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علت ریزش موى ابرو چیست؟آغاز فصل جدید روابط تجارى ایران و روسیه  طناب دار دور گردن بازیگر  «از یاد ها رفته»!ماجراى جوانى که غرق شد، مرد و زنده شد! وزارت جان! تحویل بگیر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

زمان مناسب براى 
 D دریافت ویتامین

از خورشید

تغییر ساعت کار ادارات اصفهان از امروز
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نایاب ترین گل جهان
 در ایران مى روید

حمایت از سرمربى 
در دوران پسا برانکو

تولیدات چینى 
گالب کاشان را 
تهدید مى کند؟ 

5

نقشه عجیب 
تلویزیون براى 
دخترها و پسرها

سازمان صدا و سیما، روزهاى عجیبى را سپرى 
مى کند؛ حاال ماجرا از انتقاد به عملکرد این رسانه 
در برنامه ســازى یا کیفیت نقشــى که به لحاظ 
رسانه اى باید ایفا کند فراتر رفته و به بى اعتمادى 
محض حتــى از جانب نزدیــکان و خانواده این 

سازمان منجر شده است.
آنها کــه مدت هاســت بخــش عمــده اى از 
مخاطبانشــان را بخاطــر اتخــاذ مواضعــى 
یک جانبه گرا از دســت داده اند، حاال به تماشاى 
کوچک شــدن هســته مرکــزى قدرت شــان 
نشســته اند؛ قدرتى که مهره هاى محبوب این 

سازمان سازنده آن...

قبح مصرف  قلیان شکسته شده استقبح مصرف  قلیان شکسته شده است
انتقادهاى تند معاون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از عدم برخورد جدى با دخانیاتانتقادهاى تند معاون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از عدم برخورد جدى با دخانیات
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همزمان با آغاز طرح صرفه جویى در مصرف برق ساختمان هاى ادارى و عمومى اعالم شد

2 بمب رنگى در راه سپاهان
ســپاهان مذاکرات خود را با دو لژیونر فوتبال ایران براى حضور در 

این تیم آغاز کرد.
سپاهان اصفهان قصد دارد در لیگ نوزدهم با قدرتى صدچندان 
حاضر شود تا عنوان قهرمانى را به خود اختصاص دهد. در همین 
راستا این تیم فعالیت گسترده اى را در بازار نقل وانتقاالتى تابستان 

آغاز کرده است. عالوه بر چند بازیکنى که...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اختصاص
 120 میلیارد ریال 
به مسکن نیازمندان 

اصفهانى

رونمایى از طرح اصفهان 2020
طى مراسمى با حضور معاون رئیس جمهور در نمایشگاه گردشگرى و صنایع دستى صورت گرفت

4
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یک سپاهانى قدیمى یک سپاهانى قدیمى 
دیگر وداع کرددیگر وداع کرد

یکى از چالش هاى جذب ویتامین D چگونگى مواجهه 
ایمن با نور خورشید است، چرا که روش جذب این 
ویتامین مى تواند آثار زیان بارى در پى داشته باشد.

ویتامین D به عنوان «ویتامین خورشید» معرفى مى شود 
چرا که پوست در مواجهه با اشعه آفتاب...

آقاى توقیف!آقاى توقیف!

4

سـ

آغا

به استناد ماده (24) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون 
نظام صنفى)، بدینوسیله به اطالع اعضاى اتحادیه صنف درب و پنجره سازان آلومینیومى شهرستان اصفهان مى رساند. داوطلبان عضویت در 
بازرس اصلى و على البدل اتحادیه، مى توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز (بدون احتساب روزهاى تعطیل) از روز چهارشنبه مورخ 98/04/05 تا 
روز یکشنبه مورخ 98/04/23 پس از ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف به نشانى: www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیرى: جهت 
تأیید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدارك از ساعت 8 الى 13 به ساختمان شهید خرازى سازمان صنعت، معدن و تجارت به نشانى: میدان 

آزادى- بلوار دانشگاه- مقابل در شمالى دانشگاه- ابتداى کوچه برزویه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: عدم مراجعه در مهلت مقرر جهت تأیید ثبت نام، به منزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد مى گردد.

مدارك الزم جهت ثبت نام:
پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملى، مدرك تحصیلى، یک قطعه عکس رنگى

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى:
* داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشورى 
در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 

22 قانون)
* از زمان الزم االجرا شدن قانون، عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 3 

ماده 6 آئین نامه اجرایى)
* تعداد اعضاى هیأت مدیره، پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه 

نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون)
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر 
و یک نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و 

على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون)
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین 

مى شود. (تبصره 3 ماده 23 قانون)
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى داراى کمتر از هزار عضو، کمتر از ده نفر و در اتحادیه هاى داراى بیش از 
هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، مهلت ثبت نام حداکثر براى دو نوبت متوالى به مدت ده روز تمدید 
مى گردد و چنانچه پس از آن، تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب  یاد شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. (ماده 7 

آئین نامه اجرایى)
* افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضاى معزول هیأت مدیره
2- اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است. (تبصره 

4 ماده 6 آئین نامه اجرایى)

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در بازرس 
اصلى و على البدل اتحادیه صنف درب و پنجره سازان آلومینیومى 

شهرستان اصفهان (شماره: 98/395- تاریخ: 98/03/18)

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران

2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران
3- نداشتن سوءپیشینه کیفرى مؤثر

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگى و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

7- داشــتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد ســابقه 
عضویت در هیأت مدیره

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

(پروانه کسب معتبر، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن منقضى نگردیده، 
صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.)
10- وثاقت و امانت

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات هاى مشروحه زیر را 
با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 28/000/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى و بر اساس 

فهارس بهاء سال 1398 به صورت مناقصات جداگانه حسب جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت 
متناسب با موضو ع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه و راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و 

نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن 

مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/04/10 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا 
معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه

محمد مغزى نجف آبادى- سرپرست شهردارى نجف آباد

نوبت دوم

م الف: 499871

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کلموضوع مناقصه
200/000/000 ریال4/000/000/000 ریالساماندهى و اجراى فاز اول پیاده رو بلوار باهنر شهردارى منطقه سه
300/000/000 ریال6/000/000/000 ریالبهسازى و اجراى پروژه خیابان خرم شهردارى مناطق یک و پنج
900/000/000 ریال18/000/000/000 ریالبهسازى و ساماندهى ادامه بلوار شهدا شهردارى منطقه دو
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فرمانده یگان محیط زیست کشور ضمن تأیید عمدى بودن 
برخى آتش سوزى ها در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، 
زغال گیرى و توسعه اراضى کشــاورزى را مهمترین دلیل 

آتش سوزى هاى عمدى دانست.
جمشید محبت خانى در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشى 
مبنى بر عمدى بودن آتش سوزى ها از ابتداى امسال داشته ایم، 
گفت: دو مورد از آتش سوزى ها عمدى بوده که در هر دو مورد 
متهمان، شناسایى شدند. آتش سوزى هاى عمدى معموًال با 
دو هدف انجام مى شود؛ یکى گسترش زمین هاى کشاورزى و 
دیگرى تولید زغال است. متأسفانه در برخى مناطق کشاورزان 
با به آتش کشــیدن درختان ســعى مى کنند آن را به زمین 

کشاورزى و معموًال به زمینى براى کاشت گندم و جو تبدیل 
کنند. دسته دیگر هم دنبال تولید زغال هستند. این مشکل 
بیشتر گریبانگیر استان هاى کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
و بختیارى و لرستان است. البته این موضوع در سال  هاى اخیر 
تا حدى کنترل شده است. محبت خانى در پاسخ به اینکه آیا 
عده اى براى به دام انداختن ســنجاب هاى زاگرس درختان 
را آتش مى زنند، گفت: این موضوع جدیدى است که ما هم 
شنیده ایم. در حال بررسى ابعاد مختلف آن هستیم. به یگان 
محیط زیست استان تهران هم اعالم کرده ایم که نسبت به 
خرید و فروش سنجاب هوشیارانه عمل کنند. قطعاً با متخلفان 

این حوزه برخورد مقتضى صورت مى گیرد.

سرلشکر حسین ســالمى، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى با اشــاره به خاطرات مشترك خود با 
شــهید طهرانى مقدم، گفت: 12 ســال پیش با شهید 
طهرانى مقــدم به دنبــال راهى براى پایــان دادن به 
داســتان ناوهاى هواپیمابر آمریــکا در منطقه بودیم و 
مى بایست موشک هاى بالستیک این کار را مى کردند 
زیرا موشک هاى کروز به دلیل سرعت و مسیر حرکت 
در نزدیکى زمین آسیب پذیرى داشتند اما موشک هاى 
بالستیک با سرعتى چند برابر صوت به هدف برخورد مى 
کنند و هدف قرار دادن آنها با موشک هاى ضد موشک 
کار دشوارى است اما نیازمند فناورى بودیم که اهداف 

را با دقت 100 درصد هدف قرار دهد، در 15 سال پیش 
دستیابى به این فناورى یک آرزو بود.

سرلشکر ســالمى ادامه داد: اگر به این فناورى دست 
مى یافتیم مى توانســتیم ناوها را هدف قــرار دهیم، 
آزمایش هاى بسیارى انجام مى شد و شکست مى خورد 
اما این شهید بزرگ ناامید نشد تا یک روز ما صفحه اى 
در ابعاد دو سوم یک ناو را در دریا قرار دادیم تا موشک 
دقیقًا به هــدف اصابت کرد و آن روز توانســتیم توازن 
قدرت را تغییــر بدهیم. امروز موشــک هاى نقطه زن 
که هدف هاى متحرك را مى زنند بســیار پیشرفته تر

 شده اند.

آتش سوزى  براى 
به دست آوردن زغال و سنجاب!

آرزویى که باالخره
 محقق شد

 CNN بهترین دسرها از نگاه
  چمــدان| «CNN» در گزارشــى50 دسر 
از بهترین دسرهاى سراســر دنیا را معرفى کرده  
است. این رسانه معتبر جهانى درگزارشى نوشته که 
بسیارى از موارد معرفى شده در واقع یک عصرانه 
شیرین هســتند چرا که در بســیارى از نقاط دنیا 
مانند آسیا و آفریقا خوردن دسر یک عادت غذایى 
بومى نیست و فرهنگ غذایى وارداتى به حساب 
مى آید. در این لیست دو دسر که در ایران به صورت 
گسترده و سنتى تهیه مى شود هم وجود دارد: بستنى 
زعفرانى که از آن  با نام دسر ایرانى یاد شده و باقلوا 

که به عنوان دسرى از ترکیه آمده  است. 

استان هاى برتر در 
رانش زمین! 

  ایســنا| مطالعات محققان کشــور نشــان 
مى دهد اســتان هاى مازندران و گیالن به ترتیب 
رتبه هاى اول و دوم را در رانش زمین کسب کردند 
و استان لرستان رتبه ســوم را به خود اختصاص 
داد. بارندگى هاى ممتد در درازمدت موجب شود 
توده هاى خاکى دامنه نرم شود و مقاومت خود را از 

دست بدهند که رانش هاى متعددى را در پى دارد.

انتقاد از سلبریتى ها
  تســنیم|مدیرکل دفتر تأمین مسکن امور 
مهندسى ساختمان کمیته امداد گفت: هنوز تکلیف 
بســیارى از کمک هاى مردمى که به سلبریتى ها 
پرداخت شده اســت، مشخص نیست و هزینه اى 
هم که بابت خانه هاى زلزله زدگان توسط این افراد 

صرف شده است، ابهام دارد.

موافقت یواشکى!
  تسنیم| رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس درباره بازگشــت کوپن گفت: وزرا در لفافه 
و پنهانى و یواشکى بارها موافقت خود براى اجرایى 
شــدن این طرح را بیان کرده اند اما روى هم رفته 
رئیس جمهور و دولت چندان اعتقادى به این موضوع 

ندارد و نگاه رئیس جمهور هنوز محتاطانه است.

67 درصد کارکنان 
رسمى هستند

  ایســنا| بررســى آخرین آمــار و اطالعات 
کارکنان دستگاه هاى اجرایى و نهادهاى انقالبى 
بر اساس وضعیت استخدامى آنها نشان مى دهد 
که از مجموع حدود دو میلیون و 277 هزار کارمند، 
بیش از یک میلیون و 534 هزار و 500 نفر رسمى 
هســتند که بالغ بر 67 درصد مجموع کارکنان در 

دستگاه هاى اجرایى را در بر مى گیرد.

عجب از این پیرمردها!
  ایلنــا| «جاناتان» یک ایرانگرد هلندى است 
که خاطره خوبى از سفر به ایران داشته و قصد دارد 
دوباره به این کشور ســفر کند؛ هرچند به گفته او 
پیرمردهاى هلندى مسافران را از سفر به ایران منع 
مى کنند چون فکر مى کنند اینجا جنگ است! او 
مى گوید: ایران کشورى است که تقریباً هیچ تبلیغ 
مثبتى براى آن انجام نمى شــود ولى مسافران به 
صورت دهان به دهان براى هم از ویژگى هاى این 

کشور تعریف مى کنند.

آرام و بى سروصدا
  ایلنا|پس از اختصــاص 10 درصد از درآمد 
کنسرت هاى تهران و کالنشهرها به خزانه  کشور، 
قیمت بلیت کنسرت ها بدون اطالع رسانى رسمى و 
بى سر و صدا افزایش یافت. بى شک افزایش بى سر 
و صداى قیمت بلیت اغلب کنســرت ها سرآغاز 
گرانى هاى بیشتر خواهد بود که با توجه به شرایط 

اقتصادى مردم اتفاق خوبى نیست.

جنگ نظامى رخ نخواهد داد
  ایرنا| نماینده مقام معظم رهبرى و دبیر شوراى عالى 
امنیت ملى جمهورى اسالمى ایران اعالم کرد که جنگ 
نظامى میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد و واشنگتن 
جنگ اقتصادى با هدف ضربه زدن به ملت ایران به راه 
انداخته است. دریابان على شمخانى اظهار کرد: برخالف 
جوسازى ها علیه ایران از سوى برخى، جنگى رخ نخواهد 

داد چرا که دلیلى ندارد جنگى رخ دهد.

سخت تر از زمان جنگ 
  رویــداد24| بیژن زنگنه، وزیــر نفت اظهار کرد: 
شرایط امروز از زمان جنگ ســخت تر است چرا که آن 
زمان مى توانستیم نفت صادر کنیم و امروز هیچ نفتى به 
اسم ایران نمى توانیم بفروشیم و در زمینه انتقال ارز هم 
با مشکالت بسیارى مواجه هستیم. وى افزود: امروز نه 
تنها فروش نفت با سختى هاى بسیارى مواجه شده بلکه 
نمى توانیم حتى اگر نفت را فروختیم، پول آن را به راحتى 
وارد کشور کنیم در حالى که آن زمان این مشکل وجود 
نداشت و هم اکنون براى خرید و فروش کاالهاى دیگر 
نیز از جمله فرآورده هاى نفتى، با مشکل مواجه هستیم.

آغاز جدى عملیات نجات
  انتخاب| دیپلمات ها مى گویند سه کشور اروپایى در 
روز هاى آینده اقدامات دیپلماتیک خود از جمله مذاکرات 
میان سه کشور و مدیران سیاسى اتحادیه اروپا را شدت 
خواهند بخشید. وزراى خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان 
هم ممکن اســت براى مذاکره در مورد برجام به تهران 
سفر کنند. سه دیپلمات نیز گفتند که کمیسیون مشترك 

برجام احتماًال ظرف هفته آینده تشکیل خواهد شد. 

شکایت نماینده لنجان از 
دادستان الهیجان 

  خبرآنالیــن| 2 ســایت محلى «الهیجان» و «با 
مردم» در گیالن نوشته اند که پس از سخنرانى «انقالبى 
و شجاعانه» دادســتان الهیجان در حمایت از حقوق 
مردم گیالن و مقابله با زمین خوارى غیربومیان، یکى 
از نمایندگان اســتان هاى مرکزى که در الهیجان نیز 
ویالیى دارد از دادستان الهیجان شکایت کرده است. این 
دو سایت با انتشار تصویر نامه  شکایت محسن کوهکن، 
نماینده لنجان از رضا رحمانى، نوشته اند که کوهکن در 
شکایت خود عنوان کرده که دادستان الهیجان، وى را 
جزو متخاصمین نظام دانسته است. منظور آنها استفاده از 
لفظ «اجنبى» براى غیربومیان در سخنان دادستان است.

پاى متولدان دهه 70 هم 
به فساد باز شد

  تســنیم| کیفرخواســت پرونده کالهبردارى 
شــبکه  اى «کیمیا خودرو» در حالــى در دادگاه ویژه 
رســیدگى به جرائم اخاللگران اقتصادى قرائت شد 
که از 15 متهم پرونده، هشــت متهم فرارى هستند و 
یکى از متهمان اصلى این پرونده متولد سال 72 است. 
این پرونده 111 جلد و 15 متهم دارد که هشت متهم 
آن متوارى هســتند. در این پرونده از 1170  نفر مبلغ 
11 میلیارد و 574 میلیــون و 663 هزار  و 800 تومان 
کالهبردارى شده است. شرکت کیمیا خودرو به اتهام 
کالهبردارى شبکه اى و انجام واسپارى بدون مجوز به 

کالهبردارى متهم است.

جزییات پروازهاى حج تمتع 
  جام جم آنالین| قائم مقام مدیرعامل شــرکت 
هواپیمایى ایران ایر جزییات پروازهــاى حج تمتع در 
سال جارى براى جا به جایى 86 هزار و 550 زائر ایرانى 
را تشریح کرد. حسن قاســمى اظهار کرد: هر ساله 50 
درصد پرواز حجاج توســط شــرکت هاى هواپیمایى 
عربستانى و 50 درصد نیز توسط شرکت هاى هواپیمایى 
ایران انجام مى شد که 25 درصد پروازها توسط «ایران 
ایر» و 25 درصد توســط هواپیمایــى «ماهان» انجام 

مى شد.

خبرخوان
سازمان صدا و ســیما، روزهاى عجیبى را سپرى 
مى کند؛ حاال ماجرا از انتقاد به عملکرد این رسانه 
در برنامه ســازى یا کیفیت نقشــى که به لحاظ 
رسانه اى باید ایفا کند فراتر رفته و به بى اعتمادى 
محض حتــى از جانب نزدیــکان و خانواده این 

سازمان منجر شده است.
آنها کــه مدت هاســت بخــش عمــده اى از 
مخاطبانشــان را بخاطــر اتخــاذ مواضعــى 
یک جانبه گرا از دســت داده اند، حاال به تماشاى 
کوچک شــدن هســته مرکــزى قدرت شــان 
نشســته اند؛ قدرتى که مهره هــاى محبوب این 
سازمان سازنده آن بوده اند. ظاهراً بروز این وضع 
تازه، از کنارگذاشتن عادل فردوسى پور، به عنوان 
موفق ترین تهیه کننده کل ادوار مدیریتى سازمان 
صدا و سیما کلید خورده و حاال به رضا رشیدپور، 
مهران مدیرى و احتماًال رامبد جوان رسیده است.

