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لیکنز را امروز کله مى کنند؟! کدام مواد غذایى را نباید قبل از پختن شستافرادى که کارت هوشمند ملى نگرفتند اقدام کنندچرا امیرمهدى ژوله ممنوع التصویر شد؟چقدر از اسناد تاریخى ایران در خارج کشور است؟  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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آشنا شوید 
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پرداخت 11 هزار
 وام قرض الحـــسنه 

به نیازمندان

قیمت مسکـن
 در اصفهان واقعى نیـست

ابهام در استعفاى 
رئیس دانشگاه صنعتى 

اصفهان
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دستگیرى کالهبردارى 
که بـراى خودش 

مجلس ختم
 برگــزار کرد! 

یکى از خواص و فایده هاى مهم نبات جلوگیرى از جارى 
شدن آب دهان است، به خصوص افرادى که آب دهانشان 

در خواب جارى مى شود توصیه مى شود  ترکیب هاى 
مختلف نبات، نبات زعفرانى، نبات سفید

 به صورت شاخه یا نبات چوبى در نوشیدنى هاى گرم ...

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان از دستگیرى 
کالهبردار میلیاردى در کاشان خبر داد و گفت: 

متهم پرونده 11 شاکى دارد.
سرهنگ على پورکاوه در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در پى شکایت 11 نفر مبنى بر کالهبردارى 
یک شرکت قالبى لیزینگ خودرو از آنان موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهى فرماندهى انتظامى شهرســتان کاشان 
قرار گرفت کــه در تحقیقات صــورت گرفته از 
مالباختگان مشخص شد مدیر این شرکت با وعده 

تحویل سه ماهه خودرو ...
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شوخى دردسرساز خانم نمایندهشوخى دردسرساز خانم نماینده
زهرا سعیدى، نماینده مبارکه در مجلس دیروز با انتشار نامه اى رسمًا از اظهارات جنجالى اخیرش عذرخواهى کرد زهرا سعیدى، نماینده مبارکه در مجلس دیروز با انتشار نامه اى رسمًا از اظهارات جنجالى اخیرش عذرخواهى کرد 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکى مى گوید تعداد قربانیان مصرف الکل تقلبى ممکن است افزایش پیدا کند

«ماجراى نیمروز»
 گامى تازه در 
کارنامه سینمایى 
من بود

سبزه به نـاز آمده
تیم فوتبال ذوب آهن در آخرین بازى از مرحله گروهى لیگ قهرمانان 

آسیا در کربال  میزبان النصر عربستان است.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آخرین هفته از مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا،  سه شنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 22 و 30 دقیقه 

به مصاف النصر عربستان خواهد رفت.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهــان
 برند جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان

 است

شهردار اصفهان: 

رسانـــه ها نباید مردم را نا امید کنند
استاندار اصفهان در جشنواره انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان اصفهان:

استوکس در رادار 
سپاهان و پرسپــــــولیس

چهاردهمین جشنواره روابط عمومى استان با حضور دکتر رضایى استاندار، مهندس نوروزى شهردار، دکتر فیروزآبادى رئیس 
شوراى عالى فضاى مجازى کشور و جمعى از مدیران استانى و مدیران روابط عمومى  برگزار گردید. در این مراسم لوح سپاس 
و تندیس طالیى روابط عمومى سرآمد در بین دستگاههاى اجرایى استان به روابط عمومى  شرکت توزیع برق استان اصفهان 

اهدا گردید .
همچنین در آستانه روز روابط عمومى ، ششمین جشنواره روابط عمومى ایران درهتل استقالل تهران برگزار گردید. در ارزیابى 
عملکرد روابط عمومى هاى ایران ، شرکت توزیع برق استان اصفهان بین شرکت هاى دولتى ، نیمه دولتى و خصوصى منتخب شد 
و محسنى بندپى، استاندار تهران با اهداى لوح تقدیر و تندیس جشنواره از مهندس رمضانى، مدیر روابط عمومى شرکت توزیع 

برق استان اصفهان به دلیل کسب عنوان برتر قدردانى نمود.
کسب این دو رتبه ارزشمند را به همه همکاران شرکت توزیع برق استان اصفهان تبریک و شادباش عرض مى نماییم.

همزمان با روز جهانى روابط عمومى و ارتباطات محقق شد:

کسب دو رتبه برتر ملى و استانى توسط دفتر 
روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان

فرا رسیدن سالروز والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبى(ع) را تبریک مى گوییم 
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ر«ماجراى نیمروز وزر اىنیم «ماجراى نیمروز«ماج
د گامى تازه د تازه اگامى دگا تازه ىگا
اکارنامه سینمایى ن ه نا یىکا ی کارنامهسینمایىر
ومن بو منبومنبون

ف

ارى
نشان
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آخرین جدال سبزپوشان در مرحله گروهى با قهرمان عربستان
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ررسسکس در رادار سکتستوکساستو س رادسستوکسسستوکسووکس در رادارسو رادددر استوکس در رادارستوکسدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــولیس وــسرونهسسپاهان و پرسپ ســـ سـ سپاهان و پرسپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولیسسـ
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان تبلیغ 
هرگونه دارو با ترکیبات گیاه مخدر «سالویا» را مخالف 
قانون و روشى براى فروش مواد مخدر توسط قاچاقچیان 

دانست.
ســرهنگ هادى قزوینه با اشــاره به توهم زا بودن گیاه 
مخدر ســالویا، بیان کــرد: این گیاه مخــدر از خانواده 
«مریم گلى» است که باکمى تغییرات به  راحتى تبدیل به 
یک ماده مخدر خطرناك توهم زا مى شود؛ توهمات این 
گیاه مخدر به صورت سه بعدى بوده و داراى اثرات بسیار 

مخربى بر نحوه عملکرد بدن به ویژه مغز است.
وى با اشاره به وجود دو الى ســه هزار نوع گیاه مخدر با 

خواص توهم زایى در طبیعت گفت: متأسفانه قاچاقچیان 
مواد مخدر همواره با سوءاستفاده و تغییر در ساختار این 
دسته از گیاهان، به روش هاى گوناگونى سعى در ترویج 

اعتیاد و مواد مخدر مخرب در بین مردم هستند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان تبلیغ 
شربت و قرص هایى با اســتفاده از گیاه مخدر سالویا به 
منظور کاهش وزن و یا هر علت دیگر در فضاى مجازى 
را، تنها روش قاچاقچیان مواد مخدر براى کســب سود 
بیشتر دانســت و تأکید کرد: مردم در انتخاب  داروها و 
خرید آنان در فضــاى مجازى نهایت دقــت و توجه را 

داشته باشند.

رئیــس مجمــع نماینــدگان اصفهــان در حالى که 
قبًال در مصاحبــه هاى خــود گفته بــود حداقل نان 
خالى بــه دســت مــردم بدهیــد یارانه پیشــکش،

 عنوان کرد: مردم قبًال یک نان و ماســت مى خوردند 
اما حاال همــان نــان و ماســت را هم نمــى توانند 

بخورند.
حجت االســالم ســید ناصــر موســوى الرگانى در 
گفتگو با «صاحــب نیوز» عنــوان کــرد: قبض گاز 
خانه ها قبل از هدفمندى یارانه ها نسبت به حال حاضر 
حداقــل 13 برابر شــده اســت، در ســال 96 آقاى 
حاجــى بابایــى در مجلــس اعــالم کــرد دولــت 

حــدود 87 هــزار میلیــارد درآمــد دارد ولــى
 40 هــزار میلیــارد به مردم مــى دهد، در ســال 97 
دولــت 110 هــزار میلیــارد درآمــد داشــت و 
فقــط 96 هــزار میلیــارد آن شفافســازى شــد؛ 
امســال درآمد دولــت 140 هــزار میلیاردى شــد و 
حداقــل صــد هــزار میلیــارد در اختیار دولــت قرار 
مى گیرد اما مى گویند شــبى که قرار اســت یارانه ها 
واریز شود مصیبت سر تا پاى دولت را مى گیرد؛ ارزش 
45 هزار تومانى که در سال 90_80 پرداخت مى شد با 
ده هزار تومان امسال یکى است و شاید همان ده  هزار 

تومان هم ارزش نداشته باشد.

داروى خطرناکى که
 نباید بخرید

امسال یارانه سال 89
 10 هزار تومان هم نمى ارزد

خانم بازیگر 
بخاطر سگش حذف شد!

روزنامــه «خراســان» در   ایران آرت|
شماره دیروز خود در گزارشى درباره دلیل حذف 
شهره سلطانى از اجرا و بازى در برنامه «جشن 
رمضان» افشــاگرى کرده و آن را با ماجراى 
حذف برنامه «ماه ماه» به مجریگرى بنیامین 
بهادرى و اختــالف مدیر شــبکه 3 و معاون 
ســیما مرتبط دانسته اســت. در گزارش این 
روزنامه آمده که شهره سلطانى به دلیل داشتن 
ســگ از اجرا در تلویزیون حذف شــده است! 
«خراســان» نوشــته اســت: «حذف شهره 
ســلطانى از اجرا و بازى در  «جشن رمضان» 
شــبکه 5، نتیجــه جدیــد اختالفــات بین 
علــى فروغــى، مدیر شــبکه 3 بــا مرتضى 
میرباقرى، معاون سیماست. اختالفى که حاال 
به نظر مى رسد به باالترین سطح خود رسیده 

است.»

زیرآب دایى را زدند!
مى گوینــد از خــارج   خبر ورزشى|
از محــدوده فوتبال بــه باشــگاه هاى لیگ 
برترى توصیه شــده با على دایــى همکارى 
نکنند. گویا این توصیه بى ارتباط با افشاگرى 
دایى بعد از اخراج از سایپا نیست و زیرآب دایى 
را یک جورى زدند کــه در لیگ نوزدهم غایب 

خواهد بود.

نى و سلفى و حاشیه
 رویداد 24 | مراســم ختــم بهنــام 
صفوى در تهران حواشــى را هم بــه همراه 
داشت. طبق اخبارى که در برخى از کانال هاى 
تخصصى حوزه موسیقى و رسانه ها منتشر شده

است، در بخشــى از این برنامه به نواختن ساز 
نى اعتراض شــد و ممانعتى براى نواختن آن 
به عمل آمــد که این اتفاق بــا واکنش برخى 
از هنرمندان همراه شــد کــه مجلس را ترك

 کردنــد، همچنیــن افــرادى در مراســم 
ینطــور برداشــت بودنــد کــه بیشــتر ا

مى شــد براى عکس گرفتن با ســلبریتى ها 
آمده اند.

کاهش 30 درصدى ازدواج 
رئیس اداره سالمت   دیده بان ایران|
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت 
گفت: در هشت ســال گذشته ازدواج در کشور 
30 درصد کاهش یافته است. سید حامد برکاتى 
تصریح کرد: طى سال هاى اخیر شاهد افزایش 
سن ازدواج جوانان هم بوده ایم. بررسى هاى ما 
در سال 95 نشان داد که میانگین سن مناسب 
ازدواج دختران 24 ســال و پسران 27/5 سال 
بوده که متأسفانه شــاهد افزایش این عدد در 

سال هاى گذشته هستیم.

تعطیلى سینماها
در شب هاى قدر

 موج| غالمرضــا فرجى، ســخنگوى 
شــوراى صنفى نمایــش دربــاره تعطیالت 
ســینماها در شــب هاى قدر و شــهادت امام 
على (ع) در ماه مبارك رمضــان گفت: تاریخ 
تعطیلى سینماهاى سراسر کشور در ماه مبارك 
رمضان به این شــرح است: ســوم خردادماه 
(هجدهم رمضان و شــب نوزدهم ماه مبارك 
رمضان) و اولین شــب قدر سینماهاى سراسر

 کشــور از ساعت 18 تعطیل هســتند. چهارم 
خردادمــاه (نوزدهــم رمضان) ســینماهاى 
سراســر کشــور تمام روز تعطیل خواهند بود. 
پنجم خردادماه (دومین شــب قدر) سینماها 
از ســاعت 18 تعطیل است. ششــم خردادماه 
(بیســت ویکم رمضان) کل روز ســینماهاى 
سراسر کشور تعطیل خواهند بود. هفتم خرداد 
(سومین  شــب قدر) ســینماها از ساعت 18 

تعطیل هستند.

خاطرات هاشمى را بسوزانید!
  آفتاب  نیوز | اظهار نظر عبــاس عبدى در 
گفتگویش با ماهنامه «اندیشــه پویا» واکنش هایى 
را در پى داشت. عبدى در این گفتگو خواستار «جدى 
نگرفتن خاطرات آقاى هاشــمى» شــده بود. محمد 
محمودى، دبیر پایگاه اطالع رســانى آیت ا... هاشمى 
در یادداشــتى در روزنامه «آرمان امروز» نوشت: این 
خاطرات آیت ا... هاشــمى هم بدجورى امان همه را 
بریده. پیشنهاد نگارنده آن است که به جاى این همه 
تکفیر و تحقیــر و تهمت، حکم جمعى به ســوزاندن 
آن در مألعام بدهند تا خیال لشــکرى از این طرف و 
آن طرف راحت شــود که دیگر نگران انتشار سال به 
سال آن نباشند و مجبور نشوند براى خالصى از «سایه 
حضور هاشمى» خود را عبد و عبید دیگران جا بزنند و 

از «جدى نگیرید» خاطراتش بگویند!

حوزه علیه مواد مخدر
مدیر حوزه هاى علمیه    خبرگزارى حوزه|
گفت: امیدواریم شبکه مبارزه با مواد مخدر را در تمامى

 حوزه هاى استان هاى کشــور شکل دهیم تا تمامى 
استان ها به صورت فعال پاى کار بیایند، حوزه علمیه 
آماده هر گونــه همکارى براى مقابلــه با مواد مخدر 

است.

سرنوشت مبهم یک کرسى
   خبر آنالین | على رغم اینکه عضو شوراى 
مرکزى فراکسیون مستقلین در گفتگو با خبرگزارى 
«مهر» از انصراف حاجى بابایى، رئیس فراکســیون 
والیى براى رقابت با الریجانى بر سر کرسى ریاست 
مجلس خبر داده، خبرگزارى «تســنیم» در گزارشى 
همچنان حاجى بابایى را گزینه فراکسیون والیى براى 

ریاست مجلس معرفى کرده است.

فیلم تجمع در مراغه
 جعلى است

  ایرنا| فرماندار مراغه در اســتان آذربایجان 
شرقى با اشاره به انتشار فیلمى موسوم به تجمع در این 
شهرستان گفت: این اخبار و فیلم ها جعلى و ساختگى 
بوده و هیچ تجمعــى تحت هیچ عنوانــى در مراغه 
اتفاق نیافتاده اســت. حمید شکرى افزود: فضاسازى 
گروه هاى ضد انقالب، معاند و خارج نشین با انتشار اخبار 
و تصاویر جعلى، نشانه زبونى و درماندگى آنهاست. در 
روزهاى اخیر یکى از کاربران ضدانقالب فضاى مجازى 
با انتشار فیلمى ساختگى در توی یتر مدعى شد تجمعات 

پراکنده  اى در مراغه درحال برگزارى است. 
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بعد از بحران مسمومیت با مشروبات الکلى دست ساز که 
سال گذشته چند استان کشور را درگیر خود کرد و منجر 
به مرگ عده اى و بسترى شدن تعدادى دیگر از مصرف 
کنندگان در بیمارستان ها شد، حاال نوبت اصفهان شده 
که مزه تلخ این زهرهاى مسموم را زیر دندان احساس 

کند.
از شــامگاه یک شــنبه تا دیروز، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در چند نوبت با خبرنگاران گفتگو کرد 
و جدیدترین اطالعات درباره مسمومیت تعداد زیادى از 
جوانان اصفهانى بر اثر مصرف مشروبات تقلبى را با آنها 

در میان گذاشت.
ساعت 20 و 46 دقیقه یک شنبه هفته جارى، خبرگزارى 
رسمى دولت اولین خبر درباره موج جدید مسمومیت با 
مشروبات تقلبى را منتشــر کرد.  «ایرنا» از قول رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خبر داد که از روز پنج شنبه 
هفته گذشته تا روز یک شــنبه، پنج نفر در این استان به 
دلیل مصرف مشروبات تقلبى حاوى متانول جان باخته و 
20 نفر مسموم و روانه بیمارستان شده اند. به گفته طاهره 
چنگیز، تمامى این اشخاص کمتر از 35 سال سن داشتند 

و دو نفر از متوفیان را بانوان تشکیل مى دهند.
یکى دو ســاعت بعد، خبرگزارى «فارس» نیز با همین 
مقام ارشد استان اصفهان به گفتگو پرداخت و به نقل از 
او، تعداد قربانیان مسمومیت با مشروبات تقلبى را چهار 
نفر و بسترى شده ها در سه بیمارستان اصفهان را 25 نفر 
اعالم کرد. به نوشته «فارس»، سه نفر از مسموم شده ها 

در بخش هاى دیالیز بسترى هستند.
خبرگزارى «تسنیم» هم که به پیگیرى این خبر پرداخته 
بود، با اشاره به اینکه فوتى ها و مسمومان مصرف کننده 
این مشروبات مربوط به محله خاصى نبوده اند نوشت که 
میانگین سنى مصرف کنندگان الکل تقلبى بین 18 تا 33 
ســال بوده و در میان فوتى هاى حادثه هم نوجوانانى با 

سنین 18، 20 و 22 سال به چشم مى خورند.
آنطور که رئیس دانشگاه علوم پزشکى به این خبرگزارى 
گفته است، توزیع این مشروبات تقلبى گسترده بوده اما 

درباره دست ساز بودن یا نبودن مشروبات هنوز اطالع 
کافى در دست نیست و مراجع انتظامى در حال بررسى 
و تحقیق براى یافتن سر نخ محل توزیع این مشروبات 

هستند.
اما خبرگزارى «ایمنا» که صبح دیروز با رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان به گفتگو پرداخت، تعداد قربانیان 
مصرف الکل تا یک شنبه شــب را همان پنج نفر اعالم 
کرد و درباره سایر حادثه دیدگان هم نوشت که 25 نفر 
به این دلیل به بیمارســتان ها مراجعه کردند که 14 نفر 
از آنها بسترى شدند و برخى از این بسترى شدگان هم 

سطح هوشیارى پایینى دارند.

