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حقایقى درباره خوردن ماهى پیاده روى در ناژوان به مناسبت روز جهانى قلب حضور پرستویى و شاکردوست در یک فیلم ارسال 160 ُتن دارو به عراق رکوردى که به فنا رفت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خودخورى
 شما را 

مى  کشـــد 

پرونده سنگ نورد خردسال در کمیته انضباطى
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ظریف: هیچ توافق
 25 ساله اى با چین بسته نشده

فرودگاه اصفهان 400 هکتار 
وسیع تر مى شود

برخورد پلیس 
با رانندگان

 خودروهاى دودزا

5

مردى با 4 میلیارد 
تومان ارز و طال 

در خانه اش!

بسیارى از افراد باور دارند که نمایش صادقانه احساسات فردى در هر 
حالتى مى تواند براى روح انسان مفید باشد اما نتایج یک مطالعه جدید 

نشان مى دهد که بروز احساسات، عواطف و خشم عالوه بر فواید 
روحى، براى سالمت جسم انسان نیز مفید است. پژوهشگران در 
مطالعات اخیر خود دریافتند که خودخورى و سکوت همیشگى   ...

در چند روز گذشته خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه 
یک دزد از منزل تقى کبیرى، نماینده مجلس250 
هزار یورو و مقدار زیادى طال سرقت کرده است. 
مردم عادى به جاى خود، شــاید هنوز برخى از 
نمایندگان مجلس هم ندانند همکارى به نام تقى 
کبیرى دارند؛ نماینده اصولگرا و بى سر و صداى 
شهر خوى که در این چهار سال، زیاد اهل نطق و 

پیگیرى نبوده است.
کبیرى با اینکه علوم اســالمى و قرآن و حدیث 

خوانده، اما ...
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افزایش 6060 درصدى درخواست طالق توافقى در اصفهان درصدى درخواست طالق توافقى در اصفهان
معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان خبر دادمعاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان خبر داد
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دبیر فدراسیون کوهنوردى به همراه مقامات ورزشى استان اصفهان در جلسه اى حادثه سقوط «آرمان» را بررسى کردند

هنوز همان بچه تهرانى هاى ساده اند
 میالد و مهرداد محمدى دیروز 26 ســالگى خود را آغــاز کردند؛ یکى در 
خنک بلژیک و دیگرى در سن تریســوى پرتغال. میالد و مهرداد بدون 
تردید بامزه ترین برادران دوقلو در فوتبال ایران هستند. از همان نوزده 
بیست سالگى که با راه آهن به لیگ برتر رسیدند و چندى بعد به برنامه 
«نود» رفتند و صحبت هایشان در شبکه هاى اجتماعى وایرال شد و 

بر معروفیت و محبوبیتشان اضافه کرد تا ...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کمى بیشتر درباره نماینده اى که یورو و طال 
دوست دارد اما از ثروت اندوزى انتقاد مى کند

ایران در
 دفـاع مقدس 

روى پاى خود ایستاد

در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس
 توسط کانون وکال عنوان شد

65 درصد داوطلبان کنکور سهمیه اى هستند!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد

2

تیکه استقاللى ها به فخرالدینىتیکه استقاللى ها به فخرالدینى

آگهی فراخوان مزایده
تأمین مالى، احداث ، بهره بردارى و انتقال شبکه جمع آورى و تصفیه خانه فاضالب 

شهر هاى میمه و وزوان در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله (بیع متقابل)
( مزایده شماره  98-3-157/3)

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، 
تامین مالى، احداث ، بهره بردارى و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهر هاى میمه و وزوان را در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با 

حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف شرح مختصري از پروژه : 

- موضوع پروژه: تامین مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال شبکه جمع آورى و تصفیه خانه فاضالب فاضالب شهر هاى میمه و وزوان در ازاى واگذارى بخشى از 
پساب حاصله به روش بیع متقابل

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 36 ماه

- دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى
- محل اجرا: شهر هاى میمه و وزوان، استان اصفهان

ب شرایط کلى براي سرمایه گذاري : 
 - سرمایه گذار حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 98/07/20
- تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/07/21 

www.abfaesfahan.ir  مهلت دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس -
www.iets. mporg.ir  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس

- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادى دعوت 
بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

نام روزنامه: نصف جهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ انتشار: 1398/07/09

آگهى مناقصه (نوبت اول) چاپ اول

دهیارى روستاى دشتى در نظر دارد: بر اساس تأییدیه شوراى محترم اسالمى 
روستا و رأى کمیسیون معامالت به شماره 600 مورخ 98/06/24، پروژه زیرسازى 
و آسفالت کوچه هاى کمیل و قشقائى را از طریق مناقصه و از اعتبارات دهیارى 

انجام دهد.
لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت مى گردد کلیه مدارك مورد نیاز 
را از دفتر دهیارى به آدرس خیابان آبشار سوم- کیلومتر 15- روستاى دشتى 

ساختمان دهیارى دریافت نمایند.
1- دهیارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

2- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
دفتر دهیارى: 031-38683210

دهیارى دشتىدهیارى دشتى
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با سریال با سریال 
«مجلس حیرانى»«مجلس حیرانى»

به تلویزیون به تلویزیون 
باز مى گردمباز مى گردم

بازیگر سریال 
«وضعیت سفید»:

 فردى در هر 
 مطالعه جدید 

ه بر فواید 
شگران در 
یشگى   ...
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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه 
بر اساس آمار عنوان شده از سوى سازمان سنجش فقط 
35 درصد داوطلبان بدون سهمیه پذیرفته مى شوند، گفت: 
امسال اثر سهمیه ها به ویژه در پذیرفته شدن داوطلبان 

ضعیف در دانشگاه هاى تراز اول بسیار زیاد بوده است.
محمود صادقى در واکنش بــه اعتراضات در خصوص 
ســهمیه ایثارگران در کنکور اظهار کرد: حتى کمپینى 
در این خصوص راه اندازى شــده و مطالباتى از ســوى 
داوطلبان وجود دارد کــه این مطالبــات را به خدایى، 
رئیس سازمان ســنجش منتقل کردم که پاسخ خدایى 
به انتقادات این اســت که ما عینًا قانون مجلس را اجرا 

مى کنیم. وى ادامه داد: بر اساس آمارى که رئیس سازمان 
سنجش عنوان کرده است بالغ بر 65 درصد داوطلبان از 
سهمیه هاى مختلف از جمله سهمیه ایثارگران و سهمیه 
مناطق محروم اســتفاده مى کنند و در خوشبینانه ترین 

حالت فقط 35 درصد داوطلبان سهمیه آزاد دارند. 
صادقى با بیان اینکه وجود این ســهمیه ها نابرابرى در 
دانشگاه ها ایجاد کرده است، اظهار کرد: اثر سهمیه ها به 
ویژه در پذیرفته شدن داوطلبان ضعیف در دانشگاه هاى 
تراز اول بسیار زیاد بوده و برخى از افراد با رتبه هاى خیلى 
پایین در کنار افرادى با رتبه هاى باال قرار مى گیرند که این 

روند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. 

محمد جواد ظریف در پاســخ به پرسشى درباره شایعه 
برخى رسانه ها درباره توافق راهبردى 25 ساله ایران 
و چین و امتیازهاى ویژه کشــورمان براى این توافق، 
افزود: این مسئله از اســاس، نادرست است. وزیر امور 
خارجه تصریح کرد: صرفًا پیشــنهادى از سوى ایران 
براى روابط 25 ســاله مطرح شده اســت اما در اصل، 
توافقى در کار نیســت که بندهایى داشته باشد. یک 
پیشنهاد است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن 

توافق کنیم.
براساس گزارشى در تارنماى پترولیوم اکونومیست، در 
سفر وزیر امور خارجه ایران در اواخر ماه اوت، تهران و 

پکن توافقى را که در سال 2016 به نام «مشارکت جامع 
استراتژیک چین و ایران» امضا کرده بودند، توسعه داده 
و بندهاى غیر علنى به آن افزوده اند که شامل تخفیف 
و امتیازهاى بســیارى در زمینه سرمایه گذارى نفت و 

گاز ایران است.
در گزارش این تارنماى انگلیسى آمده بود که این توافق 
به چین تخفیف هاى بزرگى براى خرید نفت ارائه کرده 
و پکن مى تواند پول محصول خریدارى شده از ایران را 
حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند. از سویى 
دو طرف توافق کردند که چین پول خریدهاى خود را به 
یوآن یا ارزهاى دیگر و نه به دالر به ایران پرداخت کند.

65 درصد داوطلبان کنکور 
سهمیه اى هستند!

ظریف: هیچ توافق 25 ساله اى 
با چین بسته نشده

ارسال 160 ُتن دارو
 به عراق

   جام جم آنالین | محمد تقى حلى ســاز، 
رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت با اشاره به ارسال 
دارو هاى مورد نیاز پیاده روى اربعین اظهار کرد: روز 
سه شنبه 9 مهر (امروز) 160 تن داروى مورد نیاز 
براى زائران پیاده روى اربعین با 15 تریلى به کشور 
عراق ارسال خواهد شــد. وى افزود: قبل از شروع 
پیاده روى اربعین زائران حســینى، این دارو ها در 
بین تمامى پایگاه هاى درمانى هالل احمر توزیع 

خواهد شد.

خودسوزى بدهکار بانکى 
   بهــار | فردى در خیابــان ولیعصر تهران در 
مقابل کالنترى اقدام به خودسوزى کرد. بر پایه این 
گزارش؛ شاهدان گفتند این فرد قبل از خودسوزى 
اعالم کرد که قادر بــه بازپرداخت وام بانکى خود 
نیست و به همین علت، بانک وثیقه وام را که یک 
ملک بوده به مزایده گذاشته است. فرد مزبور پس 
از خودســوزى به بیمارســتان منتقل شده است؛ 
همچنین موتور یکى از عابران نیز در اثر این حادثه 

در آتش سوخت.

ما خیلى خوبیم!
   تابناك | آرمان زرین کوب، تهیه کننده سریال 
«ستایش» در برنامه تلویزیونى «سالم صبح بخیر» 
گفت: ادعایى مى کنم که بر اساس مستندات موجود 
و بازخورد هاست و فکر مى کنم سریال «ستایش» 
پرمخاطب ترین سریال درام تلویزیون در 20 سال 
اخیر اســت و در این مقطع ســریال این حجم از 
مخاطب ما را شگفت زده مى کند. سریال مخاطبان 
باالیى دارد و این به دلیل محتوا و سابقه اى است 

که دارد.

واردات 40 ُتن 
جوهر خودکار 

   میزان | بر اســاس آمار گمرك در 12 ماهه 
سال 97 بیش از 40 ُتن جوهر خودکار از کشور هاى 
مختلف جهان وارد ایران شــده اســت. براساس 
واردات این حجم جوهر خودکار به کشــور، 394 
هزار و 910 دالر ارز از کشور خارج شد. گفتنى است 
جوهر خودکار از چین، کانادا، هنــد و امارات وارد 
ایران شده و اولین و بزرگ ترین صادرکننده جوهر 

خودکار به ایران، کشور هند بوده است.

حمله تتلیتى ها 
به یک اثر تاریخى 

   چمــدان | وندال ها کوره ثبت ملى شــیراز 
را مخدوش کردند. برج کوره هنرکار شــیراز اثر 
تاریخى مربوط به دوره پهلوى به شماره 20806 در 
فهرست آثار ملى ثبت شده است. این کوره تاریخى 
در داخل پارك فضیلت شیراز قرار دارد. اما تصاویر 
نشان مى دهد این اثر تاریخى به تازگى توسط برخى 
افراد ناشناس با نوشته شدن پشت سر هم اسم امیر 

تتلو بر روى آن مخدوش شده است.

هر روز یک شایعه
   روزنامه خبر ورزشى | هر روز یک شایعه 
جدید درباره فعالیت ماهواره اى مزدك میرزایى در 
لندن به گوش مى رسد. اخیراً شایعه اى مطرح شده 
اســت مبنى بر اینکه مزدك میرزایى به زودى با 
برنامه «توپ-پا» در شــبکه فارسى زبان «ایران 
اینترنشنال» ظاهر مى شود و فعالیت جدیدى را آغاز 
مى کند. منبع خبر هم پیجى به نام مزدك میرزایى 
بود که بعد همه متوجه شدند فیک است. در اینکه 
مزدك در لندن است و به زودى برنامه اش را آغاز 
مى کند شکى وجود ندارد ولى فعًال اخبارى که در 
فضاى مجازى منتشر مى شود، صحت ندارد و هنوز 
هیچکس نمى داند مزدك دقیقًا با چه برنامه اى و 

چه زمانى روى آنتن خواهد رفت.

سود فروش فیلترشکن ها 
   روزنامه جمهورى اسالمى | تخمین ها 
حاکى از آن است که ساالنه بین 500 تا 1000 میلیارد 
تومان فیلترشــکن در کشــور فروخته مى شود! بخش 
بزرگى از این مبلغ از طریق وبسایت هاى رسمى و درگاه 
پرداخت الکترونیکى جابه جا مى شــود و این به معناى 
آن است که هویت فروشندگان فیلترشکن ها روشن و 
یا حداقل قابل ردگیرى است. چه بسا همین افراد مانع 
اصلى کنار گذاشتن سیاست فیلترینگ هستند و مسئله 
اصلى واقعًا سالم ســازى فضاى شــبکه هاى مجازى 
نیســت. وزیر ارتباطات هم چندى پیش در مجلس از 
این موضوع گله کرد و نشــان داد که زورش به مافیاى 

«فیلترشکن فروش» نمى رسد.

4 سال زمان نیاز است 
   پانا | رئیس کل بانک مرکزى گفت: سالى نزدیک 
به یک میلیارد اسکناس امحا مى شود نزدیک به 9 میلیارد 
اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملى 
حذف شود تعداد اسکناس ها به 2/2 میلیارد مى رسد این 
یعنى با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و 
هزینه ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم. 
همتى مى گوید پس از تصویب الیحه حذف چهار صفر، 
جایگزینى پول هاى جدید با پول هاى فعلى چهار سال 

زمان مى برد.

دستگیرى 34 زمین خوار 
   ایسنا | فرمانده یگان حفاظت سازمان ملى زمین 
و مسکن از دستگیرى 34 زمین خوار طى شش ماه اخیر 
خبر داد. سرهنگ جواد خردمند گفت: طى این شش ماه، 
144 مورد خلع ید، 180 مورد قلع و قمع، 34 مورد تخلیه 
منزل و مغازه با حکم قضائى انجام شده که مساحت آنها 
393 هکتار (رفع تصرف) و ارزش مالى آن، 2537 میلیارد 

تومان عنوان شده است.

شکایت مجرى از الریجانى
   تســنیم | نحوه بررسى الیحه تجارت در مجلس 
شوراى اســالمى مورد انتقاد بســیارى از کارشناسان و 
حقوقدانان قرار گرفته که محسن جندقى، مجرى برنامه 
تلویزیونى «سالم صبح بخیر» نیز در این برنامه اظهاراتى 
نسبت به رویه قانونگذارى در مجلس داشته است؛ بر همین 
اساس، على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى نیز 
در نطق پیش از دستور خود در واکنش به اظهارات محسن 
جندقى گفت که «حکمرانى در سطح قانونگذارى از جنس 
امور فکاهى نیست که دســتاویز یک مجرى کم اطالع 
شود». در پى سخنان الریجانى در صحن مجلس، محسن 
جندقى از وى به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 

شوراى اسالمى شکایت کرده است.

یک آن 3500 اسیر مى گیریم 
   نامه نیــوز | حســین ا... کرم درباره علت حمله 
نکردن آمریکا به ایران  مى گوید: امروز مقر 3500 نظامى 
آمریکایى در شــمال کربال در محاصره حشدالشعبى 
اســت. اگر آمریکایى ها بخواهند به ایــران  ضربه اى 
بزنند جریان مقاومــت در یک آن قادر اســت 3500 
نظامى آمریکایى را اســیر بگیرد. این وضعیت به شکل 
هاى مختلف در مکان هاى دیگر وجود دارد. بر همین 
اساس از پاسخ به سرنگونى پهپاد 200 میلیون دالرى 
و حمله به تأسیسات آرامکو منصرف شدند و به افزایش 

تحریم ها بسنده کردند.

آمار خرید سوغات از مشهد
   خبرگزارى حوزه | حجت االسالم محمد قطبى، 
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى  اصفهان مى گوید: ساالنه 
در مشهد مقدس 30 میلیون زائر را پذیرا هستیم و ساالنه 
بالغ بر 3000 میلیارد تومان سوغات از این شهر خریدارى 
مى شود، اما تقریباً بیش از 60 تا 70 درصد محصوالت و 
سوغاتى هاى خریدارى شده چینى است و این در حالى 
است که مى توانیم از هدایاى قرآنى خودمان بهره ببریم.