اما ماجرا به حذف چنیــن مهره هاى محبوبى نیز 
محدود نمانده است. شنیده ها حاکى از این است 
که سازمان صدا و سیما در حال تدوین ضوابطى 
اســت که طى آن، سوابق شــخصى مهمانان 
همه برنامه ها بررسى شــود و آنها پس از عبور از 
فیلترهایى خاص بتوانند در برنامه ها حاضر شوند. 
اما ماجرا از کجا آغاز شد که سازمان حاال به این 

فکر افتاده است که حتى براى دعوت از مردم به 
عنوان مهمان، توى زندگى شخصى آنها سرك 
بکشد تا نکند روزى عکسى مغایر با مطلوب آنها 

منتشر کرده باشند؟
حدوداً یک مــاه پیش بود که حضــور یک زن و 
شــوهر در برنامه «هزار راه نرفته» جنجالى شد. 
ظاهراً آنچه ایــن دو نفــر آن روز رو به دوربین 
تلویزیون گفتند، با عکس ها و فیلم هاى منتشــر 
شده در اینستاگرامشان تفاوت داشت.  حاال یک 
ماه از آن ماجرا گذشــته و دوبــاره حضور زوجى 
دیگر این بار در برنامه «وقتشه» حاشیه ساز شده 
است. این برنامه تلویزیونى که روى آنتن شبکه 
نســیم مى رود، چند روز پیش شاهد حضور زوج 
مهمانى بود که محتواى صفحه اینستاگرام آنها 

هم دردسرساز شده است.
پس از این و در ادامه فشــار برخى رســانه هاى 
افراط گرا به تلویزیون که چرا مهمانانش را پیش از 
دعوت کامًال رصد نمى کند، آنها تصمیم گرفته اند 
ضوابطى را در این رابطه تدویــن کنند و به اجرا 
بگذارند. آیا صدا و سیما همچنان خواهد توانست 
واقعیت شــبکه هاى اجتماعــى و تفاوت حضور 
مردم در آن را با حضورشــان در برنامه هاى خود 

نادیده بگیرد؟

نقشه عجیب تلویزیون 
براى دخترها و پسرها

این روزها زمان گلدهى یکى از زیباترین گیاهان جهان است. «سوسن چلچراغ» 
یکى از کمیاب ترین گونه هاى گیاهى دنیاســت که فقــط در دو نقطه از جهان 

مى روید؛ ایران و آذربایجان. 
سوسن چلچراغ تنها گونه ایرانى جنس سوسن است که از لحاظ زیبایى همردیف 
اکثر گونه هاى شناخته شــده و پرورش یافته این جنس است. سوسن چلچراغ، 
نخستین گل ثبت شــده در فهرست میراث طبیعى اســت. این گل که یکى از 
نادرترین گونه هاى گیاهى جهان اســت فقط در دو نقطه دنیا، داماش عمارلوى 

رودبار گیالن و لنکران جمهورى آذربایجان مى روید.
این گونه زیباى گیاهى در رودســر، نور، تالش و نمین نیز گزارش شــده است. 
همچنین در روستاى شمام رســتم آباد گیالن چندین مورد مشاهده شده است. 
سوسن چلچراغ براى مدت کوتاهى میانه هاى خرداد گل مى دهد و گل هاى آن تا 
نیمه تیرماه پایدار مى ماند. گل ملى سوسن چلچراغ تنها گلى است که در فهرست 
آثار ملى به ثبت رسیده  است. اگر محیط زیســت و میراث فرهنگى با مشارکت 
یکدیگر بر جذب گردشگر براى تماشاى این گیاه کمیاب برنامه ریزى کنند مى توان 

در فصل رویش گل هاى سوسن چلچراغ گردشگر داخلى و خارجى جذب کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره برگزارى یا لغو رقابت هاى لیگ برتر در فصل 
آینده، گفت: در صورت فراهم نبودن شرایط فصل آینده لیگ برتر را برگزار 
نمى کنیم. مهدى تاج تصریح کرد: فروش بلیت باید به صورت الکترونیکى در 
ورزشگاه  هاى کشور باشد و ورزشگاه ها باید مجهز به دوربین مدار بسته باشند؛ 

در غیر این صورت نمى توانیم پاسخگو باشیم.
وى ادامــه داد: نیروى انتظامــى صراحتاً اعالم کرده اســت که در صورت 
الکترونیکى نبودن فروش بلیت نمى تواند مانع ورود جمعیت به ورزشگاه ها 

شود و همچنین در  چنین شرایطى نمى توان ورزشگاه ها را کنترل کرد.
تاج اضافه کرد: چندین ورزشگاه  در استان ها وجود دارد که نمى  توانند شرایط 
خود را بهبود ببخشــند به همین دلیل، بازى هاى آنها باید در اســتان هاى 
همجوار برگزار شود. از نمایندگان مجلس درخواست کردیم به جاى اینکه 
به فدراسیون فشــار بیاروند که از اصول AFC پایین بیاییم به فکر تجهیز 

ورزشگاه ها باشیم.

هفته گذشته که اصفهان میزبان نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع دستى و همچنین 
نشست اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترك همکارى هاى اقتصادى و تجارى 
ایران و روسیه با ده ها مهمان داخلى و خارجى بود، ویدیوهایى در فضاى مجازى منتشر شد 
که نشان مى داد کاروانى از خودروهاى تشــریفاتى و محافظان آنها وارد میدان نقش جهان 
اصفهان شده اند. البته تاریکى هوا نشان نمى دهد که سرنشین اصلى خودروهاى تشریفاتى در 
میدان نقش جهان یکى از مقامات بلندپایه دولتى است یا یکى از مهمانان نمایشگاه اصفهان.
سال گذشته نیز در جریان بازدید على اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگى از اصفهان، 
خودروى او وارد میدان نقش جهان شد و انتقادات زیادى را به همراه داشت. آن زمان سازمان 
میراث فرهنگى با قبول این انتقادات حضور خودروى رئیس سازمان میراث فرهنگى در این اثر 

ثبت جهانى را ناشى از برنامه ریزى اشتباه در اصفهان اعالم کرده بود.

یک روزنامه نگار و مستندساز فرانسوى گفت: 
وقتى حرف از ایران مى شــود در برابر تاریخ با 
عظمــت آن محدودیت هاى پوششــى را نباید 

مسئله مهمى دانست. 
«والرى» روزنامه نگارى است که براى تلویزیون 
ملى فرانسه مستند مى سازد. او ده سال پیش به 
همراه یکى از دوســتانش ســفرى غیرکارى و 
توریستى به ایران داشت. حاال بعد از یک دهه، 
والرى نظر شخصى اش را از سفرى که به ایران 

داشت در گفتگو با «ایسنا» بیان مى کند.
او مى گوید: حیف است کشــورى که این همه 
تاریخ، تمدن، فرهنگ و شــاعرانى مثل خیام، 
رومى (مولوى) و حافظ دارد که اشعارشــان به 
زبان هاى مختلــف ترجمه، خوانده و تفســیر 
مى شود به علت مسائل سیاسى و پوشش محدود 
شود. وى بیان مى کند: هرچند ممکن است براى 
یک فرانسوى با توجه به سبک زندگى اش سفر 
با پوشش اسالمى و پذیرفتن آن سخت باشد اما 
این مسئله باعث نمى شود شخصى مثل من به 
کشورى مثل ایران نرود، این کشور مردمى خوب 
با تاریخ غنى، تمدنى کهن و زیبایى هاى طبیعى 

شگفت آور دارد.
او مى گوید: شناخت مردم عادى اروپایى نسبت 
به ایران، ناچیز و حتى غلط است! بسیارى فکر 
مى کنند ایران یکى دیگر از کشــورهاى عربى 
اســت و مردمش عربى صحبت مى کنند. مِن 
روزنامه نگار مى دانم این مطلب غلط است ولى 
اگر در خیابان از یک فرانسوى سئوال کنید، به 
احتمال زیاد مى گوید ایران یک کشور عرب است 
و به طور کلى اطالعات کم و نادرستى دارد. در 
تلویزیون هم درباره ایران بسیار کم برنامه نشان 

مى دهند.

این مستندساز، مهمترین امتیاز ایران را امنیت 
آن مى دانــد و مى گوید: مــا دو زن بودیم که با 
اتوبوس در ایران ســفر مى کردیم و در آن مدت 
هیچگاه احســاس ناامنى نکردیم و کسى هم 

مزاحم ما نشد.
والرى مى گوید: ما فقط به مســائل منفى توجه 
نمى کنیم. از طرفى در رســانه اى مثل نشــنال 
جئوگرافى فرانسوى زبان درباره زیبایى هاى ایران 
مقاله ها و فیلم هاى متعددى منتشر مى شود. البته 
خبرنگاران سیاسى هم به موضوعات مرتبط با 

حوزه خود مى پردازند.

نایاب ترین گل جهان
 در ایران مى روید

لیگ بى لیگ!

ماشین  بازى در میدان ثبت جهانى! 

شناخت مردم عادى اروپا نسبت به ایران غلط است

وقتى نیروى انتظامى مرگ این جوان را اعالم کرد کسى فکرش را نمى کرد 
او زنده شود. 

جوان با وجود اینکه به فنون شــنا آشــنا نبود اما وارد آب چشمه روستاى 

«بالقلو» بخش نوبران شهرستان ساوه شد و تنى به آب زد تا نفسى تازه کند 
غافل از اینکه طبق هشدار کارشناسان، شنا در سد هاى خاکى و چشمه ها 
به جاى اینکه نفس را تازه کند نفس فرد را مى گیرد. اما او اســتثنا نبود و به 
سرنوشت سایر کسانى که خبر مرگشان در سد منتشر مى شود دچار شد و 
دیگر نفســش باال نیامد و مرگ او با این جمله اعالم شد: «آشنا نبودن به 

فنون شنا قربانى گرفت». 
پیکر این فرد بعد از بیرون آوردن از آب، تحویل نیرو هاى امدادى شد اما آنها 
نا امید نشدند و تکنسین هاى اورژانس شهر غرق آباد که با همکارى مرکز 
بهداشت روستاى بالقلو در صحنه  حادثه حاضر شده بودند از همان دقایق 

اولیه عملیات احیاى قلبى ریوى را آغاز کردند.
در طول مسیرى که آمبوالنس به سمت بیمارســتان شهید مدرس ساوه 
درحرکت بود تالش خود را کردند و سرانجام این تالش ها نتیجه داد و جوان 
در بخش اورژانس بیمارستان شهید مدرس به زندگى برگشت و او در حال 
حاضر در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان مدرس تحت درمان قرار دارد.

ماجراى جوانى که غرق شد، مرد و زنده شد!
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آب باید عادالنه توزیع شود
امام جمعه اصفهان و نماینده ولى فقیه در استان در 
دیدار با وزیر نیرو با اشاره به لزوم ضرورت آبرسانى به 
اصفهان گفت: در این زمینــه آب باید عادالنه توزیع 
شود. آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد  با انتقاد از اینکه 
40 سال اســت یک قدم براى آب اصفهان برداشته 
نشده است، افزود: اصفهان یک دهم کشور در همه 

زمینه ها فعالیت داشته است.

غربت خاص
عباس رضایى، استاندار اصفهان با بیان اینکه استان 
اصفهان نگین انگشــتر صنعت گردشــگرى کشور 
اســت، گفت: آثار تاریخى اصفهان در غربت خاصى 
هستند که براى بیرون بردن این آثار از این وضعیت، 
روش هاى جدیــد براى معرفى ســنت هاى کهن و 

میراث فرهنگى باید در دستور کار قرار گیرد.

بازدید از 
نقش جهان و چهلستون 

رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى از میدان نقــش جهــان و مجموعه 
چهلستون اصفهان بازدید کرد. على اصغر مونسان در 
بازدید از میدان نقش جهان بر پیگیرى وضعیت مرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... و مسجد امام(ره) تأکید کرد. 
او همچنین ایمن سازى میدان و بناهاى موجود میدان 
امام(ره)  اصفهان در مقابل زلزله را ضرورى دانست 
و توصیه کرد که با نهادها، مؤسسات و دانشگاه هایى 
که در زمینه ایمن سازى و مقاوم سازى در برابر زلزله 
فعالیت دارند، همکارى صورت گیرد. مونســان پس 
از بازدید از میدان نقش جهان، مسیر را تا رسیدن به 

عمارت چهلستون پیاده طى کرد.

چند افتتاح در فرودگاه 
سالن تشریفات اختصاصى فرودگاه بین المللى شهید 
بهشــتى اصفهان با حضور مدیر عامل فرودگاه ها و 
ناوبرى هوایى کشور به بهره بردارى رسید. براى این 
سالن که در مســاحت 2000 مترمربع با 660 زیربنا 
ساخته شده 28 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت 
فرودگاه هاى کشــور هزینه شده اســت. همچنین 
مولدهــاى برق اضطــرارى فــرودگاه اصفهان به 
گنجایش 1000 کیلوولت آمپر و تصفیه خانه فاضالب 
فرودگاه هم در سفر مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 

ناوبرى هوایى کشور به بهره بردارى رسید.

دشت کاشان 
و تداوم 40 سال بحران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان در گفتگو 
با «ایرنا» یادآور شد: اگر امروز نزدیک به 300 دشت 
در کشور به عنوان دشت ممنوعه اعالم شده، دشت 
کاشــان به علت کم آبى و خشکسالى در سال 58 به 
عنوان نخســتین دشــت بحرانى ممنوعه در کشور 

معرفى شده بود. 
محمدرضا اسدى افزود: برداشــت بى رویه از منابع 
زیرزمینى آب منطقه موجــب تغییر جهت آب هاى 
زیرزمینى و هجوم آب هاى شور از سوى دریاچه نمک 
به منابع آب شیرین شده است که خود از عامل هاى 

ایجاد فرونشست زمین محسوب مى شود.

عضویت 600 نفر در فرهنگسراى 
کلیشاد و سودرجان

شهردار کلیشاد و ســودرجان گفت: در حال حاضر 
600 نفر از بانوان، نونهاالن و کودکان دختر و پسر 
این شــهر از خدمت فرهنگســراى این شهردارى 

استفاده مى کنند. 
حامد اخگر با بیان اینکه فرهنگسراها جایگاه مناسبى 
براى بــروز خالقیت ها و اســتعدادهاى هنرمندان 
است، اظهار کرد: از مهمترین برنامه هاى فرهنگى 
شهردارى ها توسعه فرهنگسراهاى محالت باهدف 
برخوردارى شــمار بیشترى از شــهروندان به ویژه 

جوانان از امکانات فرهنگى و آموزشى است.

خبر

معاون وزیر راه و شهرســازى گفت: در ســمت جنوب، 
محورى که از شهرضا به سمت اســتان فارس مى رود، 
آزادراهى را داریم که به عنوان بلندترین آزادراه شیراز به 

اصفهان عملیات اجرایى آن در حال انجام است.
خیرا... خادمى در مراســم آغاز عملیات اجرایى تقاطع 
غیرهمسطح شهرضا- دهاقان- مبارکه اظهار کرد: در 
بخش ریلى اولین قطار سریع السیر کشور در این محور از 

تهران به قم و اصفهان در حال اجراست.
معاون وزیر راه و شهرســازى با بیــان اینکه در بخش 
آزادراهــى، آزادراه هایى که در کنــار گذرهاى غربى و 
شرقى اصفهان است مورد بازدید قرار گرفت، افزود: این 

آزادراه ها مورد نیاز مردم اصفهان و کلیه مردم استان هاى 
جنوب کشور اســت به ویژه کنارگذر شرقى که عملیات 

اجرایى آن در حال انجام است.
خادمى خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرضا 
در کریدور شمال به جنوب کشور و محورى که از تهران 
به اصفهان مى آید و به سمت فارس و شاخه دیگر آن به 
سمت کهگیلویه و  بویراحمد و بوشهر مى رود، از شهرضا 
عبور مى کند، بنابراین محور بسیار مهمى است و ترافیکى 
که در تقاطع ها وجود داشــت به صورت همســطح بود 
و ســبب تصادف مى شــد و این پروژه در سال 97 جزو 

پروژه هاى ملى قرار گرفت.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
به رغم تولید میزان قابل توجهى از گندم در اصفهان، این 
میزان جوابگوى نیاز مردم اســتان نیست و شاید مجبور 

شویم از استان هاى دیگر گندم وارد کنیم.
محمودرضا افالکــى در گفتگو با «ایمنا» با اشــاره به 
نقش بارندگى هاى اخیر در افزایش میزان محصوالت 
کشاورزى اســتان اصفهان همچون گندم و جو، اظهار 
کرد: بارندگى هاى اخیر کمک قابل توجهى به بهتر عمل 
آمدن محصوالت کشت دیم و آبى کرد و همچنین تأثیر 
این بارندگى ها در منابع آب زیرزمینى موجب رشد میزان 
تولیدات گندم و جو در اســتان شد. ضمن اینکه افزایش 

سطح زیر کشــت اســتان اصفهان نیز در این افزایش 
تولید محصوالت کشاورزى تأثیرگذار بوده است. مدیر 
امور زراعت جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان تصریح 
کرد: 10 تا 15 درصد رشد تولیدات گندم و جو در استان
 اصفهــان ناشــى از بارندگــى هــاى یکســال اخیر

 بوده است. 
مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه حــدود 2  درصد از میزان گندم تولید شــده 
کشور مربوط به اصفهان است، یادآور شد: وزارت جهاد 
کشاورزى پیش بینى کرده است که امسال 14 میلیون و 

500 هزار تُ ن گندم در سطح کشور برداشت شود.

تولیدات گندم اصفهان 
جوابگوى نیاز استان نیست

آزادراه شیراز به اصفهان 
بلندترین آزادراه است

فرمانده انتظامى استان اصفهان از اجراى طرحى 
ابتکارى تحت عنوان «هر مأمور پلیس یک آمر به 

معروف» در اصفهان خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: براساس 
این طرح تمامــى مأموران موظف هســتند ابتدا 
خود و ســپس آحاد جامعــه را امر بــه معروف و 
نهى از منکر کنند و به هیچ عنــوان از یک مأمور 
پلیس نظام اسالمى پذیرفتنى نیست که در مقابل 
عمل ناپســند و ناشایست ســکوت کند و وظیفه 

شرعى خود را به جا نیاورد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان ابراز کرد: اگر ما که 
مسئول مراقبت از مرزهاى فرهنگى کشور هستیم 
خودمان در این بخش کامل نباشــیم، اگر ما که 
مسئول مرزهاى اخالقى جامعه هستیم خودمان 
متخلق به اخالق حسنه نباشیم و اگر ما که مسئول 
نظم و ترافیک و اعمال قانون هســتیم خودمان 
قانون را در خود نهادینه نکرده باشیم نمى توانیم به 

خوبى از این مرزها مراقبت کنیم.
سردار معصوم بیگى تصریح کرد: ممکن است در 
جامعه افراد قانون گریزى وجود داشــته باشند که 
البته مأموران نیروى انتظامى با سرپنجه هاى قوى 
خود با آنها مقابله مى کنند اما باید  خودشــان نیز 

همواره عامل به قانون باشند.

