن روز حتى  سینما نرفته بودند چه رسد به بازى در یک فیلم سینمایى و آن 

هم چنین فیلمى در کنار بازیگرانى با شهرت بین المللى!

محل فیلمبردارى
کار فیلمبردارى، در بیایان هاى اطراف گلشهر در نزدیکى نجف آباد دنبال مى شد. در این 
دشت وسیع، 560 تن از عشــایر را در 400 چادر اسکان داده بودند. یکصد اسب، چندین 
شتر و 500 دست لباس براى سیاهى لشکرها سفارش داده و به گلشهر منتقل شده بود. 
روزانه هم تدارك غذا براى حداقل یکهزار نفر دیده مى شد. آنطور که «ترنس یانگ»، 
کارگردان فیلم گفته است، هر روز یکصد گوسفند قربانى مى شده تا غذاى این تعداد بازیگر 

و سیاهى لشکر آماده شود.   
مطابق گزارش مطبوعات آن دوره، کار فیلمبردارى از هفتم آذرماه سال 1344 آغاز شد و 
گروه مجهزى که در بیابان مستقر شده بودند، هر روز از صبح تا غروب به کار فیلمبردارى 
مشغول بودند. در یکى از این گزارش ها آمده که فقط براى 30 ثانیه فیلم، هشت ساعت 
کار و 20 دقیقه فیلمبردارى انجام شده است. البته اینطور هم نبودکه جماعت هالیوودى 
سفر کرده به اصفهان فقط در بیابان هاى گلشــهر به این طرف و آن طرف بروند، بلکه 

صحنه هایى از فیلم در خود شهر اصفهان نیز فیلمبردارى شد.   
یکى از این صحنه ها باید در میدان نقش جهان و پل خواجو گرفته مى شد که به همین 
دلیل، دوربین هاى مخصوص فیلمبردارى از گلشهر به اصفهان منتقل و ممنوعیت عبور 
و مرور براى یک روز  کامل در سرتاسر میدان به اجرا گذاشته شد. در این صحنه، «یول 
برینر» (سرهنگ سالم) از مقّر فرماندهى خود (عالى قاپو) بیرون آمد، وسایل الزم را میان 

افراد سواره نظامش توزیع کرد و سپس همراه با آنها در یک ستون طوالنى با لباس هاى 
بختیارى به سمت پل خواجو حرکت کرد. مسیر حرکت کامًال قرق شده بود و کسى حق 
نزدیک شدن به گروه را نداشــت. اتومبیل حامل دوربین هم در مقابل این ستون سواره 

نظام مشغول حرکت بود.

آقاى «برینر» زیر نظر است!
از شامگاه دوم آذر سال 1344 که «یول برینر» وارد فرودگاه تهران شد تا روزى که ایران 
را ترك کرد، لحظه اى نبود که مردم یا خبرنگاران او را تنها بگذارند. «یول برینر» در آن 
روزها یکى از مشهورترین هنرپیشه هاى جهان محسوب مى شد و بسیارى از عالقه مندان 
به سینما با فیلم هایش خاطره داشتند. به همین دلیل هم اگر او قدم از قدم بر مى داشت، 
کامًال زیر نگاه خبرنگاران و فالش دوربین عکاسان قرار مى گرفت؛ از چند کلمه اصفهانى 

حرف زدنش بگیرید تا غذا خوردنش. 
یکى از مواردى که براى نشریات سال 1344 بسیار جذاب بوده، عالقه شدید «یول برینر» 
به چلو کباب بود. در یکى از گزارش هاى مطبوعات آن دوره از غذا خوردن او آمده که «یول 
برینر» در مدت زمان حضورش در ایران، عاشق کباب ایرانى و دوغ شده است. «یول»

 مى گفته آرزو دارد همه صحنه هاى فیلم «خشــخاش هم گلى است» در یک کبابى 
بگذرد. او همچنین از یک مدیر چلو کبابى خواسته بود شرح پختن این غذا را در دفترچه اش 
بنویسد.  یا در نمونه اى دیگر از عالقه ایرانى ها به «یول برینر» آمده که در روز برگزارى 
مصاحبه مطبوعاتى هنرپیشه هاى فیلم در تهران، از طرف مجله «توفیق» یک کاریکاتور 
از «یول برینر» به او هدیه مى شود که او از کاریکاتور خودش خیلى خوشش آمده و گفته 
این بهترین کاریکاتورى است که تا کنون از من کشیده شده است. خبرنگار «توفیق» 

همچنین در آن جلسه یک چپق هم به «یول» هدیه داده است!
در همین حال، سر طاس این هنرپیشه معروف هالیوود هم تا مدت ها سوژه مطبوعات 
عامه پسند ایران بود. «یول برینر» را همه جهان با آن سر برق افتاده اش مى شناختند و 
البته این موضوع در ایران هم از چشم ها دور نماند! در همان نشست خبرى هنرپیشگان 
فیلم در تهران، خبرنگار «توفیق» از «یول برینر» سئوال کرد: سلمانى ها راجع به شما 
خیلى حرف ها مى زنند؛ نظر شما راجع به سلمانى ها چیست؟ «یول» خندید و گفت: 
«من هم با آنها مخالفم.» خبرنگار «توفیق» با اشاره به گروه بسیار مشهور موسیقى آن 
روزها که اعضایش موهاى بلندى داشتند پرسید: فکر مى کنید صنف سلمانى با شما 
بیشتر مخالف است یا با دسته «بیتل ها»؟ «یول برینر» گفت: «این را از خودشان بپرسید 
ولى من فکر مى کنم با من بیشتر مخالف باشــند چون من سرم را هر روز صبح خودم 
مى تراشم و اصًال به آنها مراجعه نمى کنم اما "بیتل ها" الاقل سالى ماهى یکبار پیش 

آنها مى روند!»   
«یول برینر» در اصفهان هم که بود با همین سر طاسش شناخته مى شد. یکى از مجالت 
آن روزگار در گزارشــى از اولین حضور «یول برینر» در هتل عباسى اصفهان به همین 
موضوع اشاره کرد: «درمیان انبوه جمعیتى که براى دیدن "یول برینر" در خیابان گرد آمده 
بودند، یک جوان با ذوق و خوشمزه اصفهانى، با همان لهجه شیرین خود از یک نفر پرسید: 
"آقا! اینجا چه خبرس؟" مخاطبش جواب داد که "یول برینر" هنرپیشه مشهور هالیوود 
به اصفهان آمده است. جوان اصفهانى خنده اى کرد و گفت: "همون کچله؟" مخاطبش 
جواب داد: آره. جوان گفت: "معلومه س... امروز اینقدر آسمون روشنه، برق سر اونه "!»   
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مى شوند. «ی مهران موسوى خوانسارى

«یول برینر» 
روى پل خواجو!

53 سال پیش  در چنین روزى معروف ترین 
هنرپیشه هاى هالیوود براى بازى در یک فیلم 

به اصفهان سفر کردند
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درست در روزى که مراسم قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا انجام 
شد دو مؤسسه بین المللى اعالم کردند ایران یکى از امن ترین 
کشورها براى سفر اســت! این در حالى است که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به بهانه امنیتــى دیدار تیم هاى عربســتانى با 
تیم هاى ایرانى و قطر را در کشور ثالث برگزار مى کند! هر چند 
براى خیلى ها روشن شده است اشاره به مسائل امنیتى فقط یک 
بهانه است و مسائل سیاسى در اتخاذ این تصمیم دخیل است. 
سال هاى سال است تیم هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا در کشورهاى ثالث از تیم هاى عربستانى میزبانى مى کنند 
و این موضوع جدا از بار مالى موجب شــده تا تیم هاى ایرانى 
در مصاف با تیم هاى عربســتانى از موهبت حمایت تماشاگر 
برخوردار نباشــند و تالش هاى دیپلماتیک فدراسیون فوتبال 

هم تا اکنون جواب نداده است.

اما در خبر ایران به عنوان یکى از کشورهاى امن جهان براى 
مسافرت اینچنین آمده اســت: نتایج یک تحقیق جدید نشان 
مى دهد ایران بعد از کشــورهایى مانند انگلیس، اســلوونى، 
دانمارك و سوئیس در زمره امن ترین کشورهاى دنیا براى سفر 
قرار دارد. شمار زیادى از کشورهاى اروپایى، از جمله انگلستان 
در فهرست کشورهاى کم خطر قرار دارند. در میان کشورهاى 
آســیایى، ایران، اردن، عمــان، امارات، کویت، گرجســتان، 
آذربایجان، ارمنستان و ازبکستان در این طبقه جا دارند. کانادا، 
آمریکا، استرالیا و نیوزلند هم جزو کشورهاى کم خطر هستند. 
سوریه، یمن، افغانستان، لیبى، سودان جنوبى و سومالى برخى 
از کشورهایى هستند که در دسته پنجم، یعنى خطر مفرط قرار 

گرفته اند.
فدراسیون فوتبال ایران براى تغییر وضعیت به دادگاه بین المللى 

ورزش شکایت کرده است و این شکایت اگر هم منجر به صدور 
رأى هم شده باشد که مورد اشاره شیخ ســلمان بود تا اکنون 
پاســخ مثبتى براى ایرانى ها نداشته اســت. با وجود اینکه در 
ســال هاى اخیر هم رئیــس فیفا و هم رئیس کنفدراســیون 
فوتبال آسیا به تهران سفر کرده اند و دراین باره صحبت هایى 
با آنها شده بود. این رفتارها نشان مى دهد بر خالف شعار فیفا 
سیاست در تصمیم هاى کالن فوتبال دخیل است. عربستان 
با هر کشــورى از نظر سیاسى به مشــکل بربخورد تیم هاى 
فوتبالش حق سفر به آن کشور را نخواهند داشت. ابتدا تیم هاى 
عربستانى از سوى وزارت امور خارجه این کشور از سفر به ایران 
منع شده اند و حاال  قطر. اگر در آینده یمن هم وارد جدول لیگ 
قهرمانان آسیا شود احتماًال بازى تیم هاى عربستانى با یمنى 

هم در کشور ثالث برگزار خواهد شد.