خبرخوان

                                             در چند روز گذشــته خبرى منتشــر 
شد مبنى بر اینکه یک دزد از منزل تقى کبیرى، نماینده 
مجلس250 هزار یورو و مقدار زیادى طال سرقت کرده 
اســت. مردم عادى به جاى خود، شــاید هنوز برخى از 
نمایندگان مجلس هم ندانند همکارى به نام تقى کبیرى 
دارند؛ نماینده اصولگرا و بى سر و صداى شهر خوى که 

در این چهار سال، زیاد اهل نطق و پیگیرى نبوده است.
کبیرى با اینکه علوم اسالمى و قرآن و حدیث خوانده، اما 
به مباحث اقتصادى عالقه خاصى دارد. به همین دلیل هم 
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شد. حاال همانقدر که 
کبیرى از سرقت صورت گرفته بهت زده است، مردم حوزه 
انتخابیه خوى هم بهت زده هستند. آنها باور نمى کردند 
میزان ثروت نماینده خوى به قدرى زیاد باشد که بیش از 
چهار میلیارد تومان آن را به صورت اسکناس به سرقت 

ببرند!
على الریجانى، رئیس مجلس نیــز براى پیگیرى ماجرا 
دستور رسیدگى داد. اســدا... عباسى، سخنگوى هیئت 
رئیســه در مجلس گفته رئیس مجلس دســتور بررسى 
این موضوع را داده و خواسته که استعالم از دستگاه هاى 

نظارتى، آگاهى و امنیتى صورت گیرد.
کبیرى با پیش بینى سقوط قیمت ارز، به مردم پیشنهاد 
کرده بود از نگهدارى ارز در خانه خوددارى کنند. عجیب 
اینکه او در مصاحبه هاى متعدد نگهدارى دالر در خانه ها 
را عامل روانى افزایش ارز اعالم کرده اســت. او یکى از 
نمایندگانى بود که در واکنــش به همین اقدامات روانى، 
پرچم آمریکا را در مجلس آتش زدند. شاید به همین دلیل 
بود که کبیرى به جاى نگهدارى دالر، ترجیح داد یورو و 

طال در خانه اش مخفى کند!
فیلم ها و تصاویرى از تقى کبیرى منتشر شده که در هر 
کدام از آنها از خوى اشــرافیگرى و ثروت اندوزى انتقاد 
کرده بود و از دولت خواسته بود جلوى ریخت و پاش ها را 
بگیرد. کبیرى در یکى از نطق هایش از رنج هایى که مردم 

مى کشند، صحبت کرده و گفته «مردم از تبعیض ها در رنج 
هستند لذا مسئوالن باید در تراز مردم زندگى کنند». آنچه 
مشخص است داشتن چندین میلیارد پول نقد در منزل، 

آنچنان با زندگى مردم معمولى همتراز نیست.
مشخص نیست دزد کیست و چه کسى یورو و طالها را 
از خانه نماینده مجلس بیرون برده است؛ اما آنچه مهمتر 
است اینکه چرا اینهمه پول باید در خانه یک نماینده باشد؟ 
واکنش هاى فعاالن فضاى مجازى و مردم نسبت به این 
اتفاق بســیار زیاد بود. عمده ســئوال ها این بود که یک 
نماینده مجلس که تا پیش از این معارف تدریس مى کرده، 
چندین میلیارد تومان پول که ده ها برابر بیشتر از حقوق 

نمایندگى مجلس است از کجا آورده است. صدا و سیما نیز 
در یکى از برنامه هایش طعنه اى به ماجراى کبیرى زد.

سید تقى کبیرى سال 1344 در خوى به دنیا آمده است. 
او فارغ التحصیل کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث از 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد خوى در سال 1372 و دوره 
دکتراى علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
علوم و تحقیقات تهران است. کبیرى در سال هاى 76 تا 
79 معاون پژوهشى دانشــگاه آزاد خوى بوده و مدیریت 
گروه معارف اســالمى و علوم قرآن و حدیــث را در این 
دانشگاه بر عهده داشته است. کبیرى همچنین تألیف و 
انتشار چند مقاله علمى و فرهنگى در مجالت دانشگاهى 

را در سابقه علمى خود دارد. او مسئول بسیج اساتید واحد 
خوى و دوره اى نیز مســئول مهد قرآن شهرستان خوى 

بوده است.
کبیرى از اصولگرایان با شناسنامه و همچنین از حامیان 
جدى سید ابراهیم رئیسى در انتخابات ریاست جمهورى 
سال 96 بود. او در این ســال ها ارتباط زیادى با فعاالن 
اقتصادى منطقه آزاد خوى برگــزار کرده بود. تنها پروژه 
مهمى که نام او را بر سر زبان ها انداخت، پروژه تأسیس 
استان آذربایجان مرزى به مرکزیت شهر خوى بود. این 
پروژه البته به تصویب نرسید و باعث شد کبیرى از ریاست 

فراکسیون نمایندگان استان برکنار شود.

کمى بیشتر درباره نماینده اى که یورو و طال دوست دارد اما از ثروت اندوزى انتقاد مى کند

مردى با 4 میلیارد تومان ارز و طال در خانه اش!

صادق زیباکالم، فعال سیاســى اصالح طلب و استاد 
علوم سیاسى دانشگاه تهران درباره اعالم موجودیت 
جبهه ســوم نزدیک به احمدى نژاد تصریح کرد: همه 
این جبهه سومى ها و مستقل ها در واقع همه از جبهه 
پایدارى و اصولگرایان تندرو هستند. اینها مى خواهند 
خود را به عنوان یک جریان سوم معرفى کنند. از بغض 
و کینه مردم نســبت به اصالح طلبان و اصولگرایان 
آگاهى دارند بنابر این مى خواهند بگویند، ما نه اصولگرا 
هســتیم و نه اصالح طلب؛ ما مردم هستیم. ما جبهه 
سوم هستیم. خادم مردم و حامى جوانگرایى هستیم. 
ولى واقعیت این است که هیچ جریان سومى در  ایران 
وجود ندارد. مهم نیســت که بگویند ما با احمدى نژاد 
هستیم یا نیســتیم بلکه همه  جزو اصولگرایان تندرو 
هســتند. مثًال قالیباف به گونه اى صحبت مى کند که 
انگار دیروز از ســوییس آمده است؛  نه رئیس پلیس و 
رئیس نیروى انتظامى بوده، نه سال ها شهردار بوده و نه 

نقش دیگرى در قدرت داشته است. به گونه اى سخن 
مى گوید که هیچ نقشى در قدرت نداشته است. پناهیان 
به گونه اى صحبت مى کند که انگار تا دیروز نجف بوده 
و هیچگاه در ایران حضور نداشته است. همچنین یامین 

پور و جلیلى و...

مســعود ده نمکى، کارگردان اخراجى ها و رســوایى، در 
گفتگویى با «خبرآنالین»، درباره  میزان دســتمزدش از 
فیلم ها و مسیر پول در سینماى امروز ایران توضیحاتى 

داده است. این بخش از گفتگو با او را مى خوانید.
از کجــا بودجــه مى آوردیــد فیلم 

مى ساختید؟
خودم هم نمى دانم! (به شوخى)

شما در راستاى شفاف سازى بگویید.
خیلى از آدم هایى که دارند فیلم در مورد فساد مى سازند 
با پول هاى کثیف دارند این کار را مى کنند. جالب است! 
در مــورد فیلم هاى من که همه مى داننــد. واقعاً «فقر و 
فحشــا» را با یک دوربین هندى کم ســاختم. هیچى 
هم خرج نکــردم. ولى «اخراجى ها1» آقاى کاسه ســاز 

سرمایه گذارش بود.
چقدر خرجش شد؟

500 میلیون.

چقدر فروخت؟
آن موقع 2/5 میلیارد.

دخل و خرجش را بگویید.
«اخراجى هــا2» یک و نیم میلیارد خرجــش بود و 8/5 
میلیارد فروخت. وقتى مى گویم مى خواهم فیلم بسازم، 
از یکسال قبلش بخش هاى خصوصى مى آیند چهارصد 
پانصد میلیون ویدیویش را مى خرند. بیست سى درصد 
فیلم را مى  خرند یا بیش از 50 درصد فیلم را مى خرند و من 

با آن پول فیلم را مى سازم.
براى خود شما چقدر مى ماند؟

بستگى دارد که خودم سرمایه گذارى کرده باشم یا نه.
دســتمزدتان در مقایســه با بقیه 
کارگردان ها چقدر اســت. قرار شد 

شفاف بگویید!
کارهاى من برند است.

در «اخراجى ها1» چقدر برایتان ماند؟
30 تومان.

چقدر کار کردید؟
حداقل یکسال و نیم کار کردم.
«اخراجى ها2»؟

در «اخراجى ها2» دستمزد من 70 تومان بود.
«رسوایى1»؟

10 درصد فیلم بود. فکر مى کنم حدود 200 تومان شد.
«رسوایى1»، چقدر فروخت؟

پنج شش میلیارد فروخت.
«رسوایى2» کمتر فروخت.

یر به یر شد. هزینه و درآمد یر به یر شد.

کتاب «جهــان هولوگرافیــک جنایت» نوشــته  فرید 
حسینیان تهرانى توسط نشر نیماژ منتشر شد؛ این رمان 
شــخصیت هایى با عناوین دکتر ظریف و عراقچى دارد. 
نویسنده در توضیح ابتدایى کتاب آورده است: «گفتنش 
الزم اســت که آنچه درباره  آقاى دکتــر ظریف روایت 
مى شود از مخیله  نویسنده است و دخلى به زندگى واقعى 

ایشان ندارد.»
در بخشــى از این کتاب آمده اســت: «ظریف که حاال 
دهانش هم بــاز مانده بود نگاهى بــه عراقچى کرد که 
نمى توانســت جلوى خنده اش را بگیرد. وقتى سرش را 
برگرداند دید زن خبرنگار هم رفته میان جمعیت گم شده 
بدون اینکه پاسخى بگیرد. پاسخى هم وجود نداشت... 
سئوال ها بیشتر شبیه شــوخى بود... وضعیت مضحکى 
بود. به خیال و رؤیا مى مانســت تا واقعیت. دکتر ظریف 
با خودش فکر کرد از این بدتر هم اوالند و عادل الجبیر 
و... سرش آورده بودند ولى آنها دستکم از یک منطقى (تو 
بگو منفعت طلبى محض) پیــروى مى کردند، اما حاال... 
اما اینها... هنوز به جمع بندى توى ذهنش نرســیده بود 
که مجرى برنامه اعالم کرد شازده کوچولو از خبرگزارى 

سیارك فیروز نادرى. پسربچه اى با موهاى انبوه بور و یک 
شنل آبى آسمانى با حالتى میان راه رفتن و پرواز کردن، 
مثل اینکه روى هوا لیز بخــورد، خودش را به میکروفن 

رساند و بدون مقدمه سئوال کرد:...»

انگار قالیباف دیروز از سوییس آمده!

رمانى درباره ظریف و عراقچى به بازار آمد

استفاده عروس ملکه انگلیس از یک گردنبند چشم زخم در 
سفر اخیرش به آفریقاى جنوبى سر و صداى زیادى به پا کرده 
است. «مگان مارکل» در سفر اخیرى که به کشور آفریقاى 
جنوبى داشت براى در امان ماندن از نگاه حاسدان از گردنبند 
داراى نشان چشم زخم اســتفاده کرد. او این گردنبند را به 
قیمت 450 پوند خریدارى کرده بود. مــگان که ظاهراً بى 
سروصدا دست به این کار زده، مورد انتقاد قرار گرفته است. 
مگان مارکل طى ســخنرانى که در کیپ تاون داشت این 

زنجیر طالى 18 عیار را به گردن انداخته بود.

سازنده این گردنبند یک طراح ترکیه اى جواهرات است. در 
وبسایت این شرکت در توضیح این گردنبند آمده که در قدیم 
در امپراتورى عثمانى افراد براى در امان ماندن از چشم و نظر 
حاسدان از این گردنبند مخصوص استفاده مى کردند. بنا به 
ادعاى این وبسایت، این سمبل به فرد در دفع افکار و انرژى 

منفى کمک مى کند. 
سخنگوى این فروشگاه با تأیید این خبر گفت: «خوشحالیم 
که عروس خاندان سلطنتى انگلیس از یکى از گردنبندهاى 

شرکت ما استفاده مى کند.» 

استفاده عروس ملکه از گردنبند چشم زخم!

درآمد مسعود ده نمکى از ساخت فیلم هایش چقدر است؟

   رویداد24 |
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اعزام 45 سالمند به مشهد 
به مناســبت نهم مهر ماه، روز جهانى ســالمندان، 45 
مددجوى ســالمند اصفهانى با اعزام به مشهد مقدس 
عالوه بر بهره مندى از فیض زیارت امــام رضا (ع) در 
همایش تکریم سالمندان کمیته امداد شرکت مى کنند. 
هادى بنایى، معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته 
امداد استان اصفهان گفت: این سفر زیارتى با قطار انجام 
خواهد شــد.  وى عنوان کرد: 72 هزار و 931 سالمند 
60 ساله و بیشــتر از خدمات این نهاد به ویژه مستمرى 

ماهیانه و خدمات دارویى و درمانى بهره مند هستند.

شناسایى باغ پسته 800 ساله 
 مهدى مشــهدى، رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى شهرســتان اردستان با بیان اینکه 
یکى از مجموعه هاى ارزشــمندى که در شهرســتان 
اردستان شناسایى شده، باغ پسته اى در زواره است که 
قدمت درختان  آن به 800 سال پیش برمى گردد، افزود: 
بررسى صورت گرفته نشان مى دهد قدمت کاشت پسته 
در زواره خیلى بیشتر از شهرهاى کشور است که در زمینه 

کشت پسته فعالیت دارند.

صعود به قله بلند جهان
کوهنورد اصفهانى به یکى از قله هاى بلند و 8000 مترى 
جهان صعود کرد. امین دهقــان، کوهنورد اصفهانى و 
مؤسس باشــگاه کوهنوردى اورســت اصفهان اولین 
صعود خود را از ارتفاع 4800 مترى قله ماناسلو در یک 
هواى برفى آغاز کرد. وى از ارتفاع 7400 مترى به قصد 
صعود به قله 8163 مترى در هواى سرد و بوران منطقه 
با استفاده از یک کپسول اکسیژن حرکت کرد و حدود 
ساعت 9 صبح بر فراز قله ایستاد. امین دهقان چند روز 

دیگر به شهر کاتماندو پایتخت نپال خواهد رسید.

توسعه شبکه توزیع آب
 دولت آباد

به گزارش واحد فنی مهندسی آبفا شهرستان برخوار، در 
راستاي تکریم ارباب رجوع و در جهت تأمین آب شرب 
سالم شــهر دولت آباد، پس از بررسی هاي الزم و تهیه 
پروفیل، اجراي شبکه آب درخواستی در دستور کار قرار 
گرفت. شایان ذکر است در این عملیات با اجراي لوله از 
جنس پلی اتیلن به قطر 90 بــا متراژ 1268 متراز منابع 

جاري اجرایی شد و در مدار بهره برداري قرار گرفت.

گیر کردن تریلى به پل!
صبح دیروز یک دســتگاه خودروى تریلى به علت 
بى احتیاطى و حمل خودرو با ارتفاع باال در پل چمران 
گرفتار شــد، خوشــبختانه این حادثه تلفات جانى 

نداشت. 

این خرما را نخورید
بنابر اعــالم روابط عمومى معاونت غذا و دارو اســتان 
اصفهان؛ عرضــه تجارى خرما صادراتــى خاصویى با 
این نشان تجارى مورد تأیید نیســت و از مراکز عرضه

جمع آورى مى شود.

3 تله فیلم در راه است
عبدالحسینى، مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان با 
تأکید بر اینکه باید وسعت نگاه به ظرفیت ها و پتانسیل 
موجود استان افزایش یابد تا زیرساخت ها و منابع مالى 
مورد نیاز را در جهت تولید محتواى مناسب رسانه اى به 
دست آوریم افزود: تا پایان سال سه تله فیلم تولید و آماده 

پخش خواهد شد.

پایان گرما
آسیه آقایى، کارشناس مسئ ول پیش بینى هواى اداره کل 
هواشناســى اســتان اصفهان گفت: از این پس روند 
افزایشى دما را در اســتان نخواهیم داشت و براى روز 
چهارشــنبه، مقدارى ناپایدارى و کاهش دما را در اکثر 

نقاط استان پیش بینى مى کنیم.

خبر

هفتم مهر ماه به عنوان یک ابتکار جهانى در سال 2000 
به نام روز جهانى قلب نامگذارى شــد تا آگاهى عمومى 
نســبت به تهدید بیمارى قلبى و سکته مغزى و اهمیت 

شیوه زندگى قلب سالم را افزایش دهد. 
رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان در این رابطه 
گفت: هفته جهانى قلب از 5 مهر ماه آغاز شده و تا 12 مهر 
ماه ادامه دارد که برنامه هاى این هفته از سوى انجمن 
قلب اصفهان و با همکارى اداره توسعه فرهنگ سالمت 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
برنامه ریزى شده اســت.فریناز توالییان با تشریح این 

برنامه ها اظهار کرد: چهارشنبه 10 مهر ماه از ساعت 16 
تا 18 در صفه با مشارکت انجمن دانشجویان قلب در چند 
ایستگاه پایش و مسابقه بین دانشجویان برگزار مى شود و 
روز پنج شنبه 11 مهر ماه از ساعت 17 با مشارکت انجمن 
دانشجویان قلب برنامه هایى ویژه کودکان، بزرگساالن 
و سالمندان برگزار مى شــود. وى افزود: براى کودکان 
بازى و آموزش هاى سالمت محور و براى بزرگساالن 
و سالمندان پایش سالمت و آموزش هایى در این جهت 
اجرا مى شــود. توالییان در پایان گفت: اختتامیه هفته 
جهانى قلب نیز 12 مهر  ماه از ساعت 7 صبح با همایش 

پیاده روى در پارك ناژوان برگزار خواهد شد.

مدیر شرکت هواپیمایى عراق (العراقیه) در اصفهان گفت: 
شرکت هواپیمایى عراق یک شنبه و چهارشنبه هر هفته 
از اصفهان به نجف و بغداد پرواز دارد و در نظر دارد براى 
خدمت رسانى به زائران اربعین حسینى از 18 مهر تا یک 

هفته پس از اربعین این پروازها روزانه شود.
امیر خردپیشه افزود: این شرکت هواپیمایى هر هفته 16 
پرواز به مقصد فرودگاه هاى تهران، مشهد و اصفهان دارد 
که از این تعداد دو پرواز سهم اصفهان است. وى گفت: 
به دلیل افزایش اســتقبال عراقى ها از سفر به اصفهان، 
روزهاى جمعه نیــز در جدول برنامه هــاى پروازهاى 
این شــرکت به فرودگاه بین المللى شهید بهشتى قرار 

مى گیرد.  وى با اشــاره بــه اینکــه 80 درصد ظرفیت 
پروازهاى شــرکت هواپیمایى عراق از شهرهاى نجف 
و بغداد بــه اصفهان اتباع عراقى اســت، گفت: به دلیل 
استقبال رو به افزایش، قصد داریم هواپیماى بوئینگ 737 
که 160 نفر ظرفیت دارد را جایگزین هواپیماى «سى آر 

جى» در مسیر اصفهان-نجف-بغداد کنیم.
خردپیشــه با بیان اینکه بین فرودگاه بغداد و بسیارى از 
کشورهاى اروپایى پرواز برقرار است، افزود: انجام پروازها 
بین اصفهان و بغــداد مى تواند به عنــوان پل ارتباطى 
فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى و دیگر کشورهاى 

جهان باشد.