رئیس پژوهشکده اسانس هاى طبیعى قمصر گفت: تولید 
گالب خوراکى توســط چین نمى توانــد تهدیدى براى 
کاشان در بازار داخلى محسوب شود.  این در حالى است که 
مدتى است نام چین به عنوان رقیب کاشان در تولید گالب 

شنیده مى شود.
 مریم اخبارى در این باره مى گوید: مدتهاست که در چین 
و بسیارى دیگر از کشور هاى آسیایى مانند افغانستان، هند 

و پاکستان گالب تولید مى شــود، البته چین در این حوزه 
پیشرفت هایى داشته و محصول گالب را به صورت هاى 
مختلف و حتى براى مصارفى غیر از مصرف خوراکى مانند 
محصوالت آرایشى تولید مى کند. وى افزود: تولید گالب 
خوراکى توسط چین با توجه به هزینه هاى باالى حمل و 
نقل گالب نمى تواند تهدیدى براى کاشان در بازار داخلى 
محسوب شود مگر اینکه تولیدکنندگان منطقه از نظر کیفى 

ضعیف عمل کنند که در حال حاضر اینچنین نیست و به 
دلیل کیفیت باالى گالب تولید شــده در منطقه کاشان، 
امکان قبضه بازار توســط محصوالت چینى وجود ندارد. 
هرچند به دلیل ضعفى که در حال حاضر در حوزه صادرات 
و گرانى قیمت گل و باال بودن هزینه نیروى انسانى وجود 
دارد احتمال برنده شدن رقباى خارجى در صورت گسترش 

فعالیت هاى آنها وجود دارد.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
پنج نماینده مجلس استان استفساریه عرضه قلیان براى 
خروج از مراکز عمومى را امضــا کرده اند، این موضوع 
عجیبى است که نمایندگان براى راحت تر شدن عرضه 

قلیان، درخواست امضا مى کنند.
کمال حیدرى در نشســت خبرى هفتــه ملى مبارزه با 
دخانیات، اظهار کرد: ســئوال اساسى این است که چرا 
نمى خواهیم برخورد جدى بــا دخانیات صورت گیرد؟ 
در مجلس، قانون براى برخورد مصوب مى شــود، اما 
براى دخانیات و کاغذ سیگار ارز داده مى شود در حالى 
که براى ارزهاى دارویى باید چانه زده شود. وى افزود: 
در مجلس براى حذف دخانیــات و افزایش مالیات آنها 
مصوبه مى گذرانیم کسى توجه نمى کند و ظاهراً دغدغه 
کسى نیست. هر ساله کاهش سن مصرف اطالع رسانى 
مى شــود، اما توجه نکردن به دخانیات موجب مى شود 

مبارزه اى با چایخانه ها صورت نگیرد.
حیدرى تصریح کرد: ســئوال اساسى این است که چرا 
در شــرایط تحریمى مصرف دخانیات دو برابر و صنایع 

دخانى چند برابر شده است؟ انســان تأسف مى خورد 
وقتى افزایش مالیات بحث شد ولى با نمایندگان البى 

شد و این موضوع اتفاق نیافتاد.
حیدرى اضافه کرد: از هر هفت نفر یــک نفر به علت 
دود دست دوم از بین مى رود. قبح قلیان شکسته شده 
و ســن مصرف دخانیات به 13 ســال کاهش داشته و 
مصرف قلیان 40 درصد افزایش پیدا کرده اســت.  وى 
تأکید کرد: ســال 96 تعداد مراکز عرضه قلیان در شهر 
اصفهان 400 مورد بوده اســت، امروز هزار مورد مرکز 
عرضه مصرف قلیان در شــهر داریم. چرا هیچکس به 
این موضوع مهم واکنش نشان نمى دهد؟ چرا سالمت 
اهمیت خود را در جامعه از دست داده است؟ وى تأکید 
کرد: چرا در همه مسائل تحریم هستیم ولى در دخانیات 
تحریم نیســتیم؟ مافیاى دخانیات بســیار قوى است. 
نظارت، نیازمند کمک همه دستگاه هاست و مسئوالن 

باید حمایت کنند.  
***

رئیس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 

هم در این نشست گفت: هیچ کدام از مراکز عرضه قلیان 
مجوز مرکز بهداشــت را ندارند و پروانه همه آنها بدون 

مجوز ما صادر شده است.
به گزارش «ایسنا»، حمیدرضا صفارى اظهار کرد: بیش 
از 200 مورد چایخانه پروانه دارند، این درحالى است که 
در تمام پروانه ها نوشته اند بدون عرضه قلیان ولى همه 
آنها قلیان عرضه مى کننــد. طبق ماده 28 قانون نظام 
صنفى باید از طریق اتحادیه به اماکن عمومى معرفى و 
براى پلمب اقدام شود اما هیچ برخوردى با مراکز عرضه 

قلیان نمى شود.
رئیس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت : نامه اى از وزارت کشور مبنى بر حذف تدریجى 
قلیان آمده است. در این نامه آمده پروانه جدید به کسى 
داده نشود و آنهایى که برنامه جدید براى تأسیس دارند 
باید قلیان را کنار بگذارند. چندین جلسه گرفته شد اما 
صورتجلســه را عملیاتى نکردند. وى افزود: روزانه ده 
مورد پلمب مراکز عرضه قلیان داریم که مجدداً در جایى 

دیگر بازگشایى مى شوند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشــاره بــه برگزارى موفق 
اجالس کمیســیون مشــترك همکارى هاى اقتصادى و 
تجارى ایران و روسیه در اصفهان گفت: فصل جدید روابط 
تجارى ایران و روسیه با هدف گذارى سه برابر شدن حجم 

مبادالت دو طرف آغاز شد.
مسعود گلشــیرازى در  جمع مهمانان پانزدهمین اجالس 
کمیســیون مشــترك همکاري هاي اقتصادي و تجاري 
جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه تصریح کرد: دو 
کشور در زمینه هاى مختلف داراى مزیت هاى اقتصادى اند و 

مى توانند حجم مبادالت خود را تا چندین برابر افزایش دهند.    
وى با اشاره به استقرار کنسولگرى روسیه در اصفهان گفت: 
اصفهان و روسیه داراى روابط دیرینه تجارى و فرهنگى طى 
چندین دهه است و امیدواریم این روابط تقویت و توسعه یابد. 

گلشیرازى، اصفهان را صنعتى ترین استان کشور برشمرد و 
گفت: روابط تجارى ایران و روسیه مى تواند بر روابط صنعتى 
و خدماتى بین واحدهاى تولیدى استان اصفهان و شهرهاى 

روسیه متمرکز شود.
سرگئى ویکتوروویچ چباتاریف، وزیر قفقاز شمالى روسیه هم در 

این نشست، برگزارى پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترك 
همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران و روسیه  در اصفهان 
را مثبت ارزیابى کرد و گفت: اصفهان یکى از شهرهاى مهم و 
اثرگذار ایران است که نقش مؤثر در تعمیق روابط تجارى ایران 
و روسیه دارد . گفتنى اســت پانزدهمین اجالس کمیسیون 
مشــترك همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران و روسیه 
با حضور وزراى نیروى ایران و انرژى فدراســیون روسیه به 
عنوان رؤساى کمیسیون مشترك دو کشور هفته گذشته در 

اصفهان برگزار  شد.

120 میلیارد ریــال اعتبار در حوزه مســکن ویژه 
مددجویان کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 

اصفهان اختصاص یافت.
مدیر تأمین مســکن و امور مهندســى ساختمان 
کمیته امداد امــام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: این میزان اعتبار امسال براى خرید، احداث، 
تکمیل و تعمیر 1523 خانــوار نیازمند اصفهانى 

هزینه مى شود.
عباســعلى زارعان گفت: بــا این میــزان اعتبار 
اختصاص یافته 263  خانوار شــهرى و 90 خانوار 
روستایى در ســال جارى از حمایت این نهاد براى 
خرید، احداث و تکمیل مسکن بهره مند مى شوند و 
همچنین منازل هزارو 170 خانوار نیازمند اصفهانى 

با حمایت کمیته امداد تعمیر خواهد شد.
 وى افزود: همچنین امســال 96 میلیــارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه براى کمک به رفع مشکل 

مسکن مددجویان پرداخت خواهد شد.

طى مراســمى ســیاوش اورنگى به عنوان مدیر 
جدید شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
اصفهان معرفى و از خدمات شــش ساله مجتبى 

بشارتیان تقدیر شد.
قاسم عرب یارمحمدى، مدیرعامل این شرکت در 
مراسم تکریم و معارفه مدیران این منطقه ضمن 
ارائه گزارشــى از بازدید خود در مراکز انتقال نفت 
مارون تا اصفهان، این منطقــه را جزو پرکارترین 
و مهمترین مناطق شرکت عنوان کرد و افزود: این 
منطقه با توجه به پتانسیل و شرایط خاص خود از 
دیرباز جزو مناطق معین و تأثیر گذار شرکت مطرح 

بوده است.
وى با تشریح شرایط خاص کشــور گفت: در این 
شرایط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
نقش پررنگ ترى نسبت به قبل پیدا کرده است به 
طورى که شــاهد افزایش ظرفیت رسید و ارسال 
نفت خام و فرآورده هستیم و انتظار مى رود در این 
موقعیت اســتراتژیک بیش از پیش شاهد اهتمام 

کارکنان و مدیران شرکت باشیم.
سیاوش اورنگى، مدیر جدید منطقه اصفهان هم 
ضمن تشــکر از اعتماد مدیرعامل شرکت گفت: 
امیدوارم بتوانیم همه در کنار هم دل هایمان را به 
هم گره بزنیم تا دستان توانمندمان کارهاى بزرگى 
انجام دهد و من در راســتاى خدمتگزارى به شما 

انجام مسئولیت کنم.

همزمان با اعــالم آغاز طرح صرفه جویــى مصرف برق 
ساختمان هاى ادارى و عمومى استان اصفهان از اول تیر 
ماه، ساعت کار تمام ادارات در استان اصفهان هم از امروز 

تغییر کرد.
به گزارش «نصف جهان»، معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانى استاندارى اصفهان اعالم کرد: به منظور مدیریت 
مصرف انرژى، از اول تیرماه (امروز) ساعت کار تمام ادارات 
در استان اصفهان یک ســاعت زودتر آغاز و یک ساعت 
زودتر به پایان مى رسد. ایوب درویشى افزود: این تصمیم 
شامل تمام ادارات در شهر اصفهان و شهرستان هاى استان 

مى شود و این تغییر ســاعت ادارى تا اطالع ثانوى پا برجا 
خواهد بود.

در همین حال حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان نیز ضمن اعالم آغاز طرح صرفه جویى 
مصرف برق از امروز، گفت: 200 دستگاه ادارى و اجرایى 
استان سال گذشته با تغییر ساعات ادارى و انجام اقدامات در 
جهت مصرف بهینه برق بین 20 تا 30 مگاوات صرفه جویى 
کردند که امیدواریم امســال این عدد دستکم30 مگاوات 
باشد. وى افزود: در ایام پیک ســال گذشته مصرف برق 
استان به 1736  مگاوات رســیده بود که امیدواریم امسال 

با صرفه جویى و مصرف بهینه در روزهاى گرم سال از این 
عدد فراتر نرویم.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان نیز در توضیح بیشتر علت تغییر ساعت ادارى در 
استان اصفهان با آغاز فصل تابســتان اظهار کرد: با توجه 
به پیش بینى هاى اداره کل هواشناسى استان که حاکى از 
افزایش دما در روزهاى آینده درآغاز فصل تابستان است، 
شاهد افزایش بار ناشى از اســتفاده از وسایل سرمایشى و 

افزایش مصرف برق در استان خواهیم بود.
وى با اشاره به وقوع خاموشى برنامه ریزى شده در تابستان 

97 افزود: مصرف برق در اســتان اصفهان نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته است، به طورى که هفته گذشته شاهد 
رشد 8 درصدى مصرف برق در اســتان بودیم. با توجه به 
اینکه 8 درصد کل مصرف برق مربوط به ادارات استان است 
و شرکت برق نیز ســاعت 11 تا 17 را ساعات اوج مصرف 
اعالم کرده و به منظور جلوگیــرى از وقوع بار اضطرارى، 

ساعت کارى ادارات استان از ابتداى تیرماه تغییر مى کند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه تا 
پیش از تابستان سال گذشته استان اصفهان به مدت ده سال 
خاموشى برنامه ریزى شده را تجربه نکرده بود، ادامه داد: سال 
گذشته سهمیه خاموشى به برخى استان ها تعلق گرفت که 
استان اصفهان را نیز شامل شد. امسال براى پیشگیرى از 
خاموشى و با هدف کاهش حداکثرى بار و پیشگیرى از وقوع 
بار اضطرارى و پس از برگزارى جلسات متعدد تصمیم بر این 
شد که تمام ادارات و دستگاه هاى اجرایى استان از اول تیرماه 
تا اطالع ثانوى یک ساعت زودتر کار خود را آغاز کنند و یک 

ساعت زودتر خاتمه دهند.
شیشــه فروش ادامه داد: مصرف برق در اســتان توسط 
مســئوالن متخصص انرژى ممیزى خواهد شــد و تمام 
دســتگاه ها و واحدهاى صنعتى بایــد کاهش حداقل 20 
درصدى مصرف برق در ساعات پیک مصرف را پیگیرى 
کنند. نصــب پنل هاى خورشــیدى جزو سیاســت هاى 
اداره برق بوده که هم اکنون در ســاختمان اســتاندارى و 
شهردارى  هاى استان مورد استفاده قرار مى گیرد و اداره برق 

توسعه این طرح را در دستور کار دارد.
وى با تأکید بر مصرف بهینه آب با شــروع فصل تابستان 
اظهار کرد: تمام ادارات استان موظف شدند از دستگاه هاى 
کاهنده مصرف آب و منبع ذخیره استراتژیک آب استفاده 
کرده و در آبیارى فضاى سبز، الگوى مصرف را رعایت کنند. 
همچنین اســتفاده از گونه هاى گیاهى کم آب بر و آبیارى 
شبانه فضاى ســبز از جمله توصیه  هاى ما به شهردارى 

بوده است.

همزمان با آغاز طرح صرفه جویى در مصرف برق ساختمان هاى ادارى و عمومى اعالم شد

تغییر ساعت کار ادارات اصفهـان از امروز

انتقادهاى تند معاون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از عدم برخورد جدى با دخانیات

قبح مصرف  قلیان شکسته شده است

انتصاب مدیر جدید
 شرکت خطوط لوله
 و مخابرات نفت
 منطقه اصفهان

هر مأمور پلیس
یک آمر به معروف مى شود 

رئیس آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانى صنایع دستى گفت: ده شهر از 38 شهر جهانى صنایع دستى در ایران قرار 
دارند.

غادا هیجاوى اظهار کرد: اصفهان به عنوان شــهر جهانى فرهنگى و تاریخى که به شــبکه شهرهاى جهانى 
پیوسته اســت باید به تعهد خودش عمل کند که 
این از طریق تعامل اصفهان با دیگر شــهرهاى 
جهانى امکانپذیر اســت. وى ادامه داد: امیدواریم 
اصفهان این فعالیت ها را در آینده نزدیک شروع 
کنــد و این بــراى اصفهان غیرممکن نیســت 
چون در ســال 2016 توانســت میزبــان خوبى 
براى نشست شــهرهاى صنایع دســتى جهان 
باشد، انتظار داشــتم اصفهان برنامه اى را ترتیب 
مى داد تا شــبکه همکاران صنایع دستى از سایر 

شهرهاى صنایع دستى جهان در این برنامه حضور داشته باشند.  
رئیس آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانى صنایع دستى با اشاره به اینکه ده شــهر از 30 شهرى که در این لیست 
هستند از آســیا و اقیانوسیه هســتند، اظهار کرد: بعضى از شــهرهایى که در زمینه بیش از یک صنایع دستى 
فعالیت مى کنند  عنوان تخصصى شهر صنایع دستى جهانى را کســب مى کند، مانند اصفهان از ایران و میسور 

از هند.

انتظار رئیس آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانى صنایع دستى
 از اصفهـــان

اختصاص 120 میلیارد ریال 
به مسکن نیازمندان اصفهانى

آغاز فصل جدید روابط تجارى ایران و روسیه  

تولیدات چینى، گالب کاشان را تهدید مى کند؟ 
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بررسى فیلم هاى توقیف شده کمال تبریزى در پى توقف اکران فیلم جدیدش در کرمان

آقاى توقیف!
بر

سمانه جهانگیرى

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى کشور با حضور در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللى گردشگرى و صنایع دســتى اصفهان، فعالیت 
اجرایى ستاد طرح اصفهان 2020 شهردارى اصفهان را رسمًا 

افتتاح کرد تا این ستاد فعالیت خود را آغاز کند.
شهردار اصفهان در زمینه اجرایى شدن طرح اصفهان 2020 
با قدردانى از احساس مسئولیت رسانه ها در پیگیرى اجراى 
این طرح که به تصویب شوراى اسالمى اصفهان رسید، گفت: 
از ابتداى فعالیت در دوره جدید، کار را در هفت محور شروع 
کردیم که گردشــگرى اولین محور بود و امید است بتوانیم 
زیرساخت هاى الزم را فراهم کنیم و از شکوفایى استعدادها 

در زمینه گردشگرى بهره گیریم.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: طرح اصفهان 2020 در این راستا 
در شوراى اسالمى شهر اصفهان مطرح شد و به تصویب رسید 
و ابزار آن فراهم شد که امروز رونمایى گردید و این ظرفیتى 
است تا بتوانیم شهر را با گام هاى استوار به سوى رونق تولید، 
کسب و کار و ارتباط با جهان از طریق اجراى طرح اصفهان 

2020 هدایت کنیم.
شهردار اصفهان، طرح اصفهان 2020 را دریچه اى به سوى 
جهان و وسیله و راهى براى همگرایى همه بخش ها به منظور 
ایجاد رونق گردشــگرى در اصفهان دانست و افزود: براى 
دستیابى به این اهداف باید براى شکوفایى آن کوشید تا شاهد 
ترقى متوازن در شهر باشیم و مى خواهیم از این دریچه جهان 

را ببینیم و آنها نیز ما را ببینند.
نوروزى مى گوید: ما گردشگرى را در برنامه داشته و ستادى 

براى اجراى برنامه هاى گردشگرى داریم و اکنون اصفهان 
2020 اوج گشوده شدن دریچه براى نگاه به جهان در سال 
2020 است تا راه ها هموار شــود و باید همه دست به دست 
هم دهیم و اقتصاد هنــر، اقتصاد خالقیت، اقتصاد فرهنگ 

و... را دنبال کنیم.
شهردار اصفهان همچنین در مراســم افتتاحیه یازدهمین 
نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع دستى اصفهان هم 
گفت: داشتن فرهنگ مولد راه نجات گردشگرى از وضعیت 
کنونى است و در حقیقت گردشگرى چاه نفتى است که باید 

هنر استحصال آن را داشته باشیم.
نوروزى اضافه کرد: اصفهان همچون ســتاره درخشانى در 

عرصه گردشگرى است که باید کهکشان ستاره ها را تشکیل 
دهد. وى با بیان اینکه اصفهان داراى پیشینه برجسته تاریخى، 
فرهنگى و میراثى است که از مزیت هاى نسبى متفاوتى در 
عرصه هاى گردشــگرى و مواهب طبیعى، فروش صنایع 
دستى و صنایع خالق برخوردار است، گفت: اصفهان شهرى 
است که مى تواند به عنوان حلقه واسطه حمایت کننده همه 
شهرهاى ایران در عرصه گردشگرى مطرح شود اما باید همه 
با یکدیگر یکدل و همراه و همسو به آن چیزى بیاندیشیم که 
اصفهان را به عنوان کانون و نقطه اتکاى سطح گردشگرى 

ایران در عرصه جهانى برساند.
نوروزى بــا تأکید بر اینکه باید نگاهمــان را از محلى نگرى، 
ملى کنیم و جهانى بیاندیشیم، اظهار کرد: امید است بتوانیم با 
هم افزایى همه امکانات و همکارى همه بخش ها با دلسوزى 
براى ملت ایران کارى کنیم که دیگر مورد سرزنش قرار نگیریم.
شهردار اصفهان افزود: در طرح اصفهان 2020 قرار است با 
اخذ دیدگاه هاى فعاالن گردشگرى تا سال 2020 اصفهان در 

مسیر توسعه مبتنى بر ظرفیت هاى گردشگرى قرار گیرد.
■■■

نصیر ملت، عضو شوراى شــهر اصفهان نیز گفت: تالش 
چند ماهه شورا و مدیریت شهرى اصفهان در راستاى طرح 
اصفهان 2020 شهر گردشگرى و دروازه طالیى براى مسیر 
توسعه مبتنى بر ظرفیت هاى گردشگرى است که این طرح 
به تأیید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى رسید و قرار شد به عنوان رویداد 

ملى ثبت شود و جهانى شدن آن پیگیرى مى شود.
وى افزود: در مدیریت شهرى در کنار فعاالن گردشگرى که 
بازیگر اصلى خواهند بود امید است شاهد تحول و نتایج مثبت 

این طرح باشیم تا نقطه عطفى در توسعه اصفهان باشد.
■■■

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان هم 
به نصف جهان گفت: شکى نیست که برنامه ریزى ها نشان 
از آن دارد که در شهرى همچون اصفهان تمرکز باید براى 
برنامه ریزى گردشگرى باشد به این دلیل که امروز اصفهان 
دیگر تحمل صنایع سنگین که نماد توســعه ناپایدار است 
را ندارد و در طرح آمایش ســرزمین نیز مشخص است که 
اصفهان باید به سوى توسعه گردشگرى برود که متناسب با 

فرصت هاى اصفهان است.
ایمان حجتى با بیان اینکه گردشگرى داراى اهمیت ویژه 
است، افزود: با توجه به اینکه گردشگرى در کشورها رونق 
کســب و کار را براى کارآفرینان به ارمغــان دارد و فرصت 
خوبى را براى آنان فراهم مى کند و مى تواند اقتصاد شــهر 
را تحت تأثیــر قرار دهد در یک برنامه ریــزى میان مدت و 
بلندمدت، کسب و کارهاى خرد به کسب و کارهاى بزرگ 
مى تواند تبدیل شود. این در حالى است که اصفهان داراى 
منابع غیرمالى و ظرفیت هایى است که در اختیار دستگاه هایى 

همچون شهردارى، بخش خصوصى، دانشگاه ها و... است.
وى تأکید کرد: اگر معتقد به تحول در گردشگرى هستیم همه 

باید روى یک موضوع متمرکز شویم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان گفت: 
امروز زمان توجه به طرح اصفهان 2020 است که رسانه ها 
هم مى توانند با برجسته کردن مسائل گردشگرى به اجراى 
موفق این طرح کمک کنند و این خبر مى تواند با به کارگیرى 
فرصت ها، اتفاق مهمى را رقم زند و همسویى استراتژیک 
ایجاد شود یعنى دستگاه هاى دولتى، خصوصى و... به سوى 

توسعه گردشگرى گام بردارند.
■■■

در یازدهمین نمایشــگاه بین المللى گردشــگرى و صنایع 
دســتى اصفهان، غرفه جهان شــهر اصفهان متشکل از 
خواهرخوانده هاى شــهر اصفهــان خودنمایى مى کرد که 
تابلوهاى شهرهاى خواهرخوانده با اصفهان همچون فلورانس 
ایتالیا، داکار سنگال، فرایبورگ آلمان، الهور پاکستان، شیآن 

چین، بارسلونا اسپانیا و... به نمایش درآمده بود.
مدیر روابط عمومى شهردارى کوآالالمپور مالزى در گفتگو 
با «نصف جهان» هدف از شرکت در این نمایشگاه را معرفى 
بیشتر کوآالالمپور و شناساندن آن به مردم اصفهان اعالم کرد 

و گفت: ما در کوآالالمپور امکانات و تسهیالت گردشگرى 
بسیار داریم که مى توانیم آنها را در اختیار توریست ها قرار دهیم 

تا از آن بهره مند شوند.
نوردین نورحاصلیندا افزود: ما در کوآ الالمپور مالزى بهترین 
امکانات حمل و نقل و اماکن تاریخى را داریم که مردم ایران 
به ویژه مردم شهر زیباى اصفهان مى توانند از آنها استفاده 
کنند و حتى کاالهاى باکیفیت و استاندارد ما را با نازل ترین 

قیمت ها خریدارى کنند.
وى اظهار امیدوارى کرد بین دو شهر کوآالالمپور و اصفهان، 

همکارى خواهرخواندگى خوبى ایجاد شود.
مدیر روابط عمومى شهردارى کوآالالمپور که براى اولین بار 
به اصفهان سفر کرده این شهر را داراى زیبایى تحسین برانگیز 
و پل هاى تاریخى زیبا خواند و گفت: در مدتى که در اصفهان 
هستم صنایع دستى این شهر را با قیمت هاى بسیار مناسب 

خریدارى کردم و لذت بردم.
در غرفه شهرهاى خواهرخوانده با اصفهان، به سراغ شیآن 
چین رفته و با جیان بیا لى که در سال 2013 مسلمان شده 

گفتگو کردیم.
وى گفت: از اینکه شهردارى اصفهان براى شرکت در این 

نمایشگاه از ما دعوت کرده بسیار سپاسگزارم.
لى که مسئول غرفه شیآن چین بود، افزود: با توجه به اینکه 
سال هاى زیادى با شــهر اصفهان، خواهرخوانده هستیم با 

فرهنگ اصفهان آشناییم و سعى در ترویج آن داریم.
وى مردم اصفهان را فهیم و پرتالش خواند و اظهار امیدوارى 
کرد مردم اصفهان به شهر شیآن چین سفر کنند و با فرهنگ 

این شهر آشنا شوند.