یک نکته مهم
طاهره چنگیز در دو روز گذشته در دسترس ترین مسئول 
استان اصفهان براى پاسخگویى درباره این اتفاق مهم 
بوده اســت. او با پنج خبرگزارى «ایرنــا»، «فارس»، 
«تســنیم»، «ایســنا» و «ایمنا» به گفتگــو پرداخت 
و جزییــات حادثه را بــا آنها در میان گذاشــت. از بین 
همه آنچــه رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
درباره مســمومیت ده ها نفر در اثر مصرف مشروبات 
تقلبى بــه این خبرگــزارى هــا گفت، یک مــورد از 
همه مهمتر اســت؛ چیــزى که طاهــره چنگیز صبح 
دیروز در گفتگو با «ایســنا» و «ایمنــا» مطرح کرد و 

نشان مى دهد ظاهراً باید منتظر باشیم که حادثه سال 
گذشته در چند استان کشور این بار در جغرافیاى استان 
اصفهان تکرار شود؛ حادثه اى که شــاید نام آن را باید 
«بحران» گذاشت: «متأســفانه موجى در این مورد در 
اصفهان آغاز شــده و آمار تلفات آن نیز رو به افزایش 
است. تعداد مســمومان نیز در حال افزایش است و در 
عرض یک شنبه شب هم موارد جدیدى از مسمومیت 
به بیمارســتان هاى اصفهان مراجعه کردند. همچنین 
از شهرســتان ها هنوز آمارى به دســت ما نرســیده 
است که به محض اطالعات جدید این امر اطالع رسانى 

مى شود.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکى مى گوید تعداد قربانیان مصرف الکل تقلبى ممکن است افزایش پیدا کند

موج مسمومیت با الــکل دراصفهان

جمله حاشیه ســاز نماینده مردم مبارکه در مجلس در 
مالقات با یکى از قربانیان اسیدپاشــى سبب شد تا این 
نماینده زن اصفهانى عالوه بر اینکه توضیحاتى در این 
باره بدهد، طى نامه اى به صورت رسمى عذرخواهى کند.
روز یک شنبه بود که جمعى از قربانیان حوادث اسید پاشى 
از جمله مرضیه ابراهیمى که نیمى از صورتش در جریان 
اسیدپاشى هاى اصفهان دچار جراحات شدید شده است 
به مجلس رفتند تا با نمایندگان مردم مالقات کنند. در 
این مالقات، زهرا ســعیدى، نماینده مبارکه با اشاره به 
نیمه سالم صورت مرضیه ابراهیمى، خطاب به او گفت 
که «شما از دست مجرم ِقِسر دررفته اى»! همین جمله، 
واکنش ابراهیمى را موجب شــد و دیروز هم بعضى از 

روزنامه ها انتقاداتى را متوجه زهرا سعیدى کردند.
او اما در گفتگو با خبرگزارى «خانه ملت»، در مورد حواشى 
ایجاد شده گفته است: «آنچه بین من و مرضیه ابراهیمى 
رخ داد گفتمان بین دو هم استانى بود. در حاشیه این دیدار 
به شوخى و مزاح صحبت هایى رد و بدل شد و لحن بنده 
نیز کامًال گویاى دلجویى بود اما متأسفانه برخى رسانه ها 
مزاح بین دو هم استانى را تبدیل به تنش کردند و با رعایت 
نکردن اخالق حرفه اى سخنانى که به صورت مزاح بین 

من و قربانى اسیدپاشى رد و بدل شد را به صورت ناقص 
و غیرحرفه اى منتشــر کردندکه انــگار از دیدگاه من 

اسیدپاشى خیلى اتفاق خاصى نبوده است.»
این نماینده مردم در مجلس دهم به اشاره به حاشیه دیگر 
این دیدار هم گفت: «زمانى که در جمع قربانیان حضور 
یافتم مى خواستم به طور کلى در جریان آخرین اطالعات 
پرونده قربانیان قرار بگیرم و گفتم آیا تکلیف مرتکبان و 
عامالن اسیدپاشى مشخص شده؟ در جمع قربانیان خانم 
ابراهیمى پاسخ داد که شما نماینده کدام شهر هستید و 

من گفتم مبارکه اصفهان و خانم ابراهیمى گفت؛ شما که 
نماینده اصفهان هستید نمى دانید وضعیت من چگونه 
است؟ و من پاســخ دادم که مى خواستم به طور کلى در 
جریان اطالعات پرونده هاى قربانیان قرار بگیرم البته 
من به عنوان نماینده اصفهان از مدت ها قبل در جریان 

پرونده اسیدپاشى اصفهان بودم.»
اما زهرا سعیدى جداى از این توضیحات، ترجیح داد نامه 
عذرخواهى هم منتشر کند. نماینده مبارکه در نامه اش 
نوشته: «نظر به اینکه در پایان صحن علنى به دلیل برخى 
اخبار منتشر شده و شــائبه هاى ایجاد شده تصور کردم 
خانم ابراهیمى از بنده دلخور شده است، به سراغ ایشان 
رفتم تا اگر ناخواسته سوءتفاهمى ایجاد شده عذرخواهى 
کنم و هم اکنون نیز ابایى از آن ندارم و اگر دلخورى براى 
این دختر عزیز کشورمان پیش آمده عذرخواهى مى کنم 
اما باید عرض کنم پس از سئوال من از این دختر خوب و 
مقاوم اصفهان که مبادا از حرفم مکدر شده باشد با بزرگ 
منشى با اعالم اینکه ناراحت نیستم، اضافه کرد "من نیاز 
چندانى به حمایت ندارم و خودم حامى کسانى خواهم بود 
که شرایط آنها دشوارتر از من است" که این سخن این 
دختر عزیز اصفهانى بار مسئولیت من را به عنوان نماینده 

مردم بسیار سنگین تر کرد.» 

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران اظهار کرد : آمار دقیقى 
از اسناد تاریخى و نسخه هاى خطى ایرانى در کشورهاى مختلف 

جهان نداریم اما در حال بررسى و ارزیابى هستیم.
اشرف بروجردى در پاسخ به این پرسش که آیا آمارى از اسناد 
ایرانى در خارج کشور وجود دارد؟ گفت: در دهه هاى گذشته 
بسیارى از اسناد و مدارك کشــورمان از ایران خارج شده و در 
کشورهاى دیگر نگهدارى مى شود که برخى از آنها را با رایزنى 
پس گرفته ایم اما در مجموع اطالعات و آمــار دقیقى از آنها 
نداریم. وى ادامه داد: براى مثال بسیارى از اسناد تاریخى مرتبط 
با گمرك در بلژیک نگهدارى مى شود و هنوز براى تحویل آنها 
به ایران رضایت نداده اند اما قول دادند که در این زمینه همکارى 
کنند. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران ادامه داد: در 
سال 96 شمارى از اسناد و نسخه ها از کشور اتریش به ایران 
انتقال یافت و در انگلیس اسنادى در ارتباط با سال هاى قبل از 
انقالب و کودتا وجود دارد که براى تحویل آنها تالش شــده 
است. وى اضافه کرد: کتابخانه کنگره آمریکا با وجود تحریم ها 
همکارى مستمرى با ایران دارد و یک نسخه از کتاب، مجالت 
و اسناد منتشر شده خود را به صورت ماهانه براى سازمان اسناد 
و کتابخانه ملى ایران ارسال مى کند. بروجردى گفت: آمارى از 

اسناد در دست مردم در داخل کشور هم موجود نیست. 

سهیل سنایى

چقدر از اسناد تاریخى ایران
 در خارج کشور است؟ 

شوخى دردسرساز خانم نماینده
مانى مهدوى

آرمان کیانى

روزنامه هاى «ایــران» و «کیهان» به عنوان دو ســر 
جریان هاى اصلى سیاســى در ایران و دو قطب مخالف 
یکدیگــر، دیــروز در صفحــات اول خــود از ماجراى 
دوچرخه سوارى بانوان در اصفهان و همچنین تصادف 
پرسروصداى شنبه شب در خیابان کارگر این شهر استفاده 
کردند و  ارزیابى شان از این دو پرونده را منطبق با وقایع 

جارى کشور تفسیر کردند.
روزنامه «ایــران» که دیدگاه هاى دولــت را نمایندگى 
مى کند، در گزارشى زیر عنوان «دوچرخه سوارى بانوان 
ممنوعیت یا محدودیت» ضمن انتشــار اظهارات زنان 
نزدیک به دولت  و همچنین یکى از نمایندگان اصفهان در 
مجلس و حقوقدانان، مجموعًا نتیجه گرفته که دوچرخه 

سوارى بانوان اشکالى ندارد و نباید در این باره حکمى صادر 
شود. از محتواى گزارش روزنامه «ایران» مى توان چنین 
نتیجه گرفت که خطاب به منتقدان دولت مى گوید چرا در 

این گونه موارد با دولتى ها مشورت نمى کنید! 
از آن طرف روزنامه «کیهان» با اختصاص تیتر نخست 
خود به برخورد یک پورشــه با پرایــد در خیابان کارگر 
اصفهان که مجــر به مرگ راننده پراید و حاشــیه هاى 
دیگرى شــد، این موضوع را با عدم نیاز کسانى که این 
روزنامه آنها را اشــرافى مــى خواند با مقولــه اى به نام 
«عذرخواهى» مرتبط دانسته و از «ســرریز اشرافیت از 

مدیریت به کف خیابان» خبر داده است.
لُّب کالم «کیهان» در گزارش مفصلش درباره این ماجرا 
چنین است: اگر مى خواهید به ریشه دادوبیداد هاى دختر 

پورشه سوار که باعث مرگ یک جوان 22 ساله شد و بعد 
هم فریاد مى زد «کشتیم که کشتیم! دیه اش را مى دهیم» 
برســید، باید به قول این روزنامه «لحظــه اى در رفتار و 
عملکرد مدیران دولتى درنگ کنید. کدام مدیر ارشد دولتى 
از رئیس جمهور گرفته تا وزرا هنــگام قصور و تقصیر و 
آسیب زدن به معیشت مردم، ابراز شرمندگى و عذرخواهى 
کرده اند؟» در واقع «کیهان» معتقد اســت ســرریز آن 
«فرهنگ منحط» از این عدم عذرخواهى مدیران کشور 

سرچشمه مى گیرد. 
فارغ از درستى یا نادرستى دیدگاه این دو روزنامه، اینکه 
دوچرخه و پورشه دســتمایه دو روزنامه مخالف یکدیگر 
براى حمایت و انتقاد از دولت شــده، جالب و البته قابل 

تأ مل است.

پورشه، دوچرخه، «ایران»، «کیهان» و ...
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کشف انشعاب آب غیرمجاز 
بر اساس گزارش کنتورنویس آبفا منطقه تیران و کرون 
یک فقـره انشـعاب آب بـه قطـر 1/2 میلیمتر در شـهر 
رضوانشهر کشف شد که بالفاصله پس از شناسایى آن، 
انشعاب توسط نیروهاى آبفا منطقه قطع و جمع آورى شد. 
گفتنى اسـت فرد خاطى با اتصال سه راه از پشت کنتور، 
به صورت  غیرمجاز نسبت به برداشـت آب براى منزل 
مسکونى خود اقدام کرده بود و هم اکنون پرونده مربوط 
به این انشعاب در حال طى مراحل قانونى در منطقه است.

سهمیه حج افزایش یافت
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: سهمیه حج 
تمتع امسال استان در مقایسه سال قبل 1000 نفر افزایش 
یافت. غالمعلى زاهدى در گفتگو با «ایرنا» افزود: امسال 
بیش از 6000 نفر در قالب 47 کاروان از استان اصفهان 
براى مناسک حج به عربسـتان عزیمت مى کنند. تعداد 
حجاج و عوامل اجرایى ایران در موسـم حج تمتع سـال 

آینده 86 هزار و 500 نفر تعیین شده است.

گلستانکوه
 هنوز شکار ممنوع است

ایرج حشمتى، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه از لحاظ طبیعى فعالیت معدن، سـرب و روى 
در شهرستان خوانسار به دلیل شـرایط زیست محیطى 
کار غلطى اسـت، گفت: محیط زیست به منظور ارتقاى 
منطقه گلستانکوه خوانسار از سال 96 به مدت پنج سال 

این منطقه را شکار ممنوع اعالم کرد.

ورود میلیون ها پروانه به نایین
ورود میلیون هـا پروانه به مناطق شـهرى و روسـتایى 
شهرستان نایین نگران کننده نیسـت. علیرضا رضایى، 
سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیسـت نایین گفت: بر 
اساس گزارش کارشناسان، این پروانه ها به هیچ عنوان 
آسیبى به تولیدات کشاورزى وارد نمى کنند وکشاورزان 
نباید هیچگونه اقدامـى از جمله سمپاشـى انجام دهند 
زیرا این پروانه ها نه تنها آفت محسوب نمى شوند بلکه 
موجب گرده افشانى گیاهان و گل ها و همچنین غذاى 

خوبى براى پرندگان محسوب مى شوند.

اردستان
1500 نیروى بیکار دارد

مهدى خانى، سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
اردستان با بیان اینکه کشور ایران با جمعیت 85 میلیونى 
بیش از 33 میلیون نیـروى آماده بـه کار دارد، ابراز کرد: 
شهرستان اردسـتان طبق آمار 1500  نیروى بیکار دارد 
اما نیروهایى که درخواست کار داده اند بیش از 500 نفر 

نیز نمى شوند.

خبر

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان به آمار 
متوفیــان حــوادث ترافیکى در اســتان اصفهان در 
فروردین ماه امسال اشاره کرد و ادامه داد: در این بازه 
زمانى 73 نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند 
که این آمار نسبت به مدت مشــابه سال قبل بدون 

تغییر بوده است.
على سلیمانى پور در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه از 
مجموع تلفات حوادث ترافیکى در فروردین امســال 
در اســتان اصفهان 25 نفر زن و 48 نفر مرد بوده اند، 
افزود: بیشــترین تلفات حوادث ترافیکــى با 47 نفر 
در جاده هاى برون  شــهرى، 18 نفردر مســیرهاى 

درون  شهرى و هشت نفر در ســایر جاده ها گزارش 
شــده اســت. وى تعداد مصدومان حوادث ترافیکى 
فروردین امســال را نیز 1963 نفر اعالم کرد و گفت: 
از این تعداد 638 نفر زن و 1325 نفر مرد هستند که 
در مقایســه با  مدت مشابه ســال قبل، 1/9 درصد

 کاهش داشته است.
ســلیمانى پور آمار مرگ و میر ناشــى از مسمومیت 
با گاز مونواکســید کربن در فروردین امسال را یک 
نفر اعالم کرد و گفت: همچنیــن در این بازه زمانى 
22 نفر بر اثر ســوختگى در اصفهان جــان خود را از 

دست داده اند.

شهردار کاشان از تشکیل شوراى هنرمندان در شهردارى 
کاشان خبرداد و گفت: ساخت هفت خانه فرهنگ در دستور 

کار شهردارى کاشان است.
سعید ابریشــمى راد ضمن تأکید بر توســعه ظرفیت هاى 
اجتماعى ابراز کرد: ارتقــاى فرهنگ عمومى یکى دیگر از 
بخش هاى وظایف اجتماعى شهردارى است چراکه رفتار 
انسان ها موجب توسعه جوامع بشرى مى شود و شهردارى 
کاشان براى ارتقاى این مهم در جامعه نیاز به هنرمند دارد 
و بر همین اســاس ما براى تحقق این مهم نیازمند کمک 
هنرمندان کاشانى هستیم. وى از تشکیل شوراى هنرمندان 
در شهردارى کاشان خبر داد و گفت: الزم است هنرمندان 

در بخش هاى مختلف نمایندگان خود را براى حضور در این 
شورا به شهردارى کاشان معرفى کنند تا شوراى هنرمندان 
شهردارى این شهرستان تشکیل شود و بتوانیم گامى مؤثر 
در ارتقاى فرهنگ عمومى و توسعه ظرفیت هاى اجتماعى 
برداریم. ابریشمى راد با بیان اینکه سالن 600 نفره در حال 
ساخت فرهنگسراى مهر کاشان نیازمند تغییر نقشه است، 
اظهار کرد: تغییر نقشه این سالن انجام شده است اما تکمیل 
آن نیازمند 13 میلیارد تومان هزینه است. وى ادامه داد: در 
همین راستا نیز ســاخت هفت خانه فرهنگ در دستور کار 
شهردارى کاشان است و تا ســال آینده اکثر این خانه هاى 

فرهنگ به بهره بردارى مى رسد.