افزایش پروازهاى
 عراق به اصفهان

پیاده روى در ناژوان
 به مناسبت روز جهانى قلب 

کانون وکالى دادگسترى اســتان اصفهان، در مراسم 
ویژه اى با حضور خانواده شهدا، مسئوالن، قضات و وکال 

هفته دفاع مقدس را گرامى داشت.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان در این 
مراسم که در تاالر اجتماعات این کانون برگزار شده بود با 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دوران دفاع مقدس 
همواره در حافظه ملت ایران باقى خواهد ماند و فراموش 

نخواهد شد.
لیال رئیسى با بیان اینکه زندگى انسان چه در دوران جنگ 
و چه در غیر دوران جنگ باید در مسیر حق باشد و انسان 
در مســیر حق حرکت کند، گفت: کانون وکال به عنوان 
نماد متولى دفاع از حق در قانون به رسمیت شناخته شده 

بود و وکال باید به این رسالت خود عمل کنند.
وى افزود: وکال باید سه اصل حاکمیت قانون، مبارزه با 
فساد و مهمتر از همه حقوق مردم و عامه و حق الناس را 

که در دین سفارش شده مدنظر داشته باشند.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان اظهار 
کرد: ظلم در بى قانونى اتفاق مى افتد و فســاد، حق را از 
بین مى برد و ظلم ایجاد مى کند. بنابراین قانون باید جدى 
گرفته شود و ما وکال معتقدیم جامعه، مردم و مسئوالن 
همه باید با هم عوامل فساد را بشناسند و آن را از بین ببرند 

و در حقیقت باید ریشه فساد کنده شود و از بین برود.
رئیسى، وکال را جزیى از بدنه جامعه خواند و گفت: بسیارى 
از وکال از بین خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان 
هستند و پایبند قانون و اخالق مى باشند و باید در جامعه 
از وکال حمایت شود چرا که تضعیف آنان مى تواند موجب 

فساد شود.
رئیســى همچنین گفت: کانون وکالى دادگســترى 
استان اصفهان هم اکنون 3050 وکیل و کارآموز عضو 

را داراست. 

نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان هم 
که خود در دوران دفاع مقدس در جبهه ها فعالیت داشته، 
اظهار کرد: شــعور انقالبى، دفاع از خاك کشور و وجود 
امام راحل(ره)، ســه انگیزه اساسى جوانان براى حضور 
در جبهه هاى نبرد در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

فرهاد رستم شیرازى، دوران دفاع مقدس را دورانى بسیار 

خوب و خاطره انگیز خواند و افزود: جنگ براى ملت ایران، 
شخصیت به ارمغان آورد و رزمندگان در آن دوران، جرأت 
فعالیت پیدا کردند که امید است جوانان امروز نیز با جرأت 
و جسارت بیشتر در بخش هاى اقتصادى، رشد کشور را 

بیش از پیش فراهم سازند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

نیز در این مراسم گفت: استان اصفهان 23 هزار و 500 
شهید، 195 شهید مدافع حرم و 27 شهید مدافع امنیت 
داشــته و براى 50 هزار جانبــاز و 3557 آزاده، آرزوى 

سالمتى داریم.
داریوش وکیلى دوران دفاع مقدس را دوران طالیى براى 
کشور دانست و گفت: کشور ایران در دوران دفاع مقدس 

روى پاى خود ایستاد که این دوران، گنجینه اى ناب براى 
کشور به شمار مى رود.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
مى گوید: وصیتنامه 14 هزار و 500 شهید از 23 هزار و 
500 شهید استان اصفهان در دسترس ماست که حاوى 
نکاتى چون حفــظ وحدت، پشــتیبانى از والیت فقیه، 
رعایت تقوا و اخالص اسالمى، امر به معروف و نهى از 
منکر و اقامه نماز اول وقت اســت و شهدا در وصیتنامه 

خود بر توجه مسئوالن به مردم تأکید دارند.
جانشین قرارگاه سیدالشــهدا(ع) استان هاى اصفهان، 
چهار محال و بختیــارى و یزد نیز به عنــوان مهمان 
ویژه این مراسم با بیان اینکه دوران دفاع مقدس، یک 
فرصت بود، گفــت: قدرت امروز جمهورى اســالمى،
رهاورد دفاع مقدس اســت تا بتواند افتخارات را به رخ 

بکشاند.
ســردار اصغر عرب پور اظهار کرد: در هشت سال دفاع 
مقدس، همه ملت کمک کردند و هر کس در حد توان، با 
ایثارگرى، شهادت طلبى، وحدت و اخالص و اطاعت از 
رهبرى موجب پیروزى در جنگ شدند و بدینسان تهدید 
جنگ به یک فرصت بسیار مهم تبدیل شد و در حقیقت 
اگر امروز ایران اسالمى اقتدار دارد از دستاوردهاى دفاع 

مقدس است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان 
اصفهان هم به عملیات ثامن االئمه اشاره کرد و گفت: 
به فرمان امام راحــل(ره) عملیات ثامن االئمه در پنجم 
مهر  ماه 1360 با هدف شکست حصر آبادان با موفقیت 
انجام شــد و فرماندهان این عملیات در ارتش و سپاه 
مى خواســتند به خدمت امام راحل(ره) برسند که در اثر 

سانحه سقوط هواپیما، به شهادت رسیدند.
سردار مجتبى شــیروانیان، عملیات ثامن االئمه را باب 

خوبى براى دیگر عملیات برشمرد. 

در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط کانون وکال عنوان شد

ایران در دفاع مقدس روى پاى خود ایستاد
ساسان اکبرزاده

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى سارق 
ارزهاى یک گردشگر چینى خبر داد.

ســردار مهــدى معصوم بیگــى اظهــار کــرد: در 
پى شــکایت یک گردشــگر چینى به پلیــس آگاهى 
شهرســتان کاشــان مبنى بر ســرقت 11 هزار یورو 
معــادل 14 میلیــارد ریــال از وى توســط راننــده 
یــک دســتگاه خــودروى ســوارى، موضــوع به 
صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان این پلیس قرار 

گرفت.

فرمانده انتظامى استان اصفهان افزود: کارآگاهان پس 
از انجام تحقیقات از این گردشگر مشخصات سارق را 
دریافت کردنــد و با یک کار علمــى و تخصصى ویژه 
موفق شــدند وى را در کمتر از 12 ساعت شناسایى و 

دستگیر کنند. 
 وى با بیان اینکه فرد ســارق، راننده شخصى گردشگر 
خارجى بــود، گفت: در بازرســى از مخفیــگاه متهم 
تمامى وجوه نقد سرقتى کشف و به مالباخته بازگردانده 

شـد.

معاون اجتماعــى اداره کل بهزیســتى اصفهان با بیان 
اینکه درخواست طالق توافقى نسبت به عادى در این 
استان حدود 60 درصد افزایش یافت، گفت: آسیب هاى 
اجتماعــى در کمین این افراد و فرزندانشــان اســت 
که باید براى این معضل روز افزون فکر اساســى اتخاذ 

کرد.
مجتبى ناجى افزود: تهدید آسیب هاى اجتماعى موجب 
مى شود که زوج، زوجه و فرزندان آنها نتوانند به بازیابى 
و ترمیم هویت خود بپردازند و بــه زندگى عادى ادامه 
بدهند. وى اظهار کرد: بسیارى از این افراد به دلیل ضربه 
روحى و بیمارى هاى مرتبط با آن همچون افسردگى در 

دام معضالت اجتماعى از جمله اعتیاد گرفتار مى شوند.

ناجى با بیان اینکه در پنج ماهه امســال دستکم 2600 
درخواست طالق در سامانه ثبت الکترونیکى متقاضیان 
طالق در اصفهان به ثبت رسیده است، گفت: عمده این 
درخواست ها در یکســال اول زندگى مشترك صورت 
گرفته و بیانگر کاهش قدرت تحمــل افراد از یکدیگر 

است.
معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اصفهان  به رویه 
طالق توافقى در ســال هاى اخیر اشــاره کرد و گفت : 
درخواست براى این نوع طالق که شیوه نوینى در پایان 
دادن به زندگى مشترك در دهه اخیر محسوب مى شود 
نسبت به طالق عادى حدود 60 درصد در استان افزایش 

یافته است.

2 ایستگاه دوچرخه سوارى اصفهان به علت رعایت 
نکردن موازین شرعى مهر و موم شد. 

دادســتان عمومى و انقالب اصفهــان گفت: این 
ایســتگاه ها که در میــدان هاى انقــالب و امام 
حســین(ع) واقع اند به بانوان بدحجاب دوچرخه 

امانت مى دادند. 
علــى اصفهانى افــزود: طبــق دســتورالعمل،

 ایستگاه هاى دوچرخه اصفهان از دادن دوچرخه 
به بانوان و افراد کمتر از 15ســال معذور هستند. 
وى گفت: ده ایســتگاه دوچرخــه در مکان هاى 
پرترددکالنشــهر اصفهان فعال اســت که در هر 
ایستگاه 20 تا 30 دستگاه دوچرخه وجود  دارد که به 

مردم امانت داده مى شود.

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: 400 هکتار 
زمین هاى مجاور این فرودگاه بــه منظور اجراى طرح 
توســعه به زودى در اختیار فرودگاه بین المللى شهید 

بهشتى اصفهان قرار مى گیرد. 
حسن امجدى در گفتگو با «ایرنا» تصریح کرد: پرونده 
الحاق این زمین ها به این فرودگاه در کمیسیون لوایح 
هیئت دولت بررسى شــد و براى تصویب در روزهاى 
آینده به صحن علنى هیئت دولــت مى رود. وى افزود: 
 شــرکت هواپیمایى و ناوبرى هوایى کشور اعتبار مورد 

نیاز براى خرید زمین هاى یاد شــده از ارتش جمهورى 
اسالمى ایران را تأمین کرد و در این خصوص مشکلى 

وجود ندارد. 
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
اجراى طرح توســعه فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان مورد تأکید مسئوالن کشور و شرکت هواپیمایى 
و ناوبرى ایران قرار دارد، تصریح کرد: اجراى این طرح 
توسط شرکت فرانســوى منتفى شــد بنابراین توسط 

شرکت هاى داخلى عملیاتى خواهد شد. 

«قطار اربعین» براى نخستین بار از اصفهان به مقصد 
کرمانشاه حرکت مى کند. این قطار قرار است به منظور 

تردد زائران اربعین حسینى مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل راه آهن استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
این قطار با ظرفیت 350 مسافر ساعت 18 و 45 دقیقه 
روز یک شنبه هفته آینده اصفهان را به مقصد کرمانشاه 
ترك مى کند و ساعت 10 و 5 دقیقه روز بعد به مقصد 

مى رسد.
سید رضا سادات حسینى درباره استقبال شهروندان از 
سفر زیارتى با این قطار اعالم کرد: اکثر قریب به اتفاق 
ظرفیت قطار در همان ساعات اولیه تکمیل شد. به گفته 
مدیر کل راه آهن استان اصفهان، قطار اربعین به صورت 
آزمایشى راه اندازى شده و داراى کوپه هاى چهار  تخته و 
شش تخته است که بهاى بلیت آن براى هرکدام از این 

کوپه ها به ترتیب 93 و 114 هزار تومان است.   

رئیس دانشــگاه اصفهــان گفت: 4000 دانشــجوى 
جدید به این دانشــگاه وارد شــدند که 2000 نفر آنها

 دانشجوى کارشناسى هســتند، 1300 نفر دانشجوى 
کارشناسى ارشــد و 700 نفر دانشــجوى مقطع دکترا 

هستند.

هوشنگ طالبى در جمع دانشجویان جدید الورود دانشگاه 
اصفهان اظهار کرد : امیدواریــم بتوانیم در طول مدتى 
که دانشــجویان در این دانشگاه مشــغول به تحصیل 
هستند میزبان خوبى باشیم و از این دانشجویان استقبال 

شایسته اى به عمل بیاوریم.

رئیس هیئت کوهنوردى و صعودهاى ورزشى اصفهان 
از برگزارى جلســه کمیته انضباطى براى بررسى حادثه 
مسابقه سنگ نوردى در فوالدشــهر و سقوط پسربچه 
هشــت ســاله در این رقابت با حضور دبیر فدراسیون 

کوهنوردى و هیئت همراه در اصفهان خبر داد.
مهدى نصر اصفهانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: در این 
جلسه که تمامى عوامل کمیته انضباطى استان حضور 
داشــتند حادثه از ابعاد مختلف مورد بررسى و عیب یابى 
قرار گرفت و در روزهاى آینده نتیجه قطعى آن در اختیار 
رسانه ها قرار مى گیرد. وى با اشاره به اینکه در حادثه اى 
که براى «آرمــان غیاثى» کودك آســیب دیده در این 
مسابقه روى داد خطاى انســانى مشهود است گفت: در 
درجه اول ناهماهنگى باشگاه ذوب آهن به عنوان باشگاه 
رسمى با  هیئت کوهنوردى استان و نگرفتن مجوز براى 
برگزارى مسابقه اى که قرار بود در آن سالن برگزار شود 
و بى توجهى تیم مدیران، سرپرستان و عامل حمایتى در 

برگزارى این مسابقه این واقعه تلخ را رقم زده است.
جمعه 29 شهریور امسال یک پســر هشت ساله به نام 
آرمان غیاثى بر اثر سقوط در حین مسابقه سنگ نوردى در 
باشگاهى در فوالدشهر از توابع شهرستان لنجان در غرب 
اصفهان، صدمه جدى دید و در بیمارســتان الزهرا(س) 

اصفهان در حالت کما به سر مى برد.
در همین حال مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان درباره آخرین وضعیت سالمتى پسر بچه هشت 
ساله گفت: ســطح هوشــیارى آرمان غیاثى نسبت به 
هفته گذشته هیچ تغییرى نکرده است اما پزشکان براى 

بهبودى او ابراز امیدوارى کرده اند.
آرش نجیمى در گفتگو با «باشــگاه خبرنگاران جوان» 
گفــت: تیم متخصــص پزشــکى جلو خونریــزى را 
گرفته اند و آرمان نیاز به عمل جدید ندارد و بنا بر اعالم 
پزشــک متخصص، با توجه به اینکه سن کودك پایین 
است امکان بهبودى او طى روزهاى آینده وجود دارد. او 
ادامه داد: سطح هوشیارى این پسر بچه بین 4 الى 6 متغیر 
است که اگر این عدد روى 6 ثابت شود، از لحاظ پزشکى 
قابل قبول اســت و امکان باالتر آمدن سطح هوشیارى 

وجود دارد.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه 
داد: این کودك در جریان سقوط از صخره سنگ نوردى 
دچار شکســتگى جمجمه، خونریزى مغزى، خونریزى 
داخلى، شکستگى از دو  ناحیه بدن و آسیب دیدگى طحال 

شده است.

همزمان با فصــل پاییز، طرح برخــورد قانونى پلیس با 
رانندگان خودروهاى دودزا شدت گرفت. 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: با اجراى 
طرحى براى مقابله با آلودگى هوا در فصل سرما، از تردد 
خودرو هاى دودزا وآالینده در خیابان ها جلوگیرى،  فک 

پالك و به تعمیرگاه منتقل مى شود.
ســرهنگ محمدرضا محمدى کاهش آلودگى هوا را از 
مهمترین مزایاى اجراى این طرح دانســت و افزود: از 
ابتداى امسال تا پایان شهریور بیش از 27 هزار خودروى 
دودزا وآالینده محیط زیست در استان اصفهان شناسایى 

و با رانندگان آن برخورد قانونى شده است.

مهر و موم 
2 ایستگاه دوچرخه سوارى 

حرکت «قطار اربعین»
 از اصفهان به کرمانشاه

پرونده سنگ نورد خردسال در کمیته انضباطى

افزایش 60 درصدى درخواست طالق توافقى در اصفهان

فرودگاه اصفهان 400 هکتار وسیع تر مى شود

دستگیرى سارق ارزهاى گردشگر چینى 

برخورد پلیس با رانندگان خودروهاى دودزا 

ورود 4000 دانشجوى جدید به دانشگاه اصفهان 
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شخصیت «جوکر» را با هدف تأمین امنیت الزم نمایش این سینما هاى آمریکا پوشــیدن ماسک و لباس هاى مربوط به 
اســلحه ها و اســباب بــازى  مرتبــط بــا آن ممنوعماســک و لباس هــاى «جوکــر» و حتــى نمایــش زنجیــره اى مهــم در آمریکا اعــالم کردند پوشــیدن ســینمایى «جوکر» مطرح شــده بود، چندین ســینماى بعد از نگرانى هایى که درباره پتانســیل خشــونت در فیلم فیلم، ممنوع کردند.

وسایلى که باعث شود دیگران احساس نگرانى کنند، مجاز و صورت رنگ شــده که صورت را بپوشــاند یا اســلحه و داد که لباس هاى این شــخصیت را بپوشــند، اما ماسک اســتاندارد سیاســت هاى آن ها به مخاطبان اجــازه خواهد با بیش از 600 ســالن هــم در اطالعیه اى اعــالم کرده،  سینماى AMC، بزرگ ترین سینماى زنجیره اى آمریکا و لباس هاى مربوط به «جوکر» در این سینما ممنوع است.اعالم کرده، استفاده از هر گونه ماسک، صورت نقاشى شده ســینماى «لندمارك» در ســایت هاى اطالع رسانى خود  به زمان اکران این فیلم یعنى چهارم اکتبر (12 مهر) است.نگرانى ها و جنجال هــاى اخیر به علت نزدیک شــدن«جوکر» دشــمن شــخصیت «بتمن» را ایفا کرده و «خوآکیــن فینیکــس» در ایــن فیلــم، نقــش  است.
نخواهد بود.