ایران امن است اما عربستان نمى آید!

فدراسیون فوتبال ایران براى تغییر وضعیت به دادگاه بیکنون جواب نداده است.

به تازگى اجالس توسعه فوتبال پایه در آسیا در کشور مالزى برگزار شد. جالب 
اینکه فدراسیون فوتبال ژاپن براى 32 سال بعد برنامه ریزى کرده است! بله، 
ژاپنى ها طرحى ارائه داده اند که در ســال 2050 قهرمان جام جهانى شوند! 
همچنین اردنى ها برنامــه ریزى کرده اند که در جــام ملت هاى 2031 جزو 
چهار تیم برتر قاره آسیا شوند! این خبرى است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
فکر مى کنید چرا فوتبال ایران سال هاست در رسیدن به عنوان قهرمانى آسیا 
(چه در رده باشگاهى و چه ملى) ناکام مى ماند؟ به راستى علت چیست؟ مسیر 
پیشرفت فوتبال یک کشور بارى به هر جهت و ناگهانى مهیا نمى شود؛ باید 
دید که چه شــده ژاپن پنج دوره متوالى به جام جهانى و شش دوره پشت سر 

هم به المپیک رفته است؟

ژاپنى ها زمانى نونهاالن و نوجوانان مســتعد خود را به برزیل فرســتادند که 
آموزش ببینند و پیشرفت کنند. امثال «کازویوشى میورا» از دوران کودکى و 
نوجوانى در برزیل تربیت شده و سپس به ژاپن برگشتند تا به کشور خود خدمت 
کنند. ژاپن 20 سال برنامه ریزى کرد که قهرمان آسیا شود و باالخره هم شد! 
حاال چشم بادامى ها قهرمانى جام جهانى را نشانه رفته اند. براى فوتبال ژاپن 
دیگر قهرمانى لیگ قهرمانان یا جام ملت هاى آسیا جذابیتى ندارد. آنها قهرمانى 

جام جهانى را مى خواهند.
شاید خیلى ها به این حرف بخندند اما فراموش نکنید صحبت از ژاپن است، 
کشورى که جنگ جهانى دوم را با بمب اتمى و فاجعه هیروشیما و ناکازاکى 
پشت سر گذاشت و بعدها به قطب اقتصاد دنیا تبدیل شد. کشورى که جودو 

و کاراته داشت اما فوتبال نداشت، برنامه ریزى کرد، زحمت کشید و قهرمان 
جام ملت هاى آسیا شد. بنابراین قهرمانى جام جهانى 2050 دور از دسترس 

آنها نخواهد بود.
تکلیف ژاپن که روشــن اســت. ما فاصله بعیدى با آنها گرفته ایم که به این 
زودى ها پر نخواهد شد. آنچه جاى نگرانى بیشــترى دارد مربوط به اردن و 
کشور هاى اینچنینى است. اردنى ها مى خواهند تا جام ملت هاى 2031 جزو 
چهار  تیم برتر قاره آسیا شــوند. آنگاه جایگاه تیم ملى ایران چه مى شود؟ آیا 
مى توانیم با همیــن وضعیت بارى به هر جهت جایــگاه کنونى خود را حفظ 
کنیم؟ امارات، قطر، عربســتان، کره جنوبى، چین، هنــد و... را هم فراموش

 نکنید!

برنامه بزرگ ژاپن؛ قهرمانى جهان در 2050   

خواننده  مشهور ترکیه اى با توییت خود براى این باشگاه خبرساز شد.
«ایلیاس یالچینتاش»، خواننده مشــهور ترکیه اى با انتشــار توییتى در خصوص عالقه 
خود به تیم تراکتورســازى خبرساز شــد و از این باشــگاه به عنوان تیم محبوب خود یاد

 کرد.
این خواننده که چندى پیش با حضور در ایران و اجراى کنسرت در کیش، یک رکورد خیره 
کننده در حضور هواداران را شکل داد، احتماًال با حضور در تبریز نیز کنسرتى براى هواداران 
تراکتورى اجرا کند و البته گفته مى شود با حضور در این شهر، براى آنها سورپرایز ویژه اى 
خواهد داشت. در این میان، گفته مى شود این خواننده سرشناس قطعه اختصاصى براى 
تراکتورسازى آماده کرده است و احتماالً  با این کار هواداران سرخپوش را شگفت زده 

مى کند.
حاال باید دید مسئوالن باشگاه تراکتورسازى در چه تاریخى، مقدمات حضور الیاس را 

در تبریز فراهم مى کنند و چه اقداماتى براى وى انجام مى دهند. خواننده مشهور ترك از 
محبوبیت خاصى در بین ایرانى ها برخوردار اســت و حضورش در کشور با استقبال زیادى 

همراه خواهد بود.

 خصوص عالقه 
 محبوب خود یاد

یک رکورد خیره 
 براى هواداران 
رپرایز ویژه اى 
صاصى براى
 شگفت زده

ضور الیاس را 
مشهور ترك از 

 استقبال زیادى 

خبرسازى خواننده ترکیه اى براى تراکتورسازى

کابوس 15 ساله از سر فوتبال ایران بر داشته مى شود؟

ایکر کاسیاس،  دروازه بان سابق رئال 
مادرید درباره ناراحــت کننده ترین 
دوران حضــورش در این تیم گفت: 
آخرین ماه هــاى فصــل 2003-
2004 را بــه یــاد دارم. آن زمــان 
ناراحت کننده تریــن دوره حضورم 
در رئــال مادرید بــود. هدایت رئال 
مادرید در آن فصل، بر عهده کارلوس 

کى روش بود.
کاســیاس که نیمکت نشــین شد 
ترجیح داد آن زمان ســکوت کند. او 
اکنون درباره این موضوع گفت: اگر 
یک بار دیگر بــه آن دوران برگردم 
جور دیگرى رفتار مى کنم و سکوت 
نمى کنم. من آن زمان بخاطر ارزش 
پیراهن باشگاه، ترجیح دادم سکوت 

کنم.

رئال کى روش 
بدترین سال 

کاسیاس 
افسانه اى

روزنامه «استاد الدوحه» قطر از احتمال برگزارى لیگ قهرمانان آسیا 
در یک فصل و نه یکسال خبر داد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد از سال 2021 لیگ قهرمانان آسیا 
را به جاى یکسال در یک فصل برگزار کند و به این ترتیب این رقابت 
به جاى اینکه در ماه فوریه آغاز شــود در ماه ســپتامبر برگزار خواهد
 شد. قرار است در نشستى این پیشنهاد مورد رأى گیرى قرار گیرد. اگر 
لیگ قهرمانان آسیا هم مانند لیگ قهرمانان اروپا در یک فصل برگزار 
شود از جذابیت بیشترى برخودار خواهد شــد. اتفاقى که سال هاست 

ایران به دنبال آن است.
 از ســال 2007 که کنفدراسیون فوتبال آســیا به دلیل شیوع بیمارى 
سارس در شرق آسیا، شش ماه برگزارى لیگ قهرمانان آسیا را به تأخیر 
انداخت، تا امروز تالش زیادى از سوى مسئوالن مختلف فوتبال ایران 
انجام شد تا تقویم بازى هاى آســیایى درست شود اما مدام با مخالفت 

شرق آسیایى ها روبه رو مى شد.
عزیز محمدى، رئیس پیشــین ســازمان لیگ ایران، بارها و بارها در 
این زمینه واکنش نشان داده بود و طورى که وقتى در جلسات کمیته 
مسابقات آسیا در این باره شــروع به حرف زدن مى کرد، تقریبًا بقیه از 
تکرارى بودن اعتراض خنده شان مى گرفت، درحالى که این خواسته 

در همه این ســال ها ضربات زیادى را به نمایندگان غرب آســیا زده
 است.

برنامه فعلى منطبق با لیگ فوتبال کره و ژاپن است و آنها در همه این 
سال ها بیشترین مخالفت را با تغییر برنامه ها کرده بودند. عزیز محمدى 
در این باره به «خبرآنالین» مى گویــد: «اگر تقویم AFC براى لیگ 
قهرمانان با تقویم فیفا هماهنگ شود بدون تردید گام بزرگى در حل 
مشکالت مختلف چون فشردگى و تداخل بازى هاى ملى با باشگاهى 
هم خواهیم داشت. سال ها ما این حرف را زدیم و برنامه بردیم اما کسى 

حمایت نکرد.»
حاال امــا یک عامــل بزرگ بــه کمک فوتبال آســیا آمده اســت. 
برگزارى جام جهانى 2022 در زمســتان کمک مــى کند تا تغییراتى 
اساســى در فوتبال آســیا رخ دهد. اگر این ادعــاى روزنامه قطرى 
واقعیت پیدا کند، گامى بزرگ در توســعه و پیشــرفت فوتبال غرب

 آسیاست.
فکر کنید چه تیم هاى خوبى از ایــران به دلیل وقفه در برگزارى لیگ 
قهرمانان آسیا از میانه مسابقات از هم پاشیده اند. نمونه آخرینش همین 
تیم شفر ســال قبل با تیام و جپ اروف و امید ابراهیمى و دیگران بود یا 

پرسپولیس فصل قبل از آن!