تشکیل شوراى هنرمندان در 
شهردارى کاشان

73 نفر در تصادفات فروردین 
جان باختند

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: بیش از 83 درصد 
مردم استان کارت هوشمند ملى خود را گرفتند و بقیه 

هرچه سریع تر نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
حسین غفرانى در گفتگو با خبرنگاران جمعیت هدف 
استان را افزون بر چهار میلیون نفر اعالم کرد و افزود: 
از این شمار جمعیت بیش از سه میلیون و 300 هزار 
نفر این کارت را گرفتنــد. وى اظهار کرد: افرادى که 
هنوز براى دریافت کارت ملى اقدام نکردند به صورت 

تدریجى به ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان پست 
مراجعه و اقدام کنند. به گفتــه وى اکنون 106 دفتر 
پیشخوان و 60 دستگاه سیار در سراسر استان اصفهان 

در حال خدمات رسانى به مردم هستند.
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان ادامه 
داد: افراد متقاضــى این کارت باید ابتدا به ســامانه

 www.ncr.ir ورود و کد رهگیرى دریافت و بعد به 
دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. 

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: کسانى 
که دستى در بازار مسکن دارند شبانه قیمت ها را افزایش 

مى دهند.
رســول جهانگیرى در مورد افزایش قیمت مســکن 
در اصفهان با اشــاره به اینکه قیمت هاى فعلى واقعى 
نیستند، اظهار کرد: کسانى که دستى در بازار ملک دارند 
شبانه قیمت ها را افزایش مى دهند و همین واقعى نبودن 
قیمت ها باعث شده بازار خریدوفروش راکد شود. وى 
گفت: این افزایش قیمت ها ناشى از موج سوارى کسانى 

است که با اســتفاده از فضاى مجازى قصد اخالل در 
بازارهاى اقتصادى را دارند، قیمت ها کارشناسى نیست 

وگرنه بازار مسکن همانند بازار خودرو رونق مى یافت.
جهانگیرى تأکید کرد: دلیل رکود بازار کاهش قدرت 
خرید مردم نیست، چراکه در بازار خودرو قیمت پراید تا 
50 میلیون رفت اما هنوز براى خودرو تقاضا وجود دارد، 
افزایش قیمت مسکن طبیعى اســت اما نه به شکلى 
که افزایش غیرمنطقى قیمت، رکــود را به دنبال خود 

داشته باشد.

افرادى که کارت هوشمند ملى نگرفتند اقدام کنند

قیمت مسکن در اصفهان واقعى نیست

تفاهمنامه پژوهش و فناورى بین دانشگاه آزاد اسالمى 
و اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
با حضور محمد مهدى طهرانچى، رئیس دانشــگاه آزاد 
اسالمى به امضاى بابک نگاهدارى، سرپرست معاونت 
تحقیقات، فناورى و نوآورى دانشــگاه آزاد اســالمى و 
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 

و کشاورزى استان اصفهان رسید.
نگاهدارى، سرپرست معاونت تحقیقات، فناورى و نوآورى 
دانشگاه آزاد اسالمى در این جلسه با بیان اینکه امضاى 
تفاهمنامه با اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اســتان اصفهان مى تواند براى هر دو نهاد بسیار اثرگذار 
باشــد، گفت: با امضاى این تفاهمنامه، عالوه بر اینکه 
پایان نامه هاى دانشگاه هدفمند شده و براى پژوهشگران 
انگیزه ایجاد مى شود، نیازهاى اتاق بازرگانى اصفهان در 

قالب پایان نامه هاى دانشگاه حل خواهد شد که این نمونه 
مى تواند الگویى براى دانشگاه هاى دولتى نیز باشد.

در ادامه، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
استان اصفهان با ابراز خرسندى از امضاى تفاهمنامه با 
دانشگاه آزاد اسالمى، خاطرنشــان کرد: این تفاهمنامه 
ارتباط منسجم بین صنعت و دانشگاه را برقرار کرده و یک 
نوع بازاریابى مناسب براى دانشگاه ایجاد مى کند. مسعود 
گلشیرازى افزود: اگر هدفگذارى درستى صورت گیرد، 
دوره گذار از دانشگاه هاى صرفًا آموزش محور و پژوهش 
محور غیرصنعتى، به دانشگاه هاى پژوهش محور مبتنى 

بر تأثیر در صنعت و تجارى سازى صورت خواهد گرفت.
گفتنى است این تفاهمنامه با هدف تعامل دانشگاه و اتاق 
بازرگانى به منظور شناســایى و عارضه یابى مشکالت 
موجود اقتصادى شامل صنعت، معدن، کشاورزى، تجارت 

و خدمات استان اصفهان و کمک در جهت ایجاد ساز و کار 
الزم براى ارائه پیشنهادات و راه حل هاى ممکن به منظور 
رفع مشکالت و همچنین تالش براى بهره ورى بیشتر 
و حل مسئله از اقتصاد بخش خصوصى در راستاى بهبود 
شاخص هاى فضاى کسب و کار، به امضاى طرفین رسید.

فرمانده انتظامى شهرســتان کاشــان از دســتگیرى 
کالهبردار میلیاردى در کاشــان خبر داد و گفت: متهم 

پرونده 11 شاکى دارد.
ســرهنگ على پورکاوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
در پى شکایت 11 نفر مبنى بر کالهبردارى یک شرکت 
قالبى لیزینگ خودرو از آنان موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى 
شهرستان کاشــان قرار گرفت که در تحقیقات صورت 
گرفته از مالباختگان مشخص شــد مدیر این شرکت با 
وعده تحویل سه ماهه خودرو اقدام به دریافت 50 درصد 
مبلغ قیمت به صورت نقدى و مابقى به صورت چکى کرده 

اما در هنگام موعد مقرر به شکل ناگهانى متوارى شده و 
پاسخگوى تماس هاى تلفنى خود نبوده است. وى افزود: 
طى تحقیقات مشخص شد نام شــرکت در سامانه ثبت 
شرکت ها موجود است اما اعضاى آن مجوزى براى خرید 
و فروش لیزینگ خودرو در کاشان ندارند و این اقدام آنها 

غیرقانونى است.
فرمانده انتظامى شهرستان کاشــان با بیان اینکه متهم 
اصلى پرونده به منظور فرار از دست طلبکاران با همدستى 
همسر خود اقدام به صحنه ســازى و تشکیل پرونده اى 
تحت عنوان مرگ براثر غرق شــدن در دریا کرده است، 
ابراز کرد: همدستان وى براى گمراه کردن مالباختگان و 

مأموران پلیس اقدام به برپایى مراسم ختم در شهرستان 
کاشان مى کنند اما با تیزهوشــى مأموران پلیس آگاهى 
شهرستان کاشــان مشخص شــد متهم اصلى پرونده 
زنده است و با شناسنامه جعلى و هویت جدید در یکى از 

استان هاى شمالى زندگى مى کند.
وى از دستگیرى متهم پس از کسب دستور از مقام قضایى 
خبر داد و گفت: متهم به کالهبردارى شش میلیارد ریالى 
از طریق راه اندازى شــرکت قالبى لیزینگ خودرو اقرار 
کرد و در این خصوص دو نفر همدست که با وى نسبت 
فامیلى دارند نیز دستگیر و هر سه نفر همراه پرونده تحویل 

مرجع قضایى شدند.

دستگیرى کالهبردارى که
 براى خودش مجلس ختم برگزار کرد! 

امضاى تفاهمنامه بین دانشگاه آزاد و اتاق بازرگانى اصفهان

مدیر کل اداره میراث فرهنگى استان اصفهان در خصوص 
دلیل پلمب شدن شهر زیرزمینى نوش آباد توضیحاتى 
ارائه کرد. در این هفته در فضاى مجازى خبرى مبنى بر 
پلمب شدن شهر زیرزمینى نوش آباد به دلیل روزه خوارى 
همرسانى شــده بود. اما مدیر کل اداره میراث فرهنگى 
استان اصفهان در این خصوص در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: پلمب شهر زیرزمینى به دلیل روزه خوارى صحت 
ندارد و مواردى چــون رعایت نکردن نرخ مصوب بلیت  
براى گردشگران و اتمام تفاهمنامه شهردارى این شهر با 
اداره کل میراث فرهنگى علت اصلى ابالغیه دادستان بوده 

است. فریدون اللهیارى افزود: در متن ابالغیه دادستان 
تنها موارد مربوط به نرخ بلیت ورودى شــهر زیرزمینى 
نوش آباد و تعیین تکلیف تفاهمنامه میان شــهردارى و 
میراث فرهنگى مطرح شده اســت؛ البته شکایت هاى 
مردمى مبنى بر رعایت نکردن شئونات اسالمى نیز ذکر 
شده است اما روزه خوارى موردى نبوده که به دلیل آن این 
مجموعه تاریخى پلمب شده باشد. وى خاطرنشان کرد: 
در خصوص ادامه کار شهر زیرزمینى نوش آباد مذاکراتى 
با فرماندارى آران و بیدگل انجام شده که مجموعه تا زمان 

پیگیرى مراحل قانونى به فعالیت خود ادامه دهد.

چرا شهر زیرزمینى نوش آباد پلمب شد؟

اســتعفاى رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان در ابهام 
اســت. دیروز بعد از ظهر خبرگزارى «ایسنا» در خبرى 
که به نقل از محمود شمس، مســئول خبر و ارتباطات 
رسانه اى دانشــگاه صنعتى اصفهان منتشر کرد، خبر 
استعفاى سید محمود مدرس هاشمى را تکذیب و اعالم 
کرد در دانشگاه صنعتى اصفهان گاهى شایعاتى مبنى 
بر استعفاى مسئوالن اعالم مى شود که صحت ندارد. 
فضاى مجازى خاصیت نشر شایعات را دارد و نباید به این 

اخبار کذب دامن زد.
 این در حالى است که پس از انتشار خبر استعفاى رئیس 
دانشــگاه صنعتى در فضاى مجازى و فضاى بیرون از 
دانشگاه، برخى از شــوراهاى صنفى و تشکل هاى این 

دانشگاه نامه هایى در حمایت از مدرس هاشمى منتشر و 
از انتشار این خبر ابراز تأسف کرده بودند.

حدود یک ســاعت بعد از خبر تکذیب استعفاى مدرس 
هاشــمى، این بار خبرگزارى «ایرنا» با مجید شــمس 
گفتگو کرد و مسئول خبر و ارتباطات رسانه اى دانشگاه 
صنعتى اصفهان اذعان کرد که رئیس دانشگاه صنعتى 
اصفهان پس از شش سال از ســمت خود کناره گیرى 

کرده است.
شمس گفته ســید محمود مدرس هاشمى اردیبهشت 
امســال اســتعفاى خود را به وزارت علوم، تحقیقات و 
فناورى تقدیم کرده اســت. وى مشکالت شخصى و 

جسمى را از جمله دالیل این استعفا عنوان کرد.

ابهام در استعفاى رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى
 سالیانه شرکت کارگزارى مبین سرمایه (سهامى خاص)

شماره ثبت 36528 شناسه ملى 10860222183

هیأت مدیره شرکت کارگزارى مبین سرمایه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى ایشان دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه این شرکت که در ساعت 9 صبح روز شــنبه مورخ 1398/03/11 در آدرس 

اصفهان- هتل کوثر تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-  استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونى شرکت
2- تصویب حساب هاى سال مالى منتهى به 97/12/29

3- انتخاب و تعیین اعضاء هیأت مدیره
4- انتخاب بازرسان و تعیین حق الزحمه ایشان

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت
6- تصمیم در مورد میزان و نحوه تقسیم سود سال 97

7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى  باشد

آگهی دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
کارگزارى مبین سرمایه (سهامى خاص)

شماره ثبت 36528 شناسه ملى 10860222183

هیأت مدیره شرکت کارگزارى مبین سرمایه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت که در ساعت 11 صبح روز 
شنبه مورخ 1398/03/11 در آدرس اصفهان - هتل کوثر تشکیل مى گردد حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونى شرکت در خصوص افزایش 
سرمایه

2- بررسى و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادى هیأت مدیره شرکت
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ابالغ وقت دادرسى
 خواهان مهدى عابدى با وکالت عاطفه ناصحى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه رسید 
به طرفیت خوانده مهدى حاجى عرب  به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 171/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/4 چهارم تیر 
ماه نود و هشت ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 471777/ م الف شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد 2/515
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان بانک تجارت دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 190/743/729 ریال به طرفیت 
خوانده 1- سید محســن عالم کارالدانى 2-مینا ســادات عالم کارالدانى 3- عباس ریاحى بنى 
4- نصرت صالحى مورکانى  به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 1533/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/4/25 ساعت 
11صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده  ردیف ســوم مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 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 است درصورت 

عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 471886/ م الف شعبه دوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد 2/516
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

در خصوص دادخواست تحریر ترکه خانم فاطمه سلطان درویشى چم حیدرى مطروحه در شعبه 
هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد در پرونده کالســه 98/128 وقت رسیدگى تحریر ترکه در 
مورخ 98/4/9 ساعت شانزده و سى دقیقه تعیین گردیده است لذا مراتب تاریخ تحریر ترکه بدین 
وسیله ابالغ مى گردد تا ورثه و نمایندگان ورثه و بستانکاران و مدیونین و دیگر کسانى که حقى 
بر ترکه متوفى دارند در تاریخ مزبور در محل شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد به آدرس 
نجف آباد خیابان گلبهار غربى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد حاضر شوند. 472008/م 

الف ریئس شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد- 2/517
فقدان سندمالکیت

آقاى امیرحسین اسفندیارى  فرزندحسن با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 424890 را که به میزان 
مالکیت  ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 24648 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان 
( شاهین شهر ) که در ص 92دفتر 236ذیل ثبت  53739بنام آقاى  حسن اسفندیارى فرزندعباس  
ثبت و صادر و تســلیم گردیده که  بموجب ســند  قطعى 24819 مورخ14 / 10 / 78 دفترخانه 9 
محالت  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق تبصره 5ماده  120آق 
ث نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 

مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد . 467112 /م الف ناصر صیادى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر  2/519
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 4826/97- اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 4826/97اجرائى موضوع علیه نوروز على توکلى فرزند سیف اله و له سیدنوراهللا موسوى 
فرزند ســید یحیى در تاریخ 1398/03/18 به منظور فروش یک باب مغازه تجارى به متراژ 15 
مترمربع با کلیه انشعابات آب و برق و با سابقه 25 سال ساخت از قرار هر متر مربع 40/000/000 
واقع در محله گارماسه - کنارگذر شرقى اتوبان ذوب آهن ملکى اقاى نوروز على توکلى که داراى 
سابقه ثبتى نمى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شماره  شهرستان فالورجان طبقه دوم برگزار 
نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 600/000/000  ریال 
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. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به همراه داشته باشند 
در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 472539 اجراى 

احکام حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان  2/520
ابالغ وقت دادرسى

پیوست: 117 دارد - آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم- کالسه پرونده: 84/98 وقت رسیدگى: 
98/4/3 ساعت 15:30 خواهان: منیژه اســماعیلى خوانده: عباس مظفرى خواسته: مطالبه نفقه 
خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 2 حقوقى ارجاع 

گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار 
ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک 
نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا 
رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 470413 شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش 

باغبهادران (مجتمع شماره یک) /2/490
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015000501 تاریخ ارســال نامه: 1398/02/23 نظر به اینکه آقاى 
مجتبى چراغى چرمهینى فرزند خدایار به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 63 فرعى از 1423- 
اصلى واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان که در صفحه 368 دفتر 6- امالك چرمهین ذیل 
شــماره 1068 به نام مجتبى چراغى چرمهینى فرزند خدایار ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 
180367 صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله اى واقع نشده، به علت جابجایى مفقود شده است؛ 
لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه 
قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا 
در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 470420 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /2/491

بازیگر کاراکتر «لیال» در سریال رمضانى «برادرجان» درباره نقش خود 
توضیح داد که تالش دارد بین شخصیت هاى «برادرجان» نوعى صلح 
ایجاد کند. ندا جبرائیلى، بازیگر نقش «لیال» در سریال «برادرجان» که 
این شــب ها به کارگردانى محمدرضا آهنج از شبکه 3 سیما روى آنتن 
مى رود، درباره سختى هاى ایفاى این نقش گفت: «لیال»، دخترخوانده 
«کریم بوستان» اســت و موقعیتى دارد که به نوعى او را در تنگنا قرار 

داده است.
وى ادامه داد: «لیال» در یک موقعیت چالشــى، بین برادر خونى خود، 
خانواده اى که نزد آنها بزرگ شده و همچنین کسى که دوستش دارد قرار 
گرفته اســت که باید به نوعى تصمیم بگیرد و از طرفى در این موقعیت 
سخت تالش دارد تا بتواند آدم ها را به هم نزدیک کرده و بین آنها صلح 

ایجاد کند.
بازیگر فیلم «قاعده تصادف» بیان کرد: من ابتدا فضاى سینما را تجربه 
کردم و با چنین تجربه اى عالقه نداشتم ســریال بازى کنم ولى بعد از 
چند سال فکر کردم مى توان حضور در تلویزیون را هم تجربه کرد. وى 
با اشاره به یک مقایسه میان فیلم و سریال گفت: من یک فیلم سینمایى 
بازى کردم که طى آن 40 جلسه را به ترتیب سکانس هاى فیلمنامه پیش 
رفتیم و به همین دلیل به راکورد حسى من خیلى کمک مى کرد اما سریال 

اینگونه نیست و خودتان باید این راکورد حسى را داشته باشید.
جبرائیلى درباره قصه عاشقانه این ســریال گفت: در سریال ها باید یک 

که مخاطب بتواند آن را عامل پیش برنده داشته باشیم 
ماجراى عاشــقانه دنبال کند با این حال این 
قصه اى است که فقــط بخشــى از چند 
در ســریال مى گذرد و 
خانواده هــاى قصه 

 « ن جــا ر د ا بر »
درگیر قصه هاى 

دیگــرى هم 
هستند.