در صورتى که «آل پاچینو» براى بــازى در فیلم «مرد 
ایرلندى» اسکار بگیرد این بازیگر مسن ترین برنده اسکار 

در تاریخ خواهد بود.
فیلم 209 دقیقــه اى «مرد ایرلندى» آخرین ســاخته 
«مارتین اسکورســیزى» باالخره در جشــنواره فیلم 
نیویورك، به نمایش درآمد و همانطــور که پیش بینى 
مى شد واکنش ها بســیار مثبتى را هم در بین منتقدان 
و هم مخاطبان برانگیخــت. خیلى از منتقــدان آن را 
کامل ترین اثر این فیلمساز دانسته اند و آن را با فیلم هاى 
مطرح اسکورســیزى همچــون «راننده تاکســى» و 
«گاو خشــمگین» مقایســه کرده اند. در این بین اکثر 
مخاطبان و کارشناسان از بازى هاى درخشان این فیلم 
که ترکیب دو غول بزرگ هالیوود یعنى «آل پاچینو» و 

«رابرت دنیرو» است، به شگفتى آمده اند.
براى مثال «جردن رومى» این فیلم را اداى احترامى به 
اسکورسیزى، رابرت دنیرو و «جو پشى» توصیف کرد که 
البته بازى درخشــان آل پاچینو  در نقش «جیمى هوفا» 

باالتر از همه آنها قرار دارد.
اما نکته جالب این فیلم پیش بینى اکثر منتقدان از اسکار 
گرفتن آل پاچینو، بازیگر 79 ساله این فیلم حکایت دارد. 
آل پاچینو که قبل تر در ســال 1992 براى فیلم «بوى 
خوش زن» اســکار گرفته، اگر بتواند دومین اسکارش 
را براى فیلم «مرد ایرلنــدى» بگیرد، یک رکورد از خود 
به جا مى گــذارد. در واقع این بازیگر مســن ترین برنده 
اسکار در تاریخ خواهد بود. رکوردى که هم اکنون دست

«هنرى فوندا»، بازیگر فقیدى اســت که در 76 سالگى 
اسکار گرفته است. حاال باید نشست و دید آیا با این همه 
تعریف و تمجید آل پاچینو موفق مى شود این رکورد را به 

نام خودش ثبت کند یا نه؟
«مرد ایرلندى» نهمین همکارى اسکورسیزى و رابرت 
دنیرو اســت و همچنیــن اولین تجربه همــکارى این 
کارگردان سرشــناس و آل پاچینو را نیز رقم زده است. 
جو پشــى، «هروى کیتل» دو بازیگر قدیمى فیلم هاى 

اسکورسیزى نیز در این فیلم بازى کرده اند.

شبکه نسیم این روزها تیزرى از مسابقه «دست فرمون» منتشر کرده است که کامبیز دیرباز به عنوان مجرى این 
مسابقه در آن حضور دارد و با موتور در لوکیشنى حاضر مى شــود. او عالقه مندان به اتومبیلرانى را به این مسابقه 

فرا مى خواند.
خبرگزارى «مهر» چندى پیش از تولید و طراحى این مسابقه اتومبیلرانى خبر داده و اطالع رسانى کرده بود که قرار 
است کامبیز دیرباز نیز به عنوان یکى از مجریان این مسابقه حضور داشته باشد. مسابقه اى که در حوزه اتومبیلرانى 

است اما قرار نیست به برنامه هایى مثل «تخت گاز» شبیه باشد.
محمود محمودى، تهیه کننده این برنامه است و کامبیز دیرباز و بهنام صفاریان از مجریان آن هستند.

در حال حاضر تیزرى از این برنامه در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است و کامبیز دیرباز در این تیزر اعالم مى کند: 
«اگر فکر مى کنید دست فرمون خوبى دارید اینجا منتظرتون هستیم.» 

مصطفى کیایــى، کارگردان جوان ســینما با فیلم کمــدى «مطرب» به ســینماها مى آید. قــرارداد اکران 
فیلم «مطرب» ثبت شــد و این فیلم ســینمایى از یک ماه دیگر در ســینماهاى کشــور اکران خــود را آغاز

 مى کند.
فیلم «مطرب» به کارگردانى، نویسندگى و تهیه کنندگى مصطفى کیایى با حضور بازیگران مشهور دنیاى هنر 

جلوى دوربین رفت و یک کمدى اجتماعى است که بعد از ماه صفر به سینماها مى آید.
«مطرب» یک کمدى اجتماعى اســت که به چند دهه از زندگى خواننده اى مى پــردازد که نقش آن را پرویز 
پرستویى بازى مى کند. تصویربردارى فیلم «مطرب»  در ایران و ترکیه انجام شده است و بازیگرانى چون پرویز 

پرستویى، الناز شاکردوست، مهران احمدى و محسن کیایى در آن به ایفاى نقش پرداختند.

حضور پرستویى و شاکردوست در یک فیلم 

وط به 
ش این 

در فیلم 
ـینماى 
ــیدن 
ــش
نوع

ـش 
رده و 
شــدن

ر) است.
سانى خود 
اشى شده 
وع است.

اى آمریکا 
ـالم کرده، 
ـازه خواهد 
 اما ماسک 
 اســلحه و 
 کنند، مجاز 

یم ون ر ج ی ری وبى ون ر

تدابیر امنیتى شدید
 براى اکران فیلم «جوکر»

«آل پاچینو» 79 ساله 
به دنبال رکوردشکنى در اسکار

فریبا نادرى، بازیگر نقش «پرى ســیما» در سریال 
«ستایش3» با اشــاره به حواشى که این روزها در 
مورد بدل نقش «صابر» در فضاى مجازى ایجاد 
شــده گفت: تیم تولید بازى در فصل سوم را به 
رامسین کبریتى پیشنهاد داده بود اما من فکر 
مى کنم او به دلیل کوتاهى نقش قبول نکرد 

به ایران بازگردد.
فریبا نادرى درمورد ســختى هاى بازى این 
شخصیت گفت: من دقیقًا دو ماه بعد از به دنیا 
آمدن فرزندم جلو دوربین «ستایش3» رفتم. با 
توجه به شرایط روحى و جسمى  که بخاطر اضافه 
وزن و شیردهى داشتم بازى کردن برایم سخت 

بود و فشار بسیارى روى من قرار داشت.
وى با اشاره به واکنش مردم به نقش «پرى 
سیما» بیان کرد: واکنش مردم فحش است 
که چرا پول «حشــمت فردوس» را خوردى؟! 
چرا اینقدر بدجنس هستى و... خوشحالى من از این 

واکنش ها این است که مردم نقش را باور کردند. مسئله 
خوشحال کننده دیگر این است که مردم نسبت به فصل 
دوم «ستایش» بسیار آگاه تر شــدند. فصل گذشته که 
سریال پخش شد مردم به شکل بسیار بدى به من نگاه 
مى کردند اما در این فصل آگاه شــدند که من فقط دارم 
بازى مى کنم. در فصل قبلى مى گفتند به شما نمى آید 
اینقدر بدجنس باشید اما االن مى گویند چقدر نقش بد را 
خوب بازى مى کنید، فرق این دو جمله براى یک بازیگر 

بسیار مهم است.
بازیگر سریال «از یاد رفته» با اشاره به حواشى ایجاد شده 
علیه نقش «صابر» گفت: اگر رامسین کبریتى در ایران 
هم بود در قسمت چهارم ســریال کشته مى شد. یعنى 
روند فیلمنامه بخاطر نبود ایشــان تغییرى نکرده است. 
موضوعى که وجود داشت این بود از قسمت اول تا چهارم 
دیالوگى از جانب او گفته نشد اما با وجود این، کارگردان 

با هوشمندى تمام، رخ هایى از او را نامفهوم نشان داد.
وى ادامه داد: شخصیت «صابر» در قصه آدمى سست 

عنصر بود که از پدرش به شدت مى ترسید، اگر «صابر» 
پشیمان نمى شد و تصمیم نمى گرفت پول ها را به پدرش 
بازگرداند مردم باید تعجب مى کردند. این پسر با وجود 
شخصیت ترسویى که داشت دیر یا زود پشیمان مى شد 
و واقعیت را به پدرش مى گفــت و ما مجبور بودیم او را 

از بین ببریم.
فریبا نادرى اظهار کرد: تیم تولید بازى در فصل سوم را 
به رامسین کبریتى پیشنهاد داده بود اما من فکر مى کنم 
به دلیل کوتاهى نقش قبول نکرد. چــون دقیقاً  زمانى 
بود که او مى خواســت از ترکیه به کانادا مهاجرت کند 
و من احتمــال مى دهم این رفت و آمد بــراى بازى در 
این نقش کوتاه براى او مشــکل بود. بــه هرحال او نه 
کسى را کشته نه اینکه پناهنده سیاسى شده است، فقط 
یک دوره از زندگى اش را به خارج از کشور رفته و حاال 
تصمیــم دارد برگردد. ما بازیگــران دیگرى مثل رابعه 
اسکویى داشتیم که برگشــتند و اکنون هم در حال کار 

کردن هستند.

فریبا نادرى درباره نقشش در «ستایش3»:

واکنش مردم فحش است!
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فریبا نادرى، بازیگر نقش «
«ستایش3» با اشــاره به
مورد بدل نقش «صابر»
شــده گفت: تیم تولید
رامسین کبریتى پیشن
مى کنم او به دلیل ک

به ایران بازگردد.
فریبا نادرى درمورد
شخصیت گفت: من
آمدن فرزندم جلو دور
توجه به شرایط روحى و
وزن و شیردهى داشتم ب
بود و فشار بسیارى
وى با اشاره به واکن
سیما» بیان کرد: واک
که چرا پول «حشــمت
چرا اینقدر بدجنس هستى

فریبا نادرى در

واکنش

نتقدان از اسکار 
م حکایت دارد. 
اى فیلم «بوى

ومین اسکارش 
ک رکورد از خود 
ــن ترین برنده 
ت اکن

ار

عباس غزالى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر ســریال «مجلس حیرانى» بــه کارگردانى 
داریوش یــارى را آماده پخــش دارم، فیلمبردارى این 
سریال همچنان ادامه داشــته و روزهاى پایانى خود را 

پشت سر مى گذارد. 
وى درباره زمان پخش این ســریال اضافه کرد: سریال 
«مجلس حیرانى» اگر اسمش براى پخش تغییر نکند از 
اربعین امسال روى آنتن مى رود، در این سریال تلویزیونى 
با بیژن امکانیان، افسر اسدى، کاظم هژیر آزاد و حدیث 
میرامینى همبازى شده ام. در این اثر یکى از نقش هاى 

اصلى را بازى مى کنم. 
بازیگر سریال «وضعیت سفید» درباره حضورش در این 
سریالى مناسبتى افزود: «مجلس حیرانى» اثرى مناسبتى 
محسوب مى شود ولى نسبت به آثار مناسبتى که تاکنون 
از تلویزیون پخش شده داستان کامًال متفاوتى را روایت 
مى کند، همین داستان جذاب و قصه درست بود که مرا 
به بازى در این اثر عالقه مند کرد. این ســریال عالوه 
بر مناســبتى بودن خود اثرى قصه گو بــوده و مى تواند 
مخاطبان زیــادى را جذب کند. در این اثر نقش بســیار 

متفاوتى را بازى مى کنم.
وى درباره احتمال حضورش در سى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر تأ کید کرد: امســال فیلم «من یوسفم مادر» 
را آماده رونمایى در فجر دارم، این اثر فیلمى به شــدت 
متفاوت است و از نظر من اگر در جشنواره حضور پیدا کند 

اتفاقات خوبى برایش خواهد افتاد. 
بازیگر ســریال «مجلس حیرانى» در همین راستا ادامه 
داد: عالوه بر آن فیلم سینمایى «شب لرزه» به کارگردانى 
محمدرضا رحمانى را نیز آماده اکران در جشــنواره فیلم 
فجر دارم، این فیلم اثرى است که به معضالت اجتماعى 
پرداخته و من در آن با بازیگرانى همچون حمید گودرزى، 

ترالن پروان و بهاره افشارى همبازى شده ام. 

با سریال «مجلس حیرانى» 
به تلویزیون باز مى گردم

بازیگر سریال «وضعیت سفید»:

پژمان بازغى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر سریال «مرضیه» به کارگردانى فلورا 
سام و تهیه کنندگى مجید اوجى را از شبکه 2 سیما در حال پخش دارم. وى در 
خصوص نقش خود در این سریال اظهار کرد: در این سریال نقش یک خبرنگار 
را ایفا کرده ام، این خبرنگار با توجه به مسئولیتش که پیگیرى مسائل اجتماعى 

است به دنبال مشکالت رفته و دچار دردسر مى  شود.
این بازیگر ســینما درباره چگونگى نزدیک شــدن به نقش خود در سریال 
«مرضیه» اظهار کرد: بنده با جنس خبرنگارى و سختى کار خبرنگاران بیگانه 
نیستم و تجربه کار شبیه به این نقش را نیز در گذشته داشته ام البته با راهنمایى 
کارگردان توانستم خودم را بیشــتر به نقش نزدیک کنم. وى در مورد مدت 
زمانى که صرف حضور در سریال «مرضیه» کرده است، افزود: حدود 60 روز 
فیلمبردارى مربوط به ســکانس هاى من در سریال «مرضیه» طول کشید و 
سعى بر این بود که داستان ســریال به  صورت معمایى نگارش شود و براى 

مخاطبان جذابیت داشته باشد.
پژمان بازغى که سابقه اجرا را نیز در کارنامه خود دارد در رابطه با پخش مجدد 
برنامه «کودك شو» اظهار کرد: برنامه «کودك شو» به شهادت مخاطبان، 
یکى از پربیننده ترین برنامه هاى تلویزیــون و محجوب ترین به لحاظ اخبار 
مطبوعاتى اســت و طبق صحبت هایى که با تهیه کننده و مدیر گروه شبکه 
داشتم قرار بر این است که از دى ماه پخش سرى جدید این برنامه تلویزیونى 

آغاز شود.

وى درباره دیگر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى اظهار کرد: در ســریال 
«بیگانه اى با من اســت» به کارگردانى احمد امینــى و تهیه کنندگى بهروز 
مفید ایفاى نقش مى کنم، این مجموعه درباره جا به جایى یک زن خدمتکار 
با عروس یک خانواده است. بازیگر ســریال «مرضیه» خاطرنشان کرد: در 
سریال «بیگانه اى با من است» با هنرمندانى، چون شبنم قلى خانى، مهدى 
فقیه، پوراندخت مهیمن، مهران رجبى، میالد میرزایى، پرویز پورحسینى، نگار 
عابدى، ایوب آقاخانى، سوگل طهماسبى، دنیا مدنى و امیریل ارجمند همبازى 

هستم که به امید خدا در ماه رمضان سال آینده روى آنتن خواهد رفت.

پژمان بازغى:

نقش خبرنگار در سریال «مرضیه» برایم جذاب بود

کامبیز دیرباز با 
«دست فرمون» 
مى آیــد

نیما شاهرخ شاهى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 
چند وقتى است که براى سفر، اسپانیا را انتخاب کرده و در 

طبیعت زیباى آن در حال خوش گذرانى است.
ایــن بازیگــر کشــورمان کــه با بــازى در ســریال 
«شمس العماره» در میان مخاطبان تلویزیون شناخته شد 
در جدیدترین تجربه تلویزیونى اش جلوى دوربین سریال 
«دنگ و فنــگ روزگار» رفت و با این ســریال مهمان 

خانه هاى مخاطبان شد.
بازى در نقش «ساسان» در سریال «فاصله ها» از نیما 
شاهرخ شاهى چهره شناخته شــده ترى در میان مردم 
ساخت و این بازیگر کشورمان یکى از چهره هاى پرکار 
سینماست که از جمله فیلم هاى سینمایى او مى توان به 
«تخته گاز»، «کاتیوشــا»، «داش آکل»، «نیوکاسل»، 
«عشــقوالنس»، «جوکــر»، «مــن و شــارمین»، 

«ســگ هاى پوشــالى»، «اخراجــى هــاى 3»، «آخرین 
سرقت»، «دموکراســى تو روز روشــن»، «لج و لجبازى»،
 «کیش و مات»، «مجنون لیلى»، «دایره زنگى» و ... اشاره کرد.

رضا رویگرى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون وضعیت جسمانى خود گفت: از لحاظ 
جسمانى شرایط خوبى دارم، این روز ها فیزیوتراپى مى کنم و خدا را شکر حال و روز بهترى 

دارم.
بازیگر سریال «مختارنامه» ادامه داد: در این مدت پیشنهاد هایى براى بازى داشتم اما 

کار هاى خوبى نبودند و قبول نکردم.
رویگرى در مورد ســاخت فیلم ســینمایى بیان کرد: فیلمنامه من آماده است اگر 
ســرمایه گذار حضور پیدا کند و بودجه اى داشــته باشیم  کار را شــروع مى کنیم 
اما این اتفــاق رخ نــداد و همچنان منتظر ســرمایه گذار هســتم. افــرادى براى 
ســرمایه گــذارى مى آینــد عکــس یــادگارى مى گیرنــد و مى رونــد وخبرى

 نمى شود.

اسپانیاگردى نیما شاهرخ شاهى

پیشنهاد  بازى داشتم اما قبول نکردم
 «کیش«عشــقوالنس»،»، «جوکــر»، «مــن و شــارمین»،

رضا رویگرى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزی
جسمانى شرایط خوبى دارم، این روز ها فیز

دارم.
بازیگر سریال «مختارنامه» ادامه داد
کار هاى خوبى نبودند و قبول نکردم
رویگرى در مورد ســاخت فیلم س
ســرمایه گذار حضور پیدا کند و بو
اما این اتفــاق رخ نــداد و همچنان
ســرمایه گــذارى مى آینــد عکـ

 نمى شود.

پیشنهاد  بازى داش
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 میــالد و مهرداد محمــدى دیروز 26 ســالگى خود را 
آغاز کردند؛ یکــى در خنک بلژیک و دیگرى در ســن 
تریسوى پرتغال. میالد و مهرداد بدون تردید بامزه ترین 
برادران دوقلو در فوتبال ایران هســتند. از همان نوزده 
بیســت ســالگى که با راه آهن به لیگ برتر رسیدند و 
چندى بعد به برنامه «نود» رفتند و صحبت هایشــان در 
شــبکه هاى اجتماعى وایرال شــد و بــر معروفیت و 
محبوبیتشــان اضافه کرد تا همین حاال که یکى در تیم 
خنک و دیگرى در آوس پرتغال حضــور دارد، کمترین 
تغییرى در رفتارشان دیده شــده و همچنان همان بچه 
تهران هاى ساده اى هستند که مورد اقبال مردم ایران 

قراردارند.
برادران محمدى پنج سال پیش درخشش در فوتبال 

ایران را با پیراهن راه آهــن آغاز کردند؛ تیمى که محل 
پرورش و سکوى پرتاب فوتبالیست هاى پایین شهرى 
بود. تیمى که میالد و مهرداد، احتماًال آخرین اســتعداد 
معرفى شــده از ســویش بود و تیمى که این دو به آن 

مدیون هستند.
آنها 26 ســالگى را در حالى آغاز مى کنند که برخالف 
پنج سال قبل، حاال در فاصله چند مترى یکدیگر نیستند 
و حدود 2000 کیلومتر با هم فاصله دارند. مهرداد پس 
از ترك ســپاهان، رؤیاهاى خود را در کنار پسر زیدان و 
با پیراهن تیم آوس پرتغال در شــهر سن تریسو دنبال 
مى کند و میالد با پیراهن خنــک بلژیک تالش دارد تا 

پیراهن تیم ملى را حفظ کند.
میالد محمدى حــاال در آخرین روز 25 ســالگى اش، 

31 بازى ملــى را در کارنامه مى بیند. بــراى خیلى از 
فوتبالدوستان ایرانى انگار همین دیروز بود که کارلوس 
کى روش این بازیکن تــازه لژیونر شــده را به اردوى 
تیم ملى فراخوانــد و این آغازى بود براى درخشــش 
ســتاره اى که مــدل دویدنش، پرتاب هــاى اوتش و 
لحن صحبت کردنش با تمام بازیکنــان ایران تفاوت 

داشت.
حاال همه امیدوارند که درخشــش این دو در قاره سبز 
ادامه دار باشــد؛ بازیکنانى که شوآف کردن و مصاحبه 
و... را خیلى خوب بلد نیستند اما همین کارنابلدى باعث 
شده تا مدل خودشان را داشته باشند و سبب شده تا خیلى 
از هواداران ایرانى بدون توجه به عملکرد فنى برادران 

محمدى، عالقه زیادى به آن ها پیدا کنند.