گل هاى هافبک فعلى پرســپولیس و مهاجم سابق 
اســتقالل در نظرســنجى بهترین گل هــاى لیگ 

قهرمانان آسیا قرار گرفته اند.
پس از پایان فصل 2018 لیگ قهرمانان آسیا، سایت 
کنفدراسیون فوتبال این قاره با انتخاب هشت  گل از 
این دوره مسابقات، از کاربران ســایت خود خواسته 
است تا بهترین گل فصل 2018 لیگ قهرمانان آسیا 

را انتخاب کنند.
در این هشــت گل، گل احمــد نوراللهــى در دیدار 
پرســپولیس و الجزیره و گل مامه بابــا تیام در دیدار 

استقالل و ذوب آهن هم قرار دارند.
همچنین گل سرجینیو به تیانجین کوانجیان، بغداد 
بونجاح به استقالل، ادگار به چونبوك موتورز، محمد 
عصرى بــه تراکتورســازى، چنگ چیــن لونگ به 
کاشیوا ریسول، اسکار به اولسان هیونداى، ریکاردو 
گوالرت به ججــو یونایتد و ایکرامجــون على بایف 
به الوحــده دیگر نامزدهاى بهترین گل فصل آســیا 

هستند.

قرعه کشى عجیب لیگ قهرمانان آسیا بى رعایت نکات اولیه اى که 
سال هاى زیادى است در فوتبال دنیا رعایت مى شود و انجام شد و باز 
هم با بى توجهى به اصل ساده اى مانند سیدبندى شاهد گروه هاى 

نامتوازن و نامتقارن در لیگ قهرمانان آسیا هستیم.
فدراسیون فوتبال آسیا که همواره با روش هاى منحصر به فرد خود 
حاشیه ها و اتفاقات عجیبى را رقم مى زند، با قرعه کشى فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا نیز باز هم دست به نوآورى زد و شرایط به شکلى 
پیش رفت که در گروه سوم مسابقات ســه تیم قهرمان کشورهاى 
عربســتان، امارات و قطر قرار گرفتند و استقالل تهران نیز به عنوان 
نماینده دوم ایران و بر اســاس قرعه به این گروه رســید و اگر قرعه 
دیگرى رقم مى خورد، شاید شاهد حضور تیم پرسپولیس در این گروه 
مى بودیم تا روند چهار قهرمان در یک گروه باشــند. نکته جالب این 

است که پرسپولیس در لیگ قهرمانان باز هم با السد قطر برخورد دارد و 
سرنوشت آنها به هم گره خورد. همچنین با توجه به اینکه استقاللى ها 
در گروه سوم رقابت ها و پرسپولیسى ها در گروه چهارم رقابت ها قرار 
گرفته اند، این امکان وجود دارد که دو تیم در مرحله  یک هشتم نهایى 

با هم روبه رو شوند.
پیش از این حضور سایپا و ذوب آهن دیگر نمایندگان ایران در مرحله 
پلى آف مشخص شده بود. بر اساس جدول منتشر شده ذوب آهن ابتدا 
باید در مرحله مقدماتى پلى آف در روز سه شنبه 12 فوریه (سه شنبه 23 
بهمن) به مصاف تیم برنده دیدار الکویت کویت و الوحدت اردن برود 
و در صورت پیروزى مقابل الغرافه که از حضور مهدى طارمى و وسلى 
اسنایدر سود مى برد، حاضر شود. تاریخ این دیدار 19 فوریه (سه شنبه 

30 بهمن) در قطر خواهد بود.

سایپا هم طبق اعالم جدول  ابتدا باید با مینروا پنجاب هند در تهران 
مصاف دهد و در صورت پیروزى مهمان الریان قطر خواهد بود. دیدار 

سایپا با الریان هم در تاریخ 19 فوریه 2019 خواهد بود.
گروه بندى منطقه غرب آسیا به شرح زیر است:

A) الوصل امارات- الزورا عراق- برنده پلــى آف (الوحدات) اردن و 
(الکویت) کویت با برنده پلى  آف ذوب  آهن و (الغرافه) قطر- برنده پلى 

آف (النصر)عربستان با نماینده ازبکستان
B) الوحده امارات- االتحاد عربستان- لکوموتیو ازبکستان- برنده  پلى 

 آف  سایپا و (مینروا)هند با (الریان) قطر 
C) العین امارات- الهالل عربستان- استقالل تهران-  الدحیل قطر

D) االهلى عربستان- الســد قطر- برنده (النصر) امارات و پلى آف 
(پاختاکور)ازبکستان و (نیروهوایى) عراق- پرسپولیس

قرعه کشى عجیب 
استقالل را به
 گروه مرگ برد

مدیرعامل سابق باشگاه اســتقالل گفت: ممکن است ما را چند 
وقت اذیت کنند اما استقالل مانند «فنر» است و هرچه فشارش 

دهند در نهایت به همان باال بر مى گردد. 
على فتح ا... زاده در حاشیه مراســم چهارمین سالگرد درگذشت 
غالمحسین مظلومى درباره وضعیت تیم فوتبال استقالل اظهار 
کرد: باید در این باشــگاه آدم  هاى قوى بیایند و اگر قرار باشــد 

آدم هاى بله قربانگو را بیاوریم نتیجه نمى گیریم. 
وى ادامــه داد: قبًال هم گفتــه ام مگر نمى خواهید باشــگاه را 
بفروشید؟! من براى پنج سال باشگاه استقالل را از شما مى گیرم 
و تمام هزینه هایش را پرداخت مى کنم و بعد از پنج ســال یک 
استادیوم 30 هزارنفرى هم مى سازم و با پرداخت تمام بدهى ها 
برمى گردانم. من بعد از پنج سال باشگاه را بر مى گردانم و دنبال 

خریدنش نیستم.
مدیرعامل سابق باشگاه استقالل با بیان اینکه استقالل همیشه 
با بازوى هوادارانش باال رفته است،  عنوان کرد: گرفتن دو ستاره 
اصًال کار ساده اى نیست. استقالل چهار بار فینال آسیا را تجربه 
کرده است. شخصیت استقالل فرا ایرانى و فرا آسیایى است. این 
تیم هیچوقت کوچک نمى شود. ممکن است مارا چند وقت اذیت 
کنند اما استقالل مانند «فنر» اســت و هرچه فشارش دهند در 

نهایت به همان باال بر مى گردد. 

فتح ا... زاده: هرچه ما را اذیت 
کنند باز به باال بر مى گردیم گل نوراللهى و تیام در لیست بهترین گل هاى آسیا
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ابالغ
شماره درخواست: 9710460364900070 شماره پرونده: 9709980364900667 شماره بایگانى 
شعبه: 970687 آگهى ابالغ به متهمین مرتضى کالنترى فرزند بیگلر و محمدرضا عالم شکن فرزند 
حسین و روح ا... رضایى گلشن فرزند مرتضى به اتهام مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ تقریبى 
27/209/136 ریال میلیون ریال از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 970687 د 30 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ اتشار آگهى 
در شعبه 30 دادیارى دادسراى عمو مى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ اتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. در ضمن 
هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت میگردد. اصفهان- بلوار آتشگاه- روبروى پمپ بنزین 
بهار- نبش کوچه برلیان- ساختمان برلیان. م الف: 295363 طاهرى بنى- دادیار شعبه 30 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /8/543
ابالغ

شماره درخواست: 9710460358700006 شماره پرونده: 9609980358700196 شماره بایگانى 
شــعبه: 960201 ابالغ به آقاى عباس حاتمى- نظر به اینکه در پرونده کالسه 960201 ب 8 اقاى 
عباس حاتمى فرزند × حسب شکایت اقاى فرشاد ذهبى فرزند سید اکبر به اتهام ایراد جرح عمدى با 
قداره و تخریب عمدى تحت تعقیب قرار گرفته و ابالغ احضاریه به وى به واسطه معین نبودن محل 
اقامتش ممکن نگردیده است بدینوســیله مراتب در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مصوب 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 پذیر ش اتهام بوده و تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد شد. م الف : 295293 کیانى- بازپرس شعبه 8 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (ویژه قتل) (مجتمع 1) /8/546
ابالغ

نظر به اینکه خانم ســمیه ذوالفقارى فرزند رضا در پرونده کالسه 97/21399 حسب شکایت آقاى 
غالمرضا مهدورى فرزند درویش على به اتهام مباشرت در ســرقت و مشارکت در سرقت از طرف 
این دادیارى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن 
نگردیده لذا بدین وســیله در اجراى م اده مدت 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتى مجتمع قضایى شهید بهشتى جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 295364 کوه رنگى ها- دادیار شــعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان /8/549
ابالغ

شــماره نامه: 1397009001222974 شــماره پرونده: 9709983635300432 شماره بایگانى 
پرونده: 971026 نظر به اینکه آقاى جواد عزیزى فرزند حسین در پرونده کالسه 971026 د 9 حسب 
شکایت اقاى حسین برنا فرزند حجت اله به اتهام سرقت موتورسیکلت از طرف این دادیارى تحت 
تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه نیز به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین 
وسیله در اجراى ماده مدت 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان شریعتى مجتمع قضایى شــهید بهشتى جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 295640 کوه رنگیها- دادیار شــعبه 9 دادیارى دادسراى عمومى و انقال ب شهرستان 

اصفهان (مجتمع 5) /8/550
احضار متهم

شماره درخواست: 9710460358200008 شماره پرونده: 9609982133500253 شماره بایگانى 
شعبه: 961552 در پرونده کالسه 961552 ب 3 شعبه ســوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان اصفهان، آقاى مسعود رشیدى فرزند عبداله متهم است به ارتشاء و نظر به این که متهم 
مجهول المکان مى باشد حســب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392 مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به این شــعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاســخ گویى به اتهام وارده و دفاع از 
خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 295633 
مرادى مرعه نو- بازپرس شعبه 3 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

8/551/  (1
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106825108263 شماره پرونده: 9709986825100337 شماره بایگانى 
شعبه: 970378 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به محمد بیدارى فرزند احمد- خواهان 
پست بانک دادخواستى به طرفیت خوانده محمد بیدارى فرزند احمد به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986825100337 شعبه 29 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع بهارســتان) ثبت و  وقت رسیدگى مورخ 1397/10/15 ساعت 
10:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- بهارستان- انتهاى خیابان الفت- جنب شرکت عمران بهارستان. 