حسین مهرى با بیان اینکه وسواس زیادى در انتخاب نقش دارد:

«ماجراى نیمروز»
 گامى تازه در کارنامه سینمایى من بود

فرهنگفرهنگ 3498

ى من بود
حســین مهرى، بازیگر ســینما و تلویزیون درخصوص دلیل فاصله 
گرفتنش از بازیگرى در ســینما گفت: واقعیت امر در انتخاب نقش 
کمى وســواس به خرج مى دهم و شــاید دلیل اینکه کمتر در سینما 
دیده مى شوم همین وسواس باشــد زیرا ترجیح مى دهم هر اتفاقى و 

شخصیتى را براى بازى قبول نکنم.
وى در مورد فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى طى ســال جدید 
ادامه داد: در حال حاضر بعد مدتى کم کارى دو فیلم در آستانه اکران 
دارم. در دو فیلم «کروکدیل» به کارگردانى احمد کاورى و همچنین 
«ماجراى نیمروز: رد خون» به کارگردانى محمدحســین مهدویان 
به ایفاى نقش پرداختم که هر دو طى ســال جــارى اکران خواهند 

شد.
بازیگر فیلم «چراغ هاى ناتمام» درباره بازگشــت خود به ســینما با 
فیلم «ماجراى نیمروز» اضافه کرد: نقش ســخت و به شدت جذابى 
که امینى و مهدویان در فیلم «ماجراى نیمــروز» براى من در نظر 
گرفته بودند نقشــى نبود که بتوان از آن گذشت و به همین دلیل بود 

که دوباره بازى در یک اثر سینمایى را با اشتیاق پذیرفتم. وى درباره 
نحوه چگونگى رســیدن به نقش خود در فیلم «ماجراى نیمروز: رد 
خون» افزود: بازى کردن شخصیتى مثل «عباس زریباف» کار بسیار 
سختى است. من براى رســیدن به این نقش عالوه بر گپ و گفت با 
نویسنده و کارگردان تحقیقات بســیارى انجام دادم. البته نقشى که 
بازى کردم تا حدى معطوف به مستندات بود و از یکجایى به بعد مى 
بایست عناصر دراماتیکى به نقش اضافه مى کردیم که همین کار را 

بسیار سخت مى کرد.
بازیگر فیلــم «ماجراى نیمــروز» درباره ادامه همــکارى مجدد با 
محمدحسین مهدویان اظهار کرد: همکارى با محمدحسین مهدویان 
به واسطه هوش و توانایى که در کارگردانى دارد همیشه برایم جذاب 
اســت. در «ماجراى نیمروز» یک هم این همکارى را تجربه کردم 
اما به واســطه پیچیدگى هاى نقش این همکارى در قســمت دوم 
«ماجراى نیمروز» اتفاقات جذابى را به همراه داشــت. مهدویان با 
اینکه کارگردان جوانى است اما توانایى و مهارت بسیار زیادى در این 

زمینه دارد که به نوبه خود مى تواند براى بازیگر 
به شدت مؤثر باشد.

مهرى در مورد اکران عمومى فیلم «ماجراى نیمروز: رد 
خون» اذعان کرد: هنوز زمان دقیقى از اکران «ماجراى 

نیمروز: رد خون» اعالم نشده و به نظر من باید توسط تیم 
تهیه و تولید مشخص شود. این فیلم نخستین بار در جشنواره 
فیلم فجر اکران شد و در همان زمان توانست مخاطبان را 
راضى به خانه بفرستد و من به همین دلیل احتمال مى دهم 

در اکران عموم هم مخاطب از آن استقبال کند.
بازیگر فیلم «کروکدیل» دربــاره فعالیت هاى آتى خود در 

عرصه بازیگرى خاطرنشــان کرد: بعد از بازى در فیلم «ماجراى 
نیمروز» اتفاقات بســیار جذابى برایم افتاد و از همان زمان جشنواره 
تاکنون پیشنهادات خوبى داشتم که البته هنوز نمى توانم خبر موثقى 
از آنها ارائه کنم اما «ماجراى نیمروز» گامى تازه در کارنامه سینمایى 

من بود.

که مخاطب بتواند آن را امل پیش برنده داشته باشیم 
ماجراى عاشــقانه نبال کند با این حال این 
قصه اى است که قــط بخشــى از چند 
ر ســریال مى گذرد و 
انواده هــاى قصه
 « ن جــا ر د ا بر

رگیر قصه هاى 
یگــرى هم 

ستند.

«لیال»ى سریال «برادر جان»: 
سکانس هاى باقیمانده فیلم ســینمایى «رؤیاى سهراب» این بازى در تلویزیون را دوست نداشتم

روزها در شهر کاشان ضبط مى شود.
کارگــردان «رؤیاى ســهراب» که بــه تازگــى فیلمبردارى 
سکانس هاى باقیمانده آن آغاز شده است درباره آخرین وضعیت 
این فیلم سینمایى عنوان کرد: سکانس هایى از فیلم مربوط به 
فصل بهار بود ولى چون ما به دالیلى ســال گذشــته در فصل 
تابســتان فیلمبردارى «رؤیاى ســهراب» را آغاز کرده بودیم 
تصمیم گرفتیم فصل بهار را با جلوه هاى ویژه بصرى بسازیم 
ولى در نهایت به این نتیجه رسیدیم این موضوع طراوت و واقعى 

بودن تصویرها را از بین مى برد.
على قوى تن افزود: براى همین امســال بهار و در اردیبهشت 

ماه بقیه صحنه ها را فیلمبردارى مى کنیم. وى تصریح کرد: با 
همراهى خوب بازیگران در یکى از روستاهاى کاشان نزدیک 
روستاى ابیانه کار را شروع کردیم و بعضى از سکانس ها نیز در 

خود شهر کاشان فیلمبردارى شد.
این کارگردان با اشــاره به اینکه تصویربردارى سکانس هاى 
باقیمانده فیلم ادامه دارد، توضیح داد: بخشــى از سکانس هاى 
باقیمانده پایانى در مناطق مختلف شهر کاشان پراکندگى دارد. 
کارگردان «رؤیاى سهراب» در پایان گفت: نقش آفرینى بهاره 
کیان افشار و مهدى سلطانى در سکانس هاى باقیمانده به پایان 
رسیده و بازى من در نقش ســهراب سپهرى و تعداد دیگرى از 

بازیگران در سکانس هاى پایانى باقى مانده است.

ادامه فیلمبردارى «رؤیاى سهراب» در کاشان

امیرحســین حیدرى، مدیرعامل شرکت ســینمایى «نمایش 
گستران» که پخش کننده فیلم سینمایى «زهرمار» است، زمان 

اکران این فیلم سینمایى را اعالم کرد.
فیلم سینمایى «زهرمار» به کارگردانى سید جواد رضویان و تهیه 
کنندگى جواد نوروزبیگى از 16 خرداد در سینماهاى سراسر کشور 
اکران مى شود. امیرحسین حیدرى، مدیرعامل شرکت سینمایى 
«نمایش گستران» و پخش کننده این فیلم سینمایى گفت: هم 
اکنون مراحل آخر آماده سازى «زهرمار» براى نمایش در حال 
انجام است و به صورت همزمان نیز برنامه ریزى اکران و آماده 

سازى مواد تبلیغاتى در حال پیگیرى است.
وى ادامه داد: اکران این فیلم سینمایى از 16 خرداد همزمان با 

عید سعید فطر در سینماهاى سراسر کشور آغاز مى شود.
«زهرمار» اولین فیلم ســینمایى ســید جواد رضویان در مقام 

کارگردان است که در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.
سیامک انصارى، شــبنم مقدمى، شــقایق فراهانى، سیامک 
صفرى، نسیم ادبى، علیرضا اســتادى، رضا رویگرى، حسین 
محب اهرى، سیامک ادیب، برزو ارجمند و آدرینا توشه از جمله 

بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
در خالصه داستان «زهرمار» آمده است: «رضا مردى که امروز 
به عنوان یک فرد ارزشى شناخته مى شود، گذشته اى دارد که 
او را رها نمى کند و همین گذشته باعث ایجاد دردسرهایى براى 

او مى شود.» 

«زهرمار» از 16 خرداد اکران مى شود

سید جواد هاشمى، فیلمساز و بازیگر سینما که در مقام کارگردان 
فیلم «آهوى پیشونى سفید 3» را از نوروز امسال بر پرده سینماها 
دارد، از آغاز تولید تازه ترین فیلم خــود خبر داد. او درباره این فیلم 
تازه گفت: فیلم «شهر گربه ها» نام دارد که بر اساس فیلمنامه اى 
از خودم ساخته خواهد شــد. کارگردان سرى فیلم هاى «آهوى 
پیشونى ســفید» درباره بازیگران و زمان آغاز فیلمبردارى فیلم 
جدیدش گفت: بازیگران فیلم هنوز قطعى نشده اند ولى به محض 
امضاى قراردادها طى دو سه ماه آینده وارد مرحله تولید خواهیم شد. 
هاشمى درباره داستان فیلم «شهر گربه ها» گفت: این فیلم قصه 
آدم هایى است که عشق خواننده شدن در سر دارند و براى رسیدن 
به این خواسته ترك وطن مى کنند و با در پیش گرفتن راه اشتباه از 

کشور خود خارج مى شوند. وى افزود: البته داستان فیلم بدون زمان 
و مکان مشخص است.

گفتنى است، سید جواد هاشمى بعد از «آهوى پیشونى سفید 3» 
فیلم دیگرى به نام «تورنادو» را آماده اکران دارد.

به گفته این کارگردان «تورنادو» مانند «آهوى پیشــونى سفید» 
فیلمى دنباله دار اســت که در دو قســمت تهیه مى شــود. فعًال 
بخش هایى از فیلمبردارى و تدوین قسمت دوم باقى مانده است 
 ولى فیلم اول مراحل نهایى تصحیح رنگ و صداگذارى و موسیقى 

را طى مى کند.
هاشــمى ابراز امیدوارى کرد با فیلم «تورنادو» در جشنواره فیلم 

کودك و نوجوان امسال در اصفهان حضور پیدا کند.

سید جواد هاشمى: «شهر گربه ها» را مى سازم

تلویزیون به تازگى تیزرهاى فیلم سینمایى «سامورایى در برلین» 
را با شرط سانسور صحنه هاى حضور امیرمهدى ژوله پخش کرده 
و نام این هنرمند هم به جرگه ممنــوع التصویران تلویزیون اضافه 

شده است.
به گزارش خبرآنالین، آنچه باعث مى شــود از شنیدن این اتفاق 
عالمت سئوالى در ذهن مان ایجاد شــود، سابقه  و کارنامه 
حرفه اى این هنرمند در تلویزیون است. ژوله که فعالیت 
خود را در عرصه تلویزیون با نویسندگى آغاز کرد و در 
ســریال هایى چون «مرد هزار چهره»، «شب هاى 
برره» و... با مهران مدیرى همکارى داشت، براى 
نخستین بار با اجراى اســتنداپ کمدى در برنامه 
تلویزیونى «خندوانه» پا به عرصه اجرا گذاشت و 
همین اتفاق مقدمه اى شد براى حضور جدى تر او 

در حوزه بازیگرى.
او پس از مدتى هم در بخش نمایشى 
برنامه «دورهمى» به کارگردانى مهران 
مدیرى به ایفاى نقش پرداخت و سپس 
در فیلم هاى سینمایى چون «خوب، بد، جلف» 
ساخته پیمان قاسمخانى، «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى 
و سریال هاى «گلشیفته» به کارگردانى بهروز شعیبى و «دیوار به 

دیوار» ساخته سامان مقدم بازى کرد.
البته این براى نخستین بار نیست که خبرى درباره ممنوع التصویرى 
ژوله مطرح مى شود، پیش از این و در زمان ساخت فصل دوم سریال 
«دیوار به دیوار» به کارگردانى سامان مقدم هم خبرى با این مضمون 
پخش شد که بعدها خشایار الوند نویسنده این سریال در گفتگویى 
اعالم کرد مشکل ممنوع التصویرى او حل شده و ژوله براى آنکه با 
سازندگان سریال «گلشیفته» قرارداد داشته است نتوانسته در فصل 

دوم این مجموعه حضور پیدا کند.
با این حال عوامل فیلم سینمایى «ســامورایى در برلین» و ژوله به 
سانســور صحنه هاى بازى او در این فیلم در تیزرهاى تلویزیونى 
سکوت نکردند و با انتشار پســت هایى در اینستاگرام نسبت به این 

اتفاق واکنش نشان دادند.
حذف ژوله که تا حدود زیادى شــهرتش را مدیون تلویزیون است 
از این رسانه سئواالت بسیارى را در ذهن مخاطبان ایجاد مى کند، 
اینکه آیا پست هاى انتقادى این هنرمند از رویکرد صداوسیما از جمله 
به راه انداختن کمپین «من و سانسورچى» عامل این اتفاق است یا 
خیر؟ کمپینى که ژوله مدتى پیش به راه انداخت تا به نوعى پایانى 
باشد بر سانسور در حوزه هاى مختلف هنرى. این پویش به صورت 
مستقیم به انتقاد از رویکرد صداوسیما در تلویزیون مى پرداخت و راز 
سانسور صحنه هاى سریال هاى مختلف و علل آن را در تلویزیون 

فاش مى کرد. 
کمپین «من و سانسورچى» خیلى زود در فضاى مجازى فراگیر شد 
و هنرمندان و سینماگران بســیارى به آن پیوستند و در پست هاى 
اینستاگرامى از سانسورهاى مختلف و محدودیت هایى که تلویزیون 
برایشان ایجاد کرده است پرده برداشتند، البته پس از مدتى بساط این 

کمپین به یک باره جمع شد.
دیگر پرسشى که درباره علت این اتفاق مطرح مى شود، انتقادهاى 

حذف برنامه «نود» و عادل تند ژولــه پس از 
صداوسیما و رویکرد این فردوسى پور از 
اما باید دیــد که آیا عامل سازمان است. 
این انتقادها بوده یا دالیل حــذف ژوله 
است؟دیگرى داشته 

چرا امیرمهدى ژوله 
ممنوع التصویر شد؟

حذف برنامه «نود» و عادلتند ژولــه پس از 
صداوسیما و رویکرد اینفردوسى پور از 
اما باید دیــد که آیا عاملسازمان است. 
این انتقادها بوده یا دالیلحــذف ژوله 
است؟دیگرى داشته 
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تیم فوتبال ذوب آهن در آخرین بــازى از مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا در کربال  میزبان النصر عربستان است.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آخرین هفته از مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا،  سه شنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 22 و 

30 دقیقه به مصاف النصر عربستان خواهد رفت.
ذوب آهن که با تساوى مقابل نماینده عراق در هفته پنجم مرحله 
گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا، صعودش به مرحله 
یک هشتم نهایى قطعى شــد، حاال براى تعیین سرگروهى در 
آخرین بازى از مرحله گروهى رقابت ها باید به مصاف تیم النصر 
عربستان برود، دیدارى که اگر با پیروزى ذوب آهن و یا تساوى 
دو تیم همراه شود، سبزپوشان اصفهانى را به عنوان صدرنشین 

گروه A راهى دور بعد خواهد کرد.
ذوب آهن در این فصــل از رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا 
موفق ترین نماینده ایران بوده و با کسب سه برد و دو مساوى از 
پنج بازى قبلى خود، با 11 امتیاز صدرنشین فعلى گروه A است. 
سبزپوشان اصفهانى در حالى به مصاف النصر خواهند رفت که 
2 امتیاز از این تیم فاصله بیشتر کسب کرده اند و یک تساوى نیز 

مى تواند آنها را به عنوان سرگروه راهى دور بعد کند.
بازى برگشــت ذوب آهن مقابل النصر بدون شک سخت ترین 
بازى سبزپوشان در مرحله گروهى اســت. آنها مقابل تیمى به 
میدان مى روند که هفته گذشته قهرمان لیگ حرفه اى عربستان 
شده و از نظر روحى و روانى در بهترین شرایط ممکن است. از 
طرف دیگر فاصله 2 امتیازى آنها با ذوب آهن و نیازشان به برد 
براى رسیدن به سرگروهى در کنار انگیزه باالى بازیکنان النصر 

براى جبران شکست بازى رفت، باعث مى شود تا با تمام توان به 
مصاف منصوریان و تیمش بیایند.