طى مراسمى با حضور معاون رئیس جمهور در نمایشگاه گردشگرى و صنایع دستى صورت گرفت

رونمایى از طرح اصفهــان 2020

ساسان اکبرزاده

اکران فیلم «ما همه با هم هســتیم» کمال تبریزى در کرمان به دستور 
دادستانى متوقف شد تا این فیلم و کارگردان آن باز هم درگیر حاشیه اى 
دیگر شوند. گویا لهجه کرمانى بازیگرى که در نقش فروشنده مواد مخدر 
ظاهر شــده بود به مذاق اهالى کرمان خوش نیامده و همین امر سبب 
واکنش هایى در فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى شده تا جایى که 

دادستانى کرمان نیز دستور توقف اکران فیلم را صادر کرده است.
نام کمــال تبریزى سال هاســت با فیلــم توقیف شــده و پرهیاهوى 
«مارمولک» گره خورده است، فیلمى که تنها چهار هفته رنگ اکران را 
دید و با اعتراض گسترده در اکثر شهرها اکرانش متوقف شد. آن روزها 
«توهین به روحانیت» دلیل توقیف «مارمولک»  دانســته شد اما 
جالب این است که این فیلم در بیست و دومین جشنواره فیلم فجر 
با کسب 93 درصد آراء، سیمرغ بلورین فیلم منتخب تماشاگران 
را کسب کرد و در همان مدت زمان کوتاه اکران هم به فروش 

خوبى دست یافت.
پس از «مارمولک»، کمال تبریزى در هر مدیومى که دست 
به تولید اثر زد با حاشیه هاى بسیارى همراه بود به طورى 
که کارنامه کارى اش پر از فیلم ها و ســریال هاى توقیف 
شده است و در واقع بیشــترین تعداد فیلم هاى توقیف 
شده را در کارنامه خود دارد. وى در سال 87 فیلم دیگرى 
به نام «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» را ساخت که 
در آن ســعى کرده بود از فضاى دو فیلم قبلى یعنى 
«مارمولک» و فیلم موفق «لیلى با من است» بهره 
بگیرد، اما این فیلم که با اعتراض اصولگرایان مواجه 
شد، توقیف شد و سرانجام پس از هفت سال با حذف 
برخى ســکانس ها مجوز اکران گرفت. تبریزى در 
همین سال ســریال «شــهریار» را نیز روانه آنتن 
صدا و ســیما کرد که با اعتراض خانواده این شاعر 
بلندآوازه رو به رو شد که معتقد بودند آنچه در سریال 
به عنوان زندگینامه شهریاِر شاعر ارائه شده خالف 

واقع است.
تبریزى در سال 89 فیلم «دونده زمین» را ساخت 
که به دلیل اشارات سیاسى که در آن وجود داشت، 
توقیف شد تا اینکه در سال 95 و پس از شش سال 
توقیف، مجوز اکران را به دســت آورد. همزمان با 
اکران این فیلم در گروه هنــر و تجربه، کمال تبریزى 
یادداشتى منتشر کرد که دلیل توقیف فیلم را اشاراتى که «دونده زمین» 
به دوران «سخت و آشفته» ریاست جمهورى احمدى نژاد داشت، اعالم 

کرد و چون به گفته تبریزى امکان حذف این سکانس ها وجود نداشته این 
فیلم شش سال از اکران دور ماند. 

تبریــزى کــه نشــان داده به ســاخت فیلــم هایــى بــا رگه هاى 
فیلــم  ســال  همیــن  در  دارد،  وافــرى  عالقــه  سیاســى 
«خیابان هاى آرام» را با اشاره به اتفاقاتى که پس از انتخابات 88 در کشور 
رخ داد، ســاخت و از آنجایى که این فیلم پر بود از اشارات و کنایه هاى 
سیاسى، با وجود اینکه پس از جشنواره فجر بیست و نهم پروانه نمایش 
آن صادر شــد اما چند هفته قبل از زمان اکران، اجازه نمایش به آن داده 
نشد و تاکنون هم اقدامى براى رفع توقیف آن صورت نگرفته و در توقیف 

همیشگى باقى مانده است.
تبریزى در کنار تمام این حواشــى و فیلم هایى که یکى پس از دیگرى 
توقیف مى شدند، از سال 86 مشغول ســاخت سریال «سرزمین کهن» 
بود که جزو ســریال هاى «الف» و به اصطالح فاخر تلویزیون محسوب 
مى شود. این سریال که به تاریخ معاصر ایران مى پرداخت و لیست بلندى 
از بازیگران نام آشناى سینماى ایران همچون شهاب حسینى، محمدرضا 
فروتن و نیکى کریمى را در فهرســت بازیگرانش داشت، دى ماه 1392 
روانه آنتن شد اما ناکامى هاى ســینمایى کمال تبریزى، در رسانه ملى 
هم گریبانگیرش شد و پس از پخش چهار قسمت، «سرزمین کهن» از 
آنتن شبکه 3 حذف شد. این بار ماجرا کمى پیچیده تر از قبل بود. توهینى 
که به ایل بختیارى شــده بود نه تنها بختیارى هاى استان چهارمحال و 
بختیارى، خوزستان، اصفهان و لرستان را به اعتراض و واکنش واداشت 
بلکه نمایندگان این استان ها در مجلس شــوراى اسالمى نیز نسبت به 
این توهین واکنش نشان دادند. سرانجام کارگردان و تهیه کننده سریال 
و همچنین مسئوالن صدا و ســیما از مردم عذرخواهى کردند و قرار شد 
اصالحاتى بر روى سریال انجام شــود و با بازنگرى در پوشش بازیگران 
زن، برخى صحنه ها مجدداً فیلمبردارى شــود. جالب اینکه پیش از این 
حواشى، اجازه پخش ســریال با همان پوشــش و گریم داده شده بود. 
سرانجام در سال 96 تیزرهاى این سریال پرحاشیه که جزو سریال هاى 
پرهزینه تلویزیون نیز محســوب مى شود، با نام «ســرزمین مادرى» از 
شبکه 3 پخش شــد ولى باز هم به دلیل اعتراض بختیارى ها و واکنش 
برخى نمایندگان مجلس اجازه پخش نیافت. چندى پیش نیز پیشنهاداتى 
مبنى بر اجازه پخش سریال در شبکه نمایش خانگى مطرح شد که هنوز 

به نتیجه اى نرسیده و تکلیف هزینه  هنگفتى که براى ساخت این سریال 
شده همچنان مشخص نیست.

تبریزى که ســریال هایش از «دوران سرکشــى» تا «سرزمین کهن» 
همواره با حاشیه روبه رو بوده است باز هم اقدام به ساخت سریالى دیگر با 
عنوان «الف ویژه» کرد که قرار بود براى ماه رمضان 98 آماده شود اما از 
آنجایى که قرار است هر جا نام کمال تبریزى هست توقیف هم باشد، این 
سریال نیز توقیف شد با این تفاوت که این بار کمال تبریزى خودش اقدام 
به توقیف آن کرد! میرباقرى، معاونت سیما دلیل توقف تولید «الف ویژه» 
را «پایین بودن سطح کیفى» ســریال عنوان کرد اما تبریزى در واکنش 
به این سخن ضمن تأکید بر باال بودن کیفیت بخش هاى تصویربردارى 
شده سریال، گفت: «علت تعطیلى پروژه "الف ویژه" من هستم که به دلیل 
عدم پرداخت حق الزحمه عوامل پروژه از سوى سازمان و تأخیر ناعادالنه 
در پرداخت اقساط، ادامه فیلمبردارى را متوقف کردم چرا که این روش در 
سازمان به امرى عادى تبدیل شده و متأسفانه تالش شبانه روزى افراد 

زحمتکش گروه سازنده نادیده گرفته مى شود.»
تبریزى در حرکت بین سینما و تلویزیون، سال گذشته فیلم کمدى سیاسى 
«مارموز» را روانه اکران کرد، هرچند این فیلم نیز با انتقاداتى رو به رو شد 
اما با مشکلى در اکران مواجه نشــد و حاال «ما همه با هم هستیم» را بر 
پرده نقره اى سینما دارد؛ فیلمى پرهزینه و پربازیگر و گرانقیمت که برخى 
برچسب «مشــکوك المنابع» را به آن مى زنند و مسعود فراستى، منتقد 

مشهور سینما، این فیلم کمدى را اصًال کمدى و قابل نقد نمى داند. 
تبریزى با توجه به کارنامه کارى اش، کارگردانى اســت که در چند سال 
اخیر فعالیتش بیشتر شده و بالفاصله پس از اکران هر فیلم به سمت تولید 
فیلم دیگرى مى رود به طورى که این روزها که «ما همه با هم هستیم» 
روزهاى پرفروشى را تجربه مى کند، پروانه ساخت بیستمین فیلم تبریزى 
به نام «در کمال بیشعورى» نیز صادر شده است. هنوز مشخص نیست 
موضوع این فیلم هم سیاسى است یا نه اما تبریزى که به حوزه سیاست 
بسیار عالقه مند است بعید است به این راحتى از این حوزه دست بکشد و 
توقیف فیلم هایش هم هیچ خللى در انگیزه وى براى ساخت فیلم بعدى 
به وجود نمى آورد؛ فیلم هایى که اغلب با اســتقبال مخاطب مواجه شده 
و در همان مدت زمان کوتاهى که روى پرده بــوده اند فروش خوبى را 

تجربه کرده اند.

بازیگر نقش «مهربانو» در سریال «ازیادها رفته» 
صحنه اعدام خود در این سریال را بسیار سخت، 
ترســناك و دلهره آور توصیــف و تأکید کرد 
که ســر این صحنه آنچنان شــوك بدى را 
تحمل کرده که براى مدت زیادى حالش بد 

بوده است.
هلیــا امامــى، بازیگر ســریال «از یادها 
رفته» به کارگردانى بهــرام بهرامیان با 
انتشــار ویدیویى از ســکانس اعدامش 
در این سریال، در اینســتاگرام نوشت: 
«ســکانس اعدام "مهربانو"، سکانس 
ســخت من، داره از ترس و دلهره قلبم 
تند مى تپه... یک هفته قبلش سر همین 
ســکانس وقتى صندلى از زیر پام پرت 
شد براى یک لحظه احساس کردم اعدام 
شدم، شــوك بدى بهم وارد شد هیچى 
نمى شــنیدم و نمى فهمیدم، انگار براى 

مدتى رفتم و برگشــتم، گویا کلى حالم بد 
شده بوده و با اکسیژن و ســرم آرامبخش 

بهتر شدم. همیشــه فوبیاى اعدام داشتم و 
فکر نمى کردم کارى که عاشــقانه ستایشش

 مى کنم من رو پاى طناب اعدام ببره، عشــق 
مرض عجیبى اســت... من اینقدر با "مهربانو" 

همزادپنــدارى [همذات پنــدارى] مــى کردم 
که هنــوز هم گاهــى میاد ســراغم ولــى ازش 

فــرار مى کنــم و ممنــون "مرضیه" جــان و همه 
همکارانم که در این لحظات بســیار سخت همراهیم 

کردن.»

طناب دار دور گردن 
بازیگر  «از یاد ها رفته»!
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پس بومى هاى اصفهان 
چه مى شوند؟

شانس بهت رو کرده 
پسر

کارشــناس فوتبال اصفهان گفت: ســپاهان نیاز 
به بازیکنانى دارد که به تیــم هویت بدهند و نباید 
همه خرید ها به سمت بازیکنانى برود که خارج از 

استان بوده اند.
امرا... سلطانى در گفتگو با «فارس» در خصوص 
نقل و انتقاالت ســپاهان اظهار کــرد: خرید هاى 
سپاهان هنوز کامل نشده اســت و حتمًا بر اساس 
نقاط ضعف و قوت بازیکنان مدنظر جذب مى شوند 
اما بحث مهمى که وجود دارد این است که باید توجه 

بیشترى به بازیکنان بومى شود.
کارشناس فوتبال اصفهان در ادامه بیان کرد: نباید 
همه خرید ها به سمت بازیکنانى برود که خارج از 
استان بوده اند و باید تعادلى در این نظر وجود داشته 
باشد، نظر امیر قلعه نویى نیز بسیار مهم است و باید 

از بازیکنان تأثیر گذار استفاده شود.
وى با بیان اینکه برخى مواقع بازیکنان متوسط به 
سپاهان مى آیند یا سن و ســالى از آنها گذشته و یا 
قابل سرمایه گذارى نیستند، گفت: بازیکنانى چون 
سیاوش یزدانى سپاهان را سکو قرار مى دهند و به 
تیم هاى دیگر مى روند و بهتر است این فرصت در 

اختیار بازیکنان شهر خودمان قرار گیرد.
سلطانى با اشاره به اینکه سپاهان نیاز به بازیکنانى 
دارد که به تیم هویت بدهند، عنوان کرد: سپاهان 
بازیکنانى مانند محــرم نویدکیا، محمود کریمى و 
احســان حاج صفى نیاز دارد، اگر 20 تا 30 درصد 
لیســت تیم به بازیکنان بومى تخصص پیدا کند، 

باعث صرفه جویى در هزینه هاى باشگاه مى شود.
مربى آکادمى سپاهان همچنین یادآور شد: مخالف 
کى روش استنلى نیســتم اما وقتى قرار است یک 
بازیکن خارجى جذب شــود باید بســیار فراتر از 
بازیکنان داخل مجموعه باشــد و بهتر است این 
فرصت ها در اختیــار بازیکنان آکادمى ســپاهان 
قرار گیــرد. وى افزود: تولیدات آکادمى ســپاهان 
چون رضا اسدى، آرمین سهرابیان، على کریمى، 
مهدى مهدى پور و اکبر ایمانى حاصل دســترنج 
مربیان آکادمى بوده است که در سال هاى اخیر از 
آن ها استفاده نشده و ربطى هم به سرمربى تیم ندارد.

سلطانى در پایان خاطر نشان کرد: ذوب آهن اواخر 
فصل گذشــته همراه با منصوریان این حرکت را 
انجام داد و مى شد در سپاهان نیز به جاى مسلمى پور 
از بازیکنان خودمان استفاده مى کردیم و باید در این 

خصوص قوى تر عمل کرد.

ظاهراً علیرضا منصوریان براى جانشــینى رشید 
مظاهرى هیچ بازیکنى را در نظر ندارد و گزینه اول 

آنها محمدباقر صادقى است. 
رشــید مظاهرى را باید اولین بازیکن نامدار فصل 
نقل و انتقاالت تابســتانى بدانیم. او قرارداد خود با 
ذوب آهن را تمدید نکرد تا با عقد قراردادى چهار ساله 
به تراکتورسازى برود و ذوبى ها در این نقطه با خأل 

بازیکن رو به رو شوند. 
بعد از این اتفاق بسیارى از رسانه ها با انتشار اخبارى 
به شایعات حضور یک دروازه بان جوان در ذوب آهن 
دامن زدند. اما همه چیز بر خالف تصور منصوریان 
و مدیران باشگاه پیش رفت تا همه برنامه آنها براى 

این نقطه از زمین عوض شود. 
به نظر مى رســد که انتخاب نهایى کادر فنى براى 
شــماره یک ذوب آهن محمدباقر صادقى اســت. 
دروازه بانى که در چند فصل اخیر بیشــتر بر روى 
نیمکت حضور داشت اما در چند بازى انتهایى فصل 
از مصدومیت رشید مظاهرى نهایت استفاده را کرد 
و با حضور در قفس تــورى، خود را بیش از پیش به 
منصوریان ثابت کرد. حاال او پس از منتفى شــدن 
حضور گلر جدید، سنگربان اول ذوب آهن خواهد بود. 
معراج اسماعیلى، گلر دیگر  این تیم نیز که در تیم ملى 
امید هم بازى مى کند به عنوان گلر دوم روى نیمکت 
قرار خواهد گرفت و دروازه بان جوان دیگرى سهمیه 

سوم در این پست را پر مى کند.

یکى از مهمترین بحث هاى نشست اخیر هیئت رئیسه سازمان لیگ 
برتر که با حضور مهدى تاج برگزار شد، بیانیه نویسى بود.

مهدى تاج در این نشست که هفته گذشــته برگزار شد، دغدغه هاى 
اعضاى هیئت رئیســه ســازمان لیگ برتر را پذیرفت و در پایان این 
نشست در مصاحبه با خبرنگاران اعالم کرد از این پس هر تیمى اقدام به 
بیانیه نویسى کند با جریمه نقدى و محرومیت همراه مى شود. واقعیت 
این است که  آیین نامه انضباطى فدراسیون فوتبال پیش بینى در مورد 
بیانیه نویسى نداشته است. شاید به این علت که بیانیه نویسى به تازگى 
در فوتبال ایران مد شده است. قرار است کمیته تدوین مقررات به زودى 
در این خصوص بندهاى جدیدى را به آیین نامه انضباطى اضافه کند. 
شاید هم برخورد با بیانیه نویسى باشــگاه ها به کمیته اخالق محول 
شــود. در این صورت آیین نامه برخورد با آن بــه کمیته اخالق ارجاع 

داده خواهد شد.

میالد فخرالدینى، مدافع-هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اعالم کرد که 
سه دلیل باعث شده است تا در این تیم بماند.

میالد فخرالدینى درباره تمدید قراردادش با باشــگاه ذوب آهن گفت: 
من یک فصل دیگر با تیم ذوب آهن قرارداد داشتم ولى بعد از اینکه با 
آقاى آذرى مذاکره کردم در نهایت تصمیم گرفتم تا یک فصل دیگر 
هم قراردادم را تمدید کنم. این در حالى است که از چند تیم خوب در 
لیگ برتر پیشنهاد داشتم. وى در ادامه افزود: سه عامل باعث شد تا در 
ذوب آهن بمانم. یکى از دالیل ماندنم حضور مدیرعاملى چون سعید 
آذرى در ذوب آهن است. در این 13 سالى که در لیگ برتر بازى کرده ام، 
آذرى بهترین مدیرى است که داشته ام. مســئله دوم حضور علیرضا 
منصوریان در ذوب آهن اســت. از کار کردن با این مربى احســاس 
خوبى دارم. دلیل آخر براى تمدید قراردادم هم مردم خوب اصفهان و 

هواداران ذوب آهن هستند که واقعًا به من لطف دارند. 