م الف: 295178 شعبه 29 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع بهارستان) /8/564
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سمیه براتى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده دنیا شریفى 
سردابى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1054/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/10/17 ساعت 3:15عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 296598/م الف شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /8/159
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1013/96 مرجع رسیدگى شعبه دوم  شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: حمیدرضا رحیمى نشــانى: نجف آباد - ویالشهر- خ 
اصلى- خ 106-پالك 7 وکیــل خواهان : جعفر چرغان نشــانى : نجف آباد-خ امــام- چهارراه 
شهردارى – مجتمع نخل- طبقه2- واحد 2 خوانده: محمد عباسى ملکشاه نشانى: مازندران-آمل- 
بلوار مطهرى – تربت 38- سنگفروشى ملکشاه-کدپستى: 4614866438  موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 581325 جمعا به مبلغ 170000000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى آقاى حمیدرضا رحیمى به طرفیت آقاى محمد عباسى ملکشاه  به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد وهفتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2225000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
93/12/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد.292272/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه دوم /8/559
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106825207819 شــماره پرونده: 9709986825200371 شــماره 
بایگانى شعبه: 970408 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى جوادپیرنجم 
الدین فرزند رضا خواهان آقاى اسداهللا ســورانى باوکالت على مومن  دادخواستى به طرفیت خوانده 
جواد پیر نجم الدین به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986825200371 شــعبه 30 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان(مجتمع بهارستان) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 97/12/13ساعت  09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- بهارستان – انتهاى 
خیابان الفت – جنب شرکت عمران بهارستان م الف: 295115 حاجى پور- مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان(مجتمع بهارستان)/8/562
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139504002003000550/2 شــماره بایگانى پرونده: 9500061 شماره آگهى 
ابالغیه: 139603802133000033 بدین وسیله به آقاى محمد کریمى دردشتى فرزند عباس و خانم 
راضیه سادات پرور فرزند سید رسول  هردو مقیم: نجف آباد-بلوار طالقانى-کوچه بوستان-آخرین 
منزل سمت چپ-کدپستى: 8517785961 . که برابر گواهى مأمور مربوط آدرس تعیین شده ناقص 
و شناخته  نگردیده ابالغ مى گردد که بانک قرض الحسنه مهر ایران  شعبه خیابان مطهرى اصفهان 
به استناد قرار داد بانکى شماره 2401/101/2039325/1 مورخ 92/10/08 تنظیمى در همان بانک 
براى وصول مبلغ سى و یک میلیون و سیصدو هشــتاد و یک هزارو هفتصدو یک ریال بابت اصل 
طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 95/05/24 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ ده هزارو 
سیصدو بیست ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه 
شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9501063/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان صادر و 
به کالسه 9500061 در این واحد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى 

الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشــار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد 
ظرف مدت ده روز باید نســبت به پرداخت بدهى خودبه بســتانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت 
عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد 
شد.الزم به ذکر اســت چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهى نسبت به تسویه حساب اقدام 
نمایید از پرداخت حقوق دولتى معاف خواهید بود. 297030/م الف- فاتحى مســئول واحد اجراى 

اسنادرسمى نجف آباد/ 8/563
 مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970729- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970729 موضوع 
علیه  آقاى على حیدرى ممدى فرزند عباسقلى وله آقاى حسن على نقى زاده درتاریخ  1397/09/27  
به منظور فروش دودانگ از شش دانگ یک باب کارگاه و مغازه متصل به آن که حدود اربعه عرصه 
پالك مورد بازدید عبارت از شماال در سه سمت که دوم شرقى است به طول هاى 9/60 متر و 9/20 
متر و 3/40 متر به گذر و پالك مجاور شرقا به طول 59/0 متر به پالك مجاور جنوبًا به 130/0 متر و 
به مساحت 855/32 مترمربع مى باشد که پس از 8 متر عقب نشینى در حدود 778/52 مترمربع مى 
باشد و اعیان آن 1- یک باب سوله کارگاهى 2- ساختمان رختکن 3- ساختمان انبار و نگهبانى واقع 
در شمال غربى سالن 4- یک باب دفتر فروش به ابعاد 4/20*8/70 متر به شرح نظریه کارشناس 
هیئت سه نفره درج در پرونده ملکى آقاى على حیدرى ممدى واقع در شهر بهاران بلوار خلیج فارس 
روبروى شرکت داروسازى امین – پالك 351 که  داراى ســابقه ثبتى به شماره نمى باشد و ملک 
مذکور مشاع باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 3/079/593/333 ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را  به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در 
صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 295584 اجراى 

احکام حقوقى فالورجان/ 8/565 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007002285 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم عزت آقائى قهدریجانى فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1082 در 
یک باب کارگاه آهن آالت به مساحت 656,20 مترمربع پالك 19 فرعى از 396 اصلى واقع در فران 
که  متقاضى خود مالک رسمى است محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/09/20 م الف: 297903  اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 9/107 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007002286 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم عزت آقائى قهدریجانى فرزند ابراهیم بشــماره شناسنامه 1082 
در یک باب خانه به مســاحت 366,93 متر مربع پالك 386 اصلى واقع در قهدریجان خریدارى از 
مالک رسمى آقاى مراد شفیعى قهدریجانى فرزند محمدتقى محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/09/20 م الف: 297921  اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك 

فالورجان /9/109 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023018500- 97/8/14 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 
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 شماره 139760302023000370 مورخ 97/05/24  و پیرو راى اصالحى شماره 
139760302023000490 مورخ 97/06/31 آقاى منصور صابر اصفهانى به شماره شناسنامه 172 
کدملى 1287597432 صادره از اصفهان فرزند حســن نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 234/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 902- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى و طى دو فقره قولنامه از طرف مرتضى دانشور و زهره بابلى به متقاضى واگذار گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/5 م الف: 

283286 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/365
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794602573 شماره پرونده: 9609986794600705 شماره بایگانى 
شعبه: 960705 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مسعود حاجى هاشمى- خواهان اصغر 
کریمى دادخواستى به طرفیت خوانده مسعود حاجى هاشــمى و توحید یکرنگى به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794600705 شعبه 16 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/10/05 ساعت 16:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حا ضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 
الف: 297878 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/113

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106794602575 شماره پرونده: 9609986794600704 شماره بایگانى 
شعبه: 960704 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مسعود حاجى هاشمى- خواهان آقاى 
اصغر کریمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى علیرضا سیفى و مسعود حاجى هاشمى به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794600704 شعبه 16 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/05 ساعت 16:15 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 
الف: 297880 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /9/114

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

شماره: 139721702023019877- 97/8/30 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 
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 شماره 139760302023000621 مورخ 97/07/29 آقاى رسول هاشم زاده به 
شماره شناسنامه 57820 کدملى 1281676497 صادره از اصفهان فرزند هاشم نسبت به  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 38/24 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1215- اصلى واقع در بخش 
3 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: 1397/9/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/20 م الف: 297960 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/115
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى دادنامه - شــماره دادنامه : 9710103759308365 تاریخ تنظیم : 14 /8 / 1397 شــماره 
پرونده: 97099883759301188 شــماره بایگانى : 971231 درخصوص دادخواســت خواهان 
خانم مریم على اکبرى نجف آبادى  به طرفیت خوانده آقاى سیدمجید نوریان  به خواسته طالق به 
درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهرنموده که جهت رسیدگى به شعبه 
اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شــهرواقع دراستان اصفهان – شاهین شهر ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9709983759301188وشــماره بایگانى 971231ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
به تاریخ 97/10/5وســاعت 12/30ظهرتعیین شده اســت وبه علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى 
ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکى ازجرایدکثیراالنتشار آگهى مى شودتا خوانده پس از نشرآگهى 
واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضرگردد.م الف 298911   مهرزادیوسفى موسى 
آبادى-منشى دادگاه حقوقى شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3حقوقى سابق )/9/117 

مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان با 
اشــاره به اینکه تولید این شــرکت در سال گذشته 
درحــدود دو میلیــون و 200 هزارتن بوده اســت، 
گفت: ظرفیت تولید ســاالنه این شــرکت بین سه 
میلیون و 600 هزار تــا چهارمیلیون تن اســت که 
عدم تأمین مواد اولیه، به ویژه ســنگ آهن به میزان 
الزم، عامــل اصلــى معطــل ماندن ایــن ظرفیت

 تولید مى باشد.
یزدى زاده با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان در 
دهه 40 ، معادن اصلى ســنگ آهن و زغال ســنگ 
کشور را، اکتشاف، تجهیز و ساماندهى کرد و پایه گذار 

فعالیت هاى مدرن معدنى کشور محسوب مى شود، 
گفت: این شرکت در حال حاضر به دلیل سیاست هاى 
نادرست در واگذارى معادن طى دوره هاى مختلف، با 
مشکل مواد اولیه مواجه شده است، در حالى که سنگ 

آهن، خام فروشى شده و صادر مى شود.
 مدیرعامل ذوب آهن، تعرفه هاى صادراتى ســنگ 
آهن را بازدارنده ندانســت و گفت: تا زمانى که خام 
فروشى ســنگ آهن صرفه اقتصادى بسیارى دارد، 
این مواد اولیه به ذوب آهن اصفهان که بزرگ ترین 
تولید کننده محصوالت فوالدى طویل کشور است، 

نمى رسد.

کارشناس بهداشــت و مدیریت بیمارى هاى طیور اداره 
کل دامپزشکى اســتان اصفهان بابیان اینکه از هورمون 
در صنعت پرورش دام و طیور اســتفاده نمى شود، گفت: 
باور غلطى در جامعه وجود دارد که هورمون به مرغ تزریق 

مى شود و این صحبت ها غیرعلمى است.
مرتضى نساجى بابیان اینکه گوشــت مرغ که به صورت 
بســته بندى در بازار عرضه مى شود، نیمچه گوشت است، 
اظهارکرد: نزدیک 180 نژاد مرغ بومى در دنیا وجود دارد که 
برخى از اینها خصوصیت گوشتى و برخى دیگر خصوصیت 
تخمگذارى دارند. نســاجى تأکید کرد: امروزه نظارت بر 
مرغدارى ها به سبب شــیوع بیمارى ها سخت تر و بیشتر 

از گذشته شده است و استان اصفهان یکى از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ کشور است.

وى اضافه کرد: استان اصفهان همچنین در تولید بوقلمون 
رتبــه اول و در بحث تخمگذار در رتبه اول و دوم کشــور 

است.
وى با اشاره به کاهش هرســاله مصرف دارو و واکسن در 
گله هاى پرورش صنعتى، افزود: هرســاله در مصرف دارو 
به دلیل اینکه سال به سال ساختارهاى بهداشتى را به روز 
مى کنیم، کاهش داریم. نساجى گفت: آنفلوآنزا خط قرمز 
ما در دامپزشکى است و تحت هر شرایطى اگر مورد داشتیم 

سریعًا وارد عمل مى شویم.

ذوب آهن با کمبود سنگ آهن
 رو به رو است

اصفهان، بزرگ ترین 
تولیدکننده بوقلمون  کشور

اجراى 40بازى بومى و محلى 
در هفته نکوداشت اصفهان

بیش از 74 برنامه فرهنگى هنرى در هفته نکوداشــت 
اصفهان اجرا مى شود .

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: در این هفته بیش از 600 نفر از هنرمندان 
تئاتر، شبیه خوان و نقاله خوان شهر اصفهان  به مدت سه 
روز  مسیر میدان امام على (ع) تا میدان امام(ره) را با هدف 
معرفى فرهنگ، هنر و اقتصاد اصفهان از دوره سلجوقیان 
تا صفویه را در قالب صد اثر نمایشى و برنامه فرهنگى  
اجرا مى کنند. محمد عیــدى از اختصاص بیش از 12 
میلیارد ریال به منظور اجراى برنامه  هاى هفته نکوداشت 
اصفهان خبر داد و افزود: در این هفته 21 برنامه شهرى 

و 40بازى بومى و محلى نیز اجرا مى شود.

برپایى نمایشگاه 
«اصفهان در آینه مطبوعات» 

نمایشگاه «اصفهان درآینه مطبوعات» به همت موزه 
عصارخانه شاهى و فرهنگسراى تخصصى رسانه در  
محل موزه عصارخانه شاهى با حضور جمعى از روزنامه 

نگاران و مسئوالن شهرى برگزار شده است.
فاطمه شفیعى، مدیر فرهنگسراى تخصصى رسانه 
گفت: در این نمایشــگاه 34 تابلو از آثار عبدالحسین 
جعفرى شامل اخبار منتشر شده در روزنامه اطالعات 
که طى 50 ســال خبرنگارى این استاد پیشکسوت 
اســت، از یکم آذر ماه تا پایان بهمن ماه براى بازدید 

عموم به نمایش در آمده است.  

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به وجود بیش از 70 شــهرك و ناحیه صنعتى با 
اشــتغالزایى بیش از 120 هزار نفر در سطح استان گفت: 
پیش بینى مى شود با سیاست هاى توسعه اى و حمایتى 
این شــرکت، تا ســال  1404 بیش از 200 هزار نفر در 

شهرك ها و نواحى صنعتى استان اصفهان اشتغال یابند.
محمدجواد بگى رویکرد اصلى این شــرکت را حمایت از 
توسعه صنعتى استان به سمت صنایع پاك، غیر آالینده، 
دانش بنیان و صادرات گرا و رقابت پذیر عنوان کرد و افزود: 
کمک به توســعه پایدار و حمایت از توسعه مناطق کمتر 
برخوردار استان، از اولویت هاى اصلى این شرکت بوده که 
با تخصصى سازي شهرك ها مى توان گام هاى بزرگى در 

مسیر توسعه فراصنعتى استان اصفهان برداشت.
وى با اشاره به چالش هاى بزرگ استان و کشور تصریح 
کرد: بحران آب، آلودگى هواى کالنشهرها و نیاز به حفظ 
محیط زیست، به همراه نرخ باالى بیکارى از چالش هاى 

اصلى کشور است که رفع آنها باید در اولویت قرار گیرد. 
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
حجم انبوه جوانان تحصیلکرده جویــاى کار را، از مزیت 
هاى اصلى کشور دانســت و افزود:  توسعه شرکت هاى 
دانش بنیان مى تواند عالوه بر ارائه محصوالت و خدمات 

با کیفیت مناســب، اشتغال مناســبى هم براى این فارغ 
التحصیالن دانشگاهى ایجاد کند.

 وى تصریح کرد: رویکرد توسعه صنعتى استان اصفهان 

به دلیل محدودیت هاى موجود، به ســمت صنایع پاك، 
غیر آالینده، دانش بنیان و صادرات گراست تا زمینه براى 

رقابت پذیرى و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان خبر داد؛

حمایت از صنایع پاك، دانش بنیان و 
صادرات گراى استان

حمیدرضــا فدایى، سرپرســت معاونــت اجرایى و 
خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر گفت: روزانه 
درحدود 58 میلیون متر مربع از ســطح شهر توسط 

کارگران نظافت و رفت و روب مى شود.
وى افزود: در طول شــبانه روز بیش از100تن زباله 
خانگى توســط کارگران جمع آورى و به ســایت 

بازیافت حمل مى شود.
فدایى گفــت: کارکنان معاونــت اجرایى و خدمات 
شهرى شهردارى شاهین شــهر در راستاى خدمت 
رســانى به شــهروندان، همواره به صورت شبانه 
روز تالش مى کننــد و واحدهاى ایــن معاونت از 
شش ماه گذشــته تاکنون اقداماتى نظیر نظارت بر 
عملیات  شستشــوى خیابان ها، پیاده روها، تابلوها 
و جداول ســطح شــهر، ایســتگاه هاى اتوبوس، 
پانل هــاى تبلیغاتى و پل هــا، الیروبى جوى ها و

کانال هاى ســطح شــهر، اجراى طرح زنده گیرى 
سگ هاى ولگرد در سطح شــهر، دادن اخطاریه به 
متخلفانى که ساعت و روز حمل زباله محل سکونت 
خود را رعایــت نمى کنند، توزیع بروشــور و تقویم 
جمع آورى پسماند در سطح شهر و توجیه متخلفان، 
رســیدگى به تخلفات دســتفروش ها، فالفلى ها، 

متکدیان و... را انجام داده اند.

نظافت و رفت و روب روزانه 58 میلیون متر مربع 
از سطح شهر شاهین شهر

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: 
درحدود 22 هزار دانشــجو در 285 رشته تحصیلى 

فعال این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
امیررضا نقش گفت: دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان 
یکى از دو واحد جامع مســتقل دانشــگاه هاى آزاد 
کشور، زیرساخت هاى بســیار مناسبى فراهم کرده 

و رشــته هاى پرطرفدارى داریم و تاکنون درحدود 
16 دوره از دانشــجویان پزشــکى از ایــن واحد 
فارغ التحصیل و بیــش از 90 هزار فارغ التحصیل از 
این دانشگاه به جامعه معرفى شده اند. وى ادامه داد: 
اکنون نیز درحدود 22 هزار دانشجو در این دانشگاه 

مشغول به تحصیل در 285 رشته هستند.

تحصیل 22 هزار دانشجو در 285 رشته تحصیلى 
دانشگاه آزاد نجف آباد
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آب پنیر را به هیچ وجــه دور نریزید؛ چون آب پنیــر، ضدعفونى  کننده و همچنین 
پاك کننده است و جایگاه خاصى در ساخت لوازم  آرایشى طبیعى دارد.

اولین نکته اى که باید در مورد آب پنیر بدانید، این اســت کــه آب پنیر با آبى که 
پنیر در ظروف بســته بندى در آن نگهدارى مى شــود، متفاوت اســت. آبى که 
هنگام باز کردن بســته پنیر با آن مواجه مى شــوید، چیزى جز آب  نمک نیست و 

ارزش غذایى ندارد.

پاك کننده پوست صورت
معموًال در زمان تولید ماســت یا پنیر خانگى همیشــه مقدار زیادى آب پنیر تولید 
مى شود و افراد غافل از اینکه بسیارى از مواد معدنى، ویتامین هاى گروه B در این 
ماده وجود دارد، آن را دور ریخته و با این کار از باقیمانده که درصد زیادى انواع اسید 

از جمله اسید الکتیک و برخى پروتئین هاست، استفاده مى کنند.
 آب پنیر عالوه بر خواص بى شــمار براى سالمتى، معجزه اى براى پوست صورت 

نیز به شمار مى رود.

مناسب براى مو
اگر مو هاى خشــک و شــکننده دارید، یکى از بهترین درمان هاى طبیعى براى 
شما، استفاده از آب پنیر است. چندین روش مصرف آب پنیر براى داشتن مو هایى 
درخشــان، شــفاف و نرم وجود دارد. مثًال مى توانید پودر آب پنیر را به شــامپوى 
روزانه خود اضافه کنید. روش دیگر اســتفاده از آب پنیر به عنوان ماسک آبکشى

 مو است.

شفاف شدن پوست
اگر به یک ماسک روشن کننده و شفاف کننده پوست احتیاج دارید، ماسک آب پنیر 

یکى از بهترین گزینه هاست.
 پودر آب پنیر سرشــار از مواد مغذى و امالح مورد نیاز پوســت است و مى تواند به 

آبرسانى و تغذیه سلول ها کمک کند. 

یکى از میوه هاى مفید در فصل سرما، نارنگى است. 
این میوه سرشار از آنتى اکســیدان است. به همین 
دلیل مصرف آن از التهاب در بــدن جلوگیرى کرده 
و منبع خوبى براى تأمین ویتامین C اســت. یکى از 
فواید مصرف این میوه این است که از ابتالى افراد به 
بیمارى هاى پوستى جلوگیرى مى کند و پوست انسان
 را روشــن کرده و چین و چروك صــورت را از بین

مى برد.
بر اساس این گزارش، مصرف نارنگى موجب ترمیم 
بریدگى و زخم هاى جزئى شده و در جذب آهن غذا 
کمک مى کند. از دیگر فواید این میوه این اســت که 
جذب کلسترول را محدود کرده و از چاقى جلوگیرى 

مى کند.

همچنین وجود فیبر باال در نارنگى حرکت روده ها را 
آسان کرده و در هضم غذا کمک شایانى به سیستم 
گوارشــى بدن مى کند. مهمتریــن ویژگى نارنگى 
تصفیه کــردن خون بــدن اســت و از آن به عنوان 
تصفیه کننده خون نیز نام مى برنــد و روغن موجود 
در نارنگى آلودگى هاى داخل خــون را دفع مى کند. 
از دیگر فوایــد مصرف نارنگى مى تــوان به تقویت 
ریشه موى سر اشــاره کرد و در طب سنتى مصرف 
این میوه براى افرادى که ریزش مو دارند، به شدت 

توصیه مى شود.
از طرفى وجود ویتامین C و پتاسیم در نارنگى موجب 
شده تا مصرف آن استخوان هاى بدن را تقویت کرده 

و از پوکى استخوان جلوگیرى مى کند.

روزهاى سرد پاییز و زمستان مى تواند باعث بیمارى هایى 
همچون آنفلوآنزا شود و یا حتى آنقدر سیستم ایمنى 
بدنتان را کاهش دهد که دچار بیمارى هاى عجیبى 
شوید. پس بهتر اســت خودتان را با خوردن دانه ها و 
مواد گرم، گرم نگه دارید که در ادامه ما درباره خواص 

فوق العاده «سیاه دانه» برایتان مى گوییم:
مناسب الغرى و کاهش وزن

سیاه دانه منبع خوبى از مواد مغذى است که سطح قند 
خون را ثابت نگه مى دارد و مى تواند باعث الغرى و 

کاهش وزن شود.
کارشناسان معتقدند مواد غذایى که سطح قند خون را 
ثابت نگه مى دارند، باعث کاهش اشــتها مى شوند و 

مى توانند به کاهش وزن و الغرى افراد کمک کنند.
 سرماخوردگى، سینوزیت و آسم

تحقیقــات نشــان داده کــه مصــرف ســیاه دانه 
مى تواند سیســتم ایمنى بدن را تقویــت کرده و به 
درمان سرماخوردگى، سرفه، گلودرد، سینوزیت و تورم

لوزه ها کمک کند.
همچنین سیاه دانه مى تواند عملکرد ریه در افراد مبتال 
به آسم را بهبود ببخشد و حمالت آسم را کاهش دهد.

کاهش فشار خون
تحقیقات نشان مى دهد که مصرف روزانه 100 تا 200 
گرم سیاه دانه مى تواند فشار خون باال را کاهش دهد.

معده و دستگاه گوارش
ســیاه دانه یکى از گیاهان دارویى مفید براى درمان 
عفونت معده ناشــى از «هلیکو باکتر پیلورى» بوده و 

مى تواند به سالمت دستگاه گوارش کمک کند.
دیابت و قند خون

محققان دریافته اند که مصرف روزانه دو گرم ســیاه 
دانه مى تواند موجب کاهش سطح قند خون ناشتا در 

افراد دیابتى شود.
همچنین سیاه دانه مقاومت به انسولین را کاهش داده 
و با افزایش عملکرد ســلول هاى بتاى پانکراس، به 
کاهش قند خون افراد مبتال به دیابت نوع یک و دیابت 

نوع2 کمک مى کند.
کلسترول و قلب

مطالعات نشان داده که مصرف ســیاه دانه مى تواند 
ترى گلیسیرید و کلســترول باالى خون را کاهش 
دهد و از ابتــال به بیمــارى هاى قلبــى و عروقى، 

«آترواسکلروزیس» و سکته قلبى پیشگیرى کند.
درمان خستگى و بى حالى

سیاه دانه انرژى بدن را افزایش مى دهد و براى درمان 
خستگى و بى حالى مفید است.

اسهال
برخى ترکیبات موجود در ســیاه دانــه باعث بهبود 

حرکات روده شده و به درمان اسهال کمک مى کند.

عضو انجمن علمى روانپزشکان کشور 
از ابتــالى 3 تا 4 درصد افــراد جامعه 
به انــواع مختلف وســواس فکرى و 
عملى خبر داد و گفت: شــخصیت هاى 
وسواسى انســان های ى بسیار دقیق، 
نکته ســنج و دقیــق هســتند که در 
محیط هاى کارى موفق هســتند اما از 

شوخى لذت نمى برند.
فربد فدایى با بیان اینکــه نمى توان 
زمانى مشخص براى شروع وسواس 
بیان کرد، اظهار کرد: وســواس ممکن 
اســت از یک ســالگى تا صد سالگى 
وجود داشته باشــد، بنابراین هر چقدر 
که زودتر بتوان این بیمارى را تشخیص 
داد، از بیشــتر شــدن بار ژنتیکى آن

 مى توان جلوگیرى کرد.
این متخصص روانپزشکى گفت: معموالً 
پدران و مادران توقعاتى از فرزند خود 
دارند ولى با گذشت زمان ممکن است 
فرزند فکــر کند نمى تواند خواســته 
والدین خود را برآورده سازد، بنابراین 
نسبت به قابلیت هاى خود دچار تردید 
مى شود و ممکن است هرکارى را چند 
بار تکرار کند تا مطمئن شــود درست 
انجام داده و این طرز رفتار و تفکر پایه 

وسواس است.

یک متخصــص تغذیه بــا تأکید بر اهمیــت تغذیه 
کودکان دیابتى، دربــاره بایدها و نبایدهاى تغذیه اى 

این کودکان توضیح داد.
پیام فرح بخش درباره برنامه غذایى کودکان دیابتى 
گفت: کودکان معمــوًال به دیابت نــوع یک مبتال 
مى شوند و از انسولین اســتفاده مى کنند؛ مهمترین 
نکته در تغذیه این کودکان، وجود یک برنامه غذایى 
منظم و دقیق اســت که ســاعت غذایى مشخصى

 دارد.
 وى افزود: به دلیل اینکه این کودکان در ســن رشد 
هستند و تحرك زیادى دارند، برنامه غذایى آنها باید 

به گونه اى باشد که دچار افت قند خون نشوند.
فرح بخش اظهار کرد: غذاى کــودك به وعده ها و 
میان وعده ها تقسیم بندى مى شود؛ یعنى عالوه بر 
سه وعده اصلى، دو میان وعده بین صبحانه و ناهار، 
دو میان وعده بین ناهار تا شام و اگر کودك تا دیر 

وقت بیدار است، یک میان وعده هم آخر 
شــب در برنامه 
قرار غذایــى 
 مى گیــرد تا 
نوسان  دامنه 
خــون  قنــد 

کاهش یابد.
 وى دربــاره غنى 

کردن
وعده هــاى غذایى 

کودکان دیابتى از فیبر گفت: سه منبع اصلى فیبر باید 
در وعده ها و میان وعده ها موجود باشد که مهمترین 

آنها سبزیجات، میوه هاى تازه و سبوس است.
این متخصص تغذیه افزود: در وعده صبحانه باید از 
نان سبوس دار مثل سنگک یا بربرى استفاده شود؛ 
نان لواش و نان فانتزى گزینه مناسبى براى صبحانه 

کودکان دیابتى نیست. 

فرح بخش همچنین براى غنى کردن صبحانه کودك 
از فیبر بیان کرد: در کنار نــان و پنیر، از گوجه و خیار 

هم استفاده شود. 
 وى در ادامه گفت: براى غنى کردن وعده ناهار و شام 
کودکان دیابتى از فیبر، حتمًا باید از ساالد و سبزى در 

کنار غذا استفاده شود. 
وى دربــاره میان وعده مناســب کــودکان دیابتى 
اظهارکرد: با توجه به ســن و جثه کودك، یک تا دو 
میوه متوســط به اندازه مشت بســته دست در میان 

وعده ها استفاده شود. 
فرح بخش تأکید کرد: کودکان دیابتى باید از مصرف 
میوه هاى با قند باال خوددارى کنند؛ بنابراین خربزه، 
طالبى، گرمک، انگور، انجیر، انبه، آناناس، موز و آلبالو 

را باید از میان وعده آنها حذف کرد. 
این متخصص تغذیه افزود: نــان، برنج، ماکارونى و 
سیب زمینى اگرچه منابع نشاســته اى هستند و قند 
خون را باال مى برند، اما باید در برنامه غذایى گنجانده 
شوند و به جاى آن قند، شکر، شــکالت، شیرینى و 

بستنى را تا حد زیادى حذف مى کنیم. 
وى درباره منابع گوشــت 
و لبنیــات گفت: 
چون کودکان 
در ســن رشد 
بایــد  هســتند 
از گوشت، پروتئین، شــیر و لبنیات به اندازه 

متعادل استفاده کنند.

8 عالمت در پا که خبر از بیمارى مى دهد
فولیکول هاى مو خون کافى دریافت نمى کنند و بى فعالیت 

باقى مى مانند و از بین مى روند. این مشــکل اصوًال در 
پاهایى که همیشه سرد هستند، بیشتر نمایان مى شود.
این مشکل اصوًال در اثر بیمارى هاى خونى و تصلب 
ســرخرگ صورت مى گیرد که باعث کند شــدن و 

ممانعت از جریان خون مى شــود. جریان خون 
ضعیف همچنین مى تواند به دلیل مشــکالت 
قلبى نیز باشد. پمپاژ ضعیف خون در قلب موجب 

مشکالت گردش خون در بدن مى شود. 

کمبود آب بدن یا کم بودن پتاسیم در بدن مى تواند موجب 
گرفتگى عضالت در پا شــود. پیش از انجــام فعالیت هاى 
سنگین، حتماً موز بخورید و آب زیادى بنوشید. شب ها پیش 

از خواب حتماً پاهاى خود را بکشید.

بسیارى از مردم روى ناخن هاى دست یا پاى خود 
چاله دارند. بیش از سه چهارم آنها «پسوریازیس» 
یا نوعى بیمارى مفصلى دارند که به پســوریازیس 
مرتبط مى شــود و روى مفاصل تأثیــر مى گذارد. 
شــاید ناخن ها ضخیم، زرد یا حتى قهوه اى باشند. 
این بیمارى با دارو تغییر رژیم و سبک زندگى درمان 

پذیر است.

«نقرس» در اثر افزایش اسید اوریک در بدن ایجاد مى شود و 
باعث درد مفاصل مى شود. این بیمارى معموًال در نتیجه رژیم 
غذایى نادرست و مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز و پنیر به 
وجود مى آید. وقتى انگشت بزرگ پا قرمز، ملتهب و دردناك 
مى شود، به طورى که نمى توان حتى آن را لمس کرد، باید 
مراقب باشید که دچار نقرس نشــده باشید. بیماران نقرسى 
اصوًال اسید اوریک بســیار زیادى تولید مى کنند و پزشک 
براى کاهش درد انگشت پا، «کورتیزون» به انگشت پا تزریق 
مى کند. در ضمن، این افراد باید غذاهایى مثل گوشت قرمز را 

حذف و یا کم مصرف کنند.

احساس گرماى زیاد در پاها نشانه بیمارى هاى 
عصبى اســت. بیمارى عصبى اصوًال در نتیجه 

نقص در عملکرد عصب ها به وجود مى آید و دالیل 
آن مى تواند بیمارى دیابت، کمبود ویتامین و عوارض 

جانبى داروهاى مختلف باشد. در وهله اول باید ریشه 
این بیمارى را بیابید. اگر دلیلى بــراى آن پیدا نکردید، 

احتماًال جزو بیمارى هاى اعصاب است که دلیل نامعلومى 
دارند. درمان دردهاى عصبى مى تواند به کم شدن داغى کف 

پا کمک شایانى کند.

افرادى که انگشــتان پاى آنها کج و شــکل عجیبى دارد، احتماًال 
از مشــکالت ریه، قلب یــا روده و معده رنج مى برنــد. فرقى هم 

نمى کند یک انگشت یا همه انگشــتان آنها کج باشند.این وضعیت 
نشــانه مهمى از بیمارى هاى ریه و حتى سرطان ریه است. همچنین
 مى تواند نمایشگر بیمارى هاى معدى یا ناراحتى هاى قلبى هم باشد. 

کم یا زیاد شــدن حس اعضاى بدن، دلیل عصبى دارد. اما در بسیارى از موارد، کرختى و بى حسى پاى 
انسان در اثر ابتال به دیابت صورت مى گیرد. تجمع قند روى عصب ها، باعث تخریب عصب هاى بدن 
مى شود. افرادى که این مشکل را دارند، حتى اگر در کفش آنها سنگریزه اى هم باشد متوجه نخواهند شد. 
اگر دچار بى حسى پاها هستید و آزمایش قند خون داده اید و مشکلى نداشته اید، ممکن است دچار لنگى 
پا باشید و جایى که وزن شما روى پایتان مى افتد، از بین رفته باشد. عصب هایى که به اطراف پا مى روند، 

کشیده و باعث از بین رفتن حس عصبى در آن قسمت مى شوند.

 D و کلسیم و منیزیم هســتند.  میزان کافى از ویتامین D و A شکننده بودن ناخن هاى پا نشانه کمبود ویتامین هاى
در اثر قرار داشتن در معرض مستقیم نور خورشید به بدن مى رســد اما اگر امکان زیر آفتاب بودن را ندارید، بهتر است از 

قرص هاى مکمل که در همه داروخانه ها وجود دارند، استفاده کنید.
نداشتن اســیدهاى چرب کافى در اطراف ناخن ها نیز موجب التهاب در اطراف ناخن ها مى شوند. همین مسئله باعث 
ضعیف شدن ناخن ها و شکنندگى آنها مى شود. کم کارى غده تیروئید، مشکالت ریه و سل نیز مى توانند از دیگر دالیل 

شکنندگى ناخن هاى پا باشند.

از بین رفتن موهاى انگشتان پا

احساس گرماى زیاد در پاها 

انگشت هاى خمیده پا

شکننده بودن ناخن هاى پااحساس کرختى و بى حسى در پاها

نند و بى فعالیت 
کل اصوًال در

ن مى شود.
ى و تصلب 
شــدن و 

خون
الت 
جب 

کمبود آب
گرفتگى عض
سنگین، حت
از خواب

بس
چ
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«نقرس» د
باعث درد مف
غذایى نادرس
وجود مى آی
مى شود، به
مراقب باشی
اصوًال اسید
براى کاهش
مى کند. در
حذف و یا ک

 هاى 
 نتیجه 

 و دالیل 
و عوارض

ل باید ریشه 
 پیدا نکردید، 
 دلیل نامعلومى

م شدن داغى کف 

کل عجیبى دارد، احتماًال 
نج مى برنــد. فرقى هم 

ها کج باشند.این وضعیت 
سرطان ریه است. همچنین
راحتى هاى قلبى هم باشد. 

ا اا ا ناخ شکنن

ناخن هاى بى رنگ پاها 
یا نشــانه هاى عجیب 
مى تواننــد بیانگر 
نوعى مشــکل در 
بدن شــما باشند. 
پاها فقط عضوى 
بــراى راه رفتن و 

سر پا نگهداشتن ما 
نیســتند، آنها تابلوى 

اعالن مشکالت داخلى 
بدن هســتند و با شناخت 

انواع نشــانه ها مــى توانید 
بیمارى هاى احتمالى بدن خود 
را تشــخیص دهید. در اینجا 
با هشــت عالمت موجود 
در پاها که نشان دهنده 
مشــکالت داخلــى 
بدن هســتند، آشنا

 مى شویم.

گرفتگى عضالت پا

چاله هاى روى ناخن پا

ملتهب، دردناك و قرمز بودن 
انگشت بزرگ پا

 جلوگیرى از ریزش مو با مصرف نارنگى

فواید سیاه دانه براى روزهاى سرد

شخصیت هاى وسواسى
 دقیق و جدى هستند

 بهترین میان وعده  براى کودکان دیابتى چیست؟

 آب پنیر، معجزه اى براى پوست

یک مبتال  معمــوال به دیابت نــوع گفت: کودکان
مى شوند و از انسولین اســتفاده مى کنند؛ مهمترین 
کته در تغذیه این کودکان، وجود یک برنامه غذایى 
منظم و دقیق اســت که ســاعت غذایى مشخصى

دارد.
وىافزود: به دلیل اینکه این کودکان در ســن رشد 
هستند و تحرك زیادى دارند، برنامه غذایى آنها باید 

ه گونه اى باشد که دچار افت قند خون نشوند.
بخش اظهار کرد: غذاى کــودك به وعده ها و  فرح
وعده ها تقسیم بندى مى شود؛ یعنىعالوه بر میان
سهوعده اصلى، دو میان وعده بین صبحانه و ناهار، 
دو میان وعده بین ناهار تا شام و اگر کودك تا دیر 

وقت بیدار است، یک میان وعده هم آخر 
شــب در برنامه 
قرار غذایــى 
مى گیــرد تا 
نوسان  دامنه 
خــون قنــد 

کاهش یابد.
وى دربــاره غنى 

کردن
وعده هــاى غذایى 

سبوس دار مثل سنگک یا بربرى استفاده شود؛ نان
نان لواش و نان فانتزى گزینه مناسبى براى صبحانه 

کودکان دیابتى نیست. 

کودکان دیابتى از فیبر، حتما باید از سا
کنار غذا استفاده شود. 

وى دربــاره میان وعده مناســب کــ
اظهارکرد: با توجه به ســن و جثه کو
میوه متوســط به اندازه مشت بســته

وعده ها استفاده شود. 
فرح بخش تأکید کرد: کودکان دیابتى
ب میوه هاى با قند باال خوددارى کنند؛
طالبى، گرمک، انگور، انجیر، انبه، آنانا

میان وعده آنها حذف کرد. باید از را
این متخصص تغذیه افزود: نــان، بر

سیب زمینى اگرچه منابع نشاســته اى
خون را باال مى برند، اما باید در برنامهغ
شوند و به جاى آن قند، شکر، شــکال
بستنى را تا حد زیادى حذف مى کنیم.
م وى درباره
و لب

هس
از گوشت، پروتئین، شــیر و لب

متعادل استفاده کنند. آگهى تغییرات
شرکت سها سازه پارتاك شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 40194 و شناسه ملى 
10260578721 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى مهرداد 
سعید بخش به کد ملى 1285849442 
بســمت رئیس هیات مدیره و آقاى سید 
شهرام حســینى بهشــتیان به کد ملى 
1290360820 بسمت عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل و آقاى ســید على حســینى 
بهشــتیان به کدملــى 1290725055 
بســمت نائب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند.کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (297587)

آگهى انحالل 
شرکت تعاونى مســکن مهر سى و دو فتوت 
اصفهان به شــماره ثبت 32143 و شناسه 
ملى 10260526881 به استناد نامه شماره 
70493 مورخ1397/06/18 اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى شهرســتان اصفهان و 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/05/05: شرکت مذکور منحل اعالم 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (296560)

آگهى تغییرات 
شرکت تامین صنعت آمن شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 52967 و شناسه ملى 14004486100 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیرعامــل یا رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً در سمت 
اعضاء هیئت مدیره تغییرى حاصل نشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (297588)
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اى خداوند، اى گســتراننده زمین ها و اى نگهدارنده آســمان ها و اى آنکه 
آفریننده دل هایى بر فطرت و جبلت آنها، چه آن دل که شقى بود و چه آن دل 
که سعید. شریف ترین درودها و افزون ترین برکات خود را بر بنده خود 
و پیامبر خود محمد (ص) ارزانى دار. آنکه ، خاتم پیامبران پیشــین است 
و گشاینده درهاى فرو بسته و آشکارکننده حق به نیروى حق و برهان. 

موال على (ع)

کارکنان بانک رفاه کارگران اســتان اصفهان در راســتاى 
همراهى دستگاه هاى اجرایى اســتان و برنامه هر هفته هم 
رکابى، مســافت 6 کیلومترى خیابان هاى شــیخ صدوق، 
میر، نظر شــرقى، توحید، هتل پل و بلوار آیینه خانه را در سه 
شــنبه هاى بدون خودرو با دوچرخه در آغازین ساعات روز 

سه شنبه هفته گذشته رکاب زدند.
پس از این اقدام شایســته و صرف صبحانــه کارى که تنى 
چند از مسئوالن حمل و نقل ترافیک شهردارى اصفهان نیز 
آنان را همراهى مى کردند، مدیر شــعب بانک رفاه کارگران 
استان اصفهان گفت: در راستاى عمل به وظایف اجتماعى و 
کاهش آلودگى هوا، مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان 
اصفهان که 300 هزار نفر مستمرى بگیر در قالب دو میلیون 
نفر از جمعیت استان اصفهان را تحت پوشش دارد و حقوق و 
مستمرى خود را از بانک رفاه دریافت مى کنند آمادگى دارد تا 
در راستاى قراردادى سه جانبه، بین بانک، کارخانه تولیدکننده 
پاکرو و دوچرخه و متقاضى، فروش اقساطى دوچرخه را با ارائه 
تسهیالت به متقاضیان بر اساس شرایط کارخانه تولید کننده 

دوچرخه برقى، دوچرخه و... در شهر اصفهان اقدام نماید.
حمیدرضا صفائیان افزود: همچنین کارخانجات تولیدکننده 
محصوالت دوچرخه در صورتى که حساب هایشان را در بانک 
رفاه کارگران استان اصفهان به صورت متمرکز داشته باشند 
مى توانند براى سرمایه در گردش از امکانات تسهیالتى بانک 

بهره مند شوند.
وى با بیان اینکه همواره بدون استفاده از خودرو و پیاده مسیر 
منزل تا محل کار و بالعکس را طى مى کنم، افزود: بانک رفاه 
کارگران استان اصفهان به واسطه تعداد مشتریان و همکارى 
با ارگان هایى چون دانشگاه علوم پزشکى، تأمین اجتماعى، به 
عنوان بانک عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى معرفى 
شده و به همین علت نیز با جامعه هدف ارتباط گسترده اى دارد 

که از این فرصت مى توان در استان بهره گیرى کنند.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان بر لزوم ایجاد 
کمربند سبز براى عبور اختصاصى ایمن دوچرخه سواران در 
شهر اصفهان تأکید کرد و گفت: این پیشــنهاد مى تواند در 
دستور کار قرار بگیرد تا دوچرخه سواران با امنیت بیشترى در 

خیابان ها تردد کنند.

صفائیان اظهار کرد: سه شــنبه هاى بدون خودرو، با حضور 
رؤساى حوزه، شعب، واحدهاى مدیریت به همراه همکاران 
بانک رفاه در شــهر اصفهان و در مجموع حــدود صد نفر از 
همکاران بانک رفاه کارگران در شهر اصفهان، سوار بر دوچرخه 
مسیر در نظر گرفته شده را طى کرده و با نشاط کامل در ساعت 
مقرر، براى ارائه خدمت به مردم در محل کار خود حاضر شدند.

مدیر شعب بانک رفاه کارگران اســتان اصفهان استفاده از 
دوچرخه را یکــى از الزامات هواى پاك در شــهر اصفهان 
برشمرد و بار دیگر تأکید کرد: این بانک آمادگى همکارى با 
تولیدکنندگان دوچرخه در اصفهان را دارد تا از محل حقوق 
مستمرى بگیران، اقساط دوچرخه متقاضیان را به تولیدکننده 

بر اساس قراردادى که بسته مى شود پرداخت کند. 
■■■

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان نیز در نشست 
با مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان با قدردانى 
از همدلى مدیریت این بانک در شرکت همکاران در طرح هم 
رکابى گفت: این اقدام شایسته از سوى مدیریت شعب بانک 
رفاه کارگران استان اصفهان، نشان از ترویج دوچرخه سوارى 

در شهر دارد و امید است بتوانیم براى جامعه هدف بانک رفاه 
کارگران استان اصفهان که 47 درصد جمعیت استان را تحت 

پوشش دارد برنامه ریزى مطلوبى در این راستا داشته باشیم.
علیرضا صلواتى اظهار امیدوارى کرد با هماهنگى کارخانجات 
تولیدکننده پاکرو و دوچرخه و در سال حمایت از تولید داخل 
و انعقاد قرارداد سه جانبه، شاهد یک بازى سه طرف برد بین 
بانک، متقاضى و تولیدکننده باشیم و برد چهارم هم نصیب 
مدیریت شهرى اصفهان براى کاهش سفرها و عدم آلودگى 
هوا در شهر اصفهان باشد.  وى ادامه داد: سهم خودرو نسبت 
به 15 سال گذشته در شهر اصفهان، دو برابر شده ولى سنت 
حسنه دوچرخه سوارى در گذشته، فراموش شده است در حالى 
که در دیگر کشــورها، پیاده روى روزانه از برنامه هاى روزانه 

شهروندان است.
صلواتى اظهار امیدوارى کرد روز به روز پیاده روى در شــهر 

اصفهان و دیگر شهرستان ها ترویج یابد.
وى در ادامه افزود: امروز بسیار در مورد اجراى طرح تحول در 
جامعه صحبت مى شود ولى به پیشگیرى که باید مدنظر باشد 
اهمیت چندانى داده نمى شود و امیدواریم با همت مجموعه 

بانک رفاه کارگران استان اصفهان، کارخانجات تولیدکننده 
پاکرو و دوچرخه ها را بیش از پیش ترغیب به همکارى کنیم که 

این امر هم مى تواند اشتغالزایى ایجاد کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان از بازسازى 
ایستگاه هاى دوچرخه در شهر اصفهان خبر داد و گفت: 15 
ایســتگاه دوچرخه در حال حاضر در حال بازسازى در شهر 
اصفهان بوده و چندین مدل دوچرخه، اسکوتر، دوچرخه دو نفره 
و... در آنها به متقاضیان عرضه خواهد شد و حتى متقاضیان با 
عضویت در این ایستگاه ها مى توانند دوچرخه تحویل بگیرند 

و در مقصد مسترد سازند.
صلواتى نشست با مدیریت و مسئوالن بانک رفاه کارگران 
استان اصفهان را بسیار خوب و اثربخش توصیف کرد و گفت: 
عالقه مندى مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان 
و همکارانشان، براى ارتقاى کیفیت هواى اصفهان ستودنى 
بود و ما باید زیرســاخت هاى الزم براى عبور ایمن مردم با 

دوچرخه را فراهم سازیم.
وى همچنین از استقبال خوب و همراهى کارکنان بانک رفاه 
کارگران در شهر اصفهان در سه شنبه هاى بدون خودرو تشکر 

کرد و افزود: هم رکابى به ادارات شــهر مى رود، سه شنبه اى 
دیگر و یک هم رکابى دیگر.

■■■
مسئول پویش مردمى ترافیک شهر اصفهان نیز با قدردانى از 
همکارى مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان 
در اجراى طرح سه شنبه هاى بدون خودرو و هم رکابى گفت: 
نگرش مسئوالن بانک رفاه در فرهنگ استفاده از دوچرخه از 
ابتدا مثبت بود و امروز با استقبال بى سابقه اى روبه رو شدیم. این 

در حالى است که مسیر طى شده هم طوالنى بود.
سعید ســاکت افزود: رکابزنى مدیران و کارکنان بانک رفاه 
کارگران شهر اصفهان و مسئوالن ترافیک شهردارى اصفهان 
امروز در کنار هم، فصل جدیدى در تعامالت اجتماعى را رقم 

زده است.
وى اظهار امیدوارى کرد همه کارکنان دستگاه هاى اجرایى 
و مردم شریف، مؤمن و شــهیدپرور در شهر اصفهان و همه 
شهرستان هاى اســتان اصفهان، با ترویج فرهنگ استفاده 
از دوچرخه، در کاهش آلودگــى و کاهش ترافیک در زندگى 

سالم گام بردارند.

همزمان با رکاب زدن مسیر 6 کیلومترى محقق شد

ساسان اکبرزاده

حضور  رؤساى حوزه، شعب، واحدهاى مدیریت و کارکنان بانک رفاه شهر اصفهان
 در سه شنبه هاى بدون خودرو

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 2 از مجموعه تفکیکى منوچهر صالحیان 
واقع در بلوار امام رضا (ع) را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ 1397/08/28 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 2- هزینه 
انتشار آگهى و هزینه کارشناســى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 3- شهردارى در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادات مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 5 - پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد 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 شــماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.6- سایر 

اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى  مزایده                  آگهى  مزایده                   نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

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 1397/08/29 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 سوم 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  چهارم)آگهى مزایده  (نوبت  چهارم) چاپ دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود مجید صفارى- شهردار بادرود 

شــهردارى خالدآباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه هاى مورخ 
96/09/30 و 97/07/07 و 97/08/10 شوراى اسالمى شهر، تعداد 12 
قطعه زمین مسکونى را ا ز طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 97/09/13 به 
شهردارى خالدآباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850- 031 

تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده  نوبت اولآگهى مزایده  نوبت اول چاپ دوم

روابط عمومى شهردارى خالدآبادروابط عمومى شهردارى خالدآباد