وررررززززززززززششششششششششششششورررررررززززززززززززشششششششششششششششششششش

هنوز همان بچه تهرانى هاى ساده اند

به امیر قلعه نویى نقدهاى زیادى وارد است. هم از نظر فنى و    آى اسپورت |
هم از نظر شخصیتى. عده اى معتقدند او یک مربى سنتى است که نسبت به ده سال 
پیِش خودش، از نظر فنى هیچ پیشرفت خاصى نکرده و فقط تجربه اش بیشتر شده 
است. این گزاره هم درباره او وجود دارد که او فقط با یک سیستم خاص و تعدادى 
بازیکن خوب و خاص نتیجه مى گیرد. از نظر شخصیتى هم قلعه نویى ضعف هایى 
دارد که باعث شده تا منتقدان و مخالفانش همواره راهى براى انتقاد از او پیدا کنند. 
فرافکنى، اصرار بر ادعاهاى غلط و... از چیزهایى است که در صحبت هاى قلعه نویى 
زیاد دیده مى شود. همچنین توهِم اینکه در فوتبال ایران، همه مدیران با او دشمن 

هستند و نمى خواهند او موفق شود!
درباره همه این حرف ها مى شــود بحث کرد و به نتایج مختلفى رسید اما در یک 
چیز تردیدى وجود ندارد و آن هوش فوق العاده قلعه نویى و تبحرش در بازى  هاى 
روانى است. این همان چیزى است که بارها در بزنگاه ها به داد قلعه نویى رسیده و 

سپاهان و پرسپولیس او را نجات داده است. به همین بازى 
لیســى نــگاه کنیــد. شکســت دادن  سپو پر

برده و روحیه که چند روز پیــش دربى را 
فوق العاده اى دارد اصًال کار 
آســانى نبود اما قلعه نویى 

به خوبى از پس انجام این کار 
بزرگ برآمــد. او ترکیب تیمش 

را به شــکلى چید که جنگ هاى 
میانه میدان را از میزبان ببرد. همین 

اتفاق هــم افتاد و زوج کیانــى و نورافکن 
در خط هافبک، حریفان خود در پرســپولیس را 
تحت تأثیر قرار دادند و پایه گــذار یک پیروزى 

غیرمنتظره شــدند. در طول بازى و کنار خط، 
قلعه نویى حضورى مطمئن داشت و اصًال 

به نظر مى رسید که قلعه نویى مى دانست 
که تیمش پرســپولیس را شکست 

خواهد داد. بى انصافى است اگر از او 
فقط انتقاد کنیم. شایعات زیادى 

پشت سر او هست که صحت و 
سقم آنها مشخص نیست اما 

همه درباره یک چیز اتفاق 
نظر دارند: «قلعه نویى 
باهوش تریــن مربى 

ایران است .»

خط دفاعى پرسپولیس در این فصل اگرچه نتوانســته مانند فصول گذشته آمار 
شــگفت انگیزى در گل نخوردن و کلین شــیت از خود به جاى بگذارد اما از نظر 
عملکرد همچنان از بهترین هاى لیگ است. این در حالى است که آنها در دو بازى 
دروازه بان اول خود را در اختیار نداشــتند و در دو بازى آخر هم جالل حسینى به 

عنوان لیدر اصلى خط دفاع به دلیل مصدومیت غایب بوده است.
مدافعان و دروازه بان هاى پرسپولیس با دقت و تمرکز باال توانستند تعداد گل هاى 
خورده کمى داشته باشند. البته آنها یک رکورد ویژه را هم خلق کردند و هیچ تیمى 
نتوانسته بود از داخل محوطه جریمه شــوتى به داخل چهارچوب آنها بزند. یعنى 
مدافعان این تیــم اجازه ورود و یا بعد از آن ضربه زنــى دقیق به مهاجمان حریف 

نمى دادند. این رکورد اما در بازى با سپاهان شکسته شد.
سپاهانى ها اولین تیمى بودند که دو گل به پرسپولیس زدند و همچنین اولین تیمى 
که از داخل محوطه جریمه توانسته به این تیم گل بزند. محمد محبى توانست بعد 
از جا گذاشتن شجاع خلیل زاده به دروازه نزدیک شود و با یک ضربه دقیق دروازه 
 بیرانوند را باز کند. او که بازیکن تعویضى قلعه نویى بود با پاس کى روش صاحب 

توپ شد و برد تیمش مقابل پرسپولیس را قطعى کرد. 
پیش از این فقط یک تیم توانســته بود از داخل محوطه جریمه، شوتى به سمت 
چه ارچوب پرســپولیس بزند. ضربه پنالتى که على کریمى زد و بیرانوند آن را به 
خوبى مهار کرد. به جز این ضربه که البته با اشــتباه داورى به دست آمد، مى توان 
جا ماندن شجاع خلیل زاده را اولین اشتباه مدافعان پرسپولیس در محوطه جریمه 
در این فصل دانست. اشــتباهى که با یک گل زیبا جریمه شد و شانس شاگردان 

کالدرون براى بازگشت به بازى را به حداقل رساند.

آفرین بزرگوار!

رکوردى که به فنا رفت

سعید نظرى

یکى از ســایت هاى نزدیک به باشگاه استقالل با توجه 
به انتقادات اخیر میالد فخرالدینى بازیکن ذوب آهن از 

استقالل به وى تیکه هاى متعددى انداخته و نوشته:
وضعیت این روزهاى استقالل سر و صداى پیشکسوتان 
این باشــگاه را درآورده اســت. بعضــى از آنها فتحى، 
مدیرعامل را مقصر چنیــن وضعیتى مى دانند، بعضى ها 
معتقدند مشکل از استراماچونى است و عده اى هم کیفیت 
پایین بازیکنان را عامل نتایج ضعیف استقالل مى دانند. 
نظرات همه آنها محترم است. باالخره هر کدام سال ها 
براى استقالل بازى کرده اند، افتخار آفریده اند و دلشان 
براى این تیم مى سوزد. اما مشــکل اینجاست که یکى 
مثل میالد فخرالدینى هم خودش را قاطى استقاللى ها 
مى کند و براى این تیم نسخه مى پیچد. فعًال حرف هاى 
او را بخوانید: «در لیگ برتر برخى بازیکنان با سر و صدا 
و جوسازى در این مســابقات حضور دارند که برخى از 
آنها متأسفانه جزو تیم اســتقالل هم هستند. وقتى من 
به استقالل رفتم یکى از کاپیتان هاى تیم تراکتور بودم 
و سه ســال در لیگ برتر بازى مى کردم. با این حال در 
بین بازیکنان اســتقالل جزو کوچک ها بودم. استقالل 
بازیکنان خوبى از نظر فنى داشت مثل سجاد شهباززاده. 
بازیکنى که در تیمى مثل استقالل بازى مى کند باید از 
نظر فنى یک ســر و گردن از بقیه باالتر باشد.» البته که 
حرف فخرالدینى زیاد هم اشتباه نیست و استقالل فعلى 
تیمى است پر از بازیکنان متوســط و ضعیف. اما مسئله 
اینجاست که او به کســانى طعنه مى زند که خودش هم 
در زمان حضورش در اســتقالل جــزو همین بازیکنان 
بود. همانطور که خیلى از بازیکنان امروز اســتقالل در 
حد و اندازه این تیم نیستند، فخرالدینى هم وصله ناجور 
 آن تیم بود. بازیکنى پر ســر و صدا که در زمین به دنبال 
دعوا با حریفان و حاشیه و جنجال بود و البته کیفیت فنى 
فوق العاده اى هم نداشــت. نمونــه اش درگیرى با امید 
عالیشاه در دربى و در ادامه گل زدن عالیشاه کوتاه قامت 
روى ســر او که باعث باخت اســتقالل در دربى بعد از 

چند ســال شــد. ولى در نهایت 
بازیکنان استقالل دیگر باید 
به خودشــان بیایند. اوضاع 
آنقدر بد است که فخرالدینى 

هم به آنها طعنه مى زند.

ملى پوش ایرانى ریو آوه در جریان شکست 
تیمش مقابل پورتو نمایش درخشانى داشت 
و با بدشانســى نامش در بین گلزنان قرار 

نگرفت.
 در یکى از مهم ترین مسابقات هفته هفتم 
لیگ برتر پرتغال، تیم ریــو آوه که مهدى 
طارمى را بعد از چهار بازى غیبت مجددا در 
لیســت و جزو نفرات ذخیره داشت، میزبان 

پورتو رده سومى بود.
پورتو شــروع خوبى در این دیدار داشت و 
توانســت در دقیقه 12 توسط موسى مارگا 
دروازه ریو آوه را باز کند و با حفظ این گل، نیمه 
اول را با برترى یک بر صفر مقابل یاران طارمى 

به اتمام رساند.
با شروع نیمه دوم، کارلوس کاروالهال دو تغییر هجومى 
در ترکیب تیمش ایجاد کرد و مهدى طارمى را به جاى 
دیگو لوپز به زمین آورد تا بتواند با بهره گیرى از ستاره 

ایرانى خود قفل دروازه پورتو را بشکند.
طارمى که در این فصل یک حضور تعویضى داشــته 
و دو بار به عنوان بازیکن ثابت به میدان رفته و در این 
مدت توانسته سه گل بزند و پنج پنالتى بگیرد، اخیراً هم 
با انگیزه زیادى وارد ترکیب ریو آوه شد تا بعد از سه دیدار 
لیگ برتر و یک مسابقه جام حذفى پرتغال که به علت 
آسیب دیدگى در لیست تیمش حضور نداشت، دوباره 

مثمر ثمر ظاهر شود.
در دقیقه 63 پاس فرار از میانه زمین به مهدى طارمى 
رسید که ســتاره ایرانى ریو آوه با سرعت باال به سمت 
محوطه جریمه رفت و با ضربه چیپ کوتاه و تماشایى 
دروازه آگوســتین مارکزین، گلر ملى پوش آرژانتینى 

پورتو را باز کرد تا کار به تساوى کشیده شود.
اما طارمى برخالف تمام بازى هایى که این فصل براى 
ریو آوه انجام داده بود، مقابل پورتو بدشانس بود و گل 
زیبایى که به ثمر رساند، با تصمیم داور و البته به کمک 
VAR و صحنه اى که بازبینى ویدیویى با خط کشــى 

و فاصله 64 ســانتیمترى او با مدافع حریف نشان داد، 
آفساید اعالم شــد تا او نتواند چهارمین گل فصل خود 

را به ثمر رساند.
در ادامه تالش یاران طارمى براى جبران نتیجه حاصلى 

به همراه نداشت تا پورتو در این مسابقه خارج از خانه به 
پیروزى برسد و با 18 امتیاز در رده سوم جدول لیگ برتر 
پرتغال قرار بگیرد؛ ریو آوه نیز با این باخت 10 امتیازى 

و در رتبه دهم ماند.
مهدى طارمى در حضور یک نیمه اى خود مقابل پورتو 
عالوه بر زدن یک گل آفســاید، 12 لمس توپ، یک 
برترى در دوئل هاى روى زمین، دو برترى در نبردهاى 
هوایى، یک پــاس بلند صحیح و یک شــوت خارج از 

چه ارچوب داشت.

تریسوىپرتغال. میالد و مهرداد بدون تردید بامزه ترین
برادران دوقلو در فوتبال ایران هســتند. از همان نوزده
بیســت ســالگى که با راه آهن به لیگ برتر رسیدند و
چندى بعد به برنامه «نود» رفتند و صحبت هایشــان در
شــبکه هاى اجتماعى وایرال شــد و بــر معروفیت و
محبوبیتشــان اضافه کرد تا همین حاال که یکى در تیم
خنک و دیگرى در آوس پرتغال حضــور دارد، کمترین
تغییرى در رفتارشان دیده شــده و همچنان همان بچه
تهران هاى ساده اى هستند که مورد اقبال مردم ایران

قراردارند.
برادران محمدى پنج سال پیش درخشش در فوتبال

عالیشاه در دربى و در ادامه گل زدن عالیشاه کوتاه قامت 
روى ســر او که باعث باخت اســتقالل در دربى بعد از 

چند ســال شــد. ولى در نهایت 
بازیکنان استقالل دیگر باید 
به خودشــان بیایند. اوضاع 
آنقدر بد است که فخرالدینى 

هم به آنها طعنه مى زند.

ملى پوش ایرانى ریو آوه در جریان شکست
تیمش مقابل پورتو نمایش درخشانى داشت
و با بدشانســى نامش در بین گلزنان قرار

نگرفت.
 در یکى از مهم ترین مسابقات هفته هفتم
لیگ برتر پرتغال، تیم ریــو آوه که مهدى
طارمى را بعد از چهار بازى غیبت مجددا در
لیســت و جزو نفرات ذخیره داشت، میزبان

پورتو رده سومى بود.
پورتو شــروع خوبى در این دیدار داشت و
2توانســت در دقیقه 12 توسط موسى مارگا
دروازه ریو آوه را باز کند و با حفظ این گل، نیمه
را با برترى یک بر صفر مقابل یاران طارمى اول

به اتمام رساند.
با شروع نیمه دوم، کارلوس کاروالهال دو تغییر هجومى
در ترکیب تیمش ایجاد کرد و مهدى طارمى را به جاى
تا بتواند با بهره گیرى از ستاره دیگو لوپز به زمین آورد

ایرانى خود قفل دروازه پورتو را بشکند.
طارمى که در این فصل یک حضور تعویضى داشــته
و دو بار به عنوان بازیکن ثابت به میدان رفته و در این
پنجپنالتى بگیرد، اخیراً هم مدت توانسته سه گل بزند و
با انگیزه زیادى وارد ترکیب ریو آوه شد تا بعد از سه دیدار
لیگ برتر و یک مسابقه جام حذفى پرتغال که به علت
آسیب دیدگى در لیست تیمش حضور نداشت، دوباره

64 سانت لعنتى

حرف هایتان براى ما شاخ درآور است

قطرى ها با وجود ارائه پیشنهاد وسوسه کننده سه ساله به 
ستاره یوونتوس سرانجام قید خرید این بازیکن را زدند.

 بعد از اینکــه ماریو مانزوکیچ از برنامــه هاى تاکتیکى 
سرمربى یوونتوس براى این فصل از رقابت هاى سرى 
A دور ماند پروســه فروش و جدایى مهاجم کروات از 
قهرمان ایتالیا ســرعت زیادى به خود گرفت. در میان 
مشتریان دســت به نقد این بازیکن سه باشگاه قطرى 
پیشتاز بودند که الریان به نســبت دو تیم دیگر شرایط 

بهترى داشت.
اما با گذشت چند هفته از مذاکرات مفصل و پیشرفته میان 
طرفین همینطور باال بردن بندهــاى مالى در قرارداد نه 
مانزوکیچ تمایلى به امضاى قرارداد نشان داد نه یوونتوس 
تا سرانجام  روزنامه «استاد الدوحه» رسماً از منتفى شدن 
این انتقال خبر بدهد. به نوشــته این روزنامه الریانى ها 
رسمًا قید خرید مانزوکیچ کروات را زدند و در اندیشه پیدا 

کردن ستاره دیگرى براى خط حمله خود هستند.

الریانى ها 
بى خیال شدند

تیکه استقاللى ها به فخرالدینى

تو دیگه چى مى گى؟!

 یعنى بعضى از توجیهــات بازیکنان درباره برخى اتفاقات 
آنقدر عجیب و مسخره است که به آدم بر مى خورد. جورى 
عملکرد و حرف هایشان را توجیه مى کنند که دو تا شاخ روى 
سر ملت سبز مى شود. مثًال محمدحسین کنعانى زادگان بعد 
از اتفاقات دربى مصاحبه کرد و گفت: «من توپ را بیرون 
زدم. متأسفانه هواداران اســتقالل واکنش نشان دادند. 
مرتضى تبریزى هم تخت سینه من زد و همه این را دیدند. 
بعد از آن هم که با سنگ زدند و سرم شکست. این هم فداى 
یک تار موى تک تک این پرسپولیســى ها!» مى بینید؟  
طرف به جاى اینکه توپ را آرام به سمت توپ جمعکن ها 
پاس بدهد، به ســمت هواداران اســتقالل شوت کرده و 
مى گوید متأسفانه هواداران استقالل واکنش نشان دادند! 

بعد هم ادعا مى کند که تبریزى تخت سینه او زده است. در 
حالى که صحنه آهسته نشان مى دهد که احتماًال فقط یکى 
از انگشتان دست تبریزى به سینه او برخورد کرده است. نفر 
بعدى که توى چشم مخاطب زل مى زند و توجیه مى کند 
سعید آقایى است. او در آخرین مصاحبه اش گفته: «اصًال 
ایراد آن عکس چیست؟ غیر از این است که من در عکس 
یک کبوتر را نجات مى دهم؟ آیا آن عکس چیزى دیگرى 
را نشان مى دهد؟» البته که آن عکس چیزهاى دیگرى را 
هم نشــان مى دهد. مثًال لنگى که دور گردن کبوتر بسته 
شده است. حاال شما نمى خواهى این لنگ را ببینى، نبین. 
اما توقع نداشته باش که مردم هم آن را نبینند! نفر بعدى 
مرتضى تبریزى است که مدعى شده به دلیل عصبانیت از 

تعویض به کلمن لگد نزده است. راستش ما مى خواهیم 
باور کنیم اما نمى شود! چون این اولین بار نیست که شما 

80 دقیقه داخل زمین کارى نمى کنى 
و تازه از تعویضت ناراحت هم 

مى شــوى! اگر یکى از این 
لگدها را درســت به توپ 
بزنى، هم گل مى شــود، 
هــم هــواداران علیه تو 
شعار نمى دهند و هم این که 
تعویض هم نمى شوى. 
مى خواهــى یــک بار 

امتحان کنى؟
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مزایده
شعبه هفتم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 970177 
ش 7/ا/ا/ م ش له آقاى ســهراب گرگیان و علیه مجید دادخــواه به آدرس مجهول، بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 8/135/000 ریال و نیم عشر 406/750 ریال اموال 
توقیفى به شرح خطوط تلفن همراه به شماره 09131294910 به مبلغ 3/300/000 ریال 
2-) تلفن همراه به شماره 0991/027/2835 به مبلغ 150/000 ریال 3-) تلفن همراه به 
شــماره 09138976131 به مبلغ 150/000 ریال که جمع کل به مبلغ 3600/000 ریال 
سه میلیون و ششصد هزار ریال مى باشد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته 
است. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/8/1 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل 
اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروى پمپ بنزین برگزار مى گردد. طالبین شرکت 
در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده 
به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال 
بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 600806 

قاسمى- مدیر  اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /7/118
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005770/1 شماره بایگانى پرونده: 9708016/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000320 تاریخ صدور: 1398/06/26 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائى شماره 139704002003005770- بدین وسیله به آقاى مجید صالحى، 
نام پدر: خیراله ســاکن اصفهان زینبیه خیابان آزادى کوچــه منتظر المهدى (ع) که طبق 
گزارش مامور مربوطه  آدرس شما شناسائى نگردیده، ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج 
شــماره 2630 مورخ 1380/03/05 تنظیمى دفترخانه 133 اصفهان مقدار هدیه یک جلد 
کالم ا... مجید به ارزش ظاهرى یکصد هزار ریال و مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا سالم ا... 
علیها دویست و شصت و دو ریال و نیم تیمنًا و تبرکًا و مبلغ یک ملیون و پانصد هزار ریال 
جمعًا بابت بهاى آئینه و شــمعدان و فرش و لباس و مقدار چهل مثقال طالى ساخته شده 
هیجده عیار و تعداد یکصد عدد سکه کامل بهار آزادى و مبلغ چهل ملیون ریال وجه رایج 
کشور به لیال جوهرى فرزند محمدعلى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به 
شماره 139704002003005770 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 612788 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /7/201
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023013170- 98/7/4  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000502 مورخ 98/06/28 آقاى ابراهیم 
شیرانى به شماره شناسنامه 79 کدملى 1285659457 صادره از اصفهان فرزند صفر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 
4574- باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف مجید شیرانى 
بیدآبادى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/24 م الف: 612710 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /7/202
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003001728/1 شــماره بایگانى پرونده: 9802417/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000316 تاریخ صــدور: 1398/06/26 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به اقایان: - مجید منصورى نام پدر: شــماره ملى: 
1288461895 به نشــانى: اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله کوى دانش بن 
بســت توکل پالك 58 – حســن منصورى نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1362/10/26 
شماره ملى: 1282462091 شماره شناسنامه: 72131 به نشانى: اصفهان خیابان بزرگمهر 
خیابان رکن الدوله کوى دانش بن بســت توکل پالك 56 – غالمرضا منصورى نام پدر: 
شماره ملى: 5649844445 به نشانى: اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله کوى 
دانش بن بست توکل پالك 58  – على منصورى حسن آبادى نام پدر: محمد تاریخ تولد: 
1333/08/08 شماره ملى: 5649410844 شــماره شناسنامه: 1899 به نشانى: اصفهان 
خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله کوى دانش بن بست توکل پالك 56 ابالغ مى شود که 
مدیریت شعب بانک تجارت اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 943400001 مورخ 
1394/11/18 جهت وصول مبلغ 4836882409 ریال بابت اصل، مبلغ 1095108365 
ریال سود و مبلغ 3703198653 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/03/27 
بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 5038129 ریال از تاریخ 1398/03/27 تا روز وصول 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9802417 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/30مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 612689 اسدى اورگانى- اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /7/204
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23013138- 98/7/4 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 4759/26 واقع در 
بخش 4 ثبت در صفحه 447 دفتر 350 امالك ذیل ثبت 66140 بنام حمید لیث صفار فرزند 
غالمحسین با کدملى 1288011210 ثبت و سند بشماره چاپى 499775- 91- د صادر و 
تسلیم گردیده که طى سند قطعى 16766- 93/08/25 دفترخانه 312 مقدار 37/39 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ را به شهردارى اصفهان انتقال داده است (مقدار مالکیت باقى 
مانده براى نامبرده 34/61 حبه مشاع است) اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند  مسترد 
گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 612547 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان 

7/205/
ابالغ اجراییه

شــماره نامه: 139804902003013286 تاریــخ نامه: 1398/06/24 شــماره پرونده: 
139704014024000989/2 شــماره بایگانى پرونده: 9708450/1 شــماره پرونده: 
139704014024000989/1 شــماره بایگانى پرونده: 9701151 شماره آگهى ابالغیه: 
139803814024000026 تاریخ صدور: 1398/03/18 آگهى ابالغیه اجرائیه مهریه- 
بدین وسیله به سایر وراث مرحوم غالمعلى کیانپور و لطف اله کیانپور قهفرخى که عبارتند از: 

(1 شهربانو کیانپور نام پدر: لطف اله تاریخ تولد: 1336/01/01 شماره ملى: 1285515528 
شماره شناســنامه: 2 به نشانى: سپاهان شــهر خیابان الوند خیابان صبا عندلیب بن بست 
فیض پالك 103 (2 فاطمه مصطفوى قهفرخى نام پــدر: امیر تاریخ تولد: 1312/08/04 
شماره ملى: 4620659071 شماره شناسنامه: 7298 به نشانى: سپاهان شهر خیابان الوند 
خیابان صبا عندلیب بن بست فیض پالك 103 (3 فاطمه کیانپور قهفرخى نام پدر: لطف اله 
تاریخ تولد: 1332/11/05 شماره ملى: 1285463838 شماره شناسنامه: 1232 به نشانى: 
خیابان ســجاد خیابان قائم مقام فراهانى کوچه بهمن جنوبى کوچه ناصرخسرو ساختمان 
ماهور واحد 6 (4 زهرا کیانپور قهفرخى نام پدر: لطف اله تاریخ تولد: 1345/12/16 شماره 
ملى: 1289334196 شماره شناسنامه: 1516 به نشــانى: خیابان سجاد خیابان قائم مقام 
فراهانى کوچه بهمن جنوبى کوچه ناصرخسرو ســاختمان ماهور واحد 6 (5 شبنم کیانپور 
نام پدر: غالمعلى تاریخ تولد: 1378/02/17 شماره ملى: 1100422791 شماره شناسنامه: 
1100422791 به نشانى: اصفهان خ فیض ك باغ کاج پ 97 ط 3 ابالغ مى شود که خانم 
شهین حاجى لو جهت وصول یک جلد کالم ا... مجید که هدیه آن پنج هزار ریال و دویست 
و شصت و دو ریال و پنجاه دینار مهرالسنه و نهج البالغه موال على (ع) دو هزار ریال و آئینه 
و شمعدان ده هزار ریال و بانضمام مبلغ ســه میلیون ریال به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 10218 دفترخانه ازدواج شماره 56 شهرکرد علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه 9701151 در این اداره تشکیل شده و حسب گزارش مامور اداره 
پست ابالغ واقعى به شما امکان پذیر نبوده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 19 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. الزم به 
ذکر است بدین وسیله اخطار مى گردد طبق درخواست بســتانکار و برابر آئین نامه الحاق 
یک تبص ره به ماده 1082 قانون مدنى میزان وجه نقد مهریه، مندرج در سند نکاحیه شماره 
10218 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 56 شهر شهرکرد جمعا به مبلغ 652397433 
ریال محاسبه گردید که مراتب از طریق نشر آگهى به شما ابالغ مى گردد. ضمنا مازاد اول 
شــش دانگ پالك ثبتى 646 فرعى از 1255 اصلى، متعلق به مورث شما آقاى غالمعلى 
کیانپور در قبال طلب خانم شهین حاجى لو و همچنین پنج درصد اجرائى بازداشت گردیده 
لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشما اخطار میشود. هرگونه نقل انتقالى از طرف 
شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. ایرج على یارى رئیس 
اداره اجراى اسناد رسمى شــهرکرد م الف: 612630 امیرعرب- مدیر اجرا شعبه اول اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/206
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002130000238/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800317 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802130000029 تاریخ صــدور: 1398/07/03 آگهى ابالغ 
اجرائیه چک- بدین وســیله به آقاى محسن سلیمانى حســن آبادى فرزند احمد کدملى 
1285967178 ســاکن مبارکه، نکوآباد، خیابان آزادى، اول کوچه شهید منصور فتحى، 
پالك 12 ابالغ مى شــود که شــرکت تعاونى مصرف ایثارگران یــادگار جهت وصول 
مبلغ 100/000/000 ریال به استناد چک شــماره 040875 مورخ 1398/03/21 بانک 
ملى شعبه خیابان سلمان فارسى مبارکه علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9800317 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 98/06/23 مامور 
ابالغ اداره پست مبارکه ابالغ واقعى اجرائیه به شما میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقــدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافــت. م الف: 612737 عینى- معاون اداره ثبت اســناد و امالك 

مبارکه /7/207
مزایده اموال منقول

شــماره آگهى: 9810463726000052 تاریــخ تنظیم: 1398/06/26 شــماره پرونده: 
9809983723100192 شماره بایگانى پرونده: 980310 این اجراى احکام در نظر دارد 
در خصوص پرونده 980310 اجراى احکام مدنى اموال آقاى حســین دانشــمند را که در 
اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى در قبال بدهى ابوالفضل سلیمانى به آقاى 
امیرحسین نجفى معرفى شده است را از طریق مزایده بتاریخ روز دوشنبه 98/7/22 ساعت 
10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت 
فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه 
مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب 
مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع 
شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال 
شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند/ محل 
انجام مزایده: - ساختمان شماره دو دادگسترى- اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه- 
طبقه 1- اموال مورد مزایده عبارت اســت از: 1- تعداد 163 دست لنت جلو مختص پژو با 
مارك flX LENT به قیمت پایه مزایده هر دست 500/000 ریال 2- تعداد 163 دست 
لنت جلو مختص پراید با مارك flX LENT به قیمت پایه مزایده هر دست 400/000 

ریال م الف: 606850 حاجى وند- مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى مبارکه /7/208 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602009001820 تاریخ ارســال نامه: 1398/07/06 نظر به اینکه 
آقاى احمد باقرى به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت به شماره سریال 433740 مربوط به تمامت ششدانگ 
یکبابخانه پالك 27 فرعى (بمساحت ششدانگ 894 مترمربع) واقع  در جوهرستان پالك 
505- اصلى بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 421 دفتر 39- امالك ذیل ثبت شماره 
7646 بنامش ثبت و صادر و سند مالکیت تســلیم گردیده، لیکن، بعلت جابه جائى مفقود 
شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا برابر ماده 120 اصالحى آئین 
نامه قانون ثبت آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثناى سند مالکیت 
مذکور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 612808 نصراللهى مبارکه- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک مبارکه /7/209
ابالغ رأى

راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 417/98 دادنامه 
615/98-98/7/1مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجتبى سفرى نشانى شــهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع هستى طبقه 
چهارم واحد 15 وکیل خواهان : مجتبى حقیقى و ســمیه رستمى نشانى : نجف آباد خ امام 
مقابل حسینیه ارشــاد کوچه شهید موحدى مجتمع ارشــاد پالك 5  خوانده: غالمحسین 
مرادى نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى 
به طرفیت غالمحســن مرادى با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ چهارمیلیون 
تومان عهده بانک صادرات به شــماره 390728و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید به 
انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال 
ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده علــى رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى 
بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون به صحت تلقى 
و مســتنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرســى  دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارمیلیون تومان  بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و بیست هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر و تادیه از مورخ98/5/7 تاریخ دادخواســت  لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 

عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.611960/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف 
آباد شعبه پنجم /7/195

 حصروراثت 
زهرا صالحى کهریزســنگى داراى شناسنامه شماره 55 به شــرح دادخواست به کالسه 
1120/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمحســین صالحى کهریزسنگى بشناســنامه 33 در تاریخ 98/4/2 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حمیدرضا 
صالحى کهریزسنگى ش ش 833 ، 2. وحید صالحى کهریزسنگى ش ش 1080196765 
، 3. محمد مهدى صالحى کهریزسنگى ش ش 1080686819 ، (فرزندان متوفى)، 4. زهرا 
صالحى کهریزسنگى ش ش 55 (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. 612627/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/211
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4697 فرعى از 1838  واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم محمد هاشــمى دهقى  
فرزند احمد در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز98/8/1 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/7/9 - 613330/ م الف کفیل 

ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /7/212
 حصروراثت 

على یار کوخائى داراى شناسنامه شماره 412 به شرح دادخواست به کالسه 1098/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رامین کوخائى  
بشناســنامه 1080371575 در تاریخ 98/4/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على یار کوخائى ش ش 412 (پدر متوفى 
)، 2. مریم مؤمنى ش ش  2354(مادر متوفى )، متوفــى 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. 613338/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/213
 مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 972147 این اجرا محکوم علیه آقاى محمد چلونگر فرزند محمود با وکالت آقاى 
سید حمید رضا حسینى به پرداخت مبلغ 892 / 955 / 638 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له آقاى محمد رضا تدین پور و 494 / 947 / 31 ریال هزینه اجرا محکوم گردیده 
است که در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى شخص ثالث اقاى سعید نکوئى 
مهر مدعى شده مالک یک دستگاه تریلر کمر شکن طارق و دالى است و آن را به این اجرا 
نموده است تا در معرض فروش قرار گیرد و دین محکوم علیه وصول شود که توسط این اجرا 
در پارکینگ سپاهان توقیف شده و به شرح زیر توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى 
شده است . شرح نظریه کارشناسى تعداد یک دستگاه کفى تریلر کمرشکن با مشخصات 
کمرشکن 8 محور بدون کشنده سیستم طارق و دالى ساخت ایران محبى رنگ زرد و زن 
کل خالى حدود 26 تا 27 تن طول بارخور 5 / 13 متر عرض طارق 3 متر فاصله بین محور 
ها 1/5 متر و فاصله وسط تیغه 1/10 متر و تعداد محور 8 و تعداد الستیک 32 حلقه و سایز 
11*20 رینگ چرخ یک تکه و تایرها داراى تیوب و نوار از تعداد حلقه هاى الستیک 7 حلقه 
نو و 15 حلقه فاقد ج ونخ کش شده و مابقى با 50 درصد کارکرد که با توجه به وضعیت آن 
قیمت پایه 000 / 000 / 000 /2 ریال ارزیابى مى گردد . ضمنا پلیس راهور طى نامه 237 
/ 13 / 12 / 1452 مورخ 30 / 4 / 1398 اعالم داشــته فروش تریلر طارق و این اجرا قصد 
فروش اموال از طریق مزایده را دارد . در اجراى ماده 51 قانون اجراى احکام مدنى با توجه 
به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل 1/000/000 
ریال على الحســاب بابت هزینه نشــر آگهى و به جهت عدم امکان تفکیک مال موضوع 
مزایده یک دستگاه کفى ترلر فوق الذکر در روز دوشــنبه مزایده : 22/ 7/ 98 از ساعت 9 
محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگســترى شاهین شهر . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را 
به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 607219– نصیرى 

-  دادورز اجراى احکام مدنى  دادگسترى شاهین شهر/ 7/214 
اخطار اجرایى

شماره: 206/97 ش 3 ح به موجب رأى شــماره 407 تاریخ 97/5/12 حوزه سوم شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین غفورى فرزند 
محمد نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 562500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ 96/11/6 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى در حق محکوم له فرهاد اسکندرى فرزند امیر نشانى: زرین شهر- خ 
بهشــت ك حکمت بن بست حکمت پ 54 و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق 
دولت. راى غیابى مى باشد. 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 استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 612708 یوسفى- قاضى شعبه 3  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /7/210
 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139860302177000441 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم 
استادعلى فرزند هاشم بشماره شناسنامه 41نجف آباد و شــماره ملى 1092010157 در 
ششدانگ یکباب خانه ششدانگ پالك 2445 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 434/70مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسین سلیمانى و خانم 

زهرا بتول خسروى و خانم مرضیه امینى محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 139860302177000446 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
زمانى گنهرانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 37نجف آباد و شماره ملى 1092039521 
در ششدانگ یکباب خانه ششدانگ پالك 3107 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 181/60مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث خانم بهناز خسروشاهى 

و خانم کشور باقریان محرز گردیده است.
3. برابــر راى شــماره 139860302177000165 مورخــه 1398/02/28هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم منور علیخانى دهقى فرزند حسین بشــماره شناسنامه 4497نجف آباد و شماره ملى 

1090562128 در دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 581فرعى 
واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 163/75مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقایان على و حسین علیخانى محرز گردیده است.
4. برابــر راى شــماره 139860302177000164 مورخــه 1398/02/28هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
براتعلى علیخانى دهقى فرزند حســین بشماره شناســنامه 4223نجف آباد و شماره ملى 
1090559380 در چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 
581فرعى واقع دردهــق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 163/75مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقایان على و حسین علیخانى محرز گردیده است.
5. برابر راى شماره 139860302177000163 مورخه 1398/02/28هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
رحمانى  فرزند ابراهیم بشــماره شناسنامه 550 برخوار و شــماره ملى 6229752514 در 
ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 1485فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت276/35مترمربع انتقالى از از مالک رسمى آقاى احمد کالنترى 

محرز گردیده است.
6 . برابر راى شماره 139860302177000228 مورخه 1398/03/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خیزران 
احمدى دهقى فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 906 نجف آباد و شماره ملى 1092342753 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 2004فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 223/05 مترمربع انتقالى از از مالک 

رسمى رستم حسین هاشمى و خانم رقیه دهقانى محرز گردیده است.
7. برابر راى شماره 139860302177000227 مورخه 1398/03/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فتح اله 
کاظم برجى فرزند حسین بشماره شناسنامه 45 نجف آباد و شماره ملى 1092079858 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 2004فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 223/05 مترمربع انتقالى از از مالک 

رسمى رستم حسین هاشمى و خانم رقیه دهقانى محرز گردیده است.
8. برابر راى شماره 139860302177000418 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
آقابابایى فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه 146 نجف آباد و شماره ملى 1092046232 
در ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قســمتى ازپالك 809فرعى واقع دردهق 4اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 159/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى کرمعلى 

عابدى دهقى محرز گردیده است.
 9. برابر راى شماره 139860302177000177 مورخه 1398/02/29هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عبداله 
کاظمى دهقى فرزند حیدرعلى بشماره شناسنامه 68 نجف آباد و شماره ملى 1092030611 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 797فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 261 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى سیف اله علیخانى محرز گردیده است.
10. برابر راى شــماره 139860302177000178 مورخــه 1398/02/29هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
آمنه محمد هاشمى دهقى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 191 نجف آباد و شماره ملى 
1092081313 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى ازپالك 
797فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 261 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى عبداله کاظمى محرز گردیده است.
11. برابر راى شماره 139860302177000442 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صغرى 
مومنى دهقى فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 87 نجف آباد و شماره ملى 1091980802 
در ششدانگ یکبابخانه  و مغازه متصله احداثى بر روى قسمتى ازپالك 2133فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 154/90مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى عباسعلى عباسى محرز گردیده است.
12. برابر راى شــماره 139860302177000443 مورخــه 1398/05/09هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
ابوالفضل محمد صادقى دهقى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه54 نجف آباد و شماره ملى 
1092017860 در ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 1858فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 151/60مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

محمد راعى محرز گردیده است.
13. برابر راى شماره 139860302177000444 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
اسماعیلى فرزند تقى بشماره شناسنامه571 ســاوجبالغ و شماره ملى 4898305083 در 
ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 1952فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 281/70مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم ایران کالنترى 

دهقى محرز گردیده است.
14. برابر راى شــماره 139860302177000445 مورخــه 1398/05/09هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
اشرف کوهستانى دهقى فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه106 نجف آباد و شماره ملى 
1091934762 در ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 642فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 257/55مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

اکبر راعى دهقى محرز گردیده است.
15. برابر راى شماره 139860302177000417 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ایرج 
سلیمانى فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه119 نجف آباد و شماره ملى 1091993513 
در ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 2286فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 149/90مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مومنى دهقى 

محرز گردیده است.
16. برابر راى شماره 139860302177000419 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى یداله 
آقابابایى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه5713 نجف آباد و شماره ملى 1090574290 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى ازپالك 3252فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 164/25مترمربع انتقالى از مالک رســمى 

آقایاسداله امینى دهقى  و خانم جواهر امینى دهقى محرز گردیده است.
17. برابر راى شماره 139860302177000420 مورخه 1398/04/25هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم 
خیرخواه دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه898  اصفهان و شماره ملى 1287291775 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  بر روى قســمتى ازپالك 3252فرعى واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 164/25مترمربــع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى یداله آقابابایى محرز گردیده است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 
1398/06/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1398/07/09 - 580927/م الف سید روح 
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قلب بخش حساسى از بدن است، به همین دلیل آگاهى 
مردم از روش هاى مراقبــت از آن اهمیت زیادى دارد، 
مراقبت هاى قلبى پیشرفته دشوار نیستند و انتخاب یک 

شیوه زندگى سالم در این باره بسیار مهم است.
براى مراقبت از قلب فعالیــت بدنى متعادل، حفظ وزن 
مناسب، تمرین هاى منظم ورزشى، نگهداشتن دیابت در 
حد کنترل شده، بررسى مرتب قندخون و سطح کلسترول 
خون، رژیم غذایى کم  چرب و کم کلســترول، محدود 

ن  د جذب چربى ها و افزایش میزان جذب کر
غذاهاى کم چرب، خوردن مقادیر فراوانى میوه، 

ســبزیجات و دانه ها و غالت، اجتناب یا محدود کردن 
میزان جذب مارگارین، دورى از چربى هاى سنگین در 

محصوالت غذایى و شیرینى ها ضرورى است.  
خوراکى هایى مثل میوه ها و سبزى ها، غالت سبوس دار، 
انواع بنشن ، دانه کتان، دانه ها و مغزها، فرآورده هاى لبنى، 
ماهى هاى چرب، سویا و فرآورده هاى آن، چاى سبز براى 

مفید هستند. همچنین غذاهاى حفظ ســالمت قلب 
مضر براى سالمت قلب شامل غالت سفید و تصفیه شده 
مثل پاستا و نان سفید، اسیدهاى چرب اشباع شده، مواد 

غذایى بسته بندى شده و فرآورى 
شده مانند چیپس و کیک، گوشت چرب 

و غذاهاى سرخ کرده است.  
چاقى، استعمال ســیگار، فشــارخون باال، میزان کم 
کلسترول خوب در خون، سن و سابقه خانوادگى بیمارى 
قلبى و عروقى زودرس عوامل خطر بیمارى هاى قلبى 
عروقى هستند. چاقى و نداشتن فعالیت بدنى از عوامل 
خطر بســیار مهم بیمارى هاى قلبى عروقى است، باید 

چاقــى در توجه داشــته باشیم که کنترل 
مؤثر کاهش بــروز بیمارى هاى قلبى  خیلى 

است.
ایست قلبى خبر نمى کند و بسیار ناگهانى اتفاق مى افتد، 
افرادى که با ایست قلبى مى میرند، معموًال فاقد عالیم 
اولیه بوده و مرگ بسیار ســریع به سراغشان مى آید. با 
وجود سریع و همه گیر بودن عالیم اولیه، حتى ممکن 
است قلب شما در خواب از تپش بیافتد. در این میان برخى 

افراد بیش از سایرین در معرض خطر هستند؛ افراد داراى 
فشار خون باال با احتمال بیشترى براى از بین رفتن ریتم 
قلب مواجه هستند، همچنین چاق ها و افراد داراى اضافه 
وزن، سیگارى ها، بیماران قلبى و بیماران مادرزادى از 

جمله کسانى هستند که باید بیشتر مراقب خود باشند.
براى پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى و  عروقى سیگار 
نکشــید، مواد قندى کم  مصرف کنید، روزانه 20 تا 30 

دقیقه ورزش کنید و استرس به خود راه ندهید.

قلب بخش حساسى از بدن است، به همین دلیل آگاهى 
مردم از روش هاى مراقبــت از آن اهمیت زیادى دارد، 
مراقبت هاى قلبى پیشرفته دشوار نیستند و انتخاب یک 

مهم است. شیوه زندگى سالم در این باره بسیار
حفظوزن متعادل، تبدن قلبفعال تاز براىمراق

ن  د جذب چربى ها و افزایش میزانجذبکر
غذاهاى کم چرب، خوردن مقادیر فراوانى میوه، 

ســبزیجات و دانه ها و غالت، اجتناب یا محدود کردن 
مارگارین، دورى از چربى هاى سنگین در  میزانجذب

هاضرورىاست رین وش محصوالتغذای

غذایى بسته بندى شده و فرآورى 
شده مانند چیپس و کیک، گوشت چرب 

و غذاهاى سرخ کرده است.  
فشــارخون باال، میزان کم چاقى، استعمال ســیگار،
مارى ب خانوادگ سابقه سنو خون، ترولخوبدر کل

چاقــى در توجه داشــته باشیم که کنترل
مؤثر کاهش بــروز بیمارى هاى قلبى  خیلى 

است.
ایست قلبى خبر نمى کند و بسی
م م تقل ای با افرادىکه

افراد بیش از سایرین در معرض خطر هستند؛ افراد داراى
فشار خون باال با احتمال بیشترى براى از بین رفتن ریتم 

با قلب خود 
مـهربان باشید

آنطور که آمارهاى جهانى 
مى گویند حــدود دو و نیم تا ســه 
میلیون نفر در جهان مبتال به بیمارى 
MS هســتند. بیمارى ناشناخته اى 

که ممکن اســت افراد مبتــال به آن 
را دچــار برخى ناتوانى ها کنــد. مولتیپل 

اســکلروزیس یک بیمــارى التهابى مزمن 
سیســتم عصبى مرکزى (مغز و نخاع) است و 

زمانى رخ مى دهد که سیستم ایمنى بدن به اشتباه 
به ماده چرب محافظت کننده از فیبرهاى عصبى در 

مغز و نخاع، حمله مى کند. 
آنچه در ادامه مى خوانید مهمترین عالمت هاى بیمارى 

MS است.

مشکالت بینایى
 براى بســیارى از افراد اولیــن عالمت بیمــارى مولتیپل 

اســکلروزیس یا فلج چندگانه در چشــم اســت. اغلب، MS باعث نوریت اپتیک 
مى شود، یک بیمارى که به عصب ارتباط دهنده چشم به مغز صدمه مى زند. این 
حالت معموًال تنها بر یک چشم تأثیر مى گذارد، اما در موارد نادر شامل هر دو چشم 
مى شود. عالیم عبارت اند از  تارى دید، مات بودن رنگ ها، درد در چشم، به ویژه 
هنگامى که آن را حرکت مى دهید. اغلب، عالیم خود به خود در عرض چند هفته 
یا چند ماه ناپدید مى شــوند. اما اگر این نشانه ها را مشــاهده کردید بالفاصله با 

پزشکتان در تماس باشید.

حس هاى عجیب و غیرعادى
 اولین نشــانه هاى MS که ممکن اســت حس هاى عجیبى در بدنتان باشــد 
عبارت اند از احساســى شبیه شــوك برقى وقتى که ســر و یا گردنتان را حرکت 

مى دهید که ممکن است از ســتون فقرات شروع شده و به دست ها و 

پاهایتان منتقل شود، بى حسى اغلب 
در صورت. احساس سوزن سوزن شدن، احساس 
ســفتى و تورم، خارش شــدید وخستگى حتى 
اگر فعالیت زیادى نداشــته باشید. ممکن است 
صبح به محض اینکه از خواب بیدار شدید هم 

احساس خستگى کنید.

گرما و مشکالت مربوطه
زمانى کــه ورزش مى کنید، ممکن 
اســت به محض اینکه بدن خود 
را گرم مى کنید احساس خستگى 
و ضعف کنیــد. همچنین هنگامى 
که بدنتــان گرم شــود در کنترل 
بخش هــاى خاصــى از بدن، 
مانند پا و یا ساق پاى خود دچار 
مشکل مى شوید. هنگامى که 
اســتراحت مى کنیــد و دماى 
بدنتان پایین اســت، این عالیم به 

احتمال زیاد از بین خواهند رفت.

مشکالت در راه رفتن
 MS مى تواند منجر به عدم تعادل شود و راه رفتن را مشکل سازد. عالیم 

مى تواند شامل مشکل داشــتن در حفظ تعادل و مشکالت در راه رفتن 
معمولى باشد. 

MS نشانه هاى دیگر
بسته به اینکه کدام بخش از سیستم عصبى تحت تأثیر قرار گرفته است، دیگر 

عالیم اولیه مى توانند شامل اختالل در تمرکز فکر، افسردگى، مشکالت 
در مثانه و روده، حالتى به نام سرگیجه و درد باشد یا اینکه 

ممکن است احساس کنید که اتاق در حال 
چرخش است. 

آنطور که آمارهاى جهانى 
مى گویند حــدود دو و نیم تا ســه 
ىارىى میلیون نفر در جهان مبتال به بیم

MS هســتند. بیمارى ناشناخته اى 

که ممکن اســت افراد مبتــال به آن 
را دچــار برخى ناتوانى ها کنــد. مولتیپل 

اســکلروزیس یک بیمــارى التهابى مزمن 
سیســتم عصبى مرکزى (مغز و نخاع) است و 

زمانى رخ مى دهد که سیستم ایمنى بدن به اشتباه 
به ماده چرب محافظت کننده از فیبرهاى عصبى در 

مغز و نخاع، حمله مى کند. 
آنچه در ادامه مى خوانید مهمترینعالمت هاى بیمارى 

MS است.

مشکالت بینایى
بســیارى از افراد اولیــن عالمت بیمــارى مولتیپل  براى

پاهایتان منتقل شود، بى حسى اغلب
در صورت. احساس سوزن سوزن شدن، احساس
حتى ســفتى و تورم، خارش شــدید وخستگى
اگر فعالیت زیادى نداشــته باشید. ممکن است
صبح به محض اینکه از خواب بیدار شدید هم

احساس خستگى کنید.

گرما و مشکالت مربوطه
زمانى کــه ورزش مى کنید، ممکن
اســت به محض اینکه بدن خود
را گرم مى کنید احساس خستگى
و ضعف کنیــد. همچنین هنگامى

که بدنتـ
بخش
مانند

مشکل
اســت
بدنتان پای
احتمال زیاد از بین خواهند

رفتن راه مشکالتدر

ماهى را مى توان جزو یکى از ســالم ترین انواع غذاها نام عالیم زودهنگام بیمارى MS که باید مراقب آن باشید
برد که حاوى مواد مغذى بسیارى همچون ویتامین D و 
پروتئین است. ماهى همچنین یک منبع بسیار مهم امگا 
3 است که براى بدن و مغز بســیار مهم و ضرورى تلقى 

مى شود. 
در یک مطالعه بزرگ که بــر روى بیش از 40 هزار مرد در 
آمریکا انجام شده بود، نشان داد که افرادى که به صورت 
مرتب و مداوم ماهى مصرف مى کنند خطر ابتال به سکته 
قلبى و ســکته مغــزى و همچنین مرگ و میر ناشــى از 

بیمارى هاى قلبى در آنها  15درصد کمتر است.
عملکرد مغز با افزایش ســن کاهش مى یابد. با این حال 

بیمارى هایى همچون آلزایمر و کاهش 
خفیف عملکرد ذهن نیز طبیعى است. بسیارى 

از مطالعات نشان مى دهد افرادى که بیشتر ماهى 
مى خورند میزان کمترى از بیمارى هاى ذهنى در آنها 

وجود دارد. همچنین خوردن ماهى مقدار ماده خاکسترى را 
در بافت عصبى اصلى مغز افزایش مى دهد که تنظیم کننده 

حافظه و احساسات است.
مطالعات نشــان مى دهد افرادى که به طور منظم ماهى 
مى  خورند، به احتمال کمترى افسرده مى شوند. اسیدهاى  
چرب امگا 3 با افســردگى مبارزه مى کنند و اثربخشــى 

داروهاى ضدافسردگى را افزایش مى دهد.

میرند، معموال فاقد عالیم
یع به سراغشان مىآید. با 
اولیه، حتى ممکن  عالیم
 بیافتد. در این میان برخى 

جمله کسانىهستند که باید بیشترمراقب خود باشند.
براى پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى و  عروقى سیگار 
نکشــید، مواد قندى کم  مصرف کنید، روزانه 20 تا 30

دقیقه ورزش کنید و استرس به خود راه ندهید.

یار ناگهانى اتفاق مى افتد، 
عالیم فاقد معموًال رند، م

م نری نر
قلب مواجه هستند، همچنین چاق ها و افراد داراى اضافه 
وزن، سیگارى ها، بیماران قلبى و بیماران مادرزادى از 

باشند شترمراقبخود بایدب تندکه ه ان جملهک

چون آلزایمر و کاهش
هن نیز طبیعى است. بسیارى 

مى دهد افرادى که بیشتر ماهى 
کمترى از بیمارى هاى ذهنى در آنها

ن خوردن ماهى مقدار ماده خاکسترى را 
صلى مغز افزایش مى دهد که تنظیم کننده 

تاست.
 مى دهد افرادى که به طور منظم ماهى

مال کمترىافسرده مى شوند. اسیدهاى  
ســردگى مبارزه مى کنند و اثربخشــى

دگى را افزایش مى دهد.

حقایقى درباره خوردن ماهى 

اگر بعد از مصرف وعده هاى غذایى ســنگین و یا پرخــورى در تعطیالت، 
حاضرید روزهاى آینده تعداد کالرى دریافتى خود را بشمارید، در اشتباه هستید. 
متخصصان تغذیه به تمام کسانى که سراغ وعده هاى غذایى سنگین مى روند، 
توصیه مى کنند که براى جبران این وضعیت و جلوگیرى از اضافه وزن، سراغ 

پنج اشتباه رایج نروند:

رفتن روى ترازو
وزن شما در ساعت هاى مختلف در طول روز و شب متفاوت است. اگر 
شب گذشته غذاى زیادى خورده اید و غذا هم اندکى شور بوده 
است، صبح روز بعد با اضافه وزن مواجه شوید. به جاى اینکه 

به اضافه وزن فکر کنید، سعى 
کنید یک روز 

سالم را آغاز کنید.

نخوردن صبحانه
نخوردن صبحانه براى جبران پرخورى روزهاى قبل سبب مى شود تا شما ناهار 
و یا شام بیشترى نسبت به وضعیت عادى میل کنید. تحقیقات نشان مى دهد 
افرادى که صبحانه مى خورند، نسبت به آنهایى که از آن اجتناب مى کنند، به 
مراتب سالم تر و داراى وزن کمترى هستند. صبحانه سنگین نخورید؛ بهتر است 
تا اندکى میوه، یک نان تست و یا غالت مخصوص صبحانه را براى وعده خود 

انتخاب کنید.

انجام ورزش هاى سنگین
نیازى نیســت براى از بین بردن وزن 
اضافه شده ناشى از پرخورى، به یکباره 
تمرینات ورزشى خود را سنگین 
کنید و بیش از حد به بدن خود 
فشار بیاورید تا تمام کالرى وارد 
شده را بسوزانید. اگر به طور 

متوســط 20 دقیقه 

ورزش مى کنید، همان 20 دقیقه را به ورزش اختصاص دهید و سعى کنید با 
اندکى پیاده روى سریع، احساس سنگینى را از خود دور کنید. بدین ترتیب به 

هضم غذایتان هم کمک کرده اید.

بى خوابى
محققان آمریکایى نشان داده اند افرادى که بیشتر به دنبال غذاهاى فست فود 
و شیرینى هستند، خواب کمترى نسبت به سایر افراد دارند و در واقع افرادى که 
هشت ساعت در طى روز استراحت مى کنند،  رژیم سالم ترى دارند. علت این 
موضوع را مى توان به کمبود انرژى مغز در اثر استراحت دانست. در این شرایط 

مغز سعى مى کند این کمبود را با خوردن بیشتر جبران کند.

حذف وعده هاى غذایى
غلط ترین کارى که مى توانید بعد از یک روز پرخورى انجام دهید، این است که به 
خودتان قول بدهید که دیگر غذایى را نخورید. قول دادن براى نخوردن غذاهاى 
سرخ کرده و شیرینى  جات چند روز و یا چند هفته اى بیشتر دوام نخواهد آورد و 
بهترین راه براى کنترل رژیم غذایى تان، خوردن آنها به حد متعادل است. بهتر 
است که به سرعت تصمیم نگیرید و به رژیم عادى خود بازگردید. سعى کنید 

معده خود را با میوه و سبزیجات تازه پر کنید.

اشتباهاتى که بعد از پرخورى مرتکب مى شویم 

بسیارى از افراد باور دارند که نمایش صادقانه احساسات فردى در هر حالتى مى تواند براى روح انسان مفید 
باشد اما نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که بروز احساسات، عواطف و خشم عالوه بر فواید روحى، 

براى سالمت جسم انسان نیز مفید است.
پژوهشــگران در مطالعات اخیر خود دریافتند که خودخورى و سکوت همیشگى در برابر فشارهاى 
خارجى منجر به تشکیل پالك کاروتید و انسداد رگ ها شده و این موضوع مى تواند منجر به سکته 
مغزى و سایر مشکالت قلبى عروقى شــود. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که خودخورى و 
سکوت کردن اجبارى و مصلحتى به منظور اجتناب از مشاجره و یا بر هم خوردن روابط عاطفى، 
تأثیرات بسیار مخربى بر زنان داشته و منجر به بروز صدماتى جدى همچون بیمارى هاى قلبى 

مى شود.
بسیارى از افراد در طول زندگى خود به منظور حفظ روابط عاطفى، درگیر طیف وسیعى از رفتارها مى شوند که 
برخى از آنها ممکن است براى سالمتى آنها هزینه باالیى داشته باشد. یکى از این رفتارها خودخورى است که گاهى 

اوقات براى اجتناب از درگیرى یا از بین رفتن رابطه استفاده مى شود.
مطالعات پیشین نشان مى داد که خودخورى کردن بر سالمت روح و روانى زنان تأثیرات بسیار عمیق و مضرى 
دارد اما تاکنون در مورد این تأثیرات بر سالمت جسمى آنها پژوهشى انجام نشده بود. نتایج این مطالعات نشان 
مى دهد که خودخورى کردن به طور مستقیم منجر به افزایش پالك، عوامل خطرزاى قلبى و عروقى و افسردگى 

مى شود. 

 
 
 
 
 
 

شکل سازد. عالیم
التدر راه رفتن 

دیگر است، گرفته قرار ر

ى ین مچ ی
ــان گرم شــود در کنترل
 هــاى خاصــى از بدن،
 پا و یا ساق پاى خود دچار
کل مى شوید. هنگامى که
تراحت مى کنیــد و دماى
یین اســت، این عالیم به

رفت.

بسیارى از افراد باور دارند که
باشد اما نتایج یک مطالعه
براى سالمت جسم انس
پژوهشــگران در مطا
خخخخخخارجى منجر به تش
مغزى و سایر مش
سکوت کردن اجب
تأثیرات بسیار مخ

مى شود.
بسیارى از افراد در طول زندگى خ
برخى از آنها ممکن است براى سالمت
اوقات براى اجتناب از درگیرى یا از
مطالعات پیشین نشان مى داد که
دارد اما تاکنون در مورد این تأثیر
مى دهد که خودخورى کردن به ط

مى شود. 

خودخورى شما را مى  کشد 

احتمال ابتال به دیابت 
در کدام مشاغل 
بیشتر است؟

مزایده 
شماره مزایده: 139804302003000018 تاریخ ثبت: 1398/06/13 آگهى مزایده اموال 
غیرمنقول پرونده اجرایى شماره 139604002003001709 (به شماره بایگانى 9603173) 
تمامت بیست و نه (29 حبه) مشاع از هفتاد ودو، ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى شماره 
54 فرعى از 15261 اصلى به مســاحت 250 مترمربع واقع در بخش 05 ثبتى اصفهان به 
آدرس: اصفهان خیابان هزارجریب- کوى آزادگان- کدپســتى 8169835131 که ســند 
مالکیت آن در صفحه 381 دفتر 567 ذیل ثبت شماره 103775 به شماره چاپى 915303 به 
نام آقاى اله بخش الیقى قلعه سوخته ثبت و صادر شده است حدود و اربعه به شرح شماال:- 
بطول 10 متر پى است به قطعه پنجم تفکیکى/ شرقا:- بطول 25 متر پى است به پى قطعه 
25 تفکیکى جنوبا: - بطول 10 متر پى اســت به خیابان/ غربا: - بطول 25 متر پى است به 
قطعه 23 تفکیکى/. که طبق نظر کارشناسان رسمى دادگسترى ملک مورد نظر در وضعیت 
موجود یک ساختمان کلنگى است به صورت یک طبقه با زیرزمین غیر مسکونى با قدمت 
باال با مشخصات: مساحت عرصه حدود 250 مترمربع، مساحت اعیان حدود 160 مترمربع، 
دیوارها اجرى، سقف طاق ضربى، نوع ســازه دیوار باربر، درب داخلى چوب، درب و پنجره 
خارجى آهنى، نازك کارى از نوع سفیدکارى و رنگ امیزى شده و داراى گچ برى در سقفها، 
پوشش کف سیمان و موزاییک، سیســتم گرمایش بخارى، سیستم سرمایش کولر، داراى 
اشپزخانه با کابینت فلزى، حمام و دستشــویى، نماى خارجى ساختمان سنگ سفید، نماى 
خارجى دیوار حیاط سنگ سفید با پوشش موزاییک در کف حیاط، انشعابات آب، برق، گاز، 

اسانسور ندارد، که با توجه به جمیع جهات، دسترسى، موقعیت، قدمت بنا، و نوع مصالح بکار 
رفته ارزش ششدانگ ملک فوق الذکر به مبلغ 12/820/000/000 ریال ارزیابى شده است 
که در قبال کل طلب خانم رزا کثیرى و نیمعشر اجرائى بازداشت گردیده است که از ساعت 
9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 در شعبه اسناد ذمه اى اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه چهارم به مزایده گذارده مى شود و مزایده از مبلغ پایه (5/163/611/124 
ریال) به حروف: پنج میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و ششصد و یازده و هزار و یکصد و 
بیست و چهار ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/7/9 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمی ن 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 614155 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/237

پزشکتان در تماس باشید.

حس هاى عجیب و غیرعادى
S اولین نشــانه هاى MS که ممکن اســت حس هاى عجیبى در بدنتان باشــد

عبارت اند از احساســى شبیه شــوك برقى وقتى که ســر و یا گردنتان را حرکت
مى دهید که ممکن است از ســتون فقرات شروع شده و به دست ها و 

بسته به اینکه کدام بخش از سیستم عصبى تحت تأثیر
فکر، افسر اولیه مى توانند شامل اختالل در تمرکز عالیم
در مثانه و روده، حالتى به نام سرگیجه و درد باشد یا این

لحال ممکن است احساس کنید که اتاق در 
چرخش است. 

ر قرار گرفته است، دیگر 
ردگى، مشکالت 

نکه

بر اساس نتایج تحقیقات محققان سوئدى، احتمال 
ابتال بــه دیابت در افراد با مشــاغل مختلف به دلیل 
ســبک زندگى کارى، متفاوت است. محققان اظهار 
کردند: اولین گام در پیشــگیرى از ابتــال به دیابت 

فعالیت بدنى است.
دکتر «صوفیا کارلسون»، از مؤسسه پزشکى محیط 
زیست کارولینسکا در استکهلم اظهار کرد: هدف از 
این تحقیق تعیین جمعیت شاغل مبتال به دیابت بر 

اساس شغل و محیط کارى بود.
نتایج این تحقیق نشــان داد، میزان ابتال به دیابت 
در مشاغل مختلف متفاوت اســت و در مردان بین 
2/5 تا 8/8 درصــد و در زنــان از 1/2 درصد تا 6/4 
درصد بود. به عنوان مثال، میــزان ابتال به دیابت در 
رانندگان مرد 8/8 درصد و در کارگران تولیدى 7/8 
درصد و در متخصصان علوم رایانه 2/5 درصد اعالم 
شــده اســت. این میزان در زنانى که کارگر تولیدى 

بودند 6/4 درصد، کارگران آشــپزخانه 5/5 درصد و 
کارگران خدماتى 5/1 درصد بــود و کمترین میزان 
در بین مدیران متخصص با میزان 1/2  درصد اعالم 

شده است.
کارلســون گفت: راننــدگان، کارگــران تولیدى و 
نیرو هاى خدماتى بیــش از دیگران در معرض خطر 
ابتال به دیابت بودند و علت اصلى آن ساعت کارى و 
تغییر هاى نامنظم کارى، استرس و زمان خواب است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بنــدگان خدا! آگاه باشــید مؤمن کســى اســت که حالل خــدا را 
هم اکنون حالل و حرام خدا را هم اکنون حرام بشمارد و آنچه مردم 
با بدعت ها تغییر دادند، چیزى از حرام را حالل نمى کند، زیرا حالل 
همان اســت که خدا حالل کرده و حرام همان چیزى اســت که خدا 
حرام شــمرده اســت. پس شــما در امور و حوادث روزگار تجربه 
آموختید و از تاریخ گذشتگان پند گرفتید، مثل ها براى شما زده اند و 

موال على (ع)به امرى آشکار دعوت شده اید.
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مزایده فروش امالك تملیکى و مازاد بر نیاز بانک سپه در استان اصفهان به شماره مزایده 533/98/6 (نوبت اول)
بانک سپه در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود در استان اصفهان 
به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده و با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت "ستاد" (به 
نشانى الکترونیکى setadiran.ir) و با شماره مزایده 2098001036000009 

به صورت الکترونیکى به فروش برساند.
تاریخ انتشار: روز سه شنبه به تاریخ 98/07/09، مهلت دریافت اسناد مزایده: 
تاریخ 98/07/09 تا ساعت 16 مورخ 98/07/20، تاریخ بازدید: از ساعت 10 
صبح روز سه شنبه به تاریخ 1398/07/09 لغایت ساعت 14 روز شنبه تاریخ 

98/07/20 (به جز ایام تعطیل) 
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1398/07/09 از ساعت 9 صبح تا تاریخ 

98/07/21، تاریخ بازگشایى: ساعت 10 صبح روز سه شنبه به تاریخ 
98/7/23، زمان اعالم برنده تاریخ 1398/07/28 ساعت 10 صبح

نحوه فروش: نقد یا نقد و اقساط
* توجه: لطفاً به اصالحات احتمالى انجام شده در آگهى نوبت دوم مزایده 
حاضر که در روز دوشنبه مورخ 98/07/15 در روزنامه دنیاى اقتصاد منتشر 
مى گردد و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت که مالك عمل مى باشد 

توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ”ستاد“ 
مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( 

در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، 
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امکان پذیر مى باشد.
2. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى دفتر ثبت نام 03133458055 و 
03133522184 و 03132349999 و 03136306657 و 03132286018 
و مرکز تماس 41934- 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى 
ir.setadiran.www مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالك و مستغالت 
شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده 

قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3. تخفیفات قانونى حاصل از مراحل مزایده فروش اموال و امالك مزایده حاضر 
(مندرج در تبصره 4 ماده 4 آئین نامه نحوه واگذارى دارایى هاى غیر ضرور و 
ـ     مورخ 86/10/30 هیئت  اماکن رفاهى بانک ها به شماره 175043/ت 436 ه
محترم وزیران) در خصوص پیشنهادات نقدى قابل بررسى بوده و پیشنهادات 
نقد و اقساطى با لحاظ بند 4 مشروحه ذیل حداقل با قیمت پایه کارشناسى به 

باالترین پیشنهاد ودر قالب عقد اجاره به شرط تملیک واگذار مى گردد.
4. مزایده گران مى بایست در نظر داشته باشند که تعیین برنده مزایده به 
صورت نقد و یا نقد و اقساط با صالح دید بانک صورت مى پذیرد و اولویت 
بانک در این زمینه با رعایت شرایط بند 3 فوق االشاره و در صورت برابرى 

مبالغ پیشنهادى، فروش با شیوه نقد مى باشد.

عرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملک (اصفهان) ردیف
مترمربع

اعیان
مترمربع

مبلغ پایه کارشناسى مزایده 
توضیحاتنحوه فروش(ریال)

اصفهان، خیابان شمس آبادى، ابتداى کوچه کازرونى، ساختمان 1
نقدى/ نقد و 487/1439886/600/000/000تجارى (بانک)ساختمان610/8بانک سپه

اقساط
مساحت عرصه بر اساس نقشه نظام مهندسى مى باشد و واگذارکننده تعهدى نسبت به آن ندارد. ملک مذکور بر اساس وضع موجود 

به فروش مى رسد.

اصفهان، خ مدرس، نرسیده به چهارراه سرچشمه (ایستگاه 2
تجارى (بانک) ساختمان13641/44سرچشمه) بر جنوبى خیابان، پالك 349

پس از کسر 20 درصد 110/57220مسکونى
طبق استعالم داراى اعیان شامل بانک (110 م م) زیرزمین تجارى (56 م م) زیرزمین انبارى (54 م م) حدود (23/85 م م) از ملک نقد14/560/000/000

(عرصه) و 47/7 م م) اعیان در تعریض گذر قرار دارد. ملک مذکور بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.

3
شهرضا، چهارراه طالقانى، خ حافظ غربى، جنب کوچه شهید 
سرورى (فرعى 17) پالك 81، محل سابق شعبه طالقانى بانک 

سپه
پس از کسر 10 درصد 500438/74بانکساختمان2/7553

اعیان شامل زیرزمین (237/5 م م) و همکف (201/24 م م) متراژ عرصه طبق پروانه (489 م م). ملک مذکور بر اساس وضع موجود نقد28/800/000/000
به فروش مى رسد.

اصفهان، میدان الله، خیابان پروین اعتصامى، خ شیخ طوسى، 4
محل کارگاه14915/9878نرسیده به خ زرین کوب

تجارى
مسکونى
خدماتى

پس از کسر 20 درصد481303
داراى عقب نشینى از ضلع شمال شرقى (2/55 م م) و ضلع شمال غربى (2/25 م م) طبق استعالم از شهردارى داراى (303 م م) نقد31/200/000/000

تجارى مى باشد. ملک مذکور بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.

اصفهان، چهارراه هفتم محرم، ابتداى خیابان مسجد سید،محل 5
سابق  بانک سپه

12/6300
19/71ــــــتجارىساختمان بانک12/6299

نقدى/ نقد و 156/2024/000/000/000
اقساط

ملک مذکور به صورت اعیانى و تشکیل شده از دو سند مالکیت ششدانگ/ اسناد ملک موصوف در مرحله تک برگى قرار دارد. ملک 
مذکور به صورت  وضع موجود به فروش مى رسد.

اصفهان، شاهین شهر،خیابان حافظ شمالى، ساختمان سابق 6
انبارى/ بانک/ ساختمان بانک301/76257بانک سپه

پس از کسر 10 درصد257/25507مسکونى
نقد25/650/000/000

سند مالکیت ملک مذکور به نام سازمان ملى زمین و مسکن است. ملک موصوف داراى قرارداد واگذارى است و انتقال حقوق بانک 
در قرارداد واگذارى به صورت عادى خواهد بود./ مساحت عرصه و اعیانى بر اساس پایان کار شماره 221 مورخ 1371/01/24 اعالم 

گردیده است و واگذارکننده تعهدى نسبت به آن ندارد/ داراى بدهى به شهردارى مى باشد. پرداخت کلیه هزینه هاى قانونى از قبیل 
عوارض شهردارى، مالیات هاى قانونى، هزینه تنظیم سند رسمى، هزینه کارشناسى اصالح سند و غیره به عهده خریدار است. ملک 

مذکور بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.

استان اصفهان، شهرستان اردستان، کیلومتر 5 جاده زواره 7
کارخانه بافندگى و 16/7280کارخانه فاستونى  اردستان

پس از کسر 20 درصد300005300فاقد کاربرىتکمیل
واگذارى شامل عرصه، ابنیه، ماشین آالت، تأسیسات، به غیر از یک دستگاه خودرو سرویس کارکنان و فقط بر اساس لیست تهیه نقد84/281/920/000

شده توسط کارشناسان محترم دادگسترى تحویل مى گردد.

ساختمان بانک و 2445/52اصفهان، خیابان شهیدبهشتى، ابتداى خیابان عباس آباد8
مسکونى

تجارى 
نقدى و نقد 405/44572125/000/000/000مسکونى

ملک به صورت مسکونى و تجارى مى باشد که به صورت وضع موجود به فروش مى رسد.و اقساط

اصفهان، بلوار سجاد، بعد از پمپ بنزین، نبش کوچه شهید 9
نقدى و نقد 156/35312/7077/500/000/000تجارىساختمان5000/16102عابدینى

و اقساط
ملک مذکور به مساحت 35. 156 متر مربع در طبقه همکف که با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعت که عبارت است از پارکینگ 
16099 فرعى در طبقه زیرزمین و رامپ متصله به آن و حیاط مشاعى 16101 و راه پله مشاعى 16107 فرعى که حق استفاده از حیاط 

مشاعى و پارکینگ و رامپ به پالك 5000/16102 مى باشد. ملک موصوف به صورت وضع موجود به فروش مى رسد.

اصفهان، خیابان شریف واقفى قبل از چهارراه نقاشى، ساختمان 10
نقدى و نقد 29761383/000/000/000بانک/ پارکینگساختمان2051/29سابق بانک سپه

ملک مذکور به صورت دو و نیم طبقه (زیرزمین و همکف نیم طبقه) مى باشد. ملک موصوف به صورت وضع موجود به فروش مى رسد.و اقساط

استان اصفهان، شهرستان کاشان، خیابان محتشم، بازار درب 11
زنجیر نبش  بازار زرگرها

2278-
2277-

2276 -2275
حدود 92 تجارىساختمان

نقدى و نقد 20059/500/000/000مترمربع
و اقساط

ملک مذکور به صورت زیرزمین- همکف- بالکن مى باشد. اسناد مالکیت در مرحله تک برگى قرار دارد. تشکیل شده از چهار پالك 
ثبتى. ملک موصوف به صورت وضع موجود به فروش مى رسد.

م الف: 614641بانک سپه- مدیریت شعب منطقه اصفهان