سعید سرافراز

هواداران پرســپولیس براى جدایــى برانکو، 
وزارت ورزش را مقصــر مى داننــد و با تجمع 
مقابل باشــگاه خواهان بازگرداندن این مربى 
کروات به پرســپولیس هســتند. هــواداران 
اســتقالل هم بخاطر اوضاع بــه هم ریخته 
اســتقالل در چند وقت گذشته وزارت ورزش 
را مقصر اصلى مى دانند. و ایــن اعتراض را با 
تجمع چند روز پیش نشــان دادند و هماهنگ 
کرده اند که در روزهاى آینده هم دوباره تجمع 

اعتراض آمیز داشته باشند. 
ما در حال حاضر اعتقــادى نداریم که وزارت 
ورزش چقدر پرسپولیســى اســت و یا چقدر 
دلبستگى به آبى ها دارد اما به شدت معتقدیم 
که وزارت ورزش در به وجود آمدن این شرایط 
آشفته در این دو باشــگاه مقصر اصلى و متهم 
ردیف اول است. وزارت ورزش به علت اینکه 
متولى اصلى اداره  این باشــگاه هاست، پس از 
این همه سال که خود تجربه مدیریت در این 
باشــگاه ها را دارد و مشــاهده  تجربه سازمان 
تربیت بدنى وقت بــراى اداره  این دو تیم هنوز 
به راهى درست و روشى مفید براى اداره کردن 
این باشــگاه ها نرســیده و قبول نمى کند که 
دولت در اداره و مدیریت این باشــگاه ها یک 

شکست خورده  محض است. چون اگر غیر از 
این بود حداقل حرکتى از خود بروز مى داد و یا 

براى تکرار اشتباهات اصرار نمى کرد. 
وقتى وزیر ورزش بــراى ترکیب هیئت مدیره  
این باشگاه ها از افرادى اســتفاده مى کند که 
بعضًا براى اولین بار مى دانند که ورزشى به نام 
فوتبال وجود دارد یعنــى آزمودن آزموده هاى 
شکســت خــورده و توجیه خنــده دار وزارت 
ورزش براى انتخاب چنین افرادى، اســتفاده 
از تجارب گرانبهاى این افراد براى گره گشایى 
از مشکالت مالى استقالل و پرسپولیس است 
و وقتى این افراد حتى از تهیه صدهزار تومان 
ناچیز براى این باشــگاه ها ناتوان هســتند به 

معناى تجارب گرانبها هم پى مى بریم. 
افــراد فوتبالــى هیئــت مدیره هــم بدون 
کوچک ترین اثرگذارى مفیدى بیشــتر براى 
ایجاد تعــادل در تعداد آراء مثبــت و منفى در 
زمان مصوبات در ترکیب هیئت مدیره  ها نقش 
آفرینى مى کنند مصوباتى کــه تأثیر چندانى 
در روند برنامه هاى دو تیم ندارد و سرخابى ها 
بدون اینکه به مصوبات هیئت مدیره توجهى 
داشته باشند به راه خود مى روند و این نکته یک 
واقعیت کتمان ناپذیر است و اگر کسى با این 
حرف مخالف است مى تواند دلیل خود را بگوید 

که هیئــت مدیره  ها در مدیریت اســتقالل و 
پرسپولیس نقش آفرینى زیادى دارند و اگر این 

افراد نباشند کار این باشگاه ها لَنگ مى ماند. 
انتخاب مدیر عامل وظیفه  هیئت مدیره است 
اما در یک اقــدام جالب و البتــه غیر متعارف 
مدیر عامل قبًال توســط وزیر ورزش انتخاب 
شده و تنها براى توجیه قانونى در هیئت مدیره 
یک رأى گیرى صورى صــورت مى گیرد این 
یعنى هیئت مدیره اختیــار چندانى ندارد و در 
اصل همه  امور به عهده وزارت ورزش و وزیر 

ورزش است . 
مدیر عاملى که به وسیله وزیر ورزش انتخاب 
شــده طبیعتًا حرف شــنوى از هیئت مدیره 
نخواهد داشــت چون او خود را باالتر از هیئت 
مدیره مى دانــد در حالى که بایــد مدیر عامل 
مجرى مصوبات و تصمیمــات هیئت مدیره 
باشــد. مدیر عامل با انتخــاب معاونین خود و 
سپردن برخى از کارها به این افراد کامًال نان 
خود را از هیئت مدیره جدا مى کند و عنان اختیار 
و اداره باشــگاه را بدون اینکه نیــازى ببیند با 
هیئت مدیره هماهنگ باشد به دست مى گیرد.

 وقتى مى دانیم هیئت مدیره در اســتقالل و 
پرســپولیس نقش مهمى ندارند و یک پست 
تشریفاتى شــیک هســتند آیا بود و نبودشان 

تفاوتى در بهبود شــرایط این تیم ها دارد؟ در 
طول این ســال ها هیئت مدیره هاى متفاوت 
با آدم هاى متفاوت آمــده و رفته اند آیا تفاوت 
محسوســى در نوع اداره کردن این دو باشگاه 
مشاهده شده است؟ پس اگر به حرف هواداران 
پرسپولیس گوش داده شود و هیئت مدیره فعلى 
پرسپولیس هم برکنار شود مگر چه کسانى قرار 
است بیایند یکسرى مدیر دیگر با همین شکل 

و شمایل و کارایى با اسم هاى جدید. 
پس دلیل این همه جنجال چیســت؟  مربى 
مى رود جنجال مى شود، بازیکن مى رود جنجال 
مى شود، سرپرســت مى آید جنجال مى شود، 
مدیر رسانه اى مى رود و مى آید جنجال مى شود، 
پول هست جنجال مى شود، پول نیست جنجال 
مى شــود و هواداران هم براى حل تمامى این 
مشکالت یک راه حل دارند تجمع مقابل باشگاه  
و بد و بیراه گفتن به وزیــر و اعوان و انصارش 
و حمایت از مهره هایى که احساس مى کنند با 
حضور این افراد اوضاع باشگاه هاى محبوبشان 

گل و بلبل مى  شود. 
وقتى آب از سرچشــمه گل آلود است انتظار 
شــفاف شــدن آب در پایین دســت، انتظار 
بیهوده اى اســت، انتظارى که ســرانجامش 

همین اوضاع عجیب و غریب است  و  بس!

وزارت جان! تحویل بگیر

ممنوعیت بیانیه نویسى

 کسى اهمیت مى دهد؟

بخاطر سعید، على و اصفهانى ها

سعید نظرى

سپاهان مذاکرات خود را با دو لژیونر فوتبال ایران براى حضور در این تیم آغاز کرد.
سپاهان اصفهان قصد دارد در لیگ نوزدهم با قدرتى صدچندان حاضر شود تا عنوان قهرمانى را به خود اختصاص دهد. در همین 
راستا این تیم فعالیت گسترده اى را در بازار نقل وانتقاالتى تابستان آغاز کرده است. عالوه بر چند بازیکنى که زردپوشان تا کنون 

جذب کرده اند این باشگاه به دنبال گزینه هاى نامدارترى است.
 از باشگاه سپاهان خبر مى رسد این تیم مذاکراتى را با فرشاد احمدزاده و کاوه رضایى آغاز کرده تا در صورت رسیدن به توافقات 
نهایى این دو لژیونر پرسپولیسى و استقاللى را به خدمت بگیرد. حضور این دو بازیکن در اصفهان بمب بزرگ نقل وانتقاالتى خواهد بود 

که توسط امیر قلعه  نویى و تیم تحت هدایتش منفجر مى شود. 

مشکل آموزشى سه بازیکن سرباز ذوب آهن حل شد 
و آنها طى روزهاى آینده بــه تمرینات این تیم ملحق 

مى شوند.
دانیال اسماعیلى فر، احسان پهلوان و مهدى مهدى پور 
سه بازیکن ذوب آهن که نیم فصل لیگ هفدهم براى 
گذراندن خدمت سربازى شــان به تراکتورسازى رفته 
بودند، با پایان دوران خدمت خود با مشــکل جدیدى 

مواجه شده بودند.
بر اســاس قوانین جدید نیروهاى مســلح بازیکنان 
سربازى که در تیم هاى لیگ برترى توپ مى زنند، باید 
بعد از پایان دوران خدمت خود به دوره آموزشى بروند. 
از این رو سه بازیکن مذکور مجبور شدند طى روزهاى 
گذشــته به پادگان بروند و در دوره آموزشــى شرکت 

کنند.
از آنجایى که دوره آموزشــى آنها تا 5 مرداد ماه طول 
مى کشید، مسئوالن باشــگاه ذوب آهن رایزنى هایى 
را براى کاهش این دوره براى اســماعیلى فر، مهدى 
پور و پهلوان انجام دادند که این مذاکرات با همکارى 
محمد رضا زنوزى، مالک باشــگاه تراکتورســازى و 
فرمانده نیروى زمینى سپاه پاسداران به نتیجه رسید و 
این بازیکنان مى توانند طى روزهاى آینده به تمرینات 

ذوب آهن اضافه شوند.
بر این اساس سه  بازیکن سرباز ذوب آهن قبل از شروع 
تمرینات تیم خود به اصفهان مى روند و با پایان رسمى 
دوران سربازى شــان مى توانند در اردوى پیش فصل 

تیم خود حضور یابند.

پایان خوشى پادگانى ها

محمد مؤمنى

ورزشورزش

سعید نظرى

سپاهان مذاکرات خود ر
سپاهان اصفهان قصد
راستا این تیم فعالیت
جذب کرده اند این باش
 از باشگاه سپاهان خبر
نهایى این دو لژیونر پرسپولیس
که توسط امیر قلعه  نویى و تیم
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سپاهانى قدیمى دیگر وداع کرد
یک 

سپاهانى قدیمى دیگر وداع
یک 

حسین قدوسى

(این یادداشت حسین قدوسى، سردبیر سابق 
روزنامه «پیروزى» و از فعاالن رسانه اى سرخ 
است که براى ما ارسال کرده و درخواست هایى 

از هواداران پرسپولیس داشته است.)
هر فردى که پرســپولیس را دوســت دارد 
مى تواند دلسوزانه اعالم نظر کند. ما اما براى 
برقرارى آرامش و جلوگیرى از سنگین شدن 
فضا علیه مربى بعدى طى دو ســه روز  اخیر 
تالش کردیم روى هیچ مربى خاصى مانور 
نکنیم و حتى در گزارش ویژه اى که منتشر 
کردیم نام تک تک مربیانى که شــانس ولو 
اندك و یک درصــدى دارند و یا  هواداران یا 
به انتخاب آنها به هر دلیل عالقه مند هستند 

را نوشتیم. 
در روزهاى اخیر کامنــت هاى زیادى را هم 
دریافت کردیم اما تالش کردیم از درج نظرات 
مربیان مدنظر هــواداران خوددارى کنیم تا 
متهم نشــویم به پیش بردن فضا به سمت 
مربى خاصى یا طورى عمــل کنیم که اگر 
مربیانى که قاطبه مردم روى آنها نظر مثبت 
دارند و در باشگاه هم اتفاقاً از شانس انتخاب 
برخوردار هســتند انتخاب  نشدند فضا علیه 
مربى جدید سنگین شود.  باز هم مى گوییم 
بهتر است دوستداران پرسپولیس تالش نکنند 
که بگویند حتماً و حتماً باید فالنى مربى شود 

و یا حتماً مربى خارجى باشد یا ایرانى باشد.
 اعالم نظر خوب اســت اما اگر فضا سنگین 
شــود کار براى مربى بعدى در فصل پیش 

که بعد از جدایــى برانکوى محبوب مى آید 
سنگین و سنگین تر مى شود. تصور مى کنیم 
همه با آنچه گفتیم موافق باشند و تردید هم 
نداریم اگر هم گروهى یا  افرادى تا با امروز 
روى انتخابى تأکید داشــته اند صرفًا از سر 

دلسوزى بوده و نه هیچ و هیچ چیز دیگر.
پس از لحظه انتخاب و معرفى مربى فقط 

و فقط به ســربلندى پرســپولیس فکر 
کنید و از مربى بعدى تمام قد حمایت 
کنید تا مدیون پرســپولیس و مربى 
که در این  شــرایط خاص وارد گود 
مى شود نشــوید. چه این مربى گل 

محمدى باشد که همه رسانه ها مى گویند 
شانس بیشتر دارد، چه مربى خارجى باشد و 
چه مهدوى کیا، کرانچار، کریمى یا هر مربى

 دیگرى. 
ما فقط و فقط آرزو مى کنیم باشــگاه دست 
به انتخاب یک مربى مقبول و توانمند بزند و 
هواداران نیز در این برهه سخت و تاریخى تا 
مى توانند از تیم حمایت کنند تا پرسپولیس 

به ساحل آرامش برسد و پسا برانکو را با 
کمترین ترکش ها سپرى کند. 

هیچ ــگاه یادتــان نــرود بعد 
از هفــت جــام چگونــه 

مى خواهند پرسپولیس را 
به چالش بکشند. شرمنده 
پرســپولیس نشــوید و 
نشــان دهید هــوادارى 

یعنى چه!

حمایت از سرمربى در دوران پسا برانکو
جالل علــى محمــدى، هافبــک تیــم فوتبال 
ســپاهان بــا اعــالم تابــش از این تیــم جدا 
مى شــود. جالل على محمدى یکى از خریدهاى 

...  ویســى  بــراى تقویت ســپاهان در عبدا
پنجره تابســتانى لیگ 
شــانزدهم بــود که به 
نوعى دوبــاره به خانه 
خــود بازگشــت. او از 
سپاهانى هاى قدیمى 
محسوب مى شــود که در ســپاهان نوین هم 
حضور داشــته. وى در لیگ هجدهم ســومین 
سال حضورش در جمع طالیى پوشان را زیر نظر 
امیرقلعه نویى تجربه کــرد. او که در لیگ هاى 
شانزدهم و هفدهم از شــرایط خود در سپاهان 
رضایت داشــت، با حضور امیرقلعه نویى کمتر 
فرصت بازى به دســت آورد تا در پایان قرارداد 
خود تصمیم به جدایى بگیرد.  على محمدى 
البته در پنجره زمستانى لیگ هجدهم همراه با 
سایر اعضاى تیم به اردوى ترکیه سفر نکرد تا 
در آن مقطع نزدیک به جدایى باشد اما درنهایت 
امیرقلعه نویى با خروج یکباره ساسان انصارى 
به على محمدى اجازه جدایى نداد. در پایان لیگ 
هجدهم اما قرارداد هافبک ســپاهان پس از سه 
سال حضور در این تیم تمام شده و او مى تواند به 

تیم فصل بعدش را عنوان بازیکن آزاد 
هایى که در بــدون دغدغه 
، پنجره زمستانى  شــت ا د

انتخاب کند.
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظر به صــدور آراء صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139860302210000532 مورخ 1398/02/25 هیات اقاى حسام زارعى به شماره 
شناسنامه 3692 ملى 1289204071 صادره از اصفهان فرزند مرتضى بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان بصورت رستوران به مساحت 475 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2248/1056 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف آقاى جهانگیر فداکار.
2- راى 139860302210000533 مورخ 1398/02/25 هیات اقاى محمودرضا الیقى به 
شماره شناسنامه 743 ملى 1289431825 صادره از اصفهان فرزند مظفر بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان بصورت رستوران به مساحت 475 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2248/1056 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف آقاى جهانگیر فداکار.
3- راى 139860302210000522 مــورخ 1398/02/24 هیات اقــاى دالور حلوانى به 
شماره شناسنامه 8567 ملى 5409664851 صادره از خور فرزند على اصغر بر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 237 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى منوچهر خاکى 

احدى از ورثه یوسف خاکى.
4- راى 139860302210000542 مورخ 1398/02/29 هیات اقاى مرتضى مظفرى به 
شماره شناسنامه 694 ملى 1287644597 صادره از اصفهان فرزند فضل اله از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 566/39 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2194 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى حسین 

حیدرى موضوع سند شماره 17754 مورخ 52/2/15 دفتر 44 اصفهان.
5- راى 139860302210000461 مورخ 1398/02/12 هیات اقاى محســن شیروانى 
فارســانى به شــماره شناســنامه 769 ملى 1284887480 صادره از اصفهان فرزند آیت 
اله از ششــدانگ یکدرب خانه باغ به مســاحت 584/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/1368 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالکیت 

متقاضى)
6- راى 139860302210000458 مــورخ 1398/02/12 هیات اقاى ایرج یوســفى به 
شماره شناســنامه 1 ملى 6329877637 صادره از لردگان فرزند عوض بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مساحت 193/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف خانم بتول آقا شهرت مصطفوى فرزند سید حسین احدى از ورثه مونس 

چم انگیز.
7- راى 139860302210000457 مــورخ 1398/02/12 هیات اقاى احمد یوســفى به 
شماره شناسنامه 941 ملى 1289516030 صادره از اصفهان فرزند ایرج بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مساحت 193/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف خانم بتول آقا شهرت مصطفوى فرزند سید حسین احدى از ورثه مونس 

چم انگیز.
8- راى 139860302210000459 مــورخ 1398/02/12 هیات خانم کفایت طاهرى به 
شماره شناسنامه 10 ملى 6299758457 صادره از بلداجى فرزند یوسف سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف آقاى سید على اکبر مصطفوى آفارانى احدى از ورثه مونس چم انگیز.
9- راى 139860302210000460 مــورخ 1398/02/12 هیات خانم مریم قاســمى به 
شماره شناسنامه 484 ملى 1289575797 صادره از اصفهان فرزند احمد سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف آقاى سید على اکبر مصطفوى آفارانى احدى از ورثه مونس چم انگیز.
10- راى 139860302210000531 مورخ 1398/02/24 هیات خانم پرى سیفى پور به 
شماره شناسنامه 1729 ملى 1284714871 صادره از اصفهان فرزند حسن از ششدانگ یک 
باب ساختمان مسکونى به مساحت 274/31 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف خانم عذرا مصطفوى فرزند سید حسین احدى از ورثه مونس چم انگیز.
11- راى 139860302210000520 مــورخ 1398/02/24 هیات اقاى مســلم عابدى 
اشکاوندى به شماره شناســنامه 4 ملى 1291780246 صادره از اصفهان فرزند حسین از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1146 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف عبدالرحیم به هویت 140.
12- راى 139860302210000553 مورخ 1398/03/02 هیات بهرام عابدى به شــماره 
شناســنامه 1 ملى 1291841482 صادره از اصفهان فرزند حسن از ششدانگ گاودارى به 
مساحت 2400 مترمربع مفروزى از پالك شماره 118 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف رضوان عابدى احدى از ورثه 
حسن عابدى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/16 م 
الف: 496912 میرمحمد ى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /3/336