با این حال بازى هاى چند هفته اخیر ذوب آهن نشان داده است 
که شــاگردان منصوریان براى این دیدار، از آمادگى مطلوبى 
برخوردار بوده و از لحاظ روحى و روانى نیز در شرایط خوبى به 
ســر مى برند. برگ برنده ذوب آهن براى این مسابقه، آمادگى 
باالى خط دفاعى و رشــید مظاهرى، دروازه بان این تیم است 
که مى تواند نقطه اطمینــان خاطر منصوریان بــراى اجراى 

برنامه هایش باشد.
از طرف دیگر نظم تیمى مناســب، دوندگى بى امان و انگیزه 
باالى بازیکنان ســه فاکتور اصلى نمایش هاى خوب ذوبى ها 
در لیــگ قهرمانان بوده و همیــن عوامل مى توانــد در بازى 
امشب نیز براى شاگردان منصوریان راهگشا باشد. نقطه قوت 
ذوب آهن براى این بازى را مى تــوان دفاع تیمى منظم در کنار 
قدرت جنگندگى بازیکنان خط میانى این تیم دانست. شرایط 
سبزپوشــان در فاز هجومى نیز خوب بوده و حضور مطهرى و 
اوساگوآنا در کنار آمادگى باالى حسینى، نیک نفس و عباسى در 
دو جناح ذوب آهن، خط حمله این تیم را قوت بخشیده و زهردار 

کرده است.
ذوب آهن امشب باید به مصاف تیمى برود که ستاره هاى بزرگى 
را در ترکیب خود دارد و از خط حمله قوى  برخوردار است. النصر 
در این فصل بــا 69 گل زده صاحب برتریــن خط حمله لیگ 
حرفه اى عربســتان بوده و در 30 بازى، 22 برد، چهار مساوى 
و چهار باخت کســب کرده و با 70 امتیاز قهرمان این فصل از 

رقابت هاى لیگ حرفه اى عربستان شد. ســتاره اصلى النصر 
حمد عبدالرزاق مراکشى اســت که با 34 گل  زده نه تنها آقاى 
گل این فصل از رقابت هاى لیگ حرفه اى عربستان شد، بلکه 
رکوردشکنى کرده و بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر عربستان نیز 
محسوب مى شود. عبدالرزاق با 9 پاس گل برترین گلساز تیمش 

است و بدون شک مى تواند خط دفاعى ذوب آهن را آزار دهد.
این تیم در خط هافبک خود نیز صاحب چند بازیکن خطرناك 
است، جولیانو دى پائوال، هافبک هجومى النصر از مهره هاى 

کلیدى این تیم اســت و در فصل جارى هشت گل براى 
تیمش به ثمر رسانده و پنج پاس گل داده است، این بازیکن 

از قدرت شوت زنى باالیى برخوردار است و نقش مهمى در 
طراحى حمالت النصر دارد.

نقطه ضعف اصلى این تیم خط دفاعى آن اســت. النصرى ها 
در لیگ داخلى خود، در 30 بــازى، 27 گل دریافت کرده اند که 
نشــان از ضعف این تیم در فاز دفاعى داشته و بدون شک اگر 
ذوبى ها مقابل النصر با هوش عمل کــرده و قدر فرصت هاى 
ایجاد شده را بدانند، مى توانند از ضعف این تیم در خط دفاعى

بهره ببرند.
خط حمله زهردار النصر و میزبان بودن این تیم، موجب مى شود 
که منصوریان به احتمال زیاد، تیمش را با آرایش محتاطانه ترى 
راهى میدان کند. سبزپوشان تالش خواهند کرد که با تصاحب 
میانه میدان و پرس شدید، فرصت حمله را از النصرى ها بگیرند 

و در ضد حمالت به دروازه رقیب دست پیدا کنند.
شــاگردان منصوریان براى گرفتن نتیجه و مســجل کردن 

سرگروهى شان، باید باهوش باالیى عمل کنند و از کوچک ترین 
فرصت هاى به وجود آمده، نهایت بهره را ببرند. هافبک هاى 
ذوب آهن در این بازى وظیفه سنگینى بر دوش دارند. آنها باید با 
دوندگى باال ارتباط خط میانى و مهاجمان النصر را قطع کنند و 
در حمالت نیز به سرعت به مهاجم هاى خودى اضافه شوند تا 

شانس گلزنى را افزایش دهند.

آخرین جدال سبزپوشان در مرحله گروهى با قهرمان عربستان

سبزه به نـاز آمده

آنتونى استوکس، مهاجم ایرلندى تیم فوتبال تراکتورسازى 
پس از عملکرد پرنوســان در این تیم از جمع سرخپوشان 
تبریزى جدا خواهد شد و البته از چند باشگاه داخلى به عنوان 

مشتریان وى نام برده مى شود.
پس از اینکه مسعود شجاعى اخیراً با انتشار پستى در صفحه 

شخصى خود جدایى اش از جمع تراکتورسازان را اعالم 
کرد، از باشگاه تراکتورســازى خبر مى رسد که برخى 
بازیکنان این تیم هم به احتمــال فراوان طى چند روز 

آینده از جمع سرخپوشان تبریزى جدا خواهند شد.
در این شرایط به نظر مى رســد آنتونى استوکس، 
مهاجم ایرلندى تیم تراکتورسازى اولین بازیکنى 
اســت که باید جدایى او را از جمع سرخپوشــان 
تبریزى قطعى بدانیم. ایــن بازیکن که به طور 
قطع یکــى از بى انضباط ترین بازیکنان فصل 
هجدهم لیگ برتر به حســاب مى آید دیگر 
تمایلى به حضور در تبریز ندارد و از سوى دیگر 
باشگاه تراکتورسازى هم به دنبال جایگزین 
مناسب براى این بازیکن است. استوکس 

در حالى از باشــگاه تبریزى جدا خواهد 
شد که سه فصل دیگر از قرارداد این 
بازیکن باقى مانده اســت. گفته مى 

شود باشگاه هاى سپاهان و پرسپولیس 
نیم نگاهى براى مذاکره با این بازیکن دارند.

عالوه بر ایــن بازیکن، محمد طیبى، مدافــع باتجربه تیم 
تراکتورســازى هم دیگر بازیکنى اســت که بــه احتمال 
فراوان در روزهاى آینده از این تیم جدا خواهد شــد. در این 
شــرایط و با توجه به کمبود بازیکن در پست دفاع، باشگاه 

تراکتورسازى براى ُپر کردن جاى خالى طیبى، به دنبال 
جذب محمدحسین کنعانى زادگان، مدافع ملى پوش 

تیم ماشین سازى اســت. قطعاً  روزهاى آینده 
خبرهــاى مهمى در حــوزه نقل و 

انتقاالت در راه خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان شرایط 50 درصدى 
هواداران سپاهان و پرسپولیس در بازى نیمه 
نهایى جام حذفى را ناعادالنه خواند و تهدید 
کرد در صورتى  که این حق ســپاهان رعایت 
نشود سپاهان از جام حذفى کناره گیرى مى کند.

مســعود تابش در برنامه «ضربــه آزاد» در 
خصوص اختصاص 50 درصدى ورزشگاه به 
هواداران هر دو تیم گفت: در این مورد خاص 
بحث 50 درصد طى این چند روز مطرح شده 
و براى من بسیار عجیب است. اگر مى فرمایند 
در سال گذشــته تصویب شده چرا تاکنون به 
هیچ باشگاهى ابالغ نشده بود؛ حتى در جلسه 
شوراى تأمین آنها هم گفتند به هیئت فوتبال 

اطالع داده نشده است.
او افــزود: بحث 50 درصــد در فینال در یک 
شــهر بى طرف منطقى، معقول و عرف است. 
در فینال جام حذفى باشگاه هاى انگلیس هم 
این گونه شد بازى در شهر بى طرف و با رعایت 
اختصاص 50 درصدى به هــواداران دو تیم 
برگزار شد. در این مرحله این نوع سهمیه بندى 

درست نیست و من آن را نمى فهمم.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان تأکید کرد: اگر 
نص صریح قانون هم بود با توجه به شــرایط 
موجود باید تدابیر دیگرى در نظر مى گرفتند در 
صورتى که چنین نیست. در بازى روز 8 خرداد 
بر اساس جدول و شــرایط و آیین نامه بازى 
قبلى پرسپولیس در آزادى به میزبانى آنها بود 
و ما در کرمان مهمــان مس کرمان بودیم و بر 
اساس قانون در نیمه نهایى ما میزبان هستیم، 
پس شرایط میزبانى چه مى شود و این شرایط 

میزبانى نیست.
وى افزود: این بازى حســاس براى ما بسیار 
مهم است، براى همه اعضاى شوراى تأمین هم 
جاى تعجب است. طى روزهاى گذشته در این 
خصوص شهر و استان اصفهان ملتهب شده 
است. بسیارى از هواداران زنگ مى زنند و پیام 

مى دهند که چرا اعتراض نمى کنید.
او گفت: ما با توجه بــه اینکه در فرهنگ 
شاهین بزرگ شــدیم و وابسته به 
رنگ پیراهن و اســم نیستیم یاد 
گرفته ایــم از راه معقــول پیگیر 
این قضیه باشــیم. هواداران فکر 
مى کنند ما ساکت هســتیم و کارى نکرده ایم. 
در صورتى که به مراجع ذیصالح نامه نوشتیم 
و اعتراض خود را اعالم کرده ایم. مطمئناً پیگیر 

این قضیه هستیم و اهل جاروجنجال نیستیم.
تابش تأ کید کرد: اگر این گونه باشد ما از جام 
حذفى به نشانه اعتراض کناره گیرى مى کنیم. 
اگر با شرایط 50 درصدى باشد من نمى دانم 

چه کسى مى خواهد امنیت بازى را تأمین کند.

کمیته انضباطى رأى دستور موقت خود را در خصوص دیدار تیم هاى فوتبال بانوان شهردارى سیرجان و ذوب 
آهن اصفهان صادر کرد.

دیدار تیم هاى شهردارى سیرجان و ذوب آهن اصفهان در فوالدشــهر اصفهان برگزار شد و از سوى دنیا بندار، 
فاطمه عادلى و زهره کودایى، بازیکنان تیم ذوب آهن اصفهان و سارا ظهرابى نیا و ندا رضاپور (بازیکن) و مریم 

جهان نجاتى، سرمربى تیم شهردارى سیرجان تخلفاتى رخ داد.کمیته 
انضباطى اعالم کرد با توجه به اینکه تخلفات حادث شده با توجه 

به نوع آن، که عبارت از اهانت، رفتار غیر ورزشى، درگیرى و 
ضرب و شتم است، در خور صدور قرار دستور موقت است.
بر همین اساس به استناد ماده 100مقررات انضباطى و 
تا صدور رأى مقتضى، نفــرات فوق از حضور در تمامى 

مسابقات معلق و محروم اند.
نفرات فــوق روز یک شــنبه 12 خرداد مــاه در کمیته 

انضباطى باید حضور یابند و در خصوص اتفاقات پیش آمده 
توضیحاتى را ارائه کنند .

بعد از اینکه یحیى گل محمدى ســمت ســرمربیگرى تیم 
امید را نپذیرفت، حال فدراسیون فوتبال سخت به دنبال 

گزینه مورد عالقه خود اســت. امیــر قلعه نویى که 
پیش تر حضور در رأس کادر فنى تیم ملى را تجربه 

کرده بود.
امیر قلعه نویى بعد از نایب قهرمانى در لیگ برتر 

حاال تیمش را مهیاى بازى با پرسپولیس در مرحله 
نیمه نهایى جــام حذفى مى کند و طبیعى اســت او 

هم به واســطه عملکرد خوبى که در ســپاهان داشته 
همانند یحیى با پیشنهاد تمدید قرارداد از سوى باشگاه 

مواجه شــود و انتخاب بین تیم باشگاهى و تیم امید براى 
او هم خیلى ســخت نخواهد بود. به خصوص که پیشنهاد 

فدراسیون فوتبال و باشگاه سپاهان از نظر مالى تفاوت زیادى 
دارد. همانطور که یحیى گل محمدى براى تمدید قرارداد خود با 
باشگاه پدیده با پیشنهاد جالب توجهى روبه رو شد. پیشنهاد چند 
میلیاردى که مى توانست براى هر مربى اى وسوسه انگیز باشد.
شاید پاسخ امیر قلعه نویى به فدراسیون فوتبال هم مانند یحیى 
گل محمدى نه باشــد اما فدراســیون فوتبال مى خواهد همه 
راه ها را براى انتخاب یک مربى خوب براى تیم امید طى کند تا 
فردا جاى سرزنشــى باقى نماند. از آنجایى که قرار است با پایان 
بازى هاى جام حذفى تمرینات تیم امید آغاز شــود مذاکرات با 
گزینه هاى مدنظر به ســرعت در حال پیگیرى است تا در  نهایت 

سرمربى تیم امید معرفى شود.

مدیران باشگاه تراکتورســازى طى جلسه اى درباره 
وضعیت جورج لیکنز تصمیم خواهند گرفت.

اعضاى هیئت مدیره باشــگاه تراکتورسازى امروز سه 
شنبه در جلسه اى درباره وضعیت جورج لیکنز، سرمربى 
بلژیکى این تیم در لیگ هجدهم تصمیم گیرى خواهند 

کرد.
لیکنز چند روز گذشته به کشورش (بلژیک) بازگشت و 
طبق برنامه قرار است جلســه هیئت مدیره این باشگاه 
تبریزى امروز برگزار شود و اعضاى هیئت مدیره درباره 

ماندن یا جدایى این مربى بلژیکى تصمیم بگیرند.
از قرارداد لیکنز با تراکتورسازى یکسال دیگر باقى مانده 
است اما شنیده مى شود که مسئوالن این باشگاه تمایلى 
به همکارى با این مربى ندارند و بــه دنبال راهى براى 

فسخ قرارداد وى هستند.
طبق اعالم عباس الیاسى، رئیس هیئت مدیره باشگاه 
تراکتورسازى یک گروه کارشناســى از سوى زنوزى،  
مالک باشگاه تشکیل شده است تا به صورت حرفه اى  
شرایط را بررسى کنند تا درباره سرمربى براى فصل آینده 

تصمیم گیرى شود.

مهدى رجب زاده، کاپیتان پیشین تیم ذوب آهن اصفهان در خصوص 
نتایج ذوب آهن در لیگ هجدهم گفت: هنگامــى که امید نمازى 
سرمربیگرى تیم ذوب آهن را بر عهده داشت خیلى خوب 
بازى مى کردیــم اما داورى هاى ضعیف باعث شــد 
تا نتوانیم نتایج مدنظر را کســب کنیم. البته انجام 
بازى هاى پلــى آف لیگ قهرمانان آســیا به این 
تیم خیلى کمک کرد تا رفته  رفته شــرایطش 
بهتر شــود هر چند که مى توانســت در لیگ 
از لحــاظ امتیازى نتیجه بهتــرى بگیرد و 
جایگاه باالترى را هم به دســت بیاورد. 
منصوریان هم تمام تالشش را کرد تا 
این تیم موفق شود، اما حواشى داخل 

باشــگاه موجب این 

شد تا ذوب آهن با حاشیه هایى مواجه شود.
 رجب زاده در خصوص اینکه چه دالیلى باعث شد تا نمازى از سرمربیگرى 
تیم ذوب آهن اخراج شــود، گفت: از نظر فوتبالى خــوب بودیم و حتى در 
ایجاد موقعیت هم در شرایط بسیار قابل قبولى قرار داشتیم اما داورى هاى 
ضعیف براى ما دردسرساز شد. بیشتر کارشناسان اعتقاد داشتند زمانى که 
ما هدایت ذوب آهن را بر عهده داشتیم بین پنج شش پنالتى براى ما گرفته 
نشد. حواشى چند بازیکن هم در ابتداى فصل باعث شد تا به مشکل بخوریم 
و تمرکز نمازى از بین برود. همچنین اختالفات بین نمازى و مســئوالن 
باشگاه ذوب آهن از دیگر دالیلى بود که نگذاشت به نتایجى که مى خواهیم 

دست یابیم.
کاپیتان پیشین تیم ذوب آهن در خصوص اینکه آیا پیشنهاد مربیگرى دارد یا 
خیر، تصریح کرد: با شروع لیگ جدید به فوتبال برمى گردم. مذاکراتى را با دو 

باشگاه انجام داده ام، ولى فعالً  چیزى قطعى نیست.

آگهى مناقصه

على  اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر

چاپ اول

موضوع مناقصه:
1- خرید آسفالت و ماسه آسفالت

- مبلغ اولیه اعتبار: 10،000،000،000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500،000،000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات دولتى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

98/3/20

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ســاعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 
98/3/21

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 98/4/1
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل 

تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

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

م الف: 475364

 ایرلندى تیم فوتبال تراکتورسازى
ن در این تیم از جمع سرخپوشان

از چند باشگاه داخلى به عنوان  لبته
شود.

عى اخیراً با انتشار پستى در صفحه 
را اعالم ز جمع تراکتورسازان
ـازى خبر مى رسد که برخى 
تمــال فراوان طى چند روز 

بریزى جدا خواهند شد.
رســد آنتونى استوکس، 
ورسازى اولین بازیکنى 
 از جمع سرخپوشــان
ن بازیکن که به طور
ین بازیکنانفصل 
مى آید دیگر  ـاب
رد و از سوى دیگر
 دنبال جایگزین
ست. استوکس 

 جدا خواهد 
رداد این

گفته مى 
پرسپولیس

ن بازیکن دارند.
تیم د طیبى، مدافــع باتجربه

یکنى اســت که بــه احتمال 
ن تیم جدا خواهد شــد. در این

ازیکن در پست دفاع، باشگاه 
جاىخالى طیبى، به دنبال 

گان، مدافع ملى پوش
عًا  روزهاى آینده 

 نقل و

این گونه
اختصاص
برگزار ش
درست نی

مدیرعامل
نص صری
موجود بای
صورتى که
بر اساس
قبلى پرسپ
ما در کرم و
اساس قانو
پسشرایط
میزبانى نیس

وى افزود:
مهم است،
جاى تعجب
خصوص ش
است. بسیا
مىدهند که
گفت او
ش

ای
مى کنند ما س
صورتى که در
و اعتراض خو
این قضیه هس
ک تابش تأ کید
حذفىبه نشا
اگر با شرایط
چه کسى مى خ

استوکس در رادار 
سپاهان و پرسپولیس

سعید نظرى

تابش:قرار دستور موقت براى دختران کتک کار!
هواداران فکر مى کنند 

ما ساکت هستیم

مهدى رجب زاده: به فوتبال بر مى گردم
ممهدى رجب زاده، کاپیتان پیشین تیم ذوب آه
تانتنتاتنتننتانتاتانتنتنتانننتانتانتانتایجیجیجیجییییجیجیییجیییجیجیج ذوب آهن در لیگ هجدهم گفت: هن
ع سرمربیگرى تیم ذوب آهن را بر
بازىمى کردیــم اما داورى ه
تا نتوانیم نتایج مدنظر را کس
بازى هاى پلــى آف لیگ
خیلى کمک کرد تا تیم
بهتر شــود هر چند ک
از لحــاظ امتیازى
ججایگاه باالترى
منصوریان هم
موفق اینت

مهدى رج

لیکنز را امـــروز
 کله مى کنند؟!

محمد مؤمنى

قلعه نویى
 از مسیر امید خارج مى شود

مت ســرمربیگرى تیم 
بال سخت به دنبال 

ر قلعه نویى که 
ملى را تجربه 

در لیگ برتر 
س در مرحله 

بیعى اســت او 
 ســپاهان داشته 

اد از سوى باشگاه 
اهى و تیم امید براى 

خصوص که پیشنهاد 
ز نظر مالى تفاوت زیادى 
 براى تمدید قرارداد خود با 
 روبه رو شد. پیشنهاد چند 
بى اى وسوسه انگیز باشد.

ن فوتبال هم مانند یحیى 
ن فوتبال مى خواهد همه 
ب براى تیم امید طى کند تا 
جایى که قرار است با پایان 
مید آغاز شــود مذاکرات با 
ل پیگیرى است تا در  نهایت 

مدیران باشگاه
وضعیت جورج لی
اعضاى هیئت م
شنبه در جلسه اى
بلژیکى این تیم

کرد.
لیکنز چند روز گ
طبق برنامه قرار
تبریزى امروز بر
ماندن یا جدایىا
ب از قرارداد لیکنز
است اما شنیده م

به همکارى با این
فسخ قرارداد وى

طبق اعالم عباس
تراکتورسازى یک
مالک باشگاه تش
شرایط را بررسى
تصمیم گیرى ش

قشود، اما حواشى داخل 
موجب این 

خیر، تصریح کرد: با شروع لیگ جدی
باشگاه انجام داده ام، ولى فعالً  چیزى

این تیم موفق
باشــگاه م

لیکن
 کل

محمد مؤمنى

رج مى شود
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مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت کمیته 
امداد امام خمینى(ره) اصفهان با بیان اینکه در سال 97 
بیش از 50 میلیارد تومان وام قرض الحسنه به مددجویان 
تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است، گفت: 11 هزار 
و 28 خانوار نیازمند از این تســهیالت در زمینه مسکن، 

اشتغال و کارگشایى بهره مند شدند.
سید مجتبى حجازى بیشــترین تعداد وام پرداخت شده 
توســط این صندوق را در زمینه کارگشایى اعالم کرد و 
گفت: این وام براى بر طرف ســاختن برخى از گره هاى 
موجود در زندگى مددجویان برنامه ریزى شده و در سال 
گذشته، 8948 خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان 

چنین تسهیالتى دریافت کردند. وى به پرداخت 16 میلیارد 
تومان تسهیالت در زمینه اشتغالزایى به مددجویان اشاره 
کرد و گفت: با پرداخت این تسهیالت زمینه خودکفایى و 

توانمندى اقتصادى 1023 خانوار فراهم شده است.
مدیر امور شــعب صندوق قرض الحســنه امداد والیت 
اصفهان ایــن صنــدوق را بــازوى توانمنــدى براى 
خدمت رســانى بــه نیازمنــدان معرفى کــرد و گفت: 
فعالیت هاى این صندوق تحت نظر کمیته امداد اصفهان 
است و این مسئله باعث شــده که پرداخت تسهیالت به 
مددجویان و نیازمندان در مقایسه با سایر بانک ها ساده تر، 

سریع تر و کم هزینه تر انجام شود.

شهردار اصفهان در نخستین جلسه شوراى عالى برنامه 
ریزى ســى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان اصفهان اظهــار کرد: تأکید بر نام 
اصفهان براى برگزارى این جشنواره، صرفاً تأکید بر یک 
محدوده جغرافیایى نیست بلکه اصفهان بخشى از برند 
این جشنواره است، در عین حال الزم است این رویداد 
مهم بین المللى بتواند در عرصه جهانى بیش از گذشته 

عرض اندام کند و به اصفهان محدود نشود.  
قدرت ا... نوروزى تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص 
به وجود آمده براى کشور در فضاى بین المللى، جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان در اصفهان باید به یک فرصت 

طالیى تبدیل شود. 
وى با بیان اینکه باید حس برگزارى رویداد جشــنواره 
فیلم کودك و نوجوان در اصفهان ایجاد شــود، اضافه 
کرد: این موضوع بسیار مهمى است زیرا گاهى اوقات 
رویدادى در شهر اتفاق مى افتد اما حس شوق انگیز را 
در میان شــهروندان ایجاد نمى کند، شور و حسى که 
جشنواره در شــهر ایجاد مى کند بسیار مهم است باید 
شرایط براى هر مهمان خارجى یا داخلى که از فرودگاه 
وارد اصفهان مى شــود به گونه اى فراهم شــود که 
برگزارى این رویداد بین المللى را در نقاط مختلف سطح 

شهر به شکلى ملموس ببیند. 

پرداخت 11 هزار وام
 قرض الحسنه به نیازمندان

اصفهان برند جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان است

شرط تحقق و رونق تولید
مدیر کل فنی و حرفه اي اسـتان اصفهان بیان کرد: 
سیسـتم صالحیت حرفه اي می تواند با نیازسـنجی 
دقیق، مشاغل موجود را شناسایی کرده و با احصاى 
مشاغل براساس ویژگی هاي کارخانه ها، شایستگی 
شـغلی (جسـمی، رفتاري و مهارتی) را تعریف کند و 
پس از آن استانداردهاي آموزشی تدوین و بر اساس 
استانداردها، آزمون صالحیت حرفه اي تعریف شود 
که این گام مؤثـري در جهت تحقق و رونق تولیدات 

است. 
آرش اخوان اظهار کرد: باید ضعف ها را کاهش دهیم 
تا به یک مـدل و الگوي مناسـبی در صنعت و صنف 
برسـیم و موجبات ارتقاى  چرخ صنعت را در استان و 

کشور فراهم کنیم. 

معرفى سرپرست هالل احمر 
نایین

سرپرسـت معاونت امور داوطلبان هالل احمر استان 
اصفهان در مراسـم معارفه سرپرسـت جمعیت هالل 
احمر شهرستان نایین با اشاره به ظرفیت هاى باالى 
جمعیت هالل احمر در حوزه فعالیت هاى بشردوستانه 
گفت: زمانى که همه از خطر مى گریزند این امدادگران 
هسـتند که با جان و دل به سـمت خطر مى شـتابند. 
على محمد هاشـمى افزود: کسـانى که مـى خواهند 
در راستاى اهداف انسان دوستانه و خدمات داوطلبانه 
قدم بردارند مـى توانند به این هدف خـود در جمعیت 

هالل احمر برسند.

خبر

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

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023001152 مورخ 97/12/28 آقاى محمدرسول 
کاظمى به شماره شناسنامه 42818 کدملى 1280316926 صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 7/97 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5414- اصلى واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف غالمحسین سلیمانى واگذار  گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 /1398/02 م 

الف: 454507 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/279
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 972701- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  972701 
اجرائى موضوع علیه اکبر وقفچى و له حمیدرضا امینى حسین آبادى در تاریخ 1398/03/27 به 
منظور فروش 6/04 حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه مشاع شش دانگ پالك ثبتى 22/456 
( 36حبه مشاع ســهم 3 دانگ محکوم علیه ) یک باب ساختمان تجارى 85/40 مترمربع عرصه 
و 350 متر مربع اعیانى در چهارطبقه زیرزمین ، همکف ، اول با اســکلت بتن و طبقه دوم سقف 
شیروانى داراى انشعاب آب و برق و گاز و طبقه همکف این ساختمان مغازه تجارى و بقیه کارگاه 
انبارى مى باشد ملکى آقاى اکبر وقفچى واقع در کلیشاد خیابان شهید مطهرى روبروى بانک ملى 
نبش کوچه بهدارى مغازه شیرینى فروشى بى بى گل که داراى سابقه ثبتى به شماره 22/456 مى 
باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/007/471/000 ریال 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. ضمناً کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  واریز 
و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  

م/الف : 468637 دادورز اجراى احکام حقوقى فالورجان  2/492
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 971200- اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971200 
اجرائى موضوع علیه خانم مهرى کاشانى و له خانم اعظم مختارى در تاریخ 1398/03/21 به منظور 
فروش 59/54 حبه از 72 حبه از 6 دانگ یک واحد سوله بمساحت 200 مترمربع باقدمت حدود 15 
سال داراى ساختمان دوطبقه داخل سوله بمســاحت 48 مترمربع واقع در قهدریجان انتهاى بلوار 
طالقانى - جاده قهدریجان سلطان آباد - شهرك ســامان دهى کارگاههاى شهرى پالك 54 به 
شماره واگذارى 1546 مورخ 1382/08/19 فاقد سابقه ثبتى و متعلق به حق غیر نمى باشد  از ساعت 
10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/549/303/251 ریال 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 شــده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290288005  ایداع و درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت 
پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد 

ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 470586 اجراى احکام مدنى فالورجان  2/493
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 1940 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 

بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره    اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 
98/03/23 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشار: 98/02/31 - 468628/م الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت 2/503

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 832 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره    اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 98/03/23 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/02/31 

- 468633/م الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  2/504                     
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک و خسارات دادرسى به 
طرفیت خوانده صادق جوالئى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 98/90 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/4/4 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 445393/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 2/505

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک و خسارات دادرسى به 
طرفیت خوانده فاضل شعبانى باغى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 98/88 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/4 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 445396/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 2/506

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان مائده شریفیانا دادخواستى به خواسته الزام خوانده به انتقال سند خودرو جى لى  به طرفیت 
خوانده 1- امین عبدالهى 2-شــهرام گرمه 3-صغرى صفرى به شوراى حل اختالف شعبه دوم 
حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 165/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/4/23 ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 470431/ م الف شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 2/507

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان محمدرضا حجتى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه وجه به طرفیت خوانده 
معصومه حسین خانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1229/97ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/9 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. - جهت رسیدگى جلسه استماع شهادت شهود مى باشد 470433/ م الف شعبه 2 

شوراى حل اختالف نجف آباد 2/508
اخطار اجرایى

 شماره 981/97 به موجب راى شــماره 1229 تاریخ 97/10/16 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محســن قریشى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت اصل خواسته به میزان چهار میلیون و هفتصد و شصت و چهار 
هزار تومان و پرداخت هزینه دادرسى به میزان یکصدو هشتاد هزار تومان و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان دادخواست مورخ 97/8/7 الى اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 238/200 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: محمد فاضل 
با وکالت خانم فاطمه انتشارى به نشانى: نجف آباد شهرك صنعتى نجف آباد-خ شیخ بهائى فرعى 
8 پالك 15 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 470434/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد 2/509
اخطار اجرایى

شماره 728/95 به موجب راى شماره 597 تاریخ 96/9/29 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف 
شهرستان دهق که قطعیت یافته است. محکوم علیه شــهرام احمدى پیغمبرى نام پدر ذبیح اهللا 
به نشانى مجهول المکان شماره موبایل 09122835477 محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه برمبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط 
واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له اجائى به انضمام نیم عشر اجرائى. محکوم له: قدرت اهللا 
حجارى نام پدر حسنعلى  به نشانى: دهق شهرك طالقانى بلوار شهید بهشتى کوچه سعادت ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 470415/م الف-شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت 2/510

اخطار اجرایى
 شماره 1307/97 به موجب راى شماره 1307/97 تاریخ 97/12/6 حوزه 5 امیر آباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه جعفر جعفرزاد گلو به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ دویست و هشت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه چک شماره ى 
667874 به مورخ 92/11/5 به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان و چک شماره ى 667873 
به مورخ 92/8/5 به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.

محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 470582/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد 2/511

ابالغ راى
راى شورا-  دادنامه شــوراى حل اختالف امیر آباد کالسه پرونده 1492/97- دادنامه 136/98-

98/2/16 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد  شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: مجتبى سفرى وکیل خواهان: مجتبى حقیقى  نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
دفتر وکالت خواندگان: 1-نعمت اله چمن سرا2-امید بران نشانى: 1 و 2مجهول المکان،به خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت 1- نعمت 
اله چمن سرا2- امید بران با موضوع مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار 
تومان به شماره 1-743570-2-743571-3-743573 و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
به انضمام هزینه هاى دادرسى ، نظر به بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه 
خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى 
الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى  لذا دعوى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 
198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و نه هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید97/2/25-97/3/25-97/5/25 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.470583/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه پنجم 2/512
حصروراثت

 مهدى زمانى قلعه شاهى  داراى شناسنامه شــماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 309/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواهر زمانى 
قلعه شاهى بشناسنامه497 در تاریخ 97/4/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. صدیقه زمانى قلعه شاهى  ش ش 635 ، 2. مهدى زمانى 
قلعه شاهى  ش ش 16 ، 3. بتول زمانى قلعه شــاهى  ش ش 35 ، 4. عفت زمانى قلعه شاهى  ش 
ش 38 (فرزندان متوفى)، 5. جعفر زمانى قلعه شاهى  ش ش 147 ( همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 470887/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 2/513
مزایده (دستور فروش)

 شماره پرونده 9409983730401181- شماره بایگانى 980146 بنا به درخواست خواهان آقاى 
مهدى نورالهى نجف آبادى به فروش تمامت شش دانگ ملک به شماره 5/687 واقع در قطعه 4 
نجف آباد طى دستور فروش صادره از شعبه چهارم حقوقى ملک فوق مورد ارزیابى توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى  آقاى محمد على معین قرار گرفت که موضوع مزایده مى باشد شش دانگ 
یکباب منزل مسکونى واقع در امیر آباد خیابان شــهید مطهرى شمالى نبش بن بست فرزانگان 
جنب آزمایشگاه شرق پالك 18 کد پستى 98381-85139 عرصه منزل مذکور 9/213 متر مربع 
و اعیانى آن در طبقه همکف با زیر بناى 3/102 متر مربع با سقف آهن و آجر نماى داخلى سنگ و 
گچ و نقاشى کف موزائیک دربهاى داخلى چوبى و دربهاى جنوبى فلزى دیوار حیاط آجرنما اجرا 
شده است با توجه به موارد فوق ارزش شش دانگ منزل مذکور با 23 متر مربع انبارى جنوب منزل و 
انشعابات جمعا به مبلغ 1850000000 ریال برآورد گردید.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 1398/03/28 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 470992/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 2/514

«اینکه تعداد اندکى از رســانه ها با نگرش خاصى به دنبال خبرى باشند که 
جامعه را ملتهب مى کند و در این شرایط تحریم و جنگ اقتصادى، فقط نیمه 
خالى لیوان را ببینند و با انگشت گذاشتن روى تنگناها و برجسته کردن چند 

خبر، مردم را مأیوس کنند مطلوب نیست.» 
اســتاندار اصفهــان در چهاردهمیــن جشــنواره انجمن فرهنگــى روابط 
عمومى هاى استان اصفهان که در تاالر همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان با حضور مسئوالن و جمع کثیرى از مدیران روابط 
عمومى دستگاه هاى اجرایى و اصحاب رسانه برگزار شده بود با بیان این مطلب 
گفت: جامعه امروز نیاز به نشاط در ابعاد مختلف دارد که باید به آن پرداخته شود.

عباس رضایى اظهار کرد: دادن نشــاط و امید و مطرح کردن واقعیت ها در 
کنار تحلیل صحیح، یکى از وظایفى است که مى تواند ما را به مسیر درست 
هدایت کند که اگر در این راستا اقدام نکنیم به اعتقاد من خسران کرده ایم. وى 
بر تقویت روابط عمومى ها و تجهیز امکانات الزم براى جهت دهى صحیح 
تأکید کرد و افزود: معموًال در تعریف روابط عمومى، آن را پل ارتباطى مردم و 
مسئوالن مى دانند ولى معتقدم جایگاه روابط عمومى بیش از یک پل ارتباطى 
است و مى تواند جهت دهنده باشد و مى تواند بسیارى از مشکالت دستگاه ها 

با جامعه را حل و فصل کند که این امر عواملى دارد.
رضایى گفت: امروز روابط عمومى یک دانش روز و علمى است که با سرعت 
زیادى در حال حرکت است که اگر به روابط عمومى سنتى بسنده شود، قطعاً از 

قافله علم روابط عمومى که در حال رشد است عقب مانده و باخته ایم.
استاندار در ادامه عنوان کرد: یک مدیر یا مسئول روابط عمومى و همکارانش 
نباید بخشى نگر باشند و باید توسعه همه جانبه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى 

و... را در رأس کار خود قرار دهند.
■■■

رئیس مرکز ملى فضاى مجازى ایران و دبیر شــوراى عالى فضاى مجازى 

کشور که مهمان ویژه این جشنواره بود نیز گفت: در چند دهه اخیر شاهد سه 
روند مزیت تکنولوژى شامل دوره الکترونیکى شدن، دیجیتال و امروز فضاى 
مجازى هســتیم. در دوره دیجیتالى که ما هنوز در این دوره هستیم ابزارها 
دیجیتال شدند و دوره فضاى مجازى شامل خصوصیتى مانند اجتماعى شدن 

در همه حوزه ها از جمله روابط عمومى هاست.
ابو الحسن فیروزآبادى با بیان اینکه امروز بیش از 3/5 میلیارد نفر مى توانند 
در شبکه اینترنت تولید محتوا کنند، افزود: هر کس، هر جا و هر زمان در طول 
شبانه روز مى تواند دسترسى به اطالعات و اخبار داشته باشد و در این میان 
روابط عمومى ها با واکنش گرى جدید روبه رو هستند و شرح وظایف آنان با 
گذشته تفاوت دارد. وى بر پاسخگویى روابط عمومى ها در طول شبانه روز 

تأکید کرد و گفت: امروز اخبارى که تهیه و انعکاس مى یابد و در فضاى مجازى 
گسترش مى یابد لزوم پاسخگویى روابط عمومى ها در طول شبانه روز را یادآور 
مى شود که اگر اینگونه نباشد بازى را باخته ایم و سیاه نمایى صورت گرفته که 

زاده جهل تولید کننده یا خواننده یک خبر و یا نارسایى ابزار تولید خبر است.
دبیر شوراى عالى فضاى مجازى کشور اظهار کرد: اگر به اخبار جعلى پاسخ 
داده نشود مى تواند به بحران نسلى، ناامیدى و یأس مبدل شود و ما باید روابط 

عمومى متناسب با تحوالت روز داشته باشیم.
فیروزآبادى افزود: اگر روابط عمومى در ساختار سازمانى در سازمان ها به عنوان 
زایده به مدیران وصل و در حقیقت ُمبلّغ رئیس باشند این یک عقب ماندگى 

است که باید براى آن تدبیر شود.

■■■
مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این جشنواره، 
به بخشى از چالش هاى روابط عمومى هاى استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
ما در بخش روابط عمومى امروز با چهار چالش ساختار، آموزش، نیروى انسانى 

و تخصص حرفه اى مواجه هستیم.
سید اکبر بنى طبا افزود: اگر در یک سازمان، مدیر به روابط عمومى توجه نداشته 
باشد به خود مدیر سازمان لطمه وارد مى شود. این در حالى است که آموزش، 
امرى بدیهى است و مدیران روابط عمومى باید به دانش روز مجهز شوند و از 
نیروى انسانى داراى تخصص بهره گیرند. وى به هماهنگى بیشتر و انسجام 
بین روابط عمومى ها تأکید کرد و گفت: باید ضعف هاى نرم افزارى و سخت 

افزارى در ساختار سازمان هاى دولتى و غیر دولتى از بین برود.
■■■

عمادى، مدیر روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان هم فرصت را 
مغتنم شمرده و از بخش فرهنگى انجمن روابط عمومى هاى استان اصفهان، 
مدیران و مسئوالن دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان که با حضور و کمک 

به سیل زدگان در استان هاى مختلف، تالش کردند، قدردانى کرد.
در چهاردهمین جشنواره انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان اصفهان، 
استاندار اصفهان به عضویت افتخارى انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى 
استان اصفهان درآمد و از خدمات حجت ا... غالمى، معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى و قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان و... به پاس حضور 
گسترده و کمک به سیل زدگان اخیر در استان هاى مختلف قدردانى و لوح 

تقدیر به آنان اهدا شد.
همچنین از سید محمد صادق ابطحى و اصغر رفیعایى دو پیشکسوت روابط 
عمومى استان تجلیل شد و لوح روابط عمومى سرآمد در چهاردهمین جشنواره 
انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان اصفهان به روابط عمومى هاى 

برتر اهدا و از سرود روابط عمومى رونمایى شد و این سرود به اجرا در آمد.

استاندار اصفهان در جشنواره انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان اصفهان:

رسانه ها نباید مردم را نا امید کنند
ساسان اکبرزاده
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آگهى تغییرات
شــرکت آرد آذین نشاسته ســهامى خاص به شماره ثبت 
16536 و شناســه ملــى 10260374706 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1397/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى عبدالصمد 
جعفرپیشــه فرد به شــماره ملى 1286549132، آقاى 
مرتضى جعفرپیشه فرد به شــماره ملى 1281786098 و 
آقاى مجتبى جعفرپیشه فرد به شماره ملى 1281830542 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(471103)

آگهى تغییرات
شــرکت آرد آذین نشاســته سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 16536 و شناســه ملى 
10260374706 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/08/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - آقاى عبدالصمد جعفرپیشه 
فرد به شماره ملى 1286549132 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقاى مرتضى 
جعفرپیشه فرد به شماره ملى 1281786098 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقاى مجتبى 
جعفرپیشه فرد به شماره ملى 1281830542 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر است. - ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (471104)

آگهى تغییرات
شرکت اطلس جامه آریا سهامى خاص به شماره ثبت 55318 
و شناسه ملى 14005475547 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مینا معتمدى به شماره ملى 6 128804094 به سمت بازرس 
اصلى , مهناز ادهم. به شماره ملى 1280391261 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهى به ســال96 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (471280)

پژوهشگران آمریکایى در بررسى جدیدى دریافتند 
کودکانى که باترى دکمــه اى مى بلعند، در معرض 

آسیب شدید معده قرار دارند.
بلعیدن باترى هاى دکمه اى توسط کودکان، مى تواند 
به غشاى مخاطى معده آنها آسیب برساند؛ در نتیجه 
حتى اگر نشانه هاى خطرناکى در کودك دیده نشود 
و باترى بدون خطر از مرى عبور کند، پزشکان باید 

فوراً آن را خارج کنند.
«راچا خلف»، پژوهشگر ارشــد این پروژه گفت: ما 
مى دانیم حتى بدون وجود نشانه هاى خطرناك نیز 
امکان آسیب رسیدن وجود دارد. ورود باترى به معده 
مى تواند به آسیب هایى از جمله سوراخ شدن دیواره 
معده منجر شود؛ در نتیجه پزشکان باید باترى را به 
سرعت خارج کنند تا نتواند از دستگاه گوارش عبور 
کند. وى ادامه داد: ما موارد بســیارى از آسیب هاى 
ناشى از باترى دکمه اى را دیده ایم. این باترى ها، در 
اسباب بازى ها، کنترل ها و ابزارى از این دست به کار 

مى روند؛ در نتیجه همه جا وجود دارند.
خلف  افزود: ما در 60 مورد از موارد تحت بررســى، 
آسیب هاى شدید به غشاى مخاطى معده را مشاهده 
کردیم که نشانه آشکارى در فرد به جا نگذاشته بودند. 
این موضوع نشان مى دهد که پزشکان و والدین نباید 
منتظر بروز نشــانه خاصى بمانند و باید به سرعت 
نســبت به خارج کردن باترى اقــدام کنند. این کار 
مى تواند نیاز به مراجعه مکــرر به بخش اورژانس و 

عکسبردارى هاى پى در پى را کاهش دهد.

همه ما نگران سالمت آدم هاى اطرافمان هستیم، 
روز امتحان قلبمان تندتر مى زنــد و بعد از تصادِف 
اتومبیلمان با خــودروى دیگر، ســرگیجه و افت 
فشارخون سراغمان مى آید. اما اگر با هر بهانه ساده اى 
اضطراب شدید سر تا پایتان را فرا مى گیرد و در زندگى 
طبیعى تان اختالل ایجاد مى کند، بهتر است وضعیت 
جسمى و روانى تان را زیر نظر یک متخصص بررسى 
کنید. شاید کمبود این ویتامین ها در بدنتان، شما را 

بیش از اندازه با اضطراب درگیر کرده است.
A ویتامین

برخى تحقیقات کمبود سطح ویتامین A یا بتاکاروتن را 
در افراد مضطرب ثابت کرده اند. به گفته این محققان، 
مصرف میزان کافى این ویتامین، ممکن اســت به 
کاهش اضطراب افراد منجر شود. اما یادتان نرود که 
بدن به میزان خاصى ویتامین A نیاز دارد و زیاده روى 
در دریافت این ویتامین، به اندازه کمبود آن خطرناك 

است.
B ویتامین

ویتامین هاى گروه B نقش مهمى در حفظ سالمت 
روان بازى مى کند. اگر سطح این ویتامین ها در بدنتان 
پایین باشد، بیشتر دچار اضطراب و افسردگى مى شوید. 
 B محققان مى گویند دریافت میزان کافى ویتامین

عالیم سندرم پیش قاعدگى را هم کاهش مى دهد.
D ویتامین

هیچ متخصصى تردیــدى در وابســتگى روان به 
ویتامین D ندارد. با توجه به بررسى هاى انجام شده، 
کمبود این ویتامین نه تنها پوکى استخوان و ضعف 
عضالنى مى آورد، بلکه سالمت روان را هم تهدید 
مى کند. به گفته محققان، کمبود ویتامین D مى تواند 

فرد را به اضطراب مزمن و افسردگى دچار کند.
اسیدهاى چرب امگا3

محققان مى گوینــد، رعایت رژیم غذایى ســالم و 
کامل، به کاهش اضطراب و دیگر اختالالت روانى 
کمک مى کنــد. از نظر آنها مصــرف میزان کافى 
غذاهاى دریایى، اضافه کردن روغن زیتون به غذا یا 
کمک گرفتن از مکمل هاى امــگا3، به پایین آمدن 

سطح اضطراب کمک مى کند.

محققان آمریکایى تحقیقات متعددى راجع به خواب 
انجام داده اند تا علت اینکه چرا بعضى از خواب هاى 
ما از یادمان مى رود و برخى دیگر در ذهن مى ماند را 

بررسى کنند.
اصوًال فرایند خواب دیدن در مرحله اى از خواب به نام 
«خواب همراه با حرکات سریع چشم» اتفاق مى افتد. 
در این مرحله بدن در حالت خواب عمیق به سر مى برد 

ولى واکنش مغز در حالت بیدارى است.
«سوســانا مارتینز» محقق دانشگاه ایالتى نیویورك 
اظهار کرد، همه ما هر شــب خــواب مى بینیم ولى 
افرادى که خواب خود را به یاد مى آورند، بیشتر ممکن 
اســت طى حالت «خواب همراه با حرکات ســریع 
چشم» بیدار شوند. ما در این مرحله از خواب، داستان 
یک اتفاق را خواب مى بینیم. اگر در وسط شب خواب 
ببینیم و سپس بدون اینکه بیدار شویم مراحل دیگر 

خواب را تجربه کنیم، این خواب ها از دسترسى ذهن 
ما خارج مى شوند.

عامل دیگر، محتواى خواب است. «دیردرى بارت» 
استادیار دانشکده پزشکى دانشــگاه «هاروارد» در 
یک مطالعه دیگر گفته بــود که زمانى که محتویات 
خواب هاى ما بى اساس و مفهوم باشد، به سختى پس 
از بیدار شــدن به یاد مى آیند. این در حالى است که 
خواب هایى که ساختارى واضح و مشخص دارند، با 

احتمال بیشترى در ذهن حفظ مى شوند.
بــارت همچنین افــزود، زمانى که از خــواب بیدار 
مى شویم، مغز تنها برخى از ساختارها را فعال مى کند.

یکــى از مطالعاتــى کــه در ســال 2011 در این 
زمینه انجام شــد نشــان داد که بخشــى از مغز به 
نام «هیپوکمپــوس» که براى انتقــال اطالعات از 
حافظه کوتاه مدت به بلند مدت ضرورى اســت، از 

آخرین بخش هایى از مغز است که به خواب مى رود. 
همچنین دیر هم از خواب بیدار مى شود.

«توماس آندریلون»، محقق عصب شناسى دانشگاه 
«مانش» در پژوهشى دیگر اظهار کرد، زمانى که ما با 
یک خواب در حافظه کوتاه مدتمان بیدار مى شویم، تا 
وقتى که «هیپوکمپوس» از خواب بیدار نشده باشد، 

مغز قادر نیست که آن خواب را به ذهن بسپارد.
«رابرت استیکگلد»، یک پژوهشگر خواب از دانشکده 
پزشکى دانشگاه هاروارد در این رابطه توضیح داده که 
روزمرگى صبحگاهى باعث مى شود که خواب هاى ما 

کم کم از ذهنمان ناپدید شوند.
وى افزود، اگر کسى مى خواهد که پس از بیدار شدن 
محتواى خواب خود را به خاطر داشته باشد، باید کمى 
پس از بیدار شدن همچنان در رخت  خواب خود دراز 

بکشد و چشمان خود را براى مدتى کوتاه باز نکند.

چرا خواب هایى که مى بینیم از 
یادمان مى رود؟

افزایش وزن و بیمارى هایى مانند دیابت و بیمارى 
قلبى، به طور مستقیم با مقدار و نوع غذایى که مصرف 
مى کنیم، مرتبط است اما از شواهد اینطور بر مى آید 
که زمانبندى خوردن مواد غذایى نیز اهمیت زیادى 
دارد. به عبارتى هم مقدار خوردن و هم زمان آن مهم 
است. پزشکان چین باســتان باور داشتند که انرژى 
به صورت موازى با حرکت خورشــید پیرامون بدن 
جریان مى یابد و وعده هــاى غذایى ما باید بر همین 

مبنا زمانبندى شوند:
7 تا 9 صبح، زمان شــکم بود، وقتى که بزرگ ترین 

وعده روزانه باید مصرف شود. آنان باور داشتند که 
شام، باید سبک باشد و بین ساعت 5 تا 7 بعدازظهر 

صرف شــود یعنى زمانى که عملکرد کلیه مســلط 
مى شود. یافته ها نشــان مى دهد  اغلب برنامه هاى 
کاهش وزن، حــول کاهش کلى کالــرى مصرفى 
تنظیم شــده اند؛ اما آیا زمانبندى نیز به نوبه خود بر 
فواید حاصل مؤثر اســت؟ وقتى زنــان چاق و دچار 
اضافه وزن، به مدت ســه ماه رژیــم کاهش وزن را 
در پیش گرفتند، آنهایى کــه اغلب کالرى خود را در 
صبحانه میل مى کردند، دو و نیــم برابر آنهایى که 
صبحانه اى سبک داشتند اما اغلب کالرى هایشان را 
در وقت شام صرف مى کردند، وزن کم کردند؛ با اینکه 
همگى در کل به میزان یکسان کالرى مصرف 

مى کردند.

یکى از خواص و فایده هاى مهم نبات جلوگیرى از 
جارى شدن آب دهان است، به خصوص افرادى که 
آب دهانشان در خواب جارى مى شود توصیه مى شود 
از ترکیب هاى مختلف نبــات، نبات زعفرانى، نبات 
سفید به صورت شاخه یا نبات چوبى در نوشیدنى هاى 

گرم استفاده کنند.
نبات بسیار مقوى، نشــاط آور، ضد نفخ، ملین و مدر 
است. نباتى که از نیشکر تهیه شده، از دیر هضم شدن 
غذا جلوگیرى مى کند. نبات زعفرانى در تسکین درد 
معده و دردهاى ناشــى از انقباض ماهیچه ها مؤثر 
است. در گذشــته براى افرادى که به علت کهولت 
ســن دچار کم حواسى مى شــدند، چاى نبات و آب 
جوش نبات داغ توصیه مى شده است. براى درمان 
تنگى نفس، تپش قلب و کرم هاى کدو یا کرمک در 
انتهاى روده بزرگ نیز شــکل هاى متفاوت مصرف 
نبات توصیه مى شود. نبات داغ در تسکین درد پشت، 

کمر، ناحیه شکم و پادرد بسیار مؤثر است.
نبات در مقایســه با انواع آبنبات ها خاصیت ملین و 
ضد نفخ باالیى دارد و ماده اولیه آن با قند و شــکر 
یکسان و از نوع ساکاروز است. نبات در مقایسه با قند 
نیز طبع گرم ترى دارد و اگر آن را بسوزانید تبدیل به 
یک ماده قهوه اى مایل به سیاه با مزه اى تلخ مى شود، 
که به دلیل قابض بودن براى درمان اســهال بسیار 

نافع است.

نبات به واسطه دارا بودن مقدار زیادى ساکاروز خیلى 
سریع جذب بدن مى شود، به علت تقویت عضالت 
باعث افزایش سوخت و ساز چربى ها و مواد پروتئینى 
در بدن مى شود و چنانچه یک تکه کوچک از آن در 
دهان گذاشته و به مرور مکیده شود سرفه را قطع و 

خشونت صوت و سینه و درد آن را برطرف مى کند.
از فواید نبات رفع خواب آلودگى به خصوص هنگام 
رانندگى است، لذا به رانندگان توصیه مى شود هنگام 

رانندگى حتمًا از چاى نبات استفاده کنند.

آنان باور داشتند که  وعده روزانه باید مصرف شود.
7 تا 7 بعدازظهر  5شام، باید سبک باشد و بین ساعت 5

همگىدر کل به میزان یکسان کالرى مصرف
مى کردند.

 زمان غذا خوردن بر اندازه شکم تأثیر دارد؟

 با خواص نبات آشنا شوید 

 رابطه مصرف نوشابه و آبمیوه با 
مرگ زودهنگام 

کودکان را از باترى 
دور نگه دارید

 براى کاهش اضطراب 
مراقب نیازهاى 
غذایى تان باشید

محققان دریافتند عالوه بر نوشــابه هاى شیرین، 
مصرف مداوم آبمیوه ها هم موجب کوتاه شــدن 

طول عمر مى شوند.
«جین ولش»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشکده 
پزشــکى دانشــگاه اى مورى آمریکا، در این باره 
مى گوید: «افراد بزرگســالى که زیاد نوشابه هاى 
شیرین که شامل آبمیوه ها و نوشــابه هاى گازدار 

است، مى نوشند، در معرض خطر مرگ زودهنگام 
قرار دارند.»

به گفته محققان، مصرف هر 340 میلى لیتر نوشابه 
قندى اضافى، ریســک مرگ را بیشتر هم مى کند. 
شواهد همچنین نشان مى دهد مصرف نوشابه هاى 
حاوى قند با افزایش ریسک ابتال به دیابت، بیمارى 

قلبى و چاقى هم مرتبط است.

اگر فکر مى کنید با شســتن مــواد غذایى زیر از شــر 
باکترى ها خالص مى شوید در اشتباهید!

 مرغ و ماهى
آیا همیشه مرغ را قبل از پختن در سینک ظرفشویى تان 
مى شویید؟ اگر اینطور است پس دیگر باید این عادت را 
ترك کنید. شســتن مرغ نه تنها هیچ میکروب یا عامل 
بیمارى زایى را از بین نمى برد بلکه مى تواند ریســک 
آلودگى را هم بیشــتر کند. با شستن مرغ تازه در سینک 
ظرفشویى و پاشــیدن قطرات آب به اطراف، شما تمام 
میکروب ها و باکترى ها را در سراسر آشپزخانه خود پخش 
مى کنید. تنها راه مؤثر براى خالص شدن از شر میکروب 
ها، پختن مرغ اســت و این قانون در مورد ماهى خام و 

گوشت هاى دیگر هم صدق مى کند.
گوشت قرمز  

عالوه بر نکته اى که در باال در مورد مرغ گفتیم، با شستن 
گوشت خام رطوبتى به گوشــت اضافه مى کنید و این 
رطوبت اضافى وارد شده به بافت گوشت، بخارى در آن 
ایجاد مى کند که بر مزه  گوشت هم اثر مى گذارد. پس اگر 

یک گوشت مرغوب مى خواهید باید آن را از رطوبت دور 
نگه دارید. اگر نمى توانید عادتِ  شستن گوشت را ترك 
کنید، قبل از پختن آن را با یک دســتمال کاغذى کامًال 
خشک کنید تا رطوبت اضافى آن گرفته شود و همیشه 
سینک ظرفشویى و سطوح اطراف آن را ضد عفونى کنید. 

قارچ
قارچ هم مانند گوشت خام در صورت شسته شدن و تماس 
طوالنى مدت با آب، بافت یکدست و مزه  خود را از دست 
خواهد داد. قارچ تا زمانى که با ســطح آلوده اى تماس 
پیدا نکند خطرى ندارند و بیشــتر سرآشپزها هم توصیه 
مى کنند هرگز قارچ را نشــویید بلکه آن را با دســتمال 
کاغذى مرطوب تمیز کنید چون قارچ مانند یک اسفنج آب 
جذب مى کند. قارچ خاصیت جذب کنندگى زیادى دارد 
بنابراین اگر هم قصد شستن آن را دارید باید خیلى سریع 

روى دستتان آن را بشویید تا آب به خود نکشد.
تخم مرغ

خیلى ها عادت دارند قبل از اســتفاده از تخم مرغ آن را 
بشویند. درســت اســت که تخم مرغ از بدن مرغ خارج 

شــده و معلوم نیست روى چه ســطحى افتاده اما جاى 
نگرانى وجود ندارد. در بیشــتر کشــورها استانداردهاى 
سفت و سختى براى تمیز کردن تخم مرغ ها وجود دارد. 
تمام تخم مرغ هایى که به صورت صنعتى فروخته مى 
شوند با آب گرم و صابون تمیز شــده اند و کامًال تمیزند. 
همیشــه تخم مرغ را کامًال بپزید تا زرده  آن ببندد، این 
کار براى پیشگیرى از مسمومیت با ســالمونال یا سایر 
میکروب هایى که ممکن است داخل پوست تخم مرغ 

باشند ضرورى است.
پاستا

خیلى ها پاســتا را بعد از پخته شدن آبکشى مى کنند که 
اشتباه بزرگى است چون پاستا چیزى ندارد که بیمارتان 
کند. اما دلیل دیگرى هم وجــود دارد که آن را هرگز آب 
نکشید؛ آب کشیدن پاستا فقط باعث مى شود نشاسته از 
روى آن شسته شود و ُسسى که مى خواهید همراه پاستا 
سرو کنید به آن نچسبد. اما غالتى چون برنج یا کینوآ باید 
حتمًا پیش از پخته شدن، با آب شسته شوند تا بافتشان 

یکنواخت شود و طعم بهترى پیدا کنند.

محققان در مطالعات جدید خود مدعى هســتند، افرادى که آهسته قدم مى زنند نســبت به آنهایى که سریع تر راه 
مى روند، عمر کوتاه ترى دارند.

 «تام یاتس»، سرپرست این مطالعه گفت: یافته هاى ما مى تواند به روشن شدن اهمیت ارتباط آمادگى جسمانى و 
وزن بدن بر روى میزان امید به زندگى افراد، کمک کند. به عبارت دیگر، یافته ها نشان مى دهند که آمادگى جسمانى 
بهترین شاخص امید به زندگى نسبت به شاخص توده بدنى است و جامعه را به سریع  قدم زدن تشویق مى کند تا افراد 

سال هاى طوالنى را به عمر خود اضافه کنند.
سرعت تند به معناى پیاده روى با سرعت 5 تا 7 کیلومتر در ساعت است، که با عرق کردن و نفس نفس زدن همراه 

باشد؛ البته این میزان به آمادگى جسمانى هر فرد بستگى دارد.
گفتنى است؛ سال گذشته یاتس و تیم او نشان دادند که افراد میانسالى که آهسته قدم مى زنند نسبت به دیگران بیشتر 

در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى هستند. 

سریع قدم بزنید تا بیشتر عمر کنید

 کدام مواد غذایى را نباید قبل از پختن شست



خدایا! ستایش تو را سزاست که آفریننده و معبودى و بندگان را به درستى آزمایش 
کردى. خانه آخرت را آفریدى و سفره رنگارنگ نعمت ها را گستراندى و در آن 
انواع نوشــیدنى، خوردنى، همســران، مهمانداران، قصرها، نهرهاى روان، میوه 
و کشتزاران، قرار دادى. ســپس پیامبرى را فرستادى تا انســان ها را به آن خانه 
و نعمت ها دعوت کند. افســوس که مردم نه آن دعوت کننده را اجابت کردند و نه 
به آنچه تو ترغیبشان کردى رغبت نشان دادند و نه به آنچه تو تشویقشان کردى 

موال على (ع)مشتاق شدند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه طاَعَه الْخاِشعیَن َواْشَرْح فیِه َصْدرى بِاِنابَِه الُْمْخبِتیَن، بِاَمانَِک 

یا اَماَن الْخآئِفیَن.
خدایــا! فرمانبــردارى فروتنــان را در ایــن روز  روزِى مــن گــردان و

 بگشــا ســینه ام را بــراى بازگشــتن به ســویت همانند بازگشــتن خاشــعان، 
به امان بخشی  ات اى امان بخش بیمناکان!

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل 
را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت نقدي 
و اقساطی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت بیست روز،  همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان 
خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه دوم واحد حقوقی 

مراجعه نمایند.
توضیحات :

1- اوراق شــرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فــوق الذکر موجود و 
پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و 
به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5درصد قیمت پایه 
در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  آگهی ) تسلیم و رسید 

دریافت نمایند. براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم 
و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد.

2-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشــار آگهى به مدت 20روز مى باشد.به 
پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت 

مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود.
3-در شرایط مساوي اولویت با مالک اولیه امالك خواهد بود. وجوه واریزي نفرات 

دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد.
4-اخذ کلیه مجوزها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات 

ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.
5-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به 
صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى پرداخت حداقل 
20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقى حداکثر شصت ماهه با تعلق سود مربوطه 

خواهد بود. ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدى است.
6-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده 
واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف، تخلیه بر عهده خریدار می باشد 
و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام، تفکیک، افراز، تجمیع، دریافت سند 
ششدانگ،  رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت امالك و غیره و طی کلیه مراحل 
آن به عهده و هزینه خریدار می باشــد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت 
پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید.

7-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده 
براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده 
و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه 

توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد.
8-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشــد در صورت بروز مشکالت در 

خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک،  وجوه واریزي 
عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در 

اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود.
9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد.

10-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالك  
به صورت نقدى نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب 
بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده، الزامی 
است. هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها 

ضبط خواهد شد.
11-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی 
معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در 

مزایده در جلسه شرکت نمایند.

امالك براى مزایده (اردیبهشت 98)
شماره نام شعبه ردیف

وضعیت ملک  قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکپرونده 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,950,000,000 213127/5مسکونىششدانگ 2683/35/706آران و بیدگل حد فاصل 61 مترى و شاد تا طرح خیابان 20 مترى سر کوچه دراز کوى احمد آباد 4360آران و بیدگل 1

پنجاه و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه از 88/1172 خمینى شهر بلوار الغدیر جاده اصفهان نجف آباد کوچه 63 فرعى سمت چپ بن بست یک 1667چادگان 2
تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,163,000,000      278/43180مسکونى ششدانگ

خیابان شیخ بهایى خیابان ابوذر بعد از استخر کوچه دکتر شیرزادى کوچه کاج نبش بن بست 5215چادگان 3
تخلیه و در تصرف بانک نیست 4,200,000,000      72/95-آپارتمانششدانگ2257/6گل آرا طبقه زیر زمین 

176/508اسالم آباد بلوار المهدى خ 22 بهمن کوچه شهید مطهرى پالك 453347مهرگرد 4
سیصد و نود و یک سهم و شصت و نه صدم 
سهم مشاع از هفتصد و هشتاد و پنج سهم 

ششدانگ
تخلیه و در تصرف بانک نیست 434,102,292         247/5132مسکونى 

تخلیه و در تصرف بانک است  700,000,000         235130مسکونى ششدانگ 176/437اسالم آباد بلوار آیت اله دستغیب 4528مهرگرد5

مسکونى سه دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 409/6132اصفهان گرگاب خیابان امام خمینى خیابان مطهرى کوچه شهید محمد بیدرام 19 پالك 504739دولت آباد 6
تخلیه و در تصرف بانک نیست 432,000,000         -263/58(قدیمى)

بوستان 7
تخلیه و در تصرف بانک نیست 19,500,000,000    445-آپارتمان دو و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ 146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 318813سعدى 

تخلیه و در تصرف بانک است 2,024,800,000      25/31-تجارى ششدانگ4286/30خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 3272217زرین شهر 8

تخلیه و در تصرف بانک است 1,719,300,000      20/84-تجارى ششدانگ4286/39خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجارى قصر مشیر-واحد شماره 211 هرمزگان9

تخلیه و در تصرف بانک است 5,519,000,000      -865هتل آپارتمان ششدانگ 159/1372بادرود خیابان شهید مطهرى1793بادرود 10

بوستان 11
دوازده حبه  و سیصد و پنجاه ونه هزارم حبه 1840باقیمانده خیابان شیخ بهایى نرسیده به چهارراه اردیبهشت تقریبا مقابل بانک ملى 4777سعدى 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 2,872,592,070      79/6923/75مغازه ازهفتاد و دو حبه

بوستان 12
تخلیه و در تصرف بانک است 14,500,000,000    -201مغازه ششدانگ 10353/3426خیابان عالمه امینى  شرقى خیابان شهید محسن سلمانى نبش کوچه شهید سنمار 5323سعدى 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 436,390,584         130187/9مسکونىدو و هجده صدم سهم مشاع از ششدانگ 87/9روستاى موغان فریدن 1155فریدن 13

تخلیه و در تصرف بانک نیست 9,300,000,000      266/90130مسکونى ششدانگ 2948/4اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز خیابان شهید یزدانى خیابان نستوه پالك 1126169فریدن 14

تخلیه و در تصرف بانک است2,400,000,000      187/25130مسکونى ششدانگ 159/7008بادرود میدان معلم کوى اسفند کوچه شهید ابراهیمى پالك 39 کدپستى 5462876616853مهاباد15

کاشان میدان امام خمینى کوچه باغ میرزا 5251کاشان 16
سه دانگ و ششصد و چهل 
و هفت هزارم دانگ مشاع از 

ششدانگ پالك 10353/3426
تخلیه و در تصرف بانک نیست 3,177,327,180      194/90367آپارتمان مسکونى

تخلیه و در تصرف بانک نیست 175,000,000         -90مسکونى مسکونى ششدانگ پالك 170/217دهاقان روستاى دزج کوچه بالل1663دهاقان 17

تخلیه و در تصرف بانک است 450,000,000         -266زمین مشاعپالك 266سمیرم وردشت  مزرعه موروك1671مهرگرد18

سى و هشت و حبه مشاع از استان چهارمحال و بختیارى واقع در لردگان روستاى منجرموئى1930لردگان 19
تخلیه و در تصرف بانک نیست 5,510,000,000      82703348مرغدارىمرغدارى هفتاد و دو حبه پالك 67/707

سى و شش  مشاع حبه از هفتاد فالورجان مینا دشت -فالورجان 20
تخلیه و در تصرف بانک نیست 83,331,800,308 90574446کمپوست قارچکمپوست قارچدو حبه پالك 430/774/1066

تخلیه و در تصرف بانک نیست 34,000,750,000    50001882/25هتل سى و یک نیم حبه مشاع از هفتاد دو حبه 4430و4429نایین جنب دانشگاه آزاد نایین 1122نایین21

تخلیه و در تصرف بانک نیست 18,627,075,000    20269373دامدارى11/1سهم مشاع از25/9سهم 153/48دهستان برآن جنوبى روستاى کبوتر آباد 1053اصفهان 22

کارگاه ششدانگ 98/538کارگاه برنج کوبى واقع در بران جنوبى کیلومتر 30 روستاى پیله وران 3173اصفهان 23
تخلیه و در تصرف بانک است 3,251,610,000      -282/13برنجکوبى 

ششدانگ ششدانگ پالك 430/905فالورجان صحرائى باغ وحش 3970فالورجان 24
زمین مزروعى 

و پرورش 
قارچ 

11976-    17,564,670,000
تخلیه و در تصرف بانک است 
در محاکم دادگسترى طرح 

دعوى دارد 

چهارده  و نهصد و چهل هزارم حبه از هفتاد و 430/904  فالورجان صحرائى باغ وحش 3971فالورجان 25
تخلیه و در تصرف بانک است 4,435,200,000      -12280زمین مزروعى    دو حبه 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,682,892,000      -5031پمپ بنزین ششدانگ115/17چادگان جاده اورگان خرسونک1661چادگان 26

چهار دانگ و هشتاد و شش صدم دانگ 101/8/30 روستاى قلعه شاهرخ شهرستان چادگان 3601چادگان 27
تخلیه و در تصرف بانک نیست 8,603,775,000      -120000 متر مربعزمین ازششدانگ

تخلیه و در تصرف بانک نیست 15,276,748,500    2100003330مزرعهیک و هشت دهم دانگ مشاع از ششدانگ 76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4694شهرضا 28

تخلیه و در تصرف بانک نیست 7,272,535,500      2100004170/4مزرعهیک و دانگ مشاع از ششدانگ 76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4695شهرضا 29

تخلیه و در تصرف بانک نیست 8,042,699,970      3875004857مرغدارىیک دانگ مشاع از ششدانگ 76/297امتداد جاده اصفهان شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار 3844شهرضا 30

181/12شهرضا دشت مهیار2633شهرضا 31
تمامیت هشتصد و هشتاد وهفت سهم و هفتصد 
و پنجاه و یک هزارم سهم مشاع از 1450 سهم 

ششدانگ  
مساحت ششدانگ زراعى 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 16,577,565,480    -بیست و یک هکتار 

پنچ و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه 265/1شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- هوك2166شهرضا 32
تخلیه و در تصرف بانک است 3,773,070,304      -474644باغ پالك265/1 به انضمام اشجار و حق آب متعلقه

 یک و دو دهم حبه  مشاع از 72 حبه 265/1شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  کهرویه- هوك2166شهرضا 33
تخلیه و در تصرف بانک است 7,488,989,696      -280950باغپالك265/1

سى و هفت هزار و دویست و هفتاد و دو سهم 76/1782شهرضا مهیار 4641شهرضا 34
تخلیه و در تصرف بانک نیست 14,864,310,000    24375032653/1زراعى-باغ مشاع از یازده هزار و سیصد و شانزده سهم 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,069,208,802      3910702دامدارىیازده سهم مشاع از 45 سهم 4572/2گلپایگان انتهاى خیابان اردیبهشت کوچه دو مترى بوستان گلپایگان 4399گلپایگان 35

کاشان جاده برزك جنب کارخانه سیمان 1260کاشان 36
یک و هشتصد و پنجاه و هفت 

هزارم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك241/1

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,219,631,175      -10000مرغدارى مرغدارى 

کاشان بلوار راوند خیابان نگارستان بعد از مرغدارى اکرمیان 1257کاشان 37
پانصد و نود و پنج هزارم 

دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
1/3569

تخلیه و در تصرف بانک نیست 486,948,000         9567155گلخانه گلخانه 

شانزده و چهل دو صدم حبه از اردستان در کنار جاده نیستان به نهوج و به فاصله 2 کیلومترى قریه نهوج 4474اردستان 38
تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,949,685,554      154803428مرغدارى مرغدارى هفتاد ودو حبه پالك201/1

م الف:475313مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان