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000079 تاریخ آگهى: 1398/03/07 شــماره پرونده: 
139504002004000438 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9501418- ششدانگ 
زیرزمین پالك بیســت فرعى از یکهزار و یکصد و پنج اصلى (1105/20) مجزى شــده از 
پالکهاى 13 و 17 فرعى از 1105 به مساحت 175/57 مترمربع نمایشگاه شماره 1105/21 
و آپارتمانهاى 22 الى 24 فرعى از 1105 حق عبــور لوله هاى آب و فاضالب و کابل برق و 
تلفن و لوله گاز و استفاده از دستگاه لوله هاى شوفاژ از این زیرزمین دارند و زیرزمین مذکور از 
نمایشگاه و آپارتمان هاى مذکور حق عبور لوله هواکش دارد و سقف فاصل با کف نمایشگاه 
21 فرعى از 1105 اشتراکى است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان 
خاقانى نبش کوچه افشین شماره 14 کدپســتى 8173711111 که 1- پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك فوق بنام آقاى سیامک پوالد ستون ســند مالکیت آن در صفحات 25 الى 
37 دفتر 376 امالك به شــماره هاى ثبتى 60801 الى 60805 به ترتیب به شــماره چاپى 
هاى 2/951048 و 2/951058 و 2/951060 و 2/951047 و 2/951053 ثبت و صادر شده 
است 2- یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك فوق بنام خانم حمیرا عباسى راد در صفحه 
40 دفتر 376 امالك به شماره ثبتى 60806 به شــماره چاپى 951052 ثبت و صادر شده 
است. (ضمنًا طبق استعالم دفتر امالك مربوطه مالکین در تاریخ 94/11/19 درخواست سند 
المثنى نموده اند اما تا تاریخ 95/08/06 ســند المثنى صادر نگردیده است) با حدود: شماًال 
دیواریست به پیاده رو خیابان خاقانى شرقًا دیواریست به دیوار زمین 12 فرعى (1105) قطعه 
دوم تفکیکى جنوبًا دیواریست به خیابان غربًا اول دیواریست به کوچه چهار مترى دوم در سه 
قسمت به دیوار اشتراکى با راه پله 19 فرعى (1105) سوم دیواریست به کوچه 4 مترى که 
طبق نظر کارشناس رسمى ساختمان مذکور در دو طبقه که طبقه همکف با توجه به وسایل 
موجود در محل کاربرى آن رستوران بوده و طبقه زیرزمین آن به عنوان آشپزخانه و امکانات 
جنبى مورد استفاده قرار گرفته است و طبقه همکف با یک پله داخلى به زیرزمین ارتباط دارد 
و واحد زیرزمین پالك فوق به عنوان آشــپزخانه براى رستوران طبقه همکف مورد استفاده 
قرار گرفته است. و مساحت حدود 175 مترمربع و فاقد پارکینگ مى باشد. مشخصات ملک: 
درب ورودى و اصلى فلزى، اسکلت ساختمان فلزى و دیوار باربر، سقف تیرچه و بلوك، کف 
ســاختمان در حال حاضر کف پوش و بدنه دیوارها گچ و رنگ آمیزى و در زیرزمین کف در 

حال حاضر داراى کف پوش مى باشد. بدنه گچ و رنگ و قسمتى از آن بصورت آشپزخانه با 
بدنه کاشى کارى و امکانات کابینت فلزى و شیر االت زیر سقف ساختمان کناف کارى و رنگ 
آمیزى شده است و داراى سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش رادیاتور، داراى برق سه فاز 
و آب مشترك با مجموعه و گاز میباشد. که طبق سند رهنى شماره 86381 مورخ 94/09/05 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 17 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد 
و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک فاقد بیمه نامه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 98/04/31 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده ششدانگ زیرزمین فوق الذکر از 
مبلغ پایه 42/000/000/000 ریال (چهل و دو میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینــه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان  چاپ اصفهان 
مورخ 98/4/1 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م 

الف: 497662 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/338
اخطار اجرایى

شماره: 576/97 به موجب رأى شماره 756 تاریخ 97/10/15 حوزه 1 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان باغبهادران که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا باقرى فرزند ابراهیم 
نشانى: سمنان- معدن سنگ آهن محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر 
اســاس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1/000/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان حســین عزیزى فرزند صفدر نشــانى: باغبهادران- کوچه شهید 
امیرى- ساختمان پاسارگاد صادر و اعالم مى گردد و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت 
نیم عشر دولت در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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. م 

الف: 501920 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران /3/339
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97/ 714ش 4حقوقى  ح  شماره دادنامه - تاریخ رسیدگى 
: درخصوص دعوى خواهان آقاى سعیدعارفیان  فرزند مصطفى – به نشانى خ عطار4شرقى 
پ 91به طرفیت نداهفت لنگ فرزندمحمود به نشــانى مجهول المکان به خواسته مطالبه 
33000000ریال بابت یک فقره چک به شــماره 11819800مورخ 95/5/30عهده پست 
بانک ایران بااحتساب خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى ازتوجه به محتویات پرونده وشرح 
دادخواســت خواهان وضمائم آن عبارت ازتصویرمصدق چک فوق الذکر وگواهینامه عدم 
پرداخت آن وصرف نظر ازعدم حضور خواهان درجلســه دادرسى مورخ 97/12/20ونظربه 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى درجلسه دادرسى مزبورحاضرنگردیده 
والیحه اى ارســال ننموده وطبعادرقبال خواســته خواهان دفاعى به عمل نیاورده اســت 
وباعنایت به اینکه وجوداصل چک دریدخواهان داللت براشــتغال ذمــه خوانده به عنوان 
صادرکننده آن دارد لذاباموجه تشخیص دادن خواسته خواهان وبااستناد به مواد 198 و 519 
و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 313 و 310 ناظر به ماده 249 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده استفساریه تبصره مذکور سال 76 مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 33/000/000ریال بابت 
اصل خواســته ومبلغ 552/500ریال بابت هزینه دادرســى والصاق تمبر به اوراق پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاســبه دایره اجراى احکام که  ازتاریخ سررسیدچک لغایت زمان وصول 
محکوم به درحق خواهان صادرواعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همیــن مدت قابل تجدید 
نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى  شــاهین شهر  مى باشــد. م الف 496531 مهدى 

پور - قاضى شعبه چهارم  شوراى حل اختالف  شاهین شهر/ 3/341 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 660ش 2ح شــماره دادنامه 29مورخ  98/1/28  
درخصوص دادخواست خواهان آقاى ســعیدعارفیان فرزندمصطفى به نشانى شاهین شهر 
خ عطار 4شرقى پ 90به طرفیت شرکت ســنگ صبور جهان به مدیریت آقاى اکبرشفیعى 
فر فرزندسیاوش به نشانى مجهول المکان به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ چهارده میلیون 
وششصدهزارریال به استناد هفت فقره چک صادره بانک رفاه کارگران به انضمام خسارت 
تاخیرتادیه وهزینه هاى دادرســى باتوجه به محتویات پرونــده وفتوکپى مصدق ضمائم 
پیوســتى وازآنجایى که وجوداصل مســتنددعوى دریدمدعى داللت بربقاء دین براشتغال 
ذمه خواندگان واستحقاق خواهان نســبت به دریافت وجه آن راداشــته وخواندگان دلیل 
ومدرکى بربرائت دین وبرائت ذمه خویــش ارائه ننموده اند وایرادیادفــاع موثزى درقبال 
خواسته خواهان ومســتندات وى به عمل نیاورده اند بنابراین شورادعوى مطروحه ازناحیه 
خواهان راوارد ومســتندابه مواد 313و310قانون تجارت  وتبصره الحاقى به ماده 2قانون 
صدورچــک وماده واحده استفســاریه تبصره مذکورمصوب ســال 77مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام ومــواد 198- 519- 522ازقانون آییــن دادرســى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب درامورمدنى خوانده رابــه پرداخت مبلغ 14/600/000ریال بابت اصل خواســته 
وپرداخت مبلغ 280/000ریال بابت هزینه دادرسى والصاق تمبر به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه ازتاریخ سررســید چک هــا (893023/636992- 91/5/29و893023/636977- 
91و  /4 /29  -893023 /636991 91و /3 /28  -893032 /636980 91و /2 /20
893023/636975- 91/1/27و893023/636990- 91/3/29و 893023/636959- 
90/12/25لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران که حین اجراى حکم توسط واحد اجراى احکام دادگسترى محاسبه خواهدشد 
درحق خواهان صادر مى نماید . راى صادره غیابى بوده وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
حقوقى شاهین شهر مى باشد م الف 496429– سیدمجیدعقیلى  – قاضى شعبه دوم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /3/342    
حصروراثت 

زهرا لطفى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 1080383980 به شرح دادخواست به کالسه 
465/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباسعلى لطفى جالل آبادى بشناســنامه 418 در تاریخ 97/12/20 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا لطفى جالل آبادى 
ش ش 1080383980 ،  (فرزندمتوفى)، 2. زینب حیدرى خرمنانى ش ش 109 (همســر 
متوفى)، 3. طیبه صفرى جــالل آبادى ش ش 14 ( مادر متوفى )، 4. حســن لطفى جالل 
آبادى ش ش 7 (پدر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 502299/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /3/343
 حصروراثت 

سید حجت نوریان داراى شناسنامه شــماره 481 به شرح دادخواست به کالسه 469/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید باقر 
نوریان نجف آبادى بشناسنامه 434 در تاریخ 96/4/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید مهدى نوریان نجف آبادى ش ش 

24362 ، 2. اکرم نوریان نجف آبادى ش ش 24363 ، 3. سید على نوریان  ش ش 25092 ، 
4. سید محمد نوریان ش ش 26336 ، 5. سید حسین نوریان نجف آبادى ش ش 27785 ، 6. 
سید محسن نوریان نجف آبادى ش ش 29715، 7. سید حجت نوریان ش ش 481 ، 8. مریم 
نوریان نجف آبادى ش ش 4585،(فرزندان متوفى)9. صدیقه عمو على اکبرى نجف آبادى 
ش ش 535 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 502826/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /3/344
 مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980441 جلسه 
مزایده اى در روز سه شنبه مورخ 1398/4/18 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
 certo وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه خودرو سوارى
(سراتو) سیستم کیا اتوماتیک مدل EX -2008 به رنگ سفید روغنى و به شماره انتظامى 
617 هـ 42 ایران 43 که توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 1/185/000/000 
ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مذکور واقع در پارکینگ 
فوالدشهر دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

503774 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان  /3/340
حصروراثت 

محسن رحیمى داراى شناسنامه شماره 155 به شرح دادخواست به کالسه 476/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلى 
رحیمى حاجى آبادى بشناســنامه 1 در تاریخ 98/2/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد على رحیمى ش ش 40 ، 2. 
شهربانو رحیمى ش ش 29 ، 3. محترم رحیمى حاجى آبادى ش ش 621 ، 4. محسن رحیمى 
ش ش 155 ، 5. زهرا رحیمى حاجى آبادى ش ش 255 ، 6. زهره رحیمى حاجى آبادى ش 
ش 358 (فرزندان متوفى)، 7. فاطمه حیدرى ش ش 6 (همســر 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. 503149/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /3/345
 مزایده

شــماره نامه 1398009000509099-شــماره پرونده: 9709980361700238 شماره 
بایگانى پرونده 980032 اجراى احــکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در 
خصوص پرونده980032 ارجاعى جلسه مزایده اى برگزار نماید موضوع مزایده عبارت است 
از تعداد هفتاد هزار قالب آجر از نوع پالك نسوز با ابعاد 26*6/5 سانتیمتر با کد AC مربوط 
به شرکت آجر آرا واقع در شهرك صنعتى علویجه خ ششم برابر مبلغ  650/000/000 ریال 
برابر ششصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى گردیده است جلسه مزایده اى در تاریخ 98/4/23  
از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید 
که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه 
با دســتور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است 
که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشــد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.. 

503632/م الف محمدى - قاضى اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/3/346
 حصروراثت 

حسین اسالمى اشنى  داراى شناسنامه شماره 6550088259 به شرح دادخواست به کالسه 
170/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباسعلى اسالمى بشناسنامه 20 در تاریخ 1397/10/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. نرگس رستمى زاده فرزندعباسعلى 
متولد1333 ش ش 1952 نسبت با متوفى همسر ، 2. مجید اسالمى اشنى   فرزند عباسعلى 
متولد 1354ش ش 24 نسبت با متوفى فرزند پسر  ، 3. جمشید اسالمى اشنى  فرزند عباسعلى 
متولد1355ش ش 41 نسبت با متوفى فرزند پسر ، 4. حسن اسالمى اشنى  فرزند عباسعلى 
متولد1362ش ش 21نسبت با متوفى فرزند پســر 5. حمید اسالمى اشنى  فرزند عباسعلى 
متولد1370ش ش 1080296591نسبت با متوفى فرزند پسر ، 6. حسین اسالمى اشنى  فرزند 
عباسعلى متولد1377ش ش 6550088259نســبت با متوفى فرزند پسر ، 7. على اسالمى 
اشنى  فرزند عباسعلى متولد1378ش ش 6550088267نسبت با متوفى فرزند پسر، 8. لیال 
اسالمى اشنى  فرزند عباسعلى متولد1358ش ش 43نسبت با متوفى فرزنددختر، 9. فاطمه 
اسالمى  فرزند عباســعلى متولد1363ش ش 24نســبت با متوفى فرزنددختر ، 10. منیژه 
اسالمى  فرزند عباسعلى متولد1367ش ش 431نسبت با متوفى فرزنددختر ، 11. خانم زهرا 
اسالمى فرزند عباسعلى متولد 1384 ش ش 6550097800 نسبت با متوفى فرزند دختر ، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

503733/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت /3/347
 حصروراثت 

مرتضى بابایى داراى شناسنامه شماره 107 به شــرح دادخواست به کالسه 202/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حسین 
هاشمى دهقى بشناســنامه 1948 در تاریخ 98/2/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا بابایــى دهقى فرزندمرتضى 
متولد1364ش ش  2 نســبت با متوفى فرزند دختر ، 2. زهره بابایــى دهقى فرزندمرتضى 
متولد1366ش ش 761 نسبت با متوفى فرزند دختر ، 3. مژگان بابایى دهقى فرزندمرتضى 
متولد1372ش ش 1080285857 نســبت با متوفى فرزند دختر، 4. مرتضى بابایى دهقى  
فرزندرجب متولد1340ش ش 107 نسبت با متوفى همسر، 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 503739/م الف رئیس شعبه 2 

شوراى حل اختالف مهردشت /3/348 
 حصروراثت 

سرمد رضاوندى داراى شناســنامه شماره 1394 به شرح دادخواســت به کالسه 457/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا 
رضائى بشناسنامه 9 در تاریخ 98/3/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. یعقوب رضاوندى ش ش 1363 ، 2. سعید رضاوندى 
ش ش 1664 ، 3. اعظــم رضامنــدى ش ش 583 ، 4. حمید رضاونــدى ش ش 5580 ، 
5. اشــرف رضاوندى ش ش 1080294317 (فرزندان متوفى)، 6. ســرمد رضاوندى ش 
ش 1394 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 501600/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /3/349
 حصروراثت 

خاتون محسنى دمنه  داراى شناسنامه شماره 214 به شرح دادخواست به کالسه 459/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد على 
قائدى بشناســنامه 1518 در تاریخ 98/3/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. آرزو قائدى ش ش 1080199608 ، 2. فاطمه 
قائدى ش ش 1080679766 ، 3. زهرا قائدى  ش ش 1080783891 ، (فرزندان متوفى)، 4. 
خاتون محسنى دمنه ش ش 214 (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. 501681/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /3/350
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر على عسگرى با وکالت جعفر چرغان  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت 
خوانده آتنا سبهانى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 98/71 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/05/01 ساعت 4/30 عصر 
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. 503745/ م الف شعبه 6 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /3/351
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حمید عسگرى با وکالت جعفر چرغان دادخواســتى به خواسته مطالبه به طرفیت 
خوانده رسول افالکیان به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 98/113 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/05/01 ساعت 5 
عصر 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 
دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 503742/ م الف 

شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد /3/352
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر على عسگرى با وکالت جعفر چرغان  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت 
خوانده آتنا سبهانى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 98/70 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/05/01 ساعت 4 عصر 
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. 503746/ م الف شعبه 6 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /3/353
 حصروراثت 

محمد نجفیان داراى شناسنامه شماره 1080087869 به شرح دادخواست به کالسه 480/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
نجفیان بشناسنامه 487 در تاریخ 97/10/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اکرم نجفیان ش ش 3334 ، 2. زهره نجفیان ش 
ش 424 ، 3. اعظم نجفیان ش ش 899 ، 4. محمد نجفیان ش ش 1080087869 ، (فرزندان 
متوفى)، 5. شهال فوالدى زاده ش ش 170 (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 شــد. 503755/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 3/357
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 334/97 دادنامه 1880/98-
98/2/28 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد امیرآبادخواهان: مهدى 
هادى  نشانى: نجف آباد خ شهدا بن بست انتشــارى پ 140 وکیل خواهان : جعفر چرغان 
آدرس : نجف آباد خ امام چهار راه شــهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه 
دوم واحد 2 خوانده: مصطفى امینى اسفیدواجانى نشانى: نجف آباد پلیس راه خ 21 شهریور 
ســنگبرى مهدیه  موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک گردشکار: پس از ارجاع به این شورا 
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 
آقاى مهدى هادى  به طرفیت مصطفى امینى اسفیدواجانى با موضوع مطالبه وجه یک فقره 
چک به مبلغ بیست میلیون ریال عهده بانک سپه به شماره 901228 و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان 96/5/31 به انضمام هزینه هاى دادرســى نظر به بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که حکایت ازاشتغال ذمه خوانده داشــته 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 مســتنداً به مــواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویســت و چهل و پنج هزار تومان 
بابت هزینه دادرسى وخسارات تاخیر و تادیه از مورخ 96/5/31 تاریخ سررسید چک لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.503749/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد-امیرآباد شعبه پنجم 3/359
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1421/97 دادنامه 98/3/5-257 
مرجع رسیدگى شعبه 8 (گلبهار غربى) شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: الهام رحیمى 
نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى ك کاظمى خوانده: 1- محمد اصولى فر 2- معصومه 
قنبریان نشانى: مجهول المکان موضوع: الزام به انتقال ســند و مطالبه گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خانم الهام رحیمى به طرفیت 
1- محمد اصولى فر 2- معصومه قنبریان به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو 
و پراید هاچ بک به شــماره انتظامى 951-م 98 ایران 43 به انضمام کلیه خسارات دادرسى 
و تحویل اصل الشه سند با توجه به محتویات پرونده از جمله رونوشت مبایعه نامه تنظیمى 
بین خواهان و خوانده ردیف دوم و با عنایت به اینکه خوانده ردیف دوم مجهول المکان اعالم 
گردید و نشر آگهى ابالغ وى تسلیم شورا گردیده و ضم پرونده مى باشد ، لذا دعوى را محرز 
و ثابت تشخیص مستنداً به ماده 10 و 226 الى 228 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 198 
و 519 قانون آیین دادرســى مدنى ،حکم به حضور خوانده ردیف دوم (معصومه قنبریان) در 
دفتر اسناد رسمى و انتقال سندیک دستگاه خودرو پراید هاچ بک به شماره انتظامى 951 م 98 
ایران 43 وبه پرداخت مبلغ 3/000/000 هزینه دادرسى و ابطال تمبر درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى  ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد در خصوص خواسته خواهان به تحویل اصل الشه 
سند با توجه به اینکه مدارك خود راضم پرونده ننموده است لذا مستنداً به ماده 1257 قانون 
مدنى قابل استماع نمى باشد و در خصوص خوانده ردیف اول آقاى محمد اصولى فر با توجه 
به اینکه خواهان در جلسه 98/2/30 دعوى خود را نســبت به ایشان مسترد نموده است لذا 
با استناد به ماده 107 بند ج قرار سقوط دعوى صادر و اعالم مى نماید تا ظرف 20 روز قابل 
اعتراض مى باشد.504914/م الف، حسین گرامى قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف 
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ریه ها مسئول توزیع اکسیژن مورد نیاز در بدن 
هستند ضمن اینکه منواکســید کربن را از بدن 
خارج مى کنند. عملکــرد مؤثر ریه ها، از ابتال به 
بسیارى از بیمارى ها جلوگیرى مى کند. ریه ها 
مسئول فیلتر کردن سموم از بدن هستند. در این 
میان غذاهاى خاصى وجود دارند که به لطف مواد 
مغذى موجود در آنها به بهبود ســالمت ریوى 
کمک مى کنند و منجر به بهینه شدن اکسیژن 

زایى در بدن مى شوند:
کرفس

کرفس داراى خواص دیورتیــک و ضد التهابى 
اســت و مصرف منظم آن منجر به محافظت از 
ریه ها و تسهیل در پاکسازى مسیرهاى تنفسى 
مى شود ضمن اینکه میزان اکسیژن در سلول ها 

را حفظ مى کند.
پونه

پونه یک گزینه غذایى عالى براى حفظ سالمت 
ریوى و تنفس اســت. این سبزى خاصیت پاك 
کننده و آنتى اکسیدانى دارد و باعث حذف سموم 

از بافت ها مى شود.
هویج

مقادیر قابل توجهى ویتامین هاى C، A و E در 

هویج وجود دارد که همگى به ریه ها در پاکسازى 
سموم کمک مى کنند. مصرف هویج به صورت 

خام براى حفظ سالمت ریه ها توصیه مى شود.
چاى سبز

چاى ســبز نه تنها پتانســیل کاهش وزن دارد 
بلکه براى حفظ سالمت ریه ها مفید است. این 
نوشیدنى قدرتمند، خواص آنتى اکسیدانى دارد و 
ضد التهاب است. مصرف چاى سبز از بافت هاى 

ظریف ریه به خوبى حفاظت مى کند.
گریپ فروت

مصرف میوه هــاى خانــواده مرکبــات، براى 
حذف ســموم از بدن و جلوگیرى از اکسیداسیون 
سلول ها مفید است. گریپ فروت در این میان بسیار 
کم کالرى است و مزایاى زیادى براى سالمت ریه 
ها دارد. مصرف گریپ فروت از تشکیل تومورهاى 

بدخیم ریه نیز جلوگیرى مى کند.
سیر

خواص آنتى اکســیدانى و ضد التهابى ســیر، 
سالمت ریه ها را تقویت مى کند و باعث کاهش 

خطرات ناشى از رادیکال هاى آزاد مى شود.
زغال اخته

زغال اخته سرشار از آنتى اکســیدان است و به 

حفاظت از سالمت ریه ها و دیگر سیستم هاى 
حیاتى بدن کمک مى کنــد. ویتامین ها و مواد 
معدنى موجود در این میوه بــراى محافظت از 

بافــت هاى ریــوى مفید 
است.

ابرو و مژه نقش مهمى در زیبایى چهره دارند. ریزش 
موى ابرو و مژه گاهى همراه با ریزش موى سر است 

و گاه به تنهایى صورت مى گیرد، اما معموًال از آن 
دست مشکالتى اســت که دیر به چشم مى آید. 
خیلى ها هم نمى دانند که ریزش موى ابرو و مژه 
علل غیر ارثى و غیر پوستى هم دارد و دنبال درمان 

آن نیستند.
ریزش موى ابرو و کم پشــت بودن آن همیشه به 
دلیل بیمارى هاى پوســتى نیست و بیمارى هاى 
داخلى زیادى هستند که ممکن است باعث ریزش 

مو و کم پشتى آن شوند.
افرادى که اختالل در عملکــرد هورمونى مانند 
تیروئید، بیمارى هاى عفونى و خودایمنى دارند یا 

بعضى داروهاى خاص را مصرف مى کنند، معموًال 
دچار کم پشتى در موهاى ســر یا ابرو هستند ولى 
همه این موارد باید با انجام آزمایش تأیید شــود. 
شیمى درمانى هم یکى از عواملى است که باعث 
ریزش موهاى ابرو مى شود. عفونت هاى قارچى، 

باکتریال هم باعث ریزش موى ابرو مى شوند. 
کســانى که به محــض دیدن ریــزش موها در 
ناحیه ابرو و مژه به فکر کاشــت مو در این نواحى 
مى افتند باید نظر متخصصان پوست و مو را بدانند 
که در بسیارى از موارد این شیوه را توصیه نمى کنند. 
در صورتى که به کمک درمان هاى دارویى نتوان 

مشکل را برطرف کرد و این روش ها چندان مؤثر 
نباشد، مى توان به کاشت مژه یا ابرو هم فکر کرد. 
بنابراین فقط زمانى که هیچ راه حلى باقى نمانده 
باشد، باید این روش ها را به کار برد. کاشت ابرو را به 
راحتى مى توان انجام داد اما کاشت مژه کمى دشوار 
است و خیلى ساده انجام نمى شود. از طرفى با توجه 
به اینکه موها براى کاشــت از ناحیه سر برداشته 

مى شود، رشدش خیلى بیشتر از قبل خواهد شد.
همچنین هنگام کاشــت باید به جهت موها دقت 
کرد و این نکته را هم در نظر داشت که هیچ وقت 
تراکم آن مانند حالت عادى و طبیعى نخواهد شد. 

یکى از چالش هاى جذب ویتامین D چگونگى مواجهه 
ایمن با نور خورشــید اســت، چرا که روش جذب این 

ویتامین مى تواند آثار زیان بارى در پى داشته باشد.
ویتامین D به عنــوان «ویتامین خورشــید» معرفى 
مى شود چرا که پوســت در مواجهه با اشــعه آفتاب از 
کلســترول موجود در بــدن ویتامین D مى ســازد، در 
واقع اشــعه فرا بنفش خورشید به کلســترول موجود در 
ســلول هاى پوســتى مى تابد و انرژى الزم براى سنتز 
ویتامین D را فراهم مى کند. این ویتامین نقش بسیارى 

سالمتى در بدن ایفا مى کنــد و براى 
ضرورى است. 

بــراى جــذب طبیعى 
ویتامیــن D نکته مهم 
نفــوذ اشــعه فرابنفش 
خورشــید از پنجــره به 

داخــل اســت و این 
درحالى اســت که 

بسیارى از مردم 
با وجــودى که 
در کنــار پنجره 
رو بــه آفتــاب 
کار مى کنند اما 
از کمبود ویتامین 

D رنج مى برند.
میان روز به ویژه در روز هاى تابســتانى بهترین زمان 
براى جذب اشعه خورشید اســت، هنگام ظهر خورشید 
در گرم ترین حالت خود قرار مى گیرد و اشــعه فرابنفش 
آن بسیار سوزاننده و حساس اســت، مطالعات بسیارى 
روى بدن نشان مى دهد که هنگام ظهر بیشترین میزان 
ویتامین D در بدن ساخته مى شود اما مدت زمان مواجهه 

با خورشید باید کاهش یابد. 
طبق تحقیقات انجام شده دوز روزانه مورد نیاز ویتامین 

D، 15 میلى گرم اســت و 
این میزان نه تنها در میانه 
روز بلکه در ساعت دیگرى از 

شبانه روز هم مى تواند در بدن ساخته شود، اما میان روز 
بهترین زمان براى تأمین این نیاز بدن است عالوه بر آن 
مطالعه اى نشــان داد که مواجهه با نور خورشید هنگام 

عصر خطرابتال به سرطان پوست را افزایش مى دهد.
وجود رنگدانه هاى مالنین بیشتر در افراد با پوست تیره 
موجب مى شود تا آنها براى تأمین ویتامین D مدت زمان 
بیشترى را در مواجهه با نور خورشید قرار بگیرند و طبق 
برآورد ها این افراد به حدود 30 دقیقه تا سه ساعت زمان 
براى تأمین ویتامین D در بدن نیاز دارند که در مقایسه 
با افراد با پوست روشن مدت زمان بسیار زیادى است و 

یکى از معضالت تأمین ویتامین D به شمار مى رود.
با وجودى که اشعه خورشید براى تولید ویتامین D بسیار 
مؤثر اســت اما مى تواند خطراتى هم در پى داشته باشد 
از جمله این خطرات مى توان به آفتاب سوختگى، 
آسیب به چشم ها، پیرى پوست، سرطان، تغییر در 
رنگ پوست و گرما زدگى اشــاره کرد که با توجه 
به این عوارض توصیه مى شــود تــا بعد از 10 تا 
30 دقیقه که بدون هرگونــه محافظى در برابر نور 
خورشید قرار گرفتید از ضد آفتاب ها استفاده کنید؛ 
تا از عواقب خطرناك اشــعه خورشــید در امان باشید، 
متخصصان پیشنهاد مى کنند هر دو سه ساعت یک بار 
از ضد آفتاب هــا براى محافظت در برابر نور خورشــید 

استفاده شود.

مطالعه جدید محققان نشــان مى دهد که مصرف شــیر 
مغز را جوان نگه مى دارد. این مطالعه نشان داد که میزان 
گلوتاتیون در افرادى که بیشــترین میزان مصرف شیر را 
دارند، بیشتر و در نتیجه خطر ابتال به آلزایمر در این افراد 

کمتر است.
گلوتاتیون یک آنتى اکسیدان مهم در مغز است و مشخص 
شــده که به مبارزه با فشــار اکسایشــى و محافظت از 
ســلول هاى عصبى ما کمک مى کند. بنابراین، افزایش 
غلظت گلوتاتیون یک راهکار مهم براى ســالمت مغز 

است که مى تواند از طریق مصرف شیر امکانپذیر باشد.

ریه سالم می خواھید، بخوانید براى تشخیص برخى از اختالالت یا بیمارى ها، راهکارهاى ساده اى وجود دارد و بسیارى از اساتید طب سنتى حتى بدون 
برخوردارى از نتایج آزمایشات مختلف و متعدد که در طب نوین مرسوم است، قادرند از طریق مشاهده برخى عالیم 
بالینى در بیمار و طرح برخى سئواالت خاص از بیمار، نوع دقیق بیمارى را تشخیص دهند. اما در ادامه با یک 
تست ساده خانگى آشنا مى شوید که تا حد زیادى مى تواند شما را در تشخیص ابتال به قند خون باال، 
مشکل کبدى، چربى خون باال و پرفشارى خون کمک کند. یک استکان آبغوره طبیعى بخورید و 

50 ثانیه صبر کنید؛ اگر: 
دهانتان آب افتاد: قند خونتان باالست. 

دهانتان خشک شد: مشکل کبدى دارید. 
دهانتان کفناك یا چسبناك شد: چربى خون دارید. 

سر درد گرفتید: اختالل فشار دارید.

یک تست ساده خانگى براى تشخیص مشکالت کبدى

محققان مى گویند مصرف موز و کاهش استفاده از تنقالتى مثل چیپس مى تواند به پیشگیرى از هزاران مرگى کمک کند 
که بر اثر سکته رخ مى دهد. براساس یافته جدید محققان میوه هاى غنى از پتاسیم و کاهش میزان مصرف نمک در 

غذاهایى چون چیپس مى تواند به کاهش فشار خون کمک کند.
تحقیقات نشان مى دهد افرادى که میزان جذب پتاسیم در بدن آنها باالست تا 24 درصد با کاهش خطر 
حمله قلبى رو به رو هستند اما تحقیقات پیشین نشان مى داد که پتاسیم ممکن است به سالخوردگان 
صدمه بزند و کلیه هاى آنها از توانایى کافى براى از بین بردن پتاسیم از خون آنها برخوردار نباشد. این 

تحقیق نشان مى دهد چنین ترس هایى بى پایه است، زیرا پتاسیم اثر منفى روى عملکرد کلیه ندارد.
یک تحقیق دیگر نشان مى دهد که کاهش مصرف نمک براى چهار هفته یا بیشتر مى تواند به کاهش فشار خون کمک 

کند، از این رو خطر سکته و حمله قلبى نیز کاهش خواهد یافت.

به جاى چیپس  موز بخورید

اگر از مشکالت خواب رنج مى برید بهتر است بدانید که کم خوابى و خواب بى کیفیت احتمال باال رفتن فشار خون را افزایش 
مى دهد.

نتایج تحقیقات جدید در دانشگاه آریزونا نشان مى دهد خواب بد شبانه مى تواند باعث افزایش فشار خون در آن شب و 
روز بعد از آن شود. این مطالعه توضیحى است بر این سئوال که چرا مشکالت خواب خطر حمله قلبى، سکته مغزى 

و حتى مرگ ناشى از بیمارى هاى قلب و عروق را افزایش مى دهند. بر اساس مطالعات قبلى، کم خوابى و 
خواب بى کیفیت از عوامل بروز سکته مغزى، حمله قلبى و بیمارى هاى قلبى عروقى است. گرچه این 

ارتباط تأیید شده ولى علت آن تا امروز ناشناخته بود.
فشار خون نیرویى است که توسط جریان خون به دیواره رگ ها وارد مى شود تا خون در سراسر رگ ها و بدن 

جریان یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در طول زمان ثابت باقى بماند، بدن با مشکالت زیادى روبه رو مى شود. 
فشار خون مهمترین عامل بروز بیمارى هاى قلبى و بیمارى هاى قلبى مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. 

11 شب تا 7 صبح بهترین زمان خواب است. مصرف غذاى سبک سه ساعت قبل از خواب، دماى مناسب و استفاده نکردن از 
تجهیزات الکترونیکى در اتاق خواب نقش مهمى در خواب با کیفیت دارد.

کم خوابى شبانه  موجب تشدید چه بیمارى مى شود

علت ریزش موى ابرو چیست؟
وًال مع کنند مشکل را برطرفکرد و این روش ها چندان مؤثر ف

کرد. فکر ه ا ا

ىابرو چیست؟

ر

 وجود دارد که همگى به ریه ها در پاکسازى
م کمک مى کنند. مصرف هویج به صورت 

براى حفظ سالمت ریه ها توصیه مى شود.
چاى سبز

ى ســبز نه تنها پتانســیل کاهش وزن دارد
که براى حفظ سالمت ریه ها مفید است. این 
شیدنى قدرتمند، خواص آنتى اکسیدانى دارد و 
ضد التهاب است. مصرف چاى سبز از بافت هاى 

ظریف ریه به خوبى حفاظت مى کند.
گریپ فروت

مصرفمیوه هــاى خانــواده مرکبــات، براى 
حذف ســموم از بدن و جلوگیرى از اکسیداسیون 
سلول ها مفید است. گریپ فروت در این میان بسیار

کم کالرى است و مزایاى زیادى براى سالمت ریه 
ها دارد. مصرف گریپ فروت از تشکیل تومورهاى 

بدخیم ریه نیز جلوگیرى مى کند.
سیر

خواصآنتى اکســیدانى و ضد التهابى ســیر، 
سالمت ریه ها را تقویت مى کند و باعث کاهش

خطرات ناشى از رادیکال هاى آزاد مى شود.
زغال اخته

زغال اخته سرشار از آنتى اکســیدان است و به 

حفاظت از سالمت ریه ها و دیگر سیستم هاى
حیاتى بدن کمک مى کنــد. ویتامین ها و مواد

معدنى موجود در این میوه بــراى محافظت از 
بافــت هاى ریــوى مفید 

است.

عددهایى که به درد 
سالمتى تان مى خورند 

زمان مناسب براى دریافت ویتامین D از خورشید

مدیرگروه سالمت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکى شیراز گفت: دخانیات ریسک فاکتور مهمى براى 
گرفتگى هاى داخل رگ است که باعث مى شود جریان 

خون و فشارخون در داخل عروق افزایش پیدا کند.
ســیامک شــمس اظهار کرد: مصرف دخانیات به هر 
شکلى به واسطه رسیدن مواد ســمى به بدن باعث به 

وجود آوردن اختالالت عروقى در بدن مى شود.
به گفته شــمس، مصرف دخانیات به هر شکلى چه به 
شکل ســیگار، چه به شــکل قلیان و روش هاى دیگر 
به واسطه رسیدن مواد ســمى به بدن و بیشتر به شکل 
نیکوتین، باعث ایجاد اختالالت عروقى در بدن مى شود.
وى ادامه داد: دخانیات ریســک فاکتــور مهمى براى 
گرفتگى هاى داخل رگ است که باعث مى شود جریان 

خون و فشارخون 
در داخل عروق 
افزایــش پیدا 

کند، در واقع یک 
واکنش جبرانى با قلب به 

وجود مى آید و چون جریان خون 
کم مى شــود، قلب با افزایش ضربانش، 

فشار داخل عروق را افزایش مى دهد که از آن به 
عنوان فشارخون باال یاد مى کنیم.

مدیرگروه ســالمت محیط معاونت بهداشت دانشگاه 
بیان کرد: یکى دیگر از مکانیســم هایى که در افزایش 
فشارخون نقش دارد، مربوط به مسمومیت با منواکسید 
کربن ناشى از مصرف دخانیات اســت، زمانى که فرد 
دخانیات مصرف مى کند، اکسیژن خون کاهش یافته 

و منواکســید کربن بــا هموگلوبین 
ترکیب مى شــود کــه ترکیب 

پایــدار و مقاومى اســت و 
باعث مى شــود بــا یک 
واکنش جبرانــى، بدن 
تعداد گلبول هاى قرمز 
خــود را افزایش دهد و 

در اصطــالح عامیانه به 
این حالــت غلظت خون 

مى گوییم.

آیا مصرف دخانیات با افزایش فشارخون 
ارتباط دارد؟

تأثیر مصرف شیر 
بر حفظ جوانى مغز
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س اظهار کرد: مصرف دخانیات به هر 
باعثبه بدن به م س مواد رسیدن

دخانیات مصرف مى کند، اکسیژن خون کاهش یافته 
هموگلوبین ا ب کربن ید منواکس و باعث به  رسیدن مواد ســمى به بدن

الت عروقى در بدن مى شود.
 مصرف دخانیات به هر شکلى چه به 
ه به شــکل قلیان و روش هاى دیگر 
ســمى به بدن و بیشتر به شکل  مواد
جاد اختالالت عروقى در بدن مى شود.
نیات ریســک فاکتــور مهمى براى

ل رگ است که باعث مى شود جریان 
ن 

قلب به 
ن جریانخون

ب با افزایش ضربانش، 
 را افزایش مىدهد که از آن به 

اال یاد مى کنیم.

و منواکســید کربن بــا هموگلوبین
ترکیب مى شــود کــه ترکیب 

پایــدار و مقاومى اســت و
باعث مى شــود بــا یک 
بدن واکنش جبرانــى،
تعداد گلبول هاى قرمز 
را افزایش دهد و خــود

در اصطــالح عامیانه به 
این حالــت غلظت خون 

مى گوییم.

D را فراهم مى کند. این ویتامین نقش بسیارى
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بعضى وقت ها در زندگى مان به اعداد بى توجهى مى کنیم آن هم 
در حالى که بسیارى از عددها ارتباط مســتقیمى با مرگ و زندگى 

ما دارند. 
120 روى 80

فشار خون ایده آل، چیزى 
 80 روى   120 حــدود 
میلیمتر جیوه است اما فشار 
خون نرمال یک طیف دارد. 
باالترین حد فشــار خون 
براى حداقل بودن خطراتى 
که ســالمتى را تهدید مى کنند، 140 روى 90 میلیمتر جیوه است. 
ورزش کافى و منظم، کاهش مصرف سدیم در رژیم غذایى، کاهش 
استرس و محدود کردن مصرف کافئین مى تواند کمکتان کند فشار 

خونتان را در طیف نرمال حفظ کنید.

سطح قند خون باید کمتر از 6 درصد باشد
وقتى صحبت از سطح نرمال 
قند خون مى شود، بسته به 
اینکه از چــه متخصصى 
سئوال کنید، جواب هایشان 
اندکى با هم متفاوت خواهد 
بود. اما به طور کلى وقتى 
پزشکتان براى شما تست قند خون تجویز مى کند تا متوسط سطح 
قند خونتان را طى سه ماه گذشته بررسى کند، بهتر است نتیجه، کمتر 
از 6 درصد باشــد. زیرا قند خون بــاال به مرور زمــان مى تواند به 
عصب ها، ارگان ها و رگ هاى خونى آسیب زده و ریسک حمله قلبى 

و سکته مغزى را افزایش بدهد. 
هر شب باید 7 تا 8 ساعت بخوابید

توصیه شده است که افراد 
بزرگسال هر شب هفت تا 9 
ســاعت بخوابند اما بیشتر 
افراد خواب شــبانه  بسیار 
کمترى دارند. کمبود خواب 
منجر به افزایش ریســک 

چاقى، دیابت نوع دوم، بیمارى قلبى، افسردگى و حتى مرگ مى شود. 
کسر خواب، عوارض منفى زیادى براى مغز نیز دارد. مطالعات نشان 
داده اند افرادى کــه به اندازه کافى نمى خوابند، بیشــتر در معرض 
انتخاب هاى ناسالم غذایى و افکار مداخله آمیزند که سبب افسردگى 

و اضطراب خواهد شد.
روزى 3 وعده غالت کامل بخورید

غالت کامل شامل جو دوسر، 
کینوآ، برنج قهوه اى و نان 
سبوسدار مى شود. این مواد 
غذایــى فیبــر دارنــد و 
مى توانند ریسک بیمارى 
قلبى را کاهش بدهند، قند 

خون را کنترل کنند و سالمت گوارش را بهبود بدهند.
روزى 7 تا 8 وعده میوه و سبزى بخورید

طبق توصیه  کارشناسان، 
نصف بشقاب غذاى شما 
باید با میوه ها و سبزى ها 
ُپر شده باشــد که دلیل 
خوبى هــم دارد. مصرف 

میوه و ســبزى به اندازه کافى، یکى از بزرگ ترین فاکتور هاى 
تغذیه اى براى پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى و عروقى است. 
محققان مى گویند میوه ها وسبزى ها داراى آنتى اکسیدان ها و 
مواد ضد التهابى و ویتامین ها و امالح فراوانى هســتند و منابع 
خوبى از مواد مغذى به شمار مى روند بدون اینکه کالرى اضافى، 
نمــک زیــادى یا هــر مــاده  مضــر دیگــرى بــه بدنتان

 وارد کنند.
در هفته 150 دقیقه ورزش کنید

داشتن تحرك بدنى یکى از 
بهترین راه هاى پیشگیرى 
از بیمارى هاى مزمن است 
و محققان دریافته اند شما 
باید دستکم 150 دقیقه در 
هفته ورزش کنید تا نتیجه 
بگیرید، مثًال از بیمارى هاى قلبى و سرطان و سکته مغزى و پوکى 
استخوان مصون بمانید. ضمناً، ورزش و فعالیت بدنى از جنبه  روحى 
و روانى نیز فوایدى برایتان دارد و از اضطراب و افســردگى تان کم 
مى کند. مى توانید پنج بار در هفته و هر بار دستکم 30 دقیقه تمرین 

و  ورزش کنید.

3 بار در هفته ماهى بخورید
چربى هاى امــگا 3، مانند 
در  کــه  چربى هایــى 
ماهى هاى چرب (سالمون و 
ماکــرل) وجــود دارند در 
پیشگیرى از بیمارى هاى 
قلبى بســیار مفیدند. این 
چربى ها مى توانند تریگلیسرید را پایین بیاورند، فشار خون را کم کرده 
و به عنوان ضد التهاب در بدن عمل کنند. مى توانید از منابع گیاهى 

امگا 3 نیز استفاده کنید مانند دانه چیا، بذر کتان و روغن کانوال.
کلسترول  خونتان کمتر از 200 باشد

اگر در حال حاضر بیمارى 
عــروق کرونر یــا دیابت 
داریــد، طبــق توصیــه 
کارشناســان باید ساالنه 
چکاپ شوید. براى حفظ 
سطح مطلوبى از کلسترول 
در خونتــان، آجیــل، اوتمیل(بلغور جــو دو ســر) و ماهى چرب

 بخورید.

ســند مالکیــت موتورســیکلت با 
سیســتم جترو  بــه شــماره موتور 
FML 167 و   89400000690
شــماره تنه F 8886621 200 و به 
شماره انتظامى 618/43685 به نام 
مهدى مزروعى سبدانى فرزند احمد به 
کدملى 1292233885 مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى 
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وزیر نیرو پســت 230 به 63 به 20 کیلوولت GIS صفه به عنوان 
یکى از مهمترین ایســتگاه هاى برق منطقــه اى اصفهان که از 
پروژه هاى استراتژیک و ملى صنعت برق کشور محسوب شده و با 
ظرفیت نهایى 400 مگاولت آمپر در جنوب شهر اصفهان با هزینه اى 
بالغ بر 1800 میلیارد ریال انجام شد را با بریدن روبان مخصوص به 

بهره بردارى رساند.
رضا اردکانیان پس از شنیدن توضیحات مدیرعامل برق منطقه اى 
 GIS اصفهان در خصوص احداث پست 230 به 63 به 20 کیلوولت
صفه و بازدید از بخش هاى مختلف این پست، به خبرنگاران گفت: 
در مدت حضور در اصفهان از طرح هــاى آب و برق بازدید کرده و 
افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایى و بهره بردارى از این طرح ها صورت 

گرفت.
وى افــزود: 207 پروژه آب، برق و فاضالب هم اکنون در اســتان 
اصفهان در حال اجراست که بیش از هشت میلیارد تومان هزینه دربر 
داشته و به طور متوسط از پیشرفت 63 درصدى برخوردارند که در 
مقایسه با شرایط مشابه دیگر مناطق در بعد باالیى است و امید است 
بتوانیم با منابع داخلى، مشارکت دولت و بخش خصوصى، طرح ها بر 

اساس برنامه زمان بندى شده به بهره بردارى برسد.
وزیر نیرو با بیان اینکه در ســفر بــه اصفهان، هشــت پروژه در 
بخش هاى آب، فاضالب و برق در شهرستان هاى استان اصفهان 
با بیش از 700 میلیارد تومان به بهره بردارى رسید که پست 230 به 
63 به 20 کیلوولت GIS صفه از آن جمله است، گفت: این پروژه 
از فناورى ها و استانداردهاى بسیار خوبى برخوردار است و فضاى 
محدودى را به خود اختصاص مى دهد و سریع النصب و داراى کیفیت 
مى باشد و اصلى ترین تأثیر این پروژه، پایدارى شبکه  برق است. البته 
قرار است پروژه دیگرى در مرکز اصفهان تکرار شود و بخش هایى 
از آن که کابل هاى زیرزمینى است تدارك دیده شده و در مجموع 
550 میلیارد تومان نیاز دارد که با اجراى آن که طبق برنامه انجام 
خواهد شد اطمینان از شبکه پایدارى شهر اصفهان فراهم مى شود.

اردکانیان با تأکید بر مصرف صحیح تر از برق در کشــور گفت: اگر 

مصرف برق مسیر صحیح ترى داشته باشد قطعاً ظرفیت نصب شده،  
کفاف کشور را مى دهد.

وى با بیان اینکه در کشور بیش از 80 هزار مگاوات ظرفیت نصب 
شده است، افزود: باید در شیوه مصرف برق در بخش هاى مختلف 
بازنگرى شود که در اولویت این بازنگرى، بخش هاى دولتى هستند.

وزیر نیرو ادامه داد: از 57 هزار مگاوات اوج بار سال گذشته، 23 هزار 
مگاوات مربوط به دستگاه هاى سرمایشى بود که از این میزان 4500 
مگاوات مربوط به دستگاه هاى سرمایشى دستگاه هاى دولتى بود 
که اگر دستگاه هاى دولتى مصرف صحیح را رعایت کنند مردم نیز 

پیروى مى کنند.
اردکانیان مى گویــد: اثر مصرف صحیح برق، فقــط جلوگیرى از 
خاموشى نیست بلکه با توجه به پیوستگى شبکه آبرسانى شهرى 
و روستایى به برق، اگر پرمصرفى صورت گیرد قطعى برق اثرگذار 
خواهد بود و انتظار مى رود در استان اصفهان که به صرفه جویى در 

منابع شهرت دارند شیوه هاى سال قبل دنبال شود.
وزیر نیرو در خصوص بســته شدن دریچه ســد زاینده رود هم به 
خبرنگاران گفــت: نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى با جدیت، عالقه مندى و دلسوزى و به صورت شبانه روزى، 
پیگیر مســئله زاینده رود هســتند. این در حالى اســت که احیاى 
زاینده رود و جریان پایدار آب، موضوع مهم دولت است و همانطور 
که حفظ حیات زاینده رود در شرایط روحى و روانى مردم مؤثر است، 

حفظ و تداوم طراوت اصفهان هم در کل شــرایط عمومى کشور 
تأثیرگذار بوده و این مسئله با جدیت دنبال مى شود.

اردکانیان از تشکیل کارگروه احیاى زاینده رود و تدارك اختیارات 
الزم به کمیته استانى زاینده رود خبر داد و گفت: امید است در سطح 
بسیار باالترى با همکاران بیشتر و دستگاه هاى مختلف، با کمک 
مردم وضعیت را به شــکل پایدارى درآوریم تــا به اتکاى مصرف 
صحیح و تأمین منابع آبى جدید، وضعیت به گونه اى باشد تا براى 
سال هاى آینده و نسل هاى آتى، این قطعه مهم و تأثیرگذار از کشور، 

دغدغه زاینده رود نداشته باشد.
اردکانیان، تاالب گاوخونى را نیز مطالبه اى ملى دانست و گفت: امسال 
به شکرانه صبورى، بردبارى و خویشتندارى مردم، مشمول لطف الهى 

شده ایم و بارش هایى نازل شد که در مخیله ما نمى گنجید.
وى ادامه داد: امسال 45 تاالب در کشور از 40 تا 100 درصد آبگیرى 
شدند و حتى برخى تاالب ها سرریز کردند که این در رؤیاى ما هم 

نمى گنجید که آبى داشته باشیم و با قصد و برنامه رهاسازى کنیم.
وى گفت: موضوع احیاى زاینده رود در دســتور کار است و باید در 
این راستا همه با هم کار کنیم. البته وظایف ذاتى دستگاه ها به جاى 
خود باقى است اما طبیعت مدیریت آب یک عرصه چند انضباطى 
است و اگر این طبیعت را به رسمیت بشناسیم که تازه در آغاز این راه 
بوده و هر دستگاه مسئولیت خود را انجام مى دهد تردیدى نیست 
که منجر به جریان آب در زاینده رود مى شود بلکه سهم گاوخونى 

نیز ادا خواهد شد.
وزیر نیرو یادآور شد: بعضى از تاالب ها نیز سهم کمترى داشتند که 
تاالب گاوخونى نیز از آن جمله است ولى باید دانست که عدم اشاره 
به نام تاالب گاوخونى در صحبت ها، به هیچ وجه به معناى نادیده 

گرفتن این حق و واقعیت نیست.
***

در این آیین که مدیران عامل شــرکت هاى توزیع برق اســتان و 
شهرســتان اصفهان و جمعى از کارشناســان صنعت برق حضور 
داشتند مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: موقعیت 
و مشخصات پســت GIS صفه، این پست را به یکى از مهمترین 
پســت هاى منطقه اصفهان تبدیل کرده و این پست با بهره گیرى 
 Gas) یا GIS از جدیدتریــن تکنولوژى روز دنیا یعنى سیســتم
Insulation Substation) با مســاحت (10 هزار مترمربع) 
به روش سیستم اتوماســیون DCS در منطقه کوهستانى صفه 

احداث گردیده است.
رسول موسى رضایى افزود: این پست یکى از مهمترین پست هاى 
منطقه اصفهان خواهد بود که خود از طریق دو خط 230 کیلوولت 
 GIS کابلى- هوایى از پست اصفهان یک تغذیه گردیده و پست
230/63/20 کیلوولت طالقانى (مرکز شهر) نیز از طریق دو خط 230 
کیلوولت کابلى در حال احداث از طریق این پست به شبکه انتقال 
سراسرى متصل خواهد شــد. همچنین تغذیه پست هاى 63/20 

کیلوولت دانشگاه اصفهان، جنوب، هزارجریب، داخلى صفه، جاده 
شیراز و جانبازان بر عهده این پست خواهد بود.

مدیرعامل بــرق منطقــه اى اصفهان هــدف از احداث پســت 
230/63/20 کیلوولت صفه را تأمین انرژى پایدار مصرف کنندگان 
جنوبى شــهر اصفهان دانســت و افزود: این پســت با کاهش بار 
پست هاى 230/63 کیلوولت آبشار و اصفهان(1)، نقش به سزایى در 
افزایش پایدارى شبکه برق اصفهان و تأمین انرژى مطمئن و دائم 

شهر اصفهان خواهد داشت.
وى افزود: با توجــه به محل قرار گرفتن پســت کــه منطقه اى 
گردشگرى و نماد طبیعت اصفهان مى باشد، جهت رعایت مسائل 
زیست محیطى و حفظ مبلمان شهرى نماى ساختمان با دقت خاص 
و منطبق با فضاى طبیعت در نظر گرفته شده و از فضاى پشت بام 
ساختمان براى تأمین 50 کیلووات انرژى خورشیدى استفاده گردیده 
به طورى که این منطقه تلفیقى از انرژى هــاى تجدیدپذیر (باد و 

خورشید) و تکنولوژى جدید GIS شده است.
موســى رضایى ادامه داد: تونل زیرزمینى خــط انتقال کابل 230 
کیلوولت به عنوان یکى از بزرگ ترین تونل هــاى انتقال و توزیع 
انرژى کشور حد فاصل نیروگاه اصفهان- ایستگاه GIS صفه و در 
نهایت ایستگاه طالقانى در مرکز شهر اصفهان، وظیفه انتقال 230 
کیلوولت انرژى الکتریکــى را از طریق کابل از نیروگاه اصفهان به 
هسته مرکزى شهر اصفهان با گذر از بستر زاینده رود را بر عهده دارد.

مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان در پایان گفت: با توجه به افزایش 
بار شبکه در مرکز شهر اصفهان و تأمین نیاز آتى مردم و تأسیسات 
شهرى از جمله قطار شهرى، عملیات اجرایى این تونل انرژى 14/5 
کیلومترى از دى ماه 1386 در دســتور کار قرار گرفت که در حال 
حاضر ارتباط بین ایســتگاه هاى 230 کیلوولت نیروگاه اصفهان- 
صفه به طول 10 کیلومتر برقرار گردیــده و 4/5 کیلومتر آن نیز به 
صورت زیرزمینى به روش تمام مکانیزه تا عمق بیش از 12 مترى از 
سطح زمین و در زیر بستر زاینده رود اجرا گردیده و آماده بهره بردارى 
است که ایستگاه GIS صفه را به ایستگاه GIS در حال ساخت 

طالقانى در مرکز شهر اصفهان متصل خواهد نمود.

در مراسمى با حضور وزیر نیرو صورت گرفت

افتتاح یکى از مهمترین ایستگاه هاى برق منطقه اى اصفهان در صفه
ساسان اکبرزاده

شماره نام شعبه ردیف
وضعیت ملک قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکپرونده 

5016گلپایگان 1
ابتداى جاده گلپایگان به 

تیکن در صحراى نیوان جنب 
فرودگاه شرکت زراعى 

سى و سه حبه  
مشاع از 72 حبه 
پالك22/282

چهل و هشت دامدارى دامدارى 
          2845هکتار

 17,464,388,000
تخلیه و در تصرف 

بانک نیست 

کوهپایه روستاى جمبزه بخش  کوهپایه 2
رودشت 

ششدانگ پالك چهار 
تخلیه و در تصرف      3,000,000,000 45854هکتار گاودارى گاودارى فرعى از یک اصلى 

بانک است 

4360آران و بیدگل 3
آران و بیدگل حد فاصل 16 مترى 
و شاد تا طرح خیابان 20 مترى 
سر کوچه دراز کوى احمد آباد 

تخلیه و در تصرف 1,950,000,000 213127/5مسکونىششدانگ 2683/35/706
بانک نیست 

5215چادگان 4

 اصفهان خیابان شیخ بهایى 
خیابان ابوذر بعد از استخر 
کوچه دکتر شیرزادى کوچه 
کاج نبش بن بست گل آرا 

طبقه زیر زمین 

                    72/95-آپارتمانششدانگ2257/6
 4,200,000,000

تخلیه و در تصرف 
بانک است 

بوستان 5
کرج شاهین ویال خیابان 3188سعدى 

146/2548ششم شرقى پالك 13
دو و نه دهم 
دانگ مشاع 
از ششدانگ 

          7301798/7آپارتمان 
 19,500,000,000

تخلیه و در تصرف 
بانک نیست 

بوستان 6
5323سعدى 

 اصفهان خیابان عالمه امینى  
شرقى خیابان شهید محسن 

سلمانى نبش کوچه شهید سنمار 
قدر السهم از مغازه ششدانگ 10353/3426

          201عرصه مشاعى 
 14,500,000,000

تخلیه و در تصرف 
بانک است

5462مهاباد7
بادرود میدان معلم کوى اسفند 
کوچه شهید ابراهیمى پالك 
39 کدپستى 876616853

تخلیه و در تصرف 2,400,000,000 187/25202/5مسکونى ششدانگ 159/7008
بانک است

دهاقان روستاى دزج 1663دهاقان 8
کوچه بالل

ششدانگ پالك 
183مسکونى مسکونى 170/217

با لحاظ
 عقب نشینى  

136 متر 
مربع مى باشد.

تخلیه و در تصرف 175,000,000 
بانک نیست 

فالورجان مینا دشت -فالورجان 9
سى و شش حبه  
مشاع  از هفتاد 
دو حبه پالك 

430/774/1066

کمپوست 
تخلیه و در تصرف 8,379,587,000 90573465کمپوست قارچقارچ

بانک نیست 

-اصفهان 10
اصفهان بر جنوبى اتوبان 
چمران نرسیده به خیابان 
شاهد کوى بهمن پالك 6 
منزل دوم سمت راست

ششدانگ پالك 
13900/2001

مسکونى- 
تجارى 

مسکونى-
          180/81728/2تجارى 

 33,000,000,000
تخلیه و در تصرف 

بانک است 

5482دهاقان 11
دهاقان شهرك گلشن خیابان 

امام حسین کوچه شهید
 امامى فرعى 9

 پنجاه و هفت و نهصد 
و شصت هزارم 

حبه  از هفتاد دو حبه  
پالك160/347

1,594,100,000 313/22320مسکونى مسکونى 
تخلیه و در تصرف 
بانک نیست پالك 
به صورت نقد به 
فروش مى رسد 

نایین جنب دانشگاه آزاد نایین 1122نایین12
هتل گل نرگس نایین

سى و یک نیم حبه 
مشاع از   هفتاد دو حبه 
پالك 4430/578

          49613400هتل هتل 
 34,000,750,000

تخلیه و در تصرف 
بانک نیست 

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشــروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده 
عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت 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 فوق 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 انتشار 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 شــرایط 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 مجوز ها و 
پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شــرایط 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  حداکثرشصت 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 بعهده و هزینه خریدار 
می باشد 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 
باشددر 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 رســید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 

5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند.

شهرضا جاده شیراز روستاى2915شهرضا 13
تخلیه و در تصرف 1,960,000,000 1368/58230خانه باغ ششدانگ 62/253 وشاره خیابان شورا

بانک نیست 

کاشان خیابان نطنز کوچه 5523کاشان 14
بالل(سجادیه) کوچه اجتهد 

سه و هفتصد و 
بیست وشش 

هزارم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك 
49/1428/7491

312مسکونى مسکونى 

زیر زمین 92 
مترمربع طبقه 
همکف 163 

متر مربع 
مجموعا 255 

متر مربع 

 2,359,800,000

تخلیه و در تصرف 
بانک نیست پالك 
20 متر از عرصه 
حیاط جلو در طرح 

عقب نشینى 
قرار دارد پالك 
به صورت نقد به 
فروش مى رسد 

سمیرم وردشت  مزرعه 1671مهرگرد15
پالك 266موروك

یک و نیم 
حبه مشاع 
از هفتاد دو 

حبه 
تخلیه و در تصرف 405,000,000 -266زمین 

بانک است 

1930لردگان 16
استان چهارمحال بختیارى 

واقع درلردگان روستاى 
منجرموئى

سى و هشت و حبه 
مشاع از هفتاد و دو 
حبه پالك 67/707

تخلیه و در تصرف 4,959,000,000 82703161مرغدارىمرغدارى 
بانک نیست 

76/1740شهرضا  دشت مهیار4694شهرضا 17
یک و هشت 
دهم دانگ 
مشاع از 

ششدانگ 

 دامدارى و 
مزرعه

210006225/2          
 20,294,355,600

تخلیه و در تصرف 
بانک نیست 

76/1739شهرضا دشت مهیار4695شهرضا 18
 یک و نیم 

دانگ مشاع 
از ششدانگ 

 دامدارى و 
مزرعه

تخلیه و در تصرف 
بانک نیست 

3844شهرضا 19
امتداد جاده اصفهان شهرضا 

بعد از سه راه مبارکه 
دشت مهیار 

76/297
یک دانگ 
مشاع از 

ششدانگ 
تخلیه و در تصرف 7,238,429,973 3875004857مرغدارى

بانک نیست 

4399گلپایگان 20
گلپایگان انتهاى خیابان 

اردیبهشت کوچه دو مترى 
بوستان گلپایگان 

4572/2
یازده سهم 
مشاع از 45 

سهم 
تخلیه و در تصرف 962,287,922 3910702دامدارى

بانک نیست 

کاشان جاده برزك جنب 1260کاشان 21
کارخانه سیمان 

یک و هشتصد 
و پنجاه و هفت 

هزارم دانگ مشاع 
از ششدانگ 
پالك241/1

تخلیه و در تصرف 1,097,668,058 100001542مرغدارى مرغدارى 
بانک نیست 

1257کاشان 22
کاشان بلوار راوند خیابان 
نگارستان بعد از مرغدارى 

اکرمیان 

پانصد و نود و پنج هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ 

پالك 1/3569
تخلیه و در تصرف 438,253,200 9567155گلخانه گلخانه 

بانک نیست 

4474اردستان 23
اردستان در کنار جاده نیستان 

به نهوج و به فاصله 2 کیلومترى 
قریه نهوج 

شانزده و چهل دو 
صدم حبه از هفتاد ودو 

حبه پالك201/1
تخلیه و در تصرف 1,754,716,999 154803428مرغدارى مرغدارى 

بانک نیست 

امالك  مزایده ( تیر 98)

م الف:506982مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهانمدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان


