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اثر خواب عمیق بر سالمتى مغزپیشنهاد تشکیل شوراى سیاستگذارى مساجد در کشورتصمیم جنجالى داریوش مهرجویىبارورسازى ابر ها به فصل پاییز نمى رسد آذرى ول کن روبین کازان نیست! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین زمان براى 
مصرف ویتامین ها 

و مواد معدنى

استاندار به رئیس جمهور نامه مى نویسد
3
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جاماندگان بسته معیشتى 
ثبت نام کنند
حاج صفى 

تنها دغدغه دنیزلى براى 
احیاى تراکتور

5 سال حبس 
براى متهم توزیع کننده 

برنج غیربهداشتى 

5

بزرگ ترین شبکه 
پولشویى کشور 
متالشى شد

بهترین زمان براى مصرف ویتامین ها و 
مواد معدنى هنگام صبح به همراه وعده 

غذایى است. با وجود این، برخى مکمل ها 
وجود دارند که مصرف آنها اندکى پیش از 

رفتن به تختخواب ممکن است به ...

بزرگ تریــن بانــد کالهبردارى شــبکه اى و 
پولشــویى کشور در استان گلســتان با 30 هزار 
میلیارد تومان تراکنش مالى شناسایى و دستگیر 

شدند.
رئیس کل دادگســترى گلســتان با اشــاره به 
دســتگیرى 9 متهم اصلى بزرگ ترین شــبکه 
پولشویى کشور در این استان گفت: 1000 میلیارد 
تومان امالك، 40 شــرکت، صد خــودرو و 20 

کیلوگرم شمش طال از...
4

احتمال تعطیل شدن مدارس به دلیل آلودگى هوااحتمال تعطیل شدن مدارس به دلیل آلودگى هوا
اقدامات ویژه  براى مقابله با تبعات وارونگى دما در اصفهان آغاز شداقدامات ویژه  براى مقابله با تبعات وارونگى دما در اصفهان آغاز شد

3

شهردار اصفهان دیروز در جلسه شوراى شهر گزارش مفصلى درباره چگونگى جبران خسارات اغتشاشات اخیر  ارائه داد

حضور متفاوت بهنام بانى 
در بازار موسیقى با یک آلبوم

مرد نامحسوس تیتر یک مى شود!
چند ماه پس از انتشار شایعه مهاجرت مزدك میرزایى، روشن است که 

او به زودى کار خود را با یکى از شبکه هاى ماهواره اى آغاز مى کند.
مزدك یکى از صاحبنام ترین گزارشگران فوتبال ایران و یکى از کم 
حاشیه ترین ها بود. گزارشگرى که در فضاى تند هوادارى ایران هرگز 
پا را از مرزهاى ادب فراتر نگذاشت و در نهایت هیچکس به طور مطلق 

گرایشى از او به تیمى خاص را درك نکرد.
2
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کشف 1000 میلیارد تومان امالك و
 20 کیلو شمش طال

در صورتجلسه 
سران قوا درباره 

تعیین قیمت بنزین 
چه آمده است؟

ساموئل تصـادف نکرده؛ زنده اسـت!
ادعاى جدید درباره معمایى که هر روز پیچیده تر مى شود

5

5

استراماچونىاستراماچونى
 بُت هواداران قهرمان  بُت هواداران قهرمان 

سابق آسیاسابق آسیا

شماره ثبت 33999 شناســه ملى 10860411940 ســرمایه ثب ت شده 
10/000/000 ریال بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت مى شود 
تا در جلســه مجمع عمومى فوق العاده که در ســاعت 9 صبح روز شنبه 
98/09/16 در محــل قانونى شــرکت تشــکیل مى گــردد حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه: تغییر محل شرکت از یک واحد ثبتى به یک واحد ثبتى دیگر

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت نگین تک پرشیا (سهامى خاص)

هیئت مدیره شرکت نگین تک پرشیا

آقاى کیوان اسدى فرزند احمد: اخراج از دستگاه متبوع
آقاى بیژن شیرانى فر فرزند جعفر: اخراج از دستگاه متبوع

آقاى مجتبى میرزائى نسب فرزند اصغر: اخراج از دستگاه متبوع
خانم سمیه مکتوبیان بهارانچى فرزند قدیرعلى: اخراج از دستگاه متبوع

خا نم بتول شیرعلى فرزند حسین: بازخرید با پرداخت 30 روز حقوق مبناى مربوطه در قبال هر ساله خدمت
نظر به اینکه بر اساس آرا شماره (به ترتیب) 98/25 و 98/22 و 98/23 و 98/21 و 98/24 هیأت بدوى رسیدگى 
به تخلفات ادارى کارمندان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به علت غیبت غیرموجه به مجازات فوق 
محکوم گردیده اید. لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى یک نوبت در روزنامه منتشر مى گردد 
چنانچه به رأى مذکور اعتراض دارید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر آگهى اعتراضیه خود را به 
کارگزینى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به آدرس: خیابان هزارجریب مدیریت امور ادارى، رفاه و 
پشتیبانى طبقه همکف تسلیم نمایند. در غیر این صورت به استناد تبصره یک ماده 4 قانون، رأى از تاریخ انقضاء 

مهلت یاد شده قطعى و الزم االجرا خواهد بود.

آگهى ابالغ

مدیریت امور ادارى، رفاه و پشتیبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان
م الف: 670720

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: خرید مجموع تعداد 150 دستگاه تصحیح کننده ى الکترونیکى حجم گاز

میزان تضمین: 900/000/000 ریال (نهصد میلیون ریال)
کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت: 2098091138000010 

کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات: 3216658
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال،  شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/09/24
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان 
اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir، www.iets.morg.ir یا با شــماره تلفن 38132- 031 

داخلى 2586 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى
 - شماره مجوز (1398،5257)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول
شرکت گاز استان اصفهان

موضوع: باستناد مصوبه شــماره 973068 مورخ 97/09/03 شوراى محترم اسالمى شــهر نجف آباد در خصوص واگذارى 
بهره بردارى از غرفه شماره 11 واقع در پایانه مسافربرى نجف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد

محل اجاره: غرفه شماره 11 به مساحت 48 مترمربع و حدود 1500 متر پارکینگ واقع در پایانه مسافربرى نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده شرکت براى عموم آزاد مى باشــد که بایستى داراى شناسنامه، کارت ملى و پروانه فعالیت با اعتبار 

جدید از سازمان راه دارى و حمل و نقل جاده اى باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 98/09/13 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه 98/09/17 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد 

تحویل نمایند.
اسناد مزایده: براى دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش واریزى به 
حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.

هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مزایده

رضا رضایى- مدیرعامل سازمان

نوبت دوم

م الف: 662186
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مدیر مرکــز تحقیقــات و مطالعات بــارورى ابر ها در 
خصوص زمان اجراى بارورســازى ابر هــا اظهار کرد: 
قرار بود در آذر ماه اجراى طرح بارورسازى ابر ها عملى 
شــود، اما به دلیل برخى تغییر و تحــوالت و تغییر در 
دســتگاه ها اجرایى، زمان آغاز طرح بــه تأخیر افتاده 

است.
فرید گلکار خاطرنشــان کرد: به موازات طوالنى شدن 
روند ادارى طــرح، توافقات با نیروى هــوا و فضا تا حد 
قابل توجهى پیش رفته و چون این موضوع زمانبر است 
تا حدودى از برنامه دور مانده ایم. مدیر مرکز تحقیقات 
و مطالعات بارورى ابر ها در مورد زمــان اجراى پروژه 

بارورسازى ابر ها گفت: امیدواریم با رفع موانع بتوانیم در 
فصل زمستان پروژه را اجرایى کنیم.

وى افزود: در حــال حاضر بــه روز آورى رادار و تولید 
مواد بارورى به خوبى پیش رفته و در حال اتمام اســت 
منتها اجراى پروژه نیاز به تجهیز هواپیماى جدید دارد 
که تأخیر در روند اجرایى پروژه را به همراه داشته است. 
گلکار  در خصوص موانع دیگر اجراى پروژه بارورسازى 
ابر ها اظهار کرد: تغییر دستگاه اجرایى باعث مى شود کار 
با پشتیبانى بهترى انجام شود اما این تغییر به تازگى رخ 
داده و امیدواریم با تغییر و تحوالت جدید نقاط ضعف در 

اجراى پروژه مرتفع شود.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
در نظر داریم هر ماه در سه نوبت ده روزه به مردم پرداختى 
داشته باشیم، یکى از این مراحل کمک معیشتى، مرحله 
دوم پرداخت یارانه ها و مرحله سوم پرداخت حقوق است 
که آنها را در بازه زمانى دقیق مشخص و در آینده نزدیک 

طى یک اطالعیه اعالم مى کنیم.
این در حالى است که نوبت سوم «بسته معیشتى» براى 
20 میلیون نفر دیگر شنبه شب واریز شد. به این ترتیب 
طبق آخرین اطالعیه وزارت رفاه، آن دسته از سرپرست 
خانوارها که در آخرین پرداخت مشــمول سبد حمایتى 
نشــده اند اما خود را واجد شــرایط مى دانند مى توانند 

درخواست خود را ثبت و شماره ملى خود را به کد دستورى 
#6369* ارسال کنند. در این صورت ظرف 24 ساعت 

براى آنها کد رهگیرى ارسال مى شود.
در همین حال حسین میرزایى، سخنگوى ستاد شناسایى 
مشــموالن طرح حمایت معیشــتى گفته، متقاضیان 
حتمًا با اســتفاده از خط تلفن همراه که به نام سرپرست 
خانوار است، درخواست خود را ارســال کنند. براساس 
اطالعاتى که از خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان (وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعى) ثبت شده،  آزمون ُوسع خانوار 
انجام شــده و مبلغ مورد نیاز به حساب مشموالن واریز 

مى شود.

بارورسازى ابر ها 
به فصل پاییز نمى رسد

جاماندگان بسته معیشتى 
ثبت نام کنند

وجود 64 هزار بخارى گازى 
غیر استاندارد 

رئیس سازمان نوسازى توسعه    میزان |
و تجهیز مدارس کشــور گفت: مرحله ســوم 
استانداردسازى سیستم گرمایش مدارس جمع 
آورى بخارى گازى هایى اســت که خطرشان 
نســبت به بخارى نفتى خیلى کمتر است ولى 
بر اساس ضوابط نظام مهندسى که وجود شعله 
مستقیم در کالس درس ممنوع است باید آنها 
برچیده شود که در 64 هزار کالس درس هستند.

چندهمسرى در کدام 
استان ها بیشتر است؟

نگاهى بر آمارهاى اطلس    رویداد24 |
وضعیت زنان و خانواده که بر مبناى ســال 95 
تهیه شده، نشان مى دهد باالترین درصد زنانى 
که همسرشــان بیش از یک زن دارند، متعلق 
به استان سیستان و بلوچســتان و کمترین این 
زنان متعلق به استان سمنان هستند. بنا بر این 
گزارش،  14/9 درصد زنان اســتان سیستان و 
بلوچستان شوهرشان بیش از یک همسر دارد، 
پس از آن استان هرمزگان با نرخ 7/03 درصد 
نسبت به سایر استان ها در رتبه دوم قرار گرفته 
اســت. در این میان 0/69 درصد زنان اســتان  
سمنان و 0/81 درصد زنان مازندران همسرشان 
بیش از یک زن دارند که نسبت به سایر استان ها 
به ترتیــب رتبه 31 و 30 را بــه خود اختصاص 

داده اند.

خالفى 77/4 میلیون تومانى!
مأمــوران پلیس راه در    دیده بان ایران|
محور ششدار استان ایالم، حین کنترل خودروها 
در سطح شهر یک دستگاه سوارى پژو پارس را 
براى ارتکاب تخلف رانندگى متوقف کردند که 
پس از اعمــال قانون، مدارك و ســوابق آن در 
سامانه هوشمند پلیس مورد استعالم قرار گرفت 
و در بررســى به عمل آمده مشخص شد داراى 

774 میلیون ریال خالفى ثبت شده است.

تکذیب سود گرفتن از 
سپرده ها

فرهاد دژپسند، وزیر امور    خانه ملت |
اقتصادى و دارایى درباره انتشــار برخى خبرها 
مبنى بر تالش وزارت امور اقتصاد و دارایى براى 
اخذ مالیات از سپرده هاى بانکى، گفت: تاکنون 
مصوبه و مقرراتى درباره مالیات بر سپرده هاى 
بانکى وضع نشده اســت و این موضوع کامًال 

تکذیب مى شود.

شارژ در اول هر ماه
به گفته سخنگوى شرکت ملى    ایسنا|
پخش فرآورده هاى نفتى، مقرر شــده تا از این 
پس، سهمیه بنزین اول هر ماه در کارت سوخت 
شخصى افراد شارژ شود و در ماه هاى آینده نیز 
مانند آذر ماه در اول ماه کارت ها شــارژ خواهد 
شــد. فاطمه کاهى با بیان اینکــه مردم نگران 
ذخیره شارژ هر ماه خود نباشند، اظهار کرد: براى 
خودروهاى شخصى سوارى، سهمیه بنزین به 
شرط عبور نکردن از 360 لیتر در کارت ذخیره 

مى شود و قابل انتقال به ماه هاى بعد است.

قیمت دیروز طال و سکه
قیمت ســکه تمام بهار آزادى در بازار    آنا|
دیروز به چهار میلیون و 170 هزار تومان، طالى 
18 عیار هــم 420 هزار و 900 تومان و ســکه 
بهار آزادى طــرح قدیم چهــار میلیون و 109 
هزار تومان معامله  شــد. در بازار آزاد هر قطعه 
نیم ســکه بهار آزادى دو میلیــون و 188 هزار 
تومان، ربع سکه یک میلیون و 382 هزار تومان و 
هر قطعه سکه گرمى 851 هزار تومان فروخته 

مى شود.  

اقتصاد هم باید تابع 
والیت فقیه باشد

محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص    انتخاب |
مصلحت نظام گفته: وقتى ما براى مسئله استقالل و امنیت 
خود با راهکار مردم ساالرى دینى و حکمرانى والیت فقیه 
موفق بودیم باید با همین نگاه، اقتصاد کشور را سر و سامان 
دهیم و همانطور که والیت فقیه به چالش هاى سیاسى 
ســامان داد و در این چهار دهه اخیر هیچ توطئه خارجى 
نتوانست پایه هاى سیاسى کشور را متزلزل کند باید در 

حوزه اقتصادى نیز به این دستاورد برسیم.

مملکت بى صاحب نیست
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسالمى    ایسنا|
مهندسین طى سخنانى در نشست ماهانه این تشکل 
اظهار کرد: نام بسیج در قلب دشمنان وحشت انداخت 
و به سرعت اغتشاشات جمع شــد. وى اظهار کرد: چرا 
رهبرى باید خود را براى حمایت از موضوعات پیش آمده 
در خصوص اصالح قیمت بنزین هزینه کند؟ جوانمردى 
رهبرى قابل توجه بود که نشان داد مملکت بى صاحب 

نیست و مجموعه نظام پشت طرح بنزین است.

کشک!
اکبر تــرکان، مشــاور ســابق    نامه نیوز |
رئیس جمهور درباره کمک معیشــتى دولت ناشــى از 
افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون نفر مى گوید:  اگر این 
مابه التفاوت را به اقشار ضعیف جامعه بدهند در جامعه 
اقدام جبرانى اتفاق خواهد افتاد اما اگر بگویند مى خواهیم 
این درآمــد را به 60 میلیون نفر بدهیم یعنى کشــک! 
درحالى که بسته حمایتى باید فقط به 50درصد از اقشار 

ضعیف مالى تعلق بگیرد. 

همه راضى اند
حجــت االســالم محمدجعفر    آفتاب  نیوز |
منتظرى، دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از زندان 
بزرگ فشافویه با بیان اینکه بعد از حوادث اخیر تعدادى 
از افراد دستگیر شدند و اکنون در بازداشت به سر مى برند 
گفت: این افراد همگى با خانواده شــان ارتباط گرفته و 
تماس تلفنى داشته اند و نکته مهم این است که همه این 
دستگیرشدگان از وضعیت زندان و نگهدارى شان اعالم 

رضایت کرده اند.

بازداشت پسر یکى از وزرا
  رویداد24 | یک منبــع آگاه در قــوه قضاییه 
خبر بازداشــت پســر یکــى از وزراى ســابق که در 
دولت هاى یازدهم و دوازدهم فعالیت داشت را تأیید کرد 
و گفت: اتهام این فرد در ارتباط با مفاسد اقتصادى است. 
کانال هاى تلگرامى اصولگرا نوشــته اند منظور از وزیر 
مستعفى، عباس آخوندى وزیر پیشین راه و شهرسازى 

بوده است.

وزیر جوان بى نقش!
مهرداد الهوتى، سخنگوى فراکسیون    ایسنا|
مستقلین مجلس با اشــاره به حضور وزیر ارتباطات در 
جلسه صبح روز یک شنبه فراکسیون مستقلین گفت: 
جلســه ما با آقاى آذرى جهرمى عمدتاً در مورد قطعى 
اینترنت بود که ایشــان اعالم کرد نقشى در قطع شدن 
یا وصل شدن اینترنت ندارد بلکه بر اساس تصمیمات 
شوراى عالى امنیت ملى، این اختیار به وزیر کشور داده 

شده که اینترنت وصل شود یا نه. 

حجتى به مجلس نمى رود!
عضو فراکســیون نماینــدگان والیى    مهر |
مجلس گفت: وزیر جهاد کشاورزى اعالم کرده است که 
به هیچ وجه در جلسه استیضاح شرکت نمى کند که این 
امر به معناى استعفاست. احمد علیرضابیگى اظهار کرد: 
قرار است جلسه استیضاح وزیر کشاورزى روز سه شنبه 
(فردا) برگزار شود اما وزیر کشاورزى از زمانى که بخش 
بازرگانى وزارت جهاد کشاور زى از این وزارتخانه جدا و 
به وزارتخانه صنعت الحاق شد استعفاى خود را به رئیس 

جمهور داده بود .

خبرخوان

پس از پایــان ناآرامى هایى که یــک روز پس از افزایش 
قیمت بنزین آغاز شد و در 28 اســتان کشور با کمیت و 
کیفیت هاى متفاوت نمود پیدا کــرد، اکنون روایت هاى 
تازه اى درباره نوع تصمیم گیرى دربــاره افزایش قیمت 
بنزین در نشست سران قوا از طرف قواى مختلف با واسطه 
منتشر مى شود که بالفاصله از سوى طرف هاى مقابل به 

چالش کشیده شده و رد مى شود.
به گزارش «تابناك»، دیروز خبرگزارى کار ایران (ایلنا) 
از رسانه هاى نزدیک به دولت نوشت: «یک منبع آگاه در 
پاسخ به انتقاداتى مبنى بر اینکه چرا دولت اقدام به افزایش 
قیمت بنزین به لیترى 1500 تومان کرد و آن را روى نرخ 
1000 تومان ثابت نگه نداشت، گفت: در جلسه سران قوا 
روحانى نظرش بر نرخ 1200 تومان بود که ر ئیسى با آن 

مخالفت کرد.
وى ادامه داد: رئیس جمهور معتقد بود که افزایش بنزین 

باید تدریجى صورت گیرد تا فشار کمترى به اقشار ضعیف 
جامعه وارد شود، اما رئیس قوه قضاییه در آن جلسه تأکید 
داشــته که با توجه به اینکه چهار ماه بیشتر تا پایان سال 
نمانده افزایش دوباره نرخ بنزین بعد از این مدت، منطقى 
نیست و بهتر است این مبلغ در همین زمان و به یک باره 

اضافه شود.»
این ادعا ساعاتى بعد و در شــرایطى که طیف وسیعى از 
رسانه ها آن را نقل کرده بودند، از ســوى دادستانى کل 
کشور تکذیب شد و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز اعالم کرد: 
«دفتر دادستانى کل کشور (حجت االسالم و المسلمین 
منتظرى یکى از اعضاى شوراى هماهنگى سران قواست) 
طى اطالعیه اى ضمن کذب محض خواندن اساس ادعاى 
مطرح شده اعالم کرد: اگر این منبع آگاه به صورتجلسه 
مورخ 98/7/17 که از طرف دفتر رئیس جمهور تنظیم شده 
است دسترسى داشت چنین خبر کذبى را منتشر نمى کرد.»

بزرگ ترین باند کالهبردارى شبکه اى و پولشویى کشور 
در استان گلستان با 30 هزار میلیارد تومان تراکنش مالى 

شناسایى و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگسترى گلستان با اشاره به دستگیرى 9 
متهم اصلى بزرگ ترین شبکه پولشویى کشور در این 
استان گفت: 1000 میلیارد تومان امالك، 40 شرکت، 
صد خودرو و 20 کیلوگرم شــمش طال از کالهبرداران 

شناسایى و کشف شده است. 
هادى هاشمیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مدت 
شش سال فعالیت این شبکه پولشویى، تراکنش مالى 
این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده اســت. وى 
افزود: این باند سه سرشــبکه اصلى و شش همدست 
اصلى داشــتند کــه همه این افراد دســتگیر شــدند. 
عالوه بر این بررسى ها نشــان مى دهد 300 نفر عضو 
فعال این باند در سه استان گلســتان، تهران و سمنان 

بودند.
رئیس کل دادگسترى استان ادامه داد: معامالت امالك، 
مستقالت، سهام هاى بورســى و غیربورسى، شمش، 
ارزش، سکه، خروج پول از کشــور و سرمایه گذارى در 
کشــورهاى همســایه از اقدامات این باند بوده است. 
وى گفت: ارزیابى اولیه  امالك متهمان تاکنون 1000 
میلیــارد تومان برآورد شــده و همچنین 40 شــرکت 
خدماتى، تولیــدى و تجارى نیز از متهمان شناســایى 

شده است.
هاشــمیان ادامه داد: بیش از صد خودروى ســبک و 
سنگین این شبکه پولشویى و ده ها کیلوگرم شمش طال 
که تاکنون 20 کیلوگرم شناسایى و کشف شده است، از 
دیگر موارد این پرونده است. وى گفت: کالهبرداران با 

افتتاح صدها حساب بانکى به نام هاى واهى، سودهاى 
کالن بــه جیب زده اند. عــالوه برایــن متهمان براى 
پولشــویى و فرار مالیاتى هیچگونه اموالى به نام خود 

نداشتند و همه امالك و اموال به نام افراد دیگر است اما 
با وکالت نامه ها و اقرارنامه هایى که از این افراد مى گرفتند، 

در عمل همه سودها به جیب آنان مى رفت.

رئیــس کل دادگســترى اســتان خاطرنشــان کرد: 
بررسى هاى بیشتر درباره این پرونده و شناسایى اموال 

متهمان همچنان ادامه دارد.

کشف 1000 میلیارد تومان امالك و 20 کیلو شمش طال

بزرگ ترین شبکه پولشویى کشور متالشى شد

این تصویر در شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود. تصویرى از خبرگزارى «ایرنا» از جلسه نطق وزیر نیرو در 
مجلس. وزیر  احضار شده تا پاسخگوى سئوال نمایندگان باشد و آنها زمان حرف زدن اردکانیان هر کارى مى کنند غیر 

از گوش دادن به پاسخ هاى او.

تصویرى ناگوار از 
لحظه نطق یک وزیر 

در مجلس!

در صورتجلسه سران قوا 
درباره تعیین قیمت بنزین چه آمده است؟

علیرضا ایزدى، نماینده خراسان شمالى در شوراى 
عالى استان ها، ضمن انتقاد از بى توجهى نسبت به 
مسائل زیست محیطى در استان خراسان شمالى 
گفت: فرودگاه بجنورد تنها فرودگاه خراسان شمالى 
است و با کنسلى هاى زیادى در طول بهره بردارى 
مواجه شد. برخى دوستان وقت استاندارى در سال 
85 با هزینــه 40 میلیاردى تصمیــم گرفتند کوه 
باباموسى را کوتاه کنند و به تعبیرى کوه را تراشیدند 
تا مانع کنسلى پرواز هوایپماها شــوند. با این کار 

سعى شد زاویه دید هواپیماها بیشتر شود تا بتوانند 
پروازها را بنشانند.

ایــزدى با اشــاره بــه اینکه ایــن اقــدام کارى 
غیر کارشناســى بوده اســت، اظهار کــرد: این 
اقــدام خالف مســائل زیســت محیطــى بود و 
کســانى که این جانمایــى را انجام دادنــد باید 
مورد ســئوال قرار بگیرند و بازخواســت شــوند 
کــه چــرا در چنیــن جایى فــرودگاه ســاخته 

شد.

نماینده خراسان شمالى در شوراى عالى استان ها 
گفت: در این امر که مرکز اســتان ما باید فرودگاه 
داشته باشد شــکى نیست اما این ســئوال مطرح 
اســت که چرا این فرودگاه در جایى دیده شد که 
کوه وجود دارد زیرا با این اقدام کوه تراشــیده شد. 
او خاطرنشان کرد: متأ سفانه با این اقدام مشکالتى 
براى محیط زیست ایجاد شــده و در حال حاضر با 
تراشیدن کوه همچنان مشکل فرودگاه حل نشده

 است.

فریدون شهبازیان، موسیقی دان، آهنگساز و رهبر سابق 
ارکســتر ملى ایران درباره سوءاســتفاده هاى تبلیغاتى 
و رسانه اى از شــرکت کنندگان نوجوان و جوان گفت: 
چنین اتفاقاتى اجتناب ناپذیر اســت و نمى توان جلوى 
آن را گرفت. شــما توجه کنید، زمانى که برنامه «عصر 
جدید» روى آنتن رفت، آن پسر که اتفاقاً خیلى بد و فالش 
مى خواند و اصًال خواننده نبود، بــه دلیل حمایت هاى 
بى مورد افرادى که آنجا نشسته بودند و به نظرم چیزى 
از موسیقى نمى دانســتند به بیراهه رفت و واقعًا گمراه 
شــد. اصًال معلوم نیست براى آن پســر چه اتفاقى رخ 

داده اســت. اینگونه که مى گویند به جشــنواره اى در 
ترکیه رفته و در آن شــرکت کرده اســت. آن بچه باید 
برود درســش را بخواند و اصًال نباید چنیــن اتفاقاتى 
براى او رخ دهد. آن بچه شــاید در زمینــه تحصیل و 
درس خواندن نســبت به موسیقى اســتعداد بیشترى 
داشته باشد و حتى نابغه باشد. واقعاً تعجب مى کنم که آن 
داورى که در برنامه حضور داشته به به و چه چه مى کرد 
و مى گفت من خودم به تو آهنگ مى دهم پس کو؟ یک 
آهنگ به آن بچه بدهید ببینیم. شــعار دادن که سخت

 نیست.

ســردار على فدوى، جانشین فرمانده ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در همایش بســیج خواهران که دیروز 
برگزار شــد با انتقاد از وجود دو فرزند براى خانواده ها، 
اظهار کرد:  خانواده هاى بســیج و  سپاه حداقل باید پنج 
فرزند داشته باشــند، من پنج فرزند بیشــتر ندارم که 
اگر بیشتر داشــتم توصیه مى کردم شــما هم فرزندان 
بیشترى داشته باشــید. وى ادامه داد: دلیل اینکه من 
پنج فرزند بیشتر ندارم این اســت که قند همسر من در 
دوران باردارى فرزند پنجم باال رفت و براى فرزند ششم 
احتمال خطر جانى براى همسرم وجود داشت. اگر این 

خطر نبود من تاکنون ده فرزند هم داشتم.
جانشین فرمانده ســپاه همچنین اظهار کرد: البته قرار 
اســت بچه هاى من جبران کنند. دختر کوچک من که 
متولد سال 71 است چهار بچه دارد. فرزندان زیر 20 سال 
ازدواج کردند و در زمان دانشجویى همه بچه  دار شدند. 
من االن 13 نوه دارم و هدف گذارى ما هم 25 نوه است. 
آخرین نوه ام را که خدمت رهبرى بردم ایشــان گفتند 
تعداد نوه هایت بیشتر شود. وى تأکید کرد: فرزندآورى 
یک واجب محسوب مى شود و اگر این واجب انجام نشود 

خداوند از ما سئوال مى کند.

انتقادهاى تند موسیقیدان برجسته
 از برنامه «عصر جدید»

خانواده هاى بسیج و سپاه 
حداقل 5 فرزند داشته باشند

کوه را تراشیدند تا هواپیماها کنسلى نداشته باشد!
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محصول چغندر فریدن
زیر برف 

نماینده شهرستان فریدن در شوراى استان اصفهان 
تصریح کرد: متأســفانه تمام محصول چغندر قند در 
فریدن به دلیل اهمال شــرکت تعاونى چغندرکاران 
استان زیر برف مدفون شــد. عباس محمدصالحى 
گفت: کشت چغندر قند مانند کشت پیاز و سیب زمینى 
نیست که کشاورز خود اقدام به کشت کند بلکه زمین 
از کشاورز و متولى کشت تعاونى چغندرکاران است و 
شیوه کار بدین شکل است که کشاورز اعالم آمادگى 
مى کند و شرکت تعاونى چغندرکاران تمام اقدامات 
کشت و برداشت را انجام مى دهد و چغندر تولید شده 
را به صورت خرید تضمینى به کارخانه قند اصفهان 

منتقل مى کنند.

انتخاب رئیس دانشگاه هنر
 ســعید رضا عاملى، دبیر شــوراى عالــى انقالب 
فرهنگى از انتخاب هشت نفر از رؤساى دانشگاه هاى 
کشــور خبر داد. بر این اســاس رضا نصراصفهانى 
به عنــوان رئیس دانشــگاه هنر اصفهــان انتخاب 

شد.

معرفى سرپرست هالل احمر 
آیین معارفه سرپرســت جدید جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان برگزار شــد و على محمد هاشمى 
سکاندار جمعیت هالل احمر استان اصفهان شد. در 
آیین معارفه سرپرســت جدید جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان که در ســالن اجتماعات جمعیت 
هالل احمر اســتان برگزار شــد، ضمن قدردانى از 
تالش هاى محســن مؤمنــى، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان، على محمد هاشــمى 
به عنــوان سرپرســت جدید این جمعیــت معرفى 

شد.

اطالعیه شرکت مخابرات
روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان اعالم کرد: 
مشترکان تلفن ثابت استان در حال حاضر مى توانند 
از دو طریق جزئیات صورتحساب تلفن ثابت خود را 
دریافت کنند.  به گزارش این روابط عمومى، با عنایت 
به اینکه در حال حاضر دریافت جزئیات صورتحساب 
ازطریق پیامک به دلیل مشــکالت مربوط به احراز 
هویت مقدور نیست، مشترکین تلفن ثابت استان به 
منظور دریافت جزئیات صورتحساب از طریق پورتال 
  www.tci.ir شــرکت مخابرات ایران به آدرس
(ثبت نام در قســمت مخابرات من) و شماره گیرى 
سامانه 2000 (با تماس از شماره تلفن خود مشترك) 

اقدام کنند.

توسعه شبکه فاضالب
 در نایین 

با توجه به درخواست هاي مردمی در خصوص معابر 
فاقد شــبکه فاضالب و در راســتاي توسعه شبکه 
فاضالب، عملیات مذکور تحت نظــارت امور فنی 
منطقه به طول تقریبی 173 متر و به قطر 250میلیمتر 
از جنس پلی اتیلن در مجــاورت قلعه تاریخی نارنج 
قلعه انجام شــد. این عملیات به دلیل همجواري با 
بناهاي تاریخــی از جمله قلعه تاریخــی نارج قلعه 
با تدابیــر و نظارت هاي بــاالي اداره میــراث و با 
وجود معابر کم عرض و موانــع زیاد صورت پذیرفته 

است.

برگ ها در نطنز جمع نمى شود
شهردار نطنز گفت: براى اســتفاده از طبیعت زیباى 
پاییزى باغ شــهر تاریخى نطنز، برگ هاى پاییزى 
درختان در برخى از نقاط شــهر نطنــز جمع آورى 
نمى شود. على پیراینده افزود: از آنجایى که باغ شهر 
تاریخى نطنز داراى درختان متعدد و زیبایى اســت، 
تصمیم بر آن شد که مانند دو سال گذشته برگ هاى 
پاییزى برخى از خیابان هاى نطنز جمع آورى نشــود 
تا همشهریان و گردشــگران از این فضاى زیبا لذت 

ببرند.

خبر

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
گفت: در 2000 محله اصفهان پایگاه بسیج داریم و به سمتى 
مى رویم که در تمام این پایگاه ها گروه جهادى محله محور 
داشته باشیم.على مقواســاز اظهار کرد: نقاط آسیب پذیر 
استان را شناسایى کرده و براى آنها شناسنامه تهیه کرده ایم 
که پس از نیازسنجى، نیازهاى آنها به گروه هاى تخصصى 
اعالم مى شــود تا در این زمینه ها اقدام کنند. وى تصریح 
کرد: در حوزه مبــارزه با مواد مخدر طــرح کاملى داریم و 
در زمینه پیشگیرى، درمان اعتیاد و ایجاد اشتغال فعالیت 
کرده و دومین اردوگاه کار کشور را در استان اصفهان ایجاد 
کرده ایم.مقواساز درباره جاذبه بسیج خاطرنشان کرد: امروز 

بسیج محدود به یکى دو موضوع نیست و این باعث شده هر 
سال ده ها هزار نفر جذب بسیج شوند. در حوزه ورزش اقدام 
به ایجاد پایگاه هاى استعدادیابى کرده ایم و ورزشکاران را 
به تیم هاى ملى مى رســانیم. در عرصه هنــر نیز فعالیت 
گسترده اى داشته و بهترین مرکز پویانمایى استان را داریم.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
افزود: بسیجى هفت ساله  کم ســن و سال ترین بسیجى 
استان اصفهان است و افراد مى توانند از 9 سالگى به صورت 
رسمى وارد بسیج شوند. امروز بسیج در فضاى مجازى نیز 
فعالیت گسترده و مؤثرى دارد و جذابیت بسیج روز به روز 

بیشتر مى شود.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان پیشنهاد 
کرد شوراى سیاستگذارى مساجد در کشور تشکیل شود.

آیت ا... طباطبائى نژاد در نشســت شــوراى هماهنگى 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان گفت: 
تشکیل این شورا در راستاى انسجام و نظم فعالیت مساجد 
در کشــور از جمله در انتخاب امام جماعت و اقامه دائمى 
نماز و دعاى کمیل و ندبه ضرورى اســت. رئیس شوراى 
هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد اســتان 
اصفهان همچنین بر اجراى برنامه هاى فرهنگى در مساجد و 

کانون ها جامعه تأکید کرد. 
رئیس ســتاد هماهنگــى کانون هــاى فرهنگى هنرى 

مساجد کشور هم در این نشست با اشاره به ثبت اطالعات 
25 هزار و 182 کانون کشور در سامانه بچه هاى مسجد 
گفت: دو میلیون و 138 هزار و 741 نفر در کشور عضو این

کانون ها هستند. حجت االسالم ارزانى به معرفى اجراى 
طرح ملى فهما در کشور هم اشاره کرد و افزود: در اجراى 
این طرح برترین اســتان کشــور در اجراى برنامه هاى 
فرهنگى در مساجد،  همزمان با سالگرد والدت با سعادت 
حضرت فاطمه(س) به عنوان پایتخت فرهنگى و مساجد 
ایران معرفى مى شود.  همچنین در این نشست استاندار 
اصفهان بر اولویت قرار دادن برنامــه ریزى کانون ها بر 

جذب جوانان جدید تأکید کرد.

پیشنهاد تشکیل شوراى 
سیاستگذارى مساجد در کشور

پایگاه هاى بسیج در 2000 
محله اصفهان فعالیت مى کنند

وضعیت نامناسب هواى اصفهان در نخستین روزهاى آذر ماه، باعث تشکیل جلسه کمیته 
اضطرار آلودگى هواى استان شد. این جلسه شنبه شــب در محل استاندارى اصفهان 
برگزار و با توجه به پیش بینى هواشناسى مبنى بر ادامه دار بودن وضعیت فعلى تا پایان 

هفته، تصمیماتى براى کاهش انتشار آالینده ها گرفته شد.
دیروز یک شنبه وضعیت کیفیت هواى کالنشهر اصفهان براى سومین روز پیاپى در ماه 
جارى براى گروه هاى حساس در وضعیت ناسالم قرار داشت. این در حالى است که اداره 
کل هواشناسى استان اصفهان روز شــنبه با صدور اطالعیه اى از استقرار هواى سرد و 
افزایش آالینده ها در کالنشهر اصفهان و شهرهاى صنعتى استان در روزهاى آینده خبر 
داده و تأکید کرده بود که از روز شنبه تا اواخر هفته جارى، شرایط براى افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى، کاهش دید و کیفیت هوا در کالنشــهر اصفهان و مناطق صنعتى 
استان مهیاست و  شــدت آلودگى هوا براى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى 

پیش بینى شده است.
همین پیش بینى بود که باعث تشکیل جلسه اضطرارى شنبه شب و اتخاذ تصمیماتى 

براى به حداقل رساندن خسارت آلودگى هوا در هفته جارى شد. مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان که یکى از اعضاى حاضر در این جلســه بود، دیروز به خبرگزارى 
«ایرنا» گفت که تمهیدات و اقدامات ویژه اى براى کاهش انتشــار آالینده ها در هفته 

جارى در مرکز و شهرهاى صنعتى این استان آغاز شده است.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد که کوره هاى پخت آجر به منظور 
کاهش انتشار آالینده ها تا آخر هفته تعطیل شود و صنایع آالینده فعالیت خود را کاهش 
دهند و شهروندان هم باید نسبت به استفاده بیشتر از خودروهاى همگانى و استفاده کمتر 
از خودروهاى شــخصى اقدام کنند. وى ادامه داد: تأمین مستمر گاز براى نیروگاه ها در 
این جلسه مورد تأکید قرار گرفت و همچنین توزیع سوخت یورو 4 و پاك در جایگاه ها 

همواره مورد توجه قرار گیرد.
شیشه فروش تصریح کرد: کاهش فعالیت هاى بدنى و ورزش در مدارس در محیط هاى 
باز به ویژه در ساعات اولیه روز آخر هفته به صورت ویژه اجرایى مى شود. وى اضافه کرد: 
مراکز بهداشت استان هم باید بسته سالمت را براى گروه هاى حساس پیش بینى کند تا 

این افراد کمتر در معرض آلودگى هوا قرار بگیرند.

آخرین تصمیم گیرى ها درباره فعالیت مدارس
یکى از چالش هاى جدى روزهاى سرد سال که آالینده ها در آسمان جوالن مى دهند، 
تکلیف تعطیل شدن یا نشدن مدارس شهرهاى آلوده است. آنطور که شیشه فروش به 
خبرگزارى «مهر» گفته، این موضوع در جلسه شنبه شب استاندارى هم مطرح شده و 
در این باره تصمیماتى اتخاذ شده اســت. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
مى گوید: ورزش دانش آموزان تا آخر هفته در فضاى باز ا نجام نخواهد شد و همچنین 
براى تعطیلى مدارس بر اساس شرایط غلظت آالینده ها و اعالم مرکز بهداشت تصمیم 
گیرى خواهد شد. به این ترتیب بر اساس آنچه هواشناسى اصفهان پیش بینى کرده و 
نیز  اظهارات شیشه فروش، به نظر مى رســد احتمال تعطیلى مدارس با تشدید غلظت 

آالینده هاى جوى در روزهاى آینده دور از ذهن نخواهد بود.
در راســتاي اجراي طرح ملی توانمندســازي مهارتی 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشــگاهی با رویکرد 
اشتغال، تفاهمنامه اي فی مابین اداره کل آموزش فنی و 
حرفه اي استان اصفهان به نمایندگی آرش اخوان طبسی 
به عنوان مدیر کل اســتان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد به نمایندگی امیر رضــا نقش به عنوان رئیس 

دانشگاه منعقد شد.
آرش اخوان، مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى اســتان 
اصفهان گفت: تشــکیل کارگروه مشــترك با معرفی 
رســمی نمایندگان طرفین، نظــارت و عملیاتی کردن 
مفاد تفاهمنامــه، همکارى در برگــزارى همایش ها و 

کارگاه هاى آموزشى مشترك، همکارى در چاپ مقاالت 
مرتبط با موضوع تفاهمنامه در نشریات و مجالت طرفین 

از جمله تعهدات طرفین در این تفاهمنامه است.
امیررضا نقش، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
هم گفت: توانمندسازى دانشجویان و دانش آموختگان 
دانشگاهى در راستاي برآوردن نیاز کشور به منابع انسانى 
کارآمد و داراى تجارب فنى، مهارتى و حرفه اى، فراهم 
سازي بسترهاي اشتغال مولد دانش آموختگان رشته هاي 
مختلف دانشگاهی، استفاده از ظرفیت هاى آموزشى و 
پژوهشى طرفین در راستاى انجام مأموریت ها و تکالیف 

سازمانى اهداف اصلى این تفاهمنامه است.

یکصد و سومین جلســه علنى شوراى شهر اصفهان که 
روز گذشته برگزار شــد حول محور اتفاقات هفته پیش 
و خسارات وارده به شهر اصفهان، به ویژه نحوه جبران 
خسارات و تعمیر و بازسازى تأسیسات شهرى گذشت. 
شهردار اصفهان با حضور در این جلسه، به بیان گزارش 
خســارات وارده پرداخت و الیحه دو فوریتى نیز براى 
برداشت پول از برخى منابع شهردارى به منظور جبران 
خسارت وارده به شــهر ارائه کرد که این الیحه با رأى 

اعضاى شوراى شهر تصویب شد.
آنطور که خبرگزارى «ایسنا» گزارش کرده، در این جلسه، 
شهردار اصفهان گزارشــى از خسارت هاى وارد شده به 
تأسیسات شهرى و ناوگان حمل و نقل عمومى اصفهان 
در جریان اتفاقات هفته گذشــته ارائه کرد و با تأکید بر 
اینکه تکرار این مسائل براى شــهر خطرآفرین است و 
هزینه هاى سنگینى دارد، اظهارکرد: اتفاقاتى که رخ داد 
بیش از 300 میلیارد تومان به شهر خسارت وارد کرد که 

معادل 8 درصد بودجه شهر است. 
«ایمنا»، خبرگزارى شــهردارى اصفهان هم با انتشار 
جزئیات سخنان نوروزى نوشت که او همچنین در جلسه 
علنى شــوراى شهر گفته اســت طى نامه اى با امضاى 
استاندار اصفهان، گزارش خســارت هاى وارد شده به 
شهر اصفهان در اغتشاشــات اخیر را به رئیس جمهور 

اعالم مى کنیم. 
به نوشــته این خبرگزارى، شــهردار گفته است: براى 
هر اتوبوس ســوخته یک میلیارد و 700 میلیون تومان 
باید هزینــه پرداخت کنیــم، این هزینه هــا متعلق به 
مردم است و آســیب آن به مردم وارد مى شود. شهردار 
با اشــاره به خســارت هاى وارده به پنج ایستگاه مترو 
گفت: سیستم هاى ایستگاه هاى شهید علیخانى و چهار 
ایستگاه دیگر آسیب دید و جبران آن زمانبر خواهد بود. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه تعمیر ایستگاه هاى مترو را 
با سرعت در دستور کار داریم، اضافه کرد: در نهایت تا پنج 
شنبه هفته آینده همه ایستگاه هاى خط یک مترو در مدار 

خدمت رسانى قرار  مى گیرد.
نوروزى با بیان اینکه اتوبوس ها در بسیارى از خطوط با 
خطر جدى مواجه شدند، گفت: صد اتوبوس آسیب دیده 
که از این تعداد 28 اتوبوس در آتش ســوخته است، در 
مجموع 10 درصد اتوبوس هاى شهرى اصفهان آسیب 
دید. وى با بیان اینکه ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان در این حوادث بسیار آسیب 
دید، اضافه کــرد: 50 نفر نیروى آتش نشــان ما در این 

حوادث آسیب دیدند.

شــهردار اصفهان با بیان اینکــه کل مجموعه خدمات 
شــهرى در این ایام با خلل بزرگى مواجه شد، افزود: در 
این ایام در همه مناطق از ورود اغتشاشگران به مناطق 
شهردارى و سازمان ها جلوگیرى کردیم. وى با بیان اینکه 
از ورود اغتشاشگران به پروژه هاى عمرانى و به سرقت 
بردن اموال شــهردارى نیز در حد توان خود جلوگیرى 
کردیم، اضافه کرد: براى جبران خســارات، استفاده از 
بیمه را در دســتور کار قرار دادیم. وى به تشکیل کمیته 
بررسى خسارات در شهردارى اصفهان اشاره کرد و گفت: 

در مجموع ارزیابى ها 302 میلیارد و 750 میلیون تومان 
خسارت به شــهر اصفهان وارد شــده و قرار است طرح 
شکایتى از طریق بخش حقوقى شهردارى اصفهان براى 

خسارت هاى وارده صورت گیرد.
وى با بیان اینکه پروژه آفتاب نه توسط معترضان بلکه 
توسط برخى عوامل خارجى مورد دســتبرد قرار گرفته 
بود، اضافه کرد: مجموعه نصف جهان نیز در این زمینه 
آســیب هاى زیادى دیده و امیدواریم با کمک اعضاى 
شوراى شهر خســارت وارد شــده را بتوان جبران کرد. 

نوروزى با بیان اینکه چراغ هــاى راهنمایى و رانندگى 
400 تقاطع دچار آســیب و 90 چراغ راهنما نابود شــده 
اســت، ادامه داد: همچنین 20 دوربین ثبت تخلفات نیز 
از بین رفته که جبران این خســارات بسیار زمانبر است، 
البته 80 درصد از چراغ هاى راهنماى سطح شهر اصالح 

شده است.

جزئیات الیحه ارائه شده به شورا
با توجه به خسارات وارد شده به اموال شهردارى و لزوم 
بازسازى آن در سریع ترین زمان، شهردارى اصفهان با 
ارســال الیحه اى دو فوریتى به یکصد و سومین جلسه 
علنى شوراى شهر خواســتار تأمین منابع مالى آن شد. 
به گزارش «ایمنا»، در متن این الیحه 16 میلیارد تومان 
براى جبران خسارات ذکر شــده بود که باید از سه منبع 
تأ مین مى شد؛ پنج میلیارد تومان از محل بودجه مصوب 
زیرساخت هاى فضاى سبز، سه میلیارد تومان از عوارض 
مترو و هشــت میلیارد تومان نیز از حساب اختصاصى 

تأمین پارکینگ براى جبران خسارات مطرح شد.
معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان در خصوص 
نحوه هزینه ایــن الیحه گفت: این مبلــغ براى جبران 
خسارات زیرساخت هاى ترافیکى مانند چراغ راهنمایى و 
دوربین هاى کنترل ترافیک هزینه خواهد شد که مجموع 
خسارات در این بخش، 23 میلیارد تومان تخمین زده شده 
است. مرتضى طهرانى افزود: عالوه بر مواردى که گفته 
شد، زیرساخت هاى سازمان فاوا مانند فیبرهاى نورى نیز 
در برخى مکان ها ازبین رفته است که باید شش میلیارد 
تومان نیز صرف جبران خسارات آن شود. وى با اشاره به 
اینکه در کنار دیگر هزینه ها فقــط 20 میلیارد تومان به 
مترو خسارت وارد شده، تصریح کرد: امیدوار هستیم این 
خسارات از سوى دولت جبران شود اما اگر نشد مجبوریم 
خودمان هزینه جبران خســارات را از محل هاى دیگر 

تأمین کنیم.
اعضاى شوراى شهر با این چند پیش شرط الیحه را به 

اتفاق آراء به تصویب رساندند.

شهردار اصفهان دیروز در جلسه شوراى شهر گزارش مفصلى درباره چگونگى جبران خسارات اغتشاشات اخیر ارائه داد

استاندار بـه رئیس جمهور نامه مى نویسـد
مانى مهدوى

سهیل سنایى

اقدامات ویژه  براى مقابله با تبعات وارونگى دما در اصفهان آغاز شد

احتمال تعطیل شدن مدارس به دلیل آلودگى هوا

مدیرعامل جدید ســازمان آرامستان هاى شهردارى 
اصفهان گفــت: ســاالنه 60 متوفى در آرامســتان 
ارامنه دفن مى شــوند که بر اساس برآوردهاى انجام 
شده این آرامستان تا صد سال آینده گنجایش تدفین 

دارد.
احمدرضا مرادى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه در 
حال حاضر فضاى موجود آرامســتان ارامنه اصفهان 
30 هکتار اســت و تعدادى از شــهداى ارامنه نیز در 

آن آرام گرفته انــد، افــزود: با توجه بــه فضاى آزاد 
موجود در این آرامســتان، تا صد سال آینده مى تواند 

جوابگوى دفن اموات آنان باشد.
وى ادامه داد: آرامستان ارامنه حدود 500 سال قدمت 
دارد و یک محل براى بازدید گردشــگران به شمار 

مى رود.
مرادى اظهار کــرد: ورود به آرامســتان ارامنه براى 
همگان آزاد نیست، از این رو نگهدارى این آرامستان 

بر عهده ارامنه است، البته شهردارى براى نگهدارى 
فضاى ســبز و امور خدماتى همکارى الزم را انجام 

مى دهد.  
وى با بیــان اینکه آرامســتان باغ رضــوان متکفل 
43 آرامســتان در شــهر اســت، افزود: از این تعداد

به غیر از آرامســتان بــاغ رضوان در 18 آرامســتان 
محلى و 11 امامزاده و بقاع متبرکه دفن اموات انجام

مى شود.

آرامستان ارامنه تا 100 سال آینده گنجایش دارد
امضاى تفاهمنامه بین دانشگاه  نجف آباد و فنى و حرفه اى

رئیس کل دادگســترى اســتان  اصفهان از محکومیت 
متهم توزیع کننده برنج غیربهداشتى در اصفهان خبر داد.  
محمدرضا حبیبى در جمع خبرنگاران در خصوص متهم 
پرونده نگهدارى و توزیع کننده برنج  غیربهداشتى، اظهار 
کرد: متهم پرونده نگهدارى و توزیــع کننده برنج غیر 
بهداشتى که بیش از 5 ُتن برنج غیربهداشتى را در انبارى 
نگهدارى و مقادیرى از آن را توزیع کرده بود با رأى قطعى 
شعبه ویژه رسیدگى به جرایم اقتصادى استان به تحمل 

پنج سال حبس تعزیرى محکوم شد.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: بر اساس این 
حکم مقرر شد برنج  کشف شده نیز که قابل مصرف در 
صنعت تولید الکل است به یک شرکت الکل سازى منتقل 
شود. وى افزود: آن مقدار برنجى که توزیع شده بود نیز 

قبل از عرضه به مصرف کننده ضبط شد.
به گزارش «صاحب نیوز»، جلسه این دادگاه که نهمین 
دادگاه اخاللگران نظام اقتصادى کشور در اصفهان بود، 
22 آبان شعبه ویژه رسیدگى به جرایم اقتصادى اصفهان 

برگزار شد.

سنگفرش مرحله دوم چهارباغ عباسی در ضلع شرقی این 
محور گردشگرى حدفاصل خیابان شیخ بهایی تا خیابان 

آمادگاه تکمیل شد. 
مدیر منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت: پیاده راه سازي و 
سنگفرش ضلع شرقی خیابان چهارباغ عباسی حدفاصل 
میدان امام حسین(ع) تا خیابان شیخ بهایی تکمیل شده 
و هم اکنون شهروندان می توانند از این محور به عنوان 

پیاده راه استفاده کنند. 
حسن کارگر افزود: مرحله ســوم این محور گردشگرى 
در ضلع غربی حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان 
شــیخ بهایی و مرحله چهارم از خیابان شــیخ بهایی تا 
خیابان آمادگاه به ترتیب اجرایی می شــود.  وى گفت: 
پس از تکمیل سنگ فرش این محور، سنگفرش میدان 
امام خمینی(ره) در دســتور کار قرار مى گیرد تا خیابان 

چهارباغ عباسی به خیابان ســپه و سپس به میدان امام 
(ره) متصل شود.

حســن کارگر افزود: با اجراي طرح سنگفرش چهارباغ، 
حوض ها و آبنماهاي قدیمی این خیابان ساخته و محور 
گردشگري چهارباغ عباســی به شکل قدیمی خود احیا 

می شود.

5 سال حبس براى متهم توزیع کننده برنج غیربهداشتى 

سنگفرش چهارباغ ادامه مى یابد
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انتشــار آلبوم «بى نام» محســن چاوشى که 
قرار بود فردا  منتشر شود به تأخیر افتاد.

یک اکانت هوادارى محسن چاوشى در توییتى 
از تعویق انتشار آلبوم جدید این خواننده خبر داد و 
نوشت: «با توجه به شرایط موجود، تاریخ انتشار 
تیزر و آلبوم "بى نام" بــه زمان دیگرى موکول 
خواهد شد.» در پى این توییت، هادى حسینى، 
تهیه کننده این آلبوم هم این موضوع را تأیید کرد 
و از انتشار آلبوم در زمان دیگرى که بعداً اعالم 

خواهد شد، خبر داد.
«بى نام» تازه ترین آلبوم محسن چاوشى است 
که مدت زیادى با نام «قمارباز» در صف دریافت 
مجوز از دفتر شعر و ترانه وزارت ارشاد مانده بود 
و در نهایت با تغییر نامش به «بى نام» مجوز آن 

صادر شد و قرار بود پنجم آذر منتشر شود.

شنیده مى شود داریوش مهرجویى فرم حضور در جشــنواره فیلم فجر را پر نکرده است. با پایان مهلت ثبت آثار 
در جشــنواره فیلم فجر هیچ خبرى از نام داریوش مهرجویى و فیلمش «المینور» در میان متقاضیان حضور در 
جشنواره نیست و به نظر مى رسد درمیشیان تهیه کننده این فیلم فرم حضور در جشنواره را پر نکرده تا احتماًال فیلم 
مهرجویى اولین غایب بزرگ جشنواره باشد. اینجا چند سئوال پیش مى آید: مهرجویى خودش خواسته نباشد؟ از 
مهرجویى خواسته اند که نباشد؟ مهرجویى از حواشى دورى کرده است؟ ممکن است به زودى او با «المینور» به 

جشنواره اضافه شود ؟ ماجراى وام فارابى و...
 فیلم تازه داریوش مهرجویى درباره موسیقى اســت و اولین تصویر فیلم  با پردیس احمدیه را در حال سنتور زدن 

منتشر شد.

سریال «باغ گیالس» با بازى مهران مدیرى و عبدالرضا 
اکبرى در پخش مجدد به شبکه آى فیلم رسید.

«باغ گیالس» به کارگردانى مجید بهشــتى سال 72 
مقابل دوربین رفت و سال 73 از شبکه یک سیما پخش 
شد. این سریال نوستالژیک در بخش مجدد به شبکه آى 
فیلم رسید و از 7 آذر روى آنتن شبکه آى فیلم مى رود و 
مخاطبان تلویزیون بعد از سال ها باز هم با تماشاى این 

سریال خاطراتشان زنده مى شود.
«باغ گیالس» یکى از سریال هاى پربیننده تلویزیون در 
سال 73 بود و بازى مهران مدیرى در این سریال مورد 
توجه بســیارى از مردم قرار گرفت و تجربه اى متفاوت 
براى آقاى بازیگر بود که تا پیش از آن با نقش هاى طنز 

شناخته مى شد.
سریال «باغ گیالس» داســتان یک باغ است که بعد از 

فوت پدر به دو فرزندش «امیر» و «محســن» به ارث 
رسیده است اما اختالف نظر بین برادران که یکى خواهان 
حفظ میراث پدرى و دیگرى خواهان ســاخت و ساز در 
ملک پدرى است باعث ماجراهایى مى شود که بهتر است 

به تماشاى آن در شبکه آى فیلم بنشینید.
بازیگرانى چون جمشید مشــایخى، فخرى خوروش ، 
اســماعیل داورفر، نیکو خردمند، مهران مدیرى، دانیال 
حکیمى ، عبدالرضا اکبــرى، محبوبه مقبلى، پوراندخت 
مهیمن، بیوك میرزایى، مهــرى ودادیان، جلیل فرجاد، 
فریبا متخصص، محمد سادات ابهرى و سودابه مرادیان 

در سریال «باغ گیالس»  به ایفاى نقش مى پردازند.
فیلم سینمایى «سرخ پوست» به نقل از تهیه کننده این اثر سینمایى به زودى وارد شبکه نمایش 
خانگى مى شود. «سرخ پوست» عالوه بر درخشش در ســى و هفتمین جشنواره فیلم فجر، در 
بیست و یکمین جشن خانه سینما نیز با نامزدى در 9 رشته، توانست تندیس شایستگى بهترین 
فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین فیلمبــردارى و بهترین جلوه هاى ویژه بصرى را به 

خود اختصاص دهد.
مجید مطلبى تهیه کننده «سرخ پوســت» درباره توزیع نســخه قانونى این فیلم گفت: شرکت 
«تصویرگستر پاسارگاد» شرکت پخش این فیلم اســت و به زودى نسخه قانونى فیلم در اختیار 
مخاطبان قرار خواهد گرفت. او در پاســخ به این پرسش که آیا در نسخه قانونى، آلبوم عکس یا 
پشت صحنه اى از فیلم نیز  انتشار خواهد یافت یا خیر، توضیح داد: متریال و مواد تبلیغاتى را ما در 
اختیار شرکت پخش گذاشته ایم، اما اینکه آیا در نسخه فیزیکى فیلم استفاده شود یا براى انتشار 

در وى او دى ها استفاده کنند اطالعى ندارم. 
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، ستاره پسیانى، آتیال پســیانى، مانى حقیقى و حبیب رضایى در 
«سرخ پوست» به ایفاى نقش پرداخته اند. مدتى قبل نیما جاویدى، کارگردان فیلم در یادداشتى 
که در اختیار رسانه ها گذاشت، به انتشار نسخه غیرقانونى این فیلم در فضاى مجازى  معترض شد 

و از انتشار زود هنگام نسخه خانگى فیلم خبر داد.

سریال «چارخونه»
اولین ســریال ســروش صحــت در تلویزیون، ســریال 
«چارخونه» در ســال 86 بود که به عنــوان اولین تجربه 
کارگردانى سروش صحت روى آنتن شبکه 3 سیما رفت. 
سریال «چارخونه» داســتان یک زوج میانسال است که با 
دو دختر و دامادشــان در یک آپارتمان زندگى مى کنند و با 
ورود یک شخصیت جدید ماجراهاى تازه اى برایشان رقم 

مى خورد که داستان کمدى این سریال را شکل مى دهد.
حمید لوالیى، مریم امیرجاللى، ســید جواد رضویان، رضا 
شــفیعى جم، فالمک جنیدى، بهنوش بختیارى، اردالن 
شجاع کاوه، سحر ولدبیگى، محمد شــیرى، وحید مهین 

دوست و... در سریال «چارخونه» ایفاى نقش کرده اند.

سریال «ساختمان پزشکان»
سریال «ساختمان پزشــکان» یکى دیگر از سریال هاى 
سروش صحت بود که ســال 90 روى آنتن شبکه 3 سیما 
رفت. مخاطبان تلویزیون محال است که «خانم شیرزاد» 
قصه «ساختمان پزشکان» را با بازى موفق شقایق دهقان 
به یاد نداشته باشند. «ســاختمان پزشکان» همانگونه که 
از نامش پیداســت درباره پزشکان یک ســاختمان است 
که ماجراهاى جالب این سریال حســابى به دل مخاطب 
نشست و با وجود بارها و بارها پخش باز هم مورد استقبال 

واقع مى شود.
بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه، شقایق دهقان، هومن برق 
نورد، فرناز رهنما، مونا فرجاد، پروین قائم مقامى، نعیمه نظام 
دوست، رضا کریمى، اصغر حیدرى، مجید شهریارى، مهدى 
محمدزاده، مرجان ســپهرى، هوشنگ حریرچیان، محمد 
شیرى، امید روحانى و... در این سریال ایفاى نقش کرده اند.

سریال «پژمان»
سریال «پژمان» یکى دیگر از سریال هاى سروش صحت 
است که اواخر سال 91 از شبکه 3 سیما پخش شد و مورد 
اســتقبال عده زیادى از مخاطبان تلویزیــون قرار گرفت. 
سریال «پژمان» داستان پژمان جمشیدى بازیکن فوتبال 
اســت که در حال حاضر تیم ندارد و بــراى پیدا کردن تیم 
کارهایى را انجام مى دهد که داســتان این سریال را شکل 

مى دهد.

پژمان جمشیدى، ســام درخشــانى، بهاره رهنما، شقایق 
دهقان، هوشنگ حریرچیان، بیژن بنفشــه خواه، اردشیر 
کاظمى، رضا کریمى، ویدا جوان، غالمحسین لطفى، حسین 

سلیمانى و اصغر حیدرى بازیگران این سریال هستند.

سریال «شمعدونى»
«شــمعدونى» یکى دیگر از ســریال هایى اســت که به 
نویسندگى و کارگردانى سروش صحت سال 94 از شبکه 3 
سیما پخش شد و توانست نظرات مثبتى از سوى مخاطبان 

جلب کند.
در خالصه داستان «شمعدونى» آمده است: «هوشنگ» و 
برادر زنش «عطا» عالقه زیادى به مهمانى هاى خانوادگى 
دارند ولــى این مهمانى هــا هیچوقت بى ماجــرا برگزار 
نمى شود. «سارا» دختر «هوشــنگ» و «زهره» پزشک 
عمومى اســت که در امتحان تخصصى پزشکى شرکت 
کرده اســت. این بهترین فرصت براى «هوشنگ» است
 تا به این بهانه دوبــاره همه افراد فامیــل را دور هم جمع 

کند و....
حســن معجونى، آتنه فقیه نصیرى، محمــد نادرى، نگار 
عابدى، محمدرضا داودنژاد، محســن قاضى مرادى، رؤیا 
میرعلمى،  ویدا جوان، رضا کریمى، قدرت ا... ایزدى، امیر 
کاظمى و عرفان برزین در ســریال «شمعدونى» به ایفاى 

نقش مى پردازند.

سریال «لیسانسه ها»
ســریال «لیسانســه ها» یکى از موفق ترین سریال هاى 
کارنامه هنرى سروش صحت است که در سه فصل ساخته 
شــد و اولین فصل آن دى ماه ســال 95 روى آنتن رفت و 
استقبال از این سریال موجب ساخت فصل دوم شد و فصل 
دوم این سریال آذرماه ســال 96 پخش شد. سومین فصل 
سریال «لیسانسه ها» با تغییر عنوان به «فوق لیسانسه» ها 

رسید و پخش آن از 17 آبان ماه آغاز شد.
هوتن شکیبا با نقش «حبیب»، امیرحسین رستمى با نقش 
«مسعود» و امیر کاظمى در نقش «مازیار» سه شخصیت 
اصلى سه فصل سریال «لیسانسه ها» را تشکیل مى دهند 
که داستان این سریال براساس ماجراهاى این سه شخصیت 

رقم مى خورد.

به بهانه پخش سریال «فوق لیسانسه ها»

پربیننده ترین هاى پربیننده ترین هاى 
سروش صحت راسروش صحت را

 بشناسید بشناسید

ســروش صحت یکــى از 
بازیگران و کارگردان هاى 
سرشناس سینما و تلویزیون 
اســت که بــا «جنگ 77» 
مهران مدیرى پا به عرصه 
هنــر گذاشــت و در ایــن 
مجموعه عــالوه بر بازیگر 
به عنوان نویسنده هم حضور 
داشت. این بازیگر، نویسنده 
و کارگردان کشــورمان این 
شــب ها با پخش ســریال 
«فوق لیسانسه ها» مهمان 
خانه هاى مخاطبان اســت 
و به همین بهانــه مرورى 
بر چنــد ســریال پربیننده 
این کارگردان کشــورمان 
داشــته ایــم کــه توصیه

 مى کنیم تا پایان این مطلب 
همراه ما باشید.

مهران مدیرى؛
 26 سال قبل

ست. با پایان مهلت ثبت آثار 
 در میان متقاضیانحضور در 
اره را پر نکرده تا احتماًال فیلم 
یى خودش خواسته نباشد؟ از 
ت به زودى او با «المینور» به 

حمدیه را در حال سنتور زدن 

تصمیم جنجالى داریوش مهرجویى

انتشار آلبوم چاوشى
 باز هم به تعویق افتاد

بازگشت دوباره «هریســون فورد» 
«هریسون فورد»، بازیگر باســابقه و قدیمى سینماى هالیوود با فیلم ســینمایى «آواى وحش» به 

کارگردانى «کریس سندرز» حضور دوباره اى در چرخه اکران سینماهاى جهان خواهد داشت.
مردم فورد را بیشتر با نقش «هان ســولو» در فیلم «جنگ ستارگان» مى شناسند. در عین حال نقش 
دکتر «ایندیانا جونز»، باستان شناس و ماجراجوى سرى فیلم هاى «ایندیانا جونز» هم بسیار بر شهرت 
او افزوده است. فورد بیش از هر چیز بخاطر فیلم هاى اکشن خود معروف است. پس از چهار دهه کار در 

عرصه هنر او نقش و شخصیت هاى متفاوتى را ایفا کرده است.
سال هاى دهه 80 موفقیتى باور نکردنى را براى فورد به همراه داشتند. ابتدا او نقش «هان سولو» را بازى 
کرد. سپس در فیلم «امپراتور سرنگون مى شود»، در نقش «دارت ویدر» بازى کرد و پس از آن نوبت 

به اوج موفقیتش در فیلم «مهاجمان صندوقچه گم شــده» رسید. نویسنده این فیلم «جرج لوکاس» 
و کارگردان آن «استیون اسپیلبرگ بود». فیلمى کامًال کالســیک با داستانى بسیار سرگرم کننده از 

جاسوسان، جویندگان گنج و نازى هاى بد ذات. در این فیلم فورد براى اولین بار «ایندیانا جونز» شد. 
عالوه بر هریسون فورد، «دن استیونز»، «عمر سى»، «کارن گیالن» و «کارا گى» از دیگر بازیگرانى 
هستند که در فیلم سینمایى «آواى وحش» به ایفاى نقش خواهند پرداخت. کریس سندرز،  کارگردان 
فیلم «آواى وحش» از سال 1984 میالدى تاکنون مشغول فعالیت بوده است. از فیلم هایى که وى در آن 
نقش داشته است، مى توان به «لیلو» و «استیچ» اشاره کرد. «مایکل گرین» نگارش این فیلم سینمایى 

را بر پایه «آواى وحش» اثر «جک لندن» بر عهده داشته است.

که نمایش 
م فجر، در 
ى بهترین 
صرى را به 

ت: شرکت 
 در اختیار

 عکس یا 
ى را ما در 
ى انتشار 

رضایى در
 یادداشتى 
ترض شد 

ر متفاوت بهنام بانى
حضو

بهنام بانى همزمان با پیگیرى تولید قطعات آلبوم جدیدش در چهار  در بازار موسیقى با یک آلبوم
شهر بروجرد، الیگودرز، بوشهر و تهران روى صحنه خواهد رفت. 

اما خبر مهم درباره بهنام بانى تولید و انتشــار اولین آلبوم او اســت. 
مجموعه اى که هنوز جزئیات دقیقى درباره زمان انتشار و محتواى 
دقیقش منتشر نشده اما تا االن همانند روال کارهاى گذشته بهنام بانى 
حضور حامد برادران به عنوان تنظیم کننده و مدیر هنرى در آلبوم او 
قطعى است. همچنین شنیده مى شود که کارن موسوى هم به عنوان 
ترانه ســرا در این آلبوم حضور دارد. اولین همکارى موسوى با بهنام 
بانى و حامد برادران در قطعه «این عشقه» بود که چندى پیش منتشر 
شد. بانى در تیزر قطعه «این عشقه»  که چندى پیش منتشر شده بود 

از این اثر با عنوان اولین آهنگ آلبومش یاد کرده بود. 
بهنام بانى در شرایطى تصمیم به تولید و انتشار آلبوم گرفته که طى 
سه سال اخیر فقط با تک آهنگ هایى که با تنظیم و مدیریت هنرى 
حامد برادران تولید مى شدند توانسته نامش را میان مخاطبان مطرح 
کند. از زمان آغاز کنسرت هایش هم همیشه بهنام بانى در رتبه هاى 
باالى جدول پرفروش ها قرار داشته اســت و باید دید آلبوم او به چه 
صورت منتشر مى شــود و چه بازخوردهایى خواهد داشت. چرا که 
همیشه آلبوم بیشتر از تک آهنگ در معرض نقد و بررسى مخاطبان 

و منتقدان قرار دارد.

«سرخ پوست»
 به شبکه نمایش خانگى مى رود
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«گاتزتا دلواسپرت» از نشریات معتبر اروپا درباره سرمربى 
استقالل مى نویسد: ماجراجویى استراماچونى در ایران هر 
چه جلوتر مى رود، با تیره و روشن هاى سورئال بیشترى 
مواجه مى شود؛ شــرایط پیرامون استقالل که سرمربى 
اسبق اینتر و اودینزه تابستان سال گذشته قراردادى دو 
ساله با آنها امضا کرده همچنان پرتنش است. استقالل 
که به همراه پرسپولیس تنها تیم هاى دولتى ایران هستند 
به دنبال افزایش قیمت بنزین در این کشور، همچنان با 
مشکالت مالى دســت و پنجه نرم مى کنند و ماه هاست 
حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ موضوعى که در نشست 
مطبوعاتــى پرحرارتى که از آن، زمزمه اســتعفاى مرد 
ایتالیایى به گوش مى رســید، هم از سوى استرا و هم از 
ســوى وریا غفورى، کاپیتان آبى ها مطرح و به شدت به 

آن پرداخته شد.
آبى ها پس از آغاز خجالت آور فصل که با دو شکست 

و سه تساوى همراه بود، پنج دیدار اخیر خود را در 
فصل جدید لیگ برتر ایران با برترى هاى پر گل 
پشت سر گذاشته اند؛ تا اینجاى کار استرا جایزه 
بهترین سرمربى ماه آسیا را تصاحب کرده است؛ 
آنها به رده چهارم صعود کرده اند و با شهرخودرو 
صدرنشین 5 امتیاز فاصله دارند. پیروزى 4 بر 2 

خارج از خانه مقابــل تراکتور خصوصى و متمول 
هم که خامه روى کیک روزهاى خوب اســتقالل 

بود. براى توضیح عـــمق ثروت بـــاشگاه 
تبـریزى، کـافـى است بدانیم که 

آنان همان تیمى هستند که 
قصد داشــتند امانوئل 

آدبایور مشــهور را 
بخرند.

بنابراین اســترا 
لحظــه  هــر 
بیشتر و بیشتر 

به بُت هواداران تبدیل مى شود و نه تنها به این دلیل که 
او یازدهمین ســرمربى جوان جهان است بلکه بخاطر 
سیســتم 3 – 4 – 3 هجومى که در آن از مهدى قائدى 
(نمونه کوچک پاپو گومز؛ کسى که توسط استرا به بازى 
گرفته شده و مورد توجه باشگاه هاى انگلیسى قرار گرفته 
است) اســتفاده و به همراه (فرشید) اســماعیلى و شیخ 
دیاباته مثلث خط هجومى کاسانو – میلیتو – پاالسیو را 
در روزهاى شیرین نراتزورى تداعى مى کند؛ مثلثى که در 
سال 2013 براى نخستین بار به همراه استرا خاك تورین 

را به توبره کشید.
استقالل دوشنبه (امروز) ادامه فصل را با سفر به مازندران 
و تقابل با نســاجى پیگیرى مى کند اما واضح است که 
معجزه همیشه ماندنى نیست به ویژه با توجه به اینکه تیم 
همچنان به حال خود رها شده 
است. عالوه بر مشکالت 
دســتمزد و حقوق که 
موجــب اعتصــاب دو 
روزه بازیکنان استقالل 
شد، گاهى اوقات کمپ 
تمرینــى براى دوش 
گرفتن بازیکنان آب 
نــدارد. در مجموع، 
شرایط همچنان پرتنش 
است؛ تنشــى که به نظر 
با هــدف اعمال فشــار 
بیشتر روى امیرحسین 
فتحى رئیس باشگاه 
به منظور اســتعفا و 
حضور على فتح ا... 
 زاده بــه جاى وى 

باال گرفته است.

استراماچونى،
 ُبت هواداران قهرمان سابق آسیا

قلعه نویى: هرگز به تمرین پرسپولیس نرفتم
«ورزش سه» با امیرقلعه نویى که در اصفهان حضور 
دارد و تیمش را آماده دیدار جام حذفى برابر پیکان 
مى کند، به مناسبت ورود به 56 سالگى هم صحبت 
شده و با او در مورد مســائل زیادى از جمله خاطره 
گویى پر سروصداى مرتضى فنونى زاده هم گفتگو 

کرده است. 
صبح روز شنبه دوم آذر ماه  مرتضى فنونى زاده، بازیکن 
سابق فوتبال ایران در برنامه «سالم صبح بخیر» گفت 
که من امیرقلعه نویى را به تمرین پرسپولیس بردم ولى 
آقاى پروین گفت او را نمى خواهــد. قلعه نویى با رد 
این ادعا توضیح داد: «کاش این را از خود على آقا هم 
مى پرســیدید. من با ســه برادر خانواده فنونى زاده 
همبازى بودم. خدا بیامرزد محســن را؛ با محســن، 
مرتضى و مهدى همبازى بوده ام. من با مرتضى در 
شاهین همبازى بودم. با مهدى در استقالل و با محسن 
در راه آهن. به هر حال اینها بچه محل هاى من هستند 
و با هم در ارتباطیم. از آنجایى هم که بچه هاى نازى 
آباد خیلى بامعرفت هستند؛ من به او زنگ زدم و خودش 
فهمید اشتباه کرده است. چون مرتضى یک بار دیگر 
هم یک داستانى را تعریف مى کرد که اشتباه بود. مثًال 
مهدى و خودش را اشتباه گرفته بود (باخنده). مرتضى 
(فنونى زاده) تمرینش دیر شده بود و گفت على آقا االن 
ناراحت مى شود (باخنده). حاال رانندگى ما هم آن زمان 

خوب نبود ولى هر طور شده مرتضى را رساندم. البته 
زمین فوتبال نبود و تپه هاى داودیه بود. خودم حتى 
پیاده هم نشــدم و رفتم باشگاه شاهین. من ایشان را 
رساندم که على آقا سرش غرغر نکند، نزدیک بود دو 
سه مرتبه هم تصادف کنیم. اما به هر حال معرفت به 
خرج دادیم و نازى آباد بازى درآوردم و رساندمش ولى 
اصًال پیاده هم نشدم. چون اصًال داودیه تپه است. به او 
که زنگ زدم، خودش قبول کرد. به هر حال آقا مرتضى 
است دیگر. همین که مى آید به تلویزیون و همه را شاد 

مى کند، خوب است.»
قلعه نویى درباره عالقه اش به استقالل توضیح داد: 
بحث عالقه من نیست. اصًال على آقا (پروین) دوست 
داشت بیایم پرسپولیس ولى من از زمان جکیش، تاج 
سابق را دوست داشتم. بعد هم با آقاى پورحیدرى که 
امیدوارم خدا بیامرزدش نشســتیم و در دفترش که 
خیابان سهروردى بود، صحبت کردیم. ایشان چک 
خودش را به من داد. بعد هم پرسپولیسى ها سراغ من 
آمدند که گفتم دوست دارم در استقالل بازى کنم. 
از انتخابم هم خوشحالم؛ هر چند همه دوست دارند 
که در تیم هاى بزرگى مثل استقالل، پرسپولیس، 
سپاهان، تراکتور و چند تیم دیگر بازى کنند ولى من 
اگر 50 بار دیگر هم این اتفاق بیافتد باز استقالل را 
انتخاب مى کنم چون از زمان جکیش استقالل را 

دوست داشتم. با این حال پوشیدن 
پیراهن تمامى این تیم ها افتخار است و 

فقط درصدش فرق دارد.»
قلعه نویى در ادامه درباره عالقه فنونى زاده براى 

اغراق در خاطرات بیان کرد: «خوب است دیگر حاال 
خاطرات مى گویند و مردم را شــاد مى کنند ولى 
اینطور گفتن که پس و پیش بگویى درست نیست. 
حاال ما یک معرفت نازى آبادى بــه خرج دادیم و 
خودم هم دیر به تمرین شاهین رسیدم. من کاپیتان 
شاهین بودم و از آنجا لژیونر شدم. فکر مى کنم در 
ایران لژیونرى نداریم که دوگانه برده باشد ولى این 
افتخار را من و آقاى قاســمپور داریم که جا دارد از 
ایشــان به عنوان یکى از بهترین فوتبالیست هاى 
تاریخ فوتبال ایران نــام ببریم. خیلى ها بازى آقاى 
قاســمپور را ندیدند ولى اگر بخواهیم پنج بازیکن 
برتر تاریخ فوتبال ایران را نام ببریم، آقاى قاسمپور 
مى تواند یکى از آنها باشــد. من و آقاى قاسمپور 

دوگانه بردیم و بعد ویزا گرفتم و مى خواســتم به 
اروپا بروم که مادر خدا بیامرزم نگذاشــت. بعد هم 
چون به استقالل عالقه داشتم با آقاى پورحیدرى 
صحبت کردم و به اســتقالل رفتم. بعد از مدتى با 
آقاى غالمحسین مظلومى کار کردم و دوباره آقاى 

پورحیدرى بازگشت.»

اظهارات خواهر جى لوید ساموئل، بازیکن انگلیسى و سابق 
تیم فوتبال استقالل بار دیگر این پرونده معمایى و عجیب 

را به کانون اخبار بازگرداند.
«جى لوید ســاموئل زنده اســت»! این حرف لسلى آن 
ساموئل، خواهر جى لوید است که بعد از گذشت یکسال 
و شش ماه از انتشار خبر مرگ این بازیکن فوتبال، این 

پرونده را تبدیل به معمایى عجیب کرده است.
سه شنبه 25 اردیبهشت سال گذشته خبر درگذشت 
جى لوید ســاموئل، بازیکن سابق تیم هاى استون 
ویال، بولتون، کاردیف ســیتى و استقالل در اثر یک 
ســانحه تصادف رانندگى منتشر شــد. خبرى که 
خیلى زود و با انتشار حرف هاى هلیا 
سهیمى، همسر ایرانى جى 
لوید تبدیل به یک 
معما شــد: 
«جــى 

لوید ســاموئل زنده اســت».  در آن زمان عنوان شد که 
جى لوید ســاموئل بعــد از اینکه فرزندش را به مدرســه 
مى رساند در جاده چشایر در منچستر، دچار سانحه رانندگى 

شده است.
این خبر که پلیس چشــایر اولین بار در اختیار رسانه هاى 
انگلیسى قرار داد با تقاضاى همســر ایرانى و خانواده جى 
لوید براى آزمایش DNA جســد و ممانعت هاى پلیس 
ابعاد تازه اى پیدا کرد. با وجود پیگیرى هاى هلیا سهیمى، 
همسر ایرانى جى لوید، حاال حرف هاى خواهرش شرایط 
ماجرا را معمایى تر مى کند. لسلى آن در متنى که در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرده همسر انگلیسى جى لوید ساموئل 
را به صحنه سازى و کالهبردارى از بیمه متهم کرده و اعالم 
کرده که از پلیس چشــایر بخاطر اجازه ندادن براى انجام 

تست DNA از جسد شکایت کرده است.
هلیا سهیمى، همسر ایرانى جى لوید ساموئل که از همان 
روزهاى اول مرگ این فوتبالیست را باور نکرده و همواره 
اعالم مى کرد که او زنده است درباره اینکه چرا پلیس اجازه 
تست DNA  را نداده است گفت: «شخصًا براى خود من 
جالب است که پلیس منطقه چشــایر نخواستند که در این 
مدت صداى ما را بشوند. موضوع این است که با توجه به 
اتفاقات و شــواهدى که وجود داشت و تهدیداتى که 
مى شدیم مى دانستیم که جى لوید زنده است و در 

تصادف نبوده است.»
اما آنچه مسئله مرگ یا زنده بودن این بازیکن 
فوتبال را به یک پرونــده معمایى پیچیده 
بدل کرده این اســت که در صورتى که 
جى لوید ســاموئل در آن تصادف نبوده 
است پس کجاست؟ چرا که در صورتى 
که این فرضیه درســت باشد یا او 
گروگان گرفته شده و یا خودش 
در این مسئله دست داشته 

است. هلیا سهیمى در این رابطه گفت: «ما هم از اول واقعًا 
نمى دانستیم و همیشه قطعه هایى از پازل ما کامل نیست. 
کاش مى توانســتیم بفهمیم که خودش این کار را کرده یا 
نه! آخرین پیامى که من از جى لوید گرفتم چهار دقیقه قبل 

از این اتفاق بود.»
بر اساس اعالم همسر ایرانى جى لوید ساموئل قرار است 
روزهاى 26 و27 نوامبر آخرین دادگاه مربوط به این بازیکن 
برگزار شود: «این آخرین دادگاه است و مى خواهند پرونده 
را ببندند. اما اتفاقى که ما مى خواهیم این است که در دادگاه 
فیلمى که در ماشین بوده را نشان بدهند هر چند دادگاه گفته 

است که این کار را نمى کند.» 
او با اشــاره به روزى که این اتفاق رخ داد هم گفت: «من 
وقتى این خبر را شنیدم در فرودگاه مراکش بودم و آن را باور 
کردم اما بعداً با چیزهایى که جى لوید برایم از زندگى اش 
گفته بود پازلى در ذهن من شکل گرفت، ضمن اینکه تا 21 
روز اجازه ندادند ما جسد او را ببینیم. دائم در مقابل اصرار ما 
براى دیدن جسد مى گفتند االن جاى دیگرى است یا...» 
ســهیمى در ارتباط با همسر جى لوید ســاموئل که گفته 
مى شــود در این ماجرا دســت دارد گفت: «من قبًال هم 
پســتى در این ارتباط گذاشــتم؛ این خانم مصرف کننده 
الکل و کوکائین اســت و من فکر مى کنم کســى که در 
روز خاکســپارى قالبى به جاى عزادارى شادى مى کند، 

مى تواند دست به کارهاى دیگر هم بزند.»
او همچنین در این باره که آیا فکر مى کند ساموئل گروگان 
گرفته شــده گفت: «اینکه یکسال و شــش ماه کسى را 
گروگان بگیرند کمى دور از ذهن اســت. این موضوع فکر 
خودم را هم درگیر کــرده و نمى دانم او را بــه زور برده یا 
خودش هم در جریان بوده اســت.» او اضافــه کرد: «با 
اطمینان به شــما مى گویم که DNA جسد با جى لوید 
یکى نیست و اگر اجازه قانونى در این باره صادر شود حقیقت 

روشن خواهد شد.»

ادعاى جدید درباره معمایى که هر روز پیچیده تر مى شود

ساموئل تصادف نکرده؛ زنده است!

سعید آذرى، مدیرعامل ســابق باشگاه ذوب آهن اصفهان 
هنوز پیگیر ماجراى جدایى رضا شــکارى از این باشگاه و 

آراء فیفاست.
از روزى که رأى فیفا در خصوص پرونده حق رشــد رضا 
شکارى منتشر و اعالم شد شکایت باشگاه ذوب آهن در این 
مورد رد شده است، سعید آذرى، مدیرعامل کنونى باشگاه 
فوالد خوزستان و سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان از طریق 
وکیل ایتالیایى خود روى این رأى به کمیته گراند (استیناف) 

اعتراض کرد.
پس از انجام این کار، حاال نامه اى از طریق وکیل آذرى و 
از سوى فیفا به دست او رسیده که در آن گفته شده تا پایان 
هفته جارى یا اوایل هفته آینده رأى نهایى پرونده حق رشد 
شکارى صادر مى شود. همچنین قرار است پس از صدور 
این رأى، فیفا به پرونده فسخ قرارداد یک طرفه شکارى و 

پیوستن او به روبین کازان ورود و آن را بررسى کند تا در 
این مورد هم رأى صادر شود.

نکته جالب اینجاست که فدراسیون فوتبال ایران در همان 
زمان آرائى مبنى بر غیرقانونى بودن فسخ قرارداد یک طرفه 
شکارى با ذوب آهن را صادر کرده بود. حاال با توجه به این 
رأى آذرى به دنبال این است که رأى فیفا را در این خصوص 
بگیرد. در صورت صدور این رأى باشگاه روبین کازان روسیه 
و احتماًال رضا شکارى هم محروم مى شوند. با این شرایط به 
نظر مى رسد سعید آذرى با وجود جدایى از باشگاه ذوب آهن 
هنوز ول کن ماجراى شکارى نیست و مى خواهد مسیرى 
را که خودش آغاز کرده به سرانجام برساند. رضا شکارى 
که در حال حاضر بازیکن تیم تراکتور است در سال 2017 
با فســخ قرارداد یک طرفه خود با ذوب آهن به تیم روبین 

کازان پیوست.

ستاره باتجربه تراکتور که در اردوى تیم ملى فوتبال قبل 
از بازى با عراق دچار مصدومیت شد و اردو را ترك کرد، 

هنوز بهبود پیدا نکرده است.
حاج صفى بعــد از مصدومیتى که برایــش پیش آمد، با 

هماهنگى مسئوالن تراکتور و مصطفى دنیزلى 
براى ســپرى کردن دوران نقاهت به کشور 
ترکیه رفت و با گذشت حدود دو هفته هنوز 

به ایران برنگشته است.
مسئوالن باشگاه تراکتور نیز هنوز درباره 
میزان مصدومیت حــاج صفى اظهارنظر 
نکرده اند اما مشخص است که او در بازى 

جام حذفى مقابل نود ارومیه 

غایب خواهد بود.
با توجه به بازگشــت ملى پوشــان، خارجى ها و سایر 
مصدومان تراکتور به تمرینــات این تیم، در حال حاضر 
تنها دغدغه مصطفى دنیزلى براى بازى هاى آینده تیمش 
مصدومیت حاج صفى است. حاج صفى که نقش 
بسزایى در ترکیب تراکتور دارد، در شرایطى 
که این تیم نیازمند خروج از بحران موجود 
است، مى تواند بسیار به دنیزلى کمک کند. 
از این رو سرمربى تراکتور نظارت دقیقى هم 
بر روند بهبودى ستاره چپ پاى تیمش دارد 
تا او بتواند هرچه سریع تر به ایران برگردد و در 

تمرینات و مسابقات حاضر شود.

نگى مسئوالن تراکتور و مصطفى دنیزلى 
ســپرى کردن دوران نقاهت به کشور 
 رفت و با گذشت حدود دو هفته هنوز 

نبرنگشته است.
الن باشگاه تراکتور نیز هنوز درباره 
 مصدومیت حــاج صفى اظهارنظر

 اند اما مشخص است که او در بازى 
حذفى مقابل نود ارومیه 

مصدومیت حاج صفى است. حاج صفى که
دارد، در شر بسزایى در ترکیب تراکتور
این تیم نیازمند خروج از بحرانم که
است، مى تواند بسیار به دنیزلى کمک
این رو سرمربى تراکتور نظارت دقیق از
بر روند بهبودى ستاره چپ پاى تیمش
تا او بتواند هرچه سریع تر به ایران برگرد

تمرینات و مسابقات حاضر شود.

حاج صفى، تنها دغدغه دنیزلى
براى احیاى تراکتور

کازویوشى میورا، بازیکن 52 ساله تیم یوکوهاما موفق شد با این تیم به جى 
لیگ ژاپن بازگردد!

میورا فوتبالیستى است که از دهه 80 میالدى کار خود را به صورت حرفه اى 
در تیم هاى برزیلى آغاز کرد و همین حاال نیز در سطح اول فوتبال ژاپن بازى 
مى کند. این بازیکن 52 ساله که سابقه یک دهه بازى در تیم ملى را هم دارد، 
این فصل با تیم یوکوهاما در لیگ دسته اول ژاپن حضور داشت و موفق شد 

همراه با دیگر بازیکنان، دیروز جشن صعود به جى لیگ را برگزار کند!
یوکوهاما در پایان هفته چهل و دوم، اهیمه را شکست داد تا با 79 امتیاز در رده 
دوم قرار گیرد و به جى لیگ صعود کند. این اتفاق تاریخى در حالى رقم خورد 
که میورا به عنوان بازیکن تعویضى و با شماره 11 وارد زمین شد و در پیروزى 
مهم تیمش نیز اثرگذار بود. او دیروز مثل همیشه در پست مهاجم نوك به 
میدان رفت. اینکه یک فوتبالیست بیش از 30 سال در پست هاى خط حمله 
حضور یابد و حاال با 52 سال سن کاپیتان یک تیم در راه صعود به لیگ برتر 
باشد، اتفاق عجیب و ویژه اى است که فوتبال ژاپن حاال آن را تجربه کرده 
است. میورا این فصل در بیشتر بازى هاى تیمش نیز به میدان رفت اما باید 

دید تصمیم او براى فصل آینده چه خواهد بود.

آذرى ول کن روبین کازان نیست!

صعود تاریخى فوتبالیست 
چند ماه پس از انتشار شــایعه مهاجرت مزدك 52 ساله به جى لیگ!

میرزایى، روشن است که او به زودى کار خود را با 
یکى از شبکه هاى ماهواره اى آغاز مى کند.

مزدك یکى از صاحبنام ترین گزارشگران فوتبال 
ایران و یکى از کم حاشیه ترین ها بود. گزارشگرى 
که در فضــاى تند هوادارى ایــران هرگز پا را از 
مرزهاى ادب فراتر نگذاشت و در نهایت هیچکس 
به طور مطلق گرایشــى از او بــه تیمى خاص را 

درك نکرد.
ســابقه گزارشــگرى مزدك به اواسط دهه 70 
شمســى برمى گردد و او نزدیک به 25 ســال 
بى وقفه در تلویزیون حضور داشــت. مزدك با 
گزارش هاى داخلى و خارجى و تسلطش به فوتبال 
ایتالیا، زمانى براى نشریاتى مثل «تماشاگران» 
مطلب مى نوشت و دستى نیز در این کار داشت. او  
در یکسال گذشته، کمرنگ تر از قبل به کار ادامه 
مى داد و شاید همین مسئله باعث تصمیم او به 
مهاجرت شد. مهاجرتى که به سبک خود مزدك 

و در سکوت خبرى انجام شد.
میرزایى در چند سال گذشــته به مستندسازى 
روى آورده بود و در عین حال بــه همراه پیمان 
یوســفى تهیه کننده چندین برنامه ورزشى نیز 
بود؛ همچنین هر هفته صداى او در برنامه «نود» 
یک آیتم ثابت براى خوانش سئواالت نظرسنجى 

پیامکــى مى شــنیدیم؛ فعالیت نه 
چندان پررنگــى در پربیننده ترین 
برنامه ورزشى صدا و سیما که البته 
یک بار هم توسط خود مزدك اجرا 

شده است.
در تمامى این ســال ها اینطــور به نظر 

مى آمد که او عامدانه قصد ندارد ستاره یا یک 
چهره پررنگ تلویزیونى باشد، درست یا غلط و 
البته با وجود این بى حاشیگى مطلق، باز هم او 

با وجود خروج از ایران با اتهام خارج کردن آرشیو 
مواجه شد که البته این شایعه به سرعت توسط 
امیر تاجیک، مدیر اسبق شبکه مستند و آرشیو 

صدا و سیما تکذیب شد.
البته نســل تازه اى از گزارشگران تلویزیونى 
در راهند و به مرور جاى قبلــى ها را خواهند 
گرفت اما براى نسلى که حداقل دو دهه پیگیر 
فوتبال اســت صداهایى مثل عادل فردوسى 
پور و مزدك میرزایــى و جواد خیابانى و پیمان 
یوســفى و علیرضا علیفر و... همواره بخشى از 
خاطرات باقى خواهند ماند. صداهایى که چه به 
آنها عالقه داشتیم یا نه راوى لحظات حساس 
فوتبال و بــازى هاى مهم زندگــى ما بودند و 
مهاجرتشــان از ایران خواهى و نخواهى جاى 

افسوس دارد.

مرد نامحسوس تیتر یک مى شود!

 این حال پوشیدن 
نتیمها افتخار است و

ق دارد.»
هدرباره عالقه فنونى زاده براى

تبیان کرد: «خوب است دیگر حاال 
و مردم را شــاد مى کنند ولى  یند
 پس و پیش بگویى درست نیست. 
فتنازى آبادى بــه خرج دادیم و 
تمرینشاهین رسیدم. منکاپیتان

 آنجا لژیونر شدم. فکر مى کنم در 
اریم که دوگانه برده باشد ولى این 
اى قاســمپور داریم که جا دارد از 
نیکى از بهترین فوتبالیست هاى 
ن نــام ببریم. خیلى ها بازى آقاى 
دند ولى اگر بخواهیم پنج بازیکن
 ایران را نام ببریم، آقاى قاسمپور 
 آنها باشــد. من و آقاى قاسمپور 

ویزا گرفتم و مى خواســتم به  عد
ر خدا بیامرزم نگذاشــت. بعد هم 
عالقه داشتم با آقاى پورحیدرى

ه اســتقالل رفتم. بعد از مدتى با 
ن مظلومى کار کردم و دوباره آقاى 

شت.»

ى ور ر چر پس
که این فرضیه درســت باشد یا او 
گروگان گرفته شده و یا خودش 
در این مسئله دست داشته 

ر و و ن ر ر م ش و
Aاطمینان به شــما مى گویم که DNA جسد با جى لوید
یکى نیست و اگر اجازه قانونى در این باره صادر شود حقیقت

روشن خواهد شد.»
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971588 ج/اول له آقاى اصغر نصر آزادانى و علیه 1- آقاى محمد نصر 
آزادانى 2- امیر نصر 3- زیبا آباز مبنى بر فــروش پالك ثبتى 1243 از 3 اصلى بخش 14 
اصفهان در تاریخ 1398/10/1 ســاعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملک به پالك ثبتى شماره فوق 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون 
در تصرف مالکانه خالى از سکنه (طرفین) مى باشــد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى 
ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
از طرف شعبه یکم اجراى احکام حقوقى اصفهان، در خصوص ارزیابى پالك ثبتى 1243 
فرعى از 3 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان، پس از اطالع از قرار کارشناســى صادره ضمن 
مطالعه اسناد ابرازى به راهنمایى و معرفى خواهان ضمن حضور در محل از ملک بازدید و 
معاینه الزم بعمل آمد که به پیوست گزارش کارشناسى تقدیم حضور میگردد. الزم بذکر 
اســت این محل طى گزارش شــماره 143- 97 ح مورخ 1397/11/24 کارشناسى شده 
است. مشخصات سند: سند ابرازى از طرف خواهان شامل سند ملکیتى تک برگ سه دانگ 
مشاع از شش دانگ با شماره پالك ثبتى 1243 فرعى از 3 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان 
با شماره چاپى 4394 الف 95 با شــماره دفتر الکترونیکى 139620302025000152 و 
مساحت عرصه 200/9 مترمربع بنام اصغر نصر آزادانى و شامل یک باب منزل مسکونى به 
آدرس: اصفهان- خیابان آتشگاه- کوچه برلیان- پالك 104- کدپستى 8185775653 
میباشد. حدود پالك و مساحت و مشخصات: شماًال در دو قسمت اول دیواریست به طول 
9/50 به شماره 1280 فرعى دوم دیواریست بطول 0/60 متر به شماره 1244 فرعى، شرقًا 
دیواریست مشترك به طول 19/60 به شماره 1243 فرعى، جنوبًا دیواریست بطول 5/30 
متر به شارع و غربًا دیواریســت بطول 23/40 متر به شارع. بر اساس سند مساحت عرصه 
200/9 مترمربع و اعیانى حدود 95 مترمربع در یک طبقه و یک واحد مســکونى با قدمت 
حدود 55 سال با اسکلت بنایى، سقف چوب و کاه گل، بدنه ترکیب گچ و رنگ، درب ورودى 
اصلى ساختمان و حیاط فلزى، کف ســاختمان موزاییک، سرویسهاى بهداشتى و حمام و 
آشپزخانه سرامیک، کابینت فلزى، پنجره هاى داخلى آهنى تک جداره، سیستم گرمایشى 
بخارى گازى و سیستم سرمایشى کولر آبى، نماى ســاختمان و حیاط آجرى، کف حیاط 
موزاییک و داراى انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن میباشــد. (مکان در زمان بازدید فاقد 
سکونت بود.) الزم به توضیح است بر اساس استعالم از شهردارى منطقه 9 اصفهان که به 
پیوست میباشد حدود نیمى از ملک معرفى شده در طرح تعریض کوچه قرار دارد. 3- ارزیابى: 
با توجه به مشخصات فوق و موقعیت پالك، ابعاد پالك، وضعیت کنونى معامالت ملکى، 
نوع ســاخت و جمیع جهات مؤثر در ارزیابى، قیمت پایه مزایده جهت شش دانگ ملک و 
امتیازات آن بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالى بمیزان 4/500/000/000 ریال 
(چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) معادل چهارصــد و پنجاه میلیون تومان و قیمت پایه 
مزایده جهت سه دانگ مشاع از ششــدانگ و امتیازات  آن بدون در نظر گرفتن تعهدات و 
دیون احتمالى بمیزان 2/250/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) 
معادل دویست و بیســت و پنج میلیون تومان تعیین مى گردد. مطابق استعالم انجام شده 
آقاى اصغر نصر آزادانى سه دانگ مابقى هر کدام یک دانگ مشاع مالک بوده و وفق ماده 
10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى 
به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 643016 مدیر و دادورز اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/185
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971001 ج/11 له خانم فریبا گالب دار و علیه آقاى حمید بخشنده مبنى بر 
مطالبه مبلغ 25 عدد سکه بهار آزادى که در تاریخ 98/7/15 به مبلغ 997/500/000 ریال 
ارزیابى مى گردد بابت اقساط معوقه بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1398/9/30 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 23/195 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به 
پالك ثبتى شــماره 9017 فرعى از 1120 اصلى بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى خانم فاطمه درویش زاده و اکنون در 
تصرف استیجارى آقاى آیتى مى باشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: آدرس: اصفهان- خیابان نواب- مجتمع تارا 4 بازدید کارشناسى به عمل آمد 
که گزارش آن به استحضار مى رسد: ملک یاد شده که یک دفتر کار است با متراژ 49/94 
مترمربع (مطابق سند) و در طبقه دوم یک مجتمع تجارى قرارداد با قدمت حدود 10 سال، 
داراى هال و آشپزخانه و سرویس با سازه بتنى، نما سنگ و آجر، پنجره آلومینیم، کف فضاى 
مشاعى و پله ها سنگ گرانیت و قسمتى چینى، نرده پله فلزى، درب ورودى واحد چوبى، 
کف واحد سرامیک، دیوار و سقف هال پتینه، آشپزخانه قسمتى کاشى و قسمتى مشابه هال 
و کابینت MDF، سرویس کاشى، سرمایش اســپیلت (نصب نیست) و گرمایش پکیج و 
رادیاتور (نصب نیست) و داراى انشعاب برق اختصاصى و آب مشترك و طبقات داراى درب 
سکوریت جداکننده و سیستم آتشنشانى مى باشد. با عنایت به موقعیت محلى، قدمت بناف 
نوع کاربرى و ساز و کار حاکم بر بازار ملک و مسکن، نداشتن آسانسور، تعداد پله زیاد تا واحد 
مربوطه و سائر جهات کارشناسى و با در نظر گرفتن کلیه امکانات و انشعابات، ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیان ملک یاد شــده 3/096/280/000 ریال معادل سیصد و نه میلیون و 
ششصد بیست و هشت هزار تومان ارزیابى و  اعالم مى گردد. در نتیجه مقدار 23/195 حبه 
مشاع به مبلغ 997/500/000 ریال بابت اقساط معوقه ارزیابى مى گردد. م الف: 649180 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/313
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971070 ج/12 له خانم سعیده السادات حســینى علیه 1- احترام یزدانى 
2- سید فضل ا... حسینى دینانى 3- سید محمد پارسا حسینى دینانى مبنى بر مطالبه مبلغ 
80 عدد = سکه و 11 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى گردیده و مبلغ 128/982/742 
ریال بابت ســایر مطالبات حق االجــراى دولتى کــه روز تنظیم آگهى جمعــا به مبلغ 
3/431/882/742 ریال ارزیابى گردیده در تاریخ 98/9/23 شنبه  ساعت 12 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 54/235 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 997 فرعى از 12953 اصلى بخش 5 اصفهان 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى جهاد خانه سازى 
اصفهان که مطابق نامه آن سازمان آپارتمان مذکور به مرحوم سید سجاد حسینى دینانى 
واگذار شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم له مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: نشانى ملک موضوع کارشناسى: اصفهان بزرگراه 
شهید آقابابایى اطشاران مجموعه مســکونى میالد- میالد 1 بلوك A طبقه چهار (سوم 

روى پیلوت) واحد جنوب شرقى (شماره، A 46) اسناد و مدارك: طبق تصویر سند تک برگى 
با شماره چاپى 642840/ج 94 با شــماره دفتر الکتروتسکى 139520302027010382 
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونى به شماره 997 فرعى از دوازده 
هزار و نهصد و پنجاه و سه اصلى قطعه پنجاه و چهار تفکیکى مفروز و مجزا شده از هفتصد 
و هفتاد و سه فرعى از اصلى مذکور بخش پنج اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان به 
مساحت طبق ســند 97/96 مترمربع واقع در طبقه 4 که 2/58 مترمربع آن تراس مسقف 
به انضمام پارکینگ قطعه 55 تفکیکى به مساحت 11/5 مترمربع واقع در زیرزمین یک به 
انضمام انبارى قطعه 8 تفکیکى به مســاحت 52/5 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن به نام جهاد خانه سازى 
استان اصفهان ثبت و سند صادر شده و طبق قرارداد شماره 926/485 مورخ 92/2/25 به 
شهید واال مقام آقاى سید سجاد حسینى دینانى فرزند ســید ابوالفضل واگذار شده است. 
مشــخصات عرصه و اعیان ملک: آپارتمان دوخوابه موردنظر در طبقه چهارم (سوم روى 
البى) بلوك A با اسکلت بتونى سقف تیرچه بلوك قدمت حدود 6 سال و مجهز به آسانسور 
و نماى آجر و سنگ قرار گرفته است پوشش کف واحد در سالن و اتاق هاى خواب سرامیک 
بدنه گچ و رنگ و سقف ها گچ و رنگ و کناف کارى شده بدنه و کف آشپزخانه و سرویس 
هاى بهداشتى کاشى و سرامیک کابینت آشپزخانه MDF درهاى داخلى چوبى و پنجره 
نماى خارجى آلومینیوم گرمایش و ســرمایش مرکزى (فنکوئــل و موتورخانه مرکزى) و 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. نظریه کارشناسى: ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان 
ملک معرفى شده موضوع قرار کارشناسى با مشــخصات مذکور و در نظر گرفتن موقعیت 
جغرافیایى ملک مســاحت قدمت و نوع بنا شرایط منطقه و ســایر عوامل موثر در صورت 
صحت و اصالت اسناد و بدون لحاظ هرگونه بدهى احتمالى ملک به کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون ریال معادل چهارصد و پنجاه و پنج 
میلیون و ششصد هزار تومان ارزیابى مى گردد. مطابق نامه جهاد خانه سازى هرگونه مزایده 
باید پس از پرداخت حقوق مرتهن باشد لذا باید جهت انتقال از طریق شرکت مذکور اقدام و 
تسویه حساب انجام شود. در نتیجه مقدار 54/235 حبه مشاع پالك واگذار شده به مرحوم 
سید سجاد حسینى به مبلغ 3/431/882/742 ریال ارزیابى که مقدار 987 صدم حبه مشاع 
آن بابک حق االجراى دولتى به مبلغ 62/494/747 ریال و مقدار 53/248 ریال آن به مبلغ 
3/369/388/272 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 661437 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /9/107
اخطار اجرایى

شــماره 1461/97 به موجب راى شــماره 1461/97 تاریخ98/2/25 حــوزه 5 امیر آباد 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مسعود 
مختارى 2- محترم فرجى به نشانى 1- نجف آباد پلیس راه سنگبرى سوپر سنگ ك پ 
8516944946- 2- مجهول المکان محکوم اســت به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و  خسارت تاخیردرتادیه از مورخ97/8/30 لغایت و حق الوکاله وکیل و پرداخت  
نیم عشردولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى 
گردد .محکوم له: رضا رحیمى با وکالت خانم سلیمانى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى حد 
فاصل چهار راه اهللا اکبر چهار راه مجاهد جنب آموزشــگاه ابن سینا ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید664552/ م الف-شعبه پنجم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /9/102
 حصروراثت 

راضیه حیدرى داراى شناســنامه شماره 40 به شرح دادخواســت به کالسه 1348/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام 
حیدرى حاجى آبادى بشناسنامه 27 در تاریخ 98/8/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. راضیه حیدرى ش ش 40  ( فرزند ) 
، 2. کاظم موسى عرب نجف آبادى  ش ش 963  (همسر متوفى)، 3. فاطمه حجتى نجف 
آبادى ش ش 23 ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 666741/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 9/103
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حاجیه خانم جوزى دادخواستى به خواســته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده 
ابوالقاسم تاجیج به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 98/1039 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/8 ساعت 10/30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 667251/ م 

الف شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/104
ابالغ رأى

  راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 630/98 دادنامه 
797/98 – 98/9/1 مرجع رسیدگى شــعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: 
حیدر اکبرى نشانى امیر آباد شــهرك آزادگان خوانده: 1- صمد عیدى وندى 2- فاطمه 
قرقچى شالکوهى  نشــانى:  1- امیر آباد خ طالقانى بلوار پرستار مکانیکى اوس صمد  2- 
مجهول المکان، به خواسته: الزام به انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى حیدر اکبرى به طرفیت 
خواندگان 1- صمد عیدى وندى 2- فاطمه قرقچى شالکوهى بخواسته الزام خواندگان در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى اتومبیل سوارى به شماره انتظامى 999/84 
ب 54  به انضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان و مدارك تفریحى من جمله قولنامه ارائه شده فى ما بین خواهان و خوانده ردیف 
اول مورخه 97/12/11 که داللت بر احراز رابطه حقوقى فــى ما بین مى نماید و با عنایت 
به استعالم اداره راهور مورخه 98/7/13 که موید بر مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید و 
نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه اى 
ارائه ننموده اند لذا شورا باستناد و  مواد 220 و 221 قانون مدنى و 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور دریکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
اسناد سند رسمى ماشین فوق الذکر بنام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ  ســیصد و چهل و دو هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در این 
شــورا و ظرف مهلت بیســت روز  قابل تجدیدنظرخواهى در محاکــم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.667262/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف نجف آباد 

شعبه پنجم/ 9/105
ابالغ وقت دادرسى

خواهان اســماعیل ســانحى نجف آبادى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه 
200/000/000 ریال به طرفیت خوانده سعید وطن خواه به شوراى حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 272/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/10/7 ســاعت 08/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 

محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 667753/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 9/106
 مزایده اموال غیر منقول 

در پرونده اجرایى شعبه اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر محکوم 
علیه اقاى حمید کمانى فرزنــد على در پرونده 485/97 در این اجــرا محکوم به پرداخت 
مبلغ 025/000 / 355 ریال درحق محکوم له ها خانم طاهره چاوشــى جزى و مبلغ  250 
/ 17/751 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شــده است و طبق نامه 
971093 مورخ 13/ 9 / 97 اجراى احکام حقوقى دادگســترى شــاهین شهر آقاى حمید 
کمانى محکوم به پرداخت 14 عدد ســکه بهار آزادى و چهل مثقــال طال جمعا به ارزش 
تقریبى 000/ 1/266/000 ریال که قیمت قطعى آن در روز مزایده اســتعالم مى شــود 
و مبلــغ 560/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق خانم طاهره چاوشــى جزى و 
مبلغ 56/280/000 ریال در حق صندوق دولت حســاب نقش تمبر دادگســترى و مبلغ 
85/000/000 ریال هزینه اجرا و در پرونده 1373/97 این اجرا محکوم به پرداخت 000 / 
700 / 57 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 885/000 / 2 ریال بابت حق االجرا گردیده است 
مبلغ کل محکوم به میزان 2/243/225/000 ریال و مبلغ 250 / 161 / 112 ریال بابت حق 
االجرا و مبلغ 000 / 280 / 56  ریال بابت در حق صندوق دولت مى باشد که در جهت وصول 
مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شــامل پالك ثبتــى 30293 فرعى از 301 اصلى 
بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك 
به شماره 139805802035000950 مورخ 16 / 6 / 98 میزان شش دانگ از پالك فوق 
در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طى نامه 97/ 485 مورخ 12 / 6 / 98 و 97 / 1373 
مورخ 17 / 98/7 این شعبه به نفع محکوم لها توقیف شده است طبق نظریه شماره 98411 
مورخ 18 / 7/ 98 کارشناس دادگسترى ملک بنشانى شاهین شهر خ نوبت – خ خضرنبى 
پ 14 مساحت عرصه طبق سند 225 متر مربع و مساحت اعیانى حدود 150 متر مشخصات 
ساختمان اسکلت دیوار باربر و سقف تیرچه بلوك کف موزاییک آشپزخانه کاشى و سرامیک 
و کابینت MDF دربهاى داخلى چوبى و پنجره هاى خارجى پروفیل فلزى دیوارها تا یک 
متر سرامیک و مابقى اندود گچ سفید سقفها اندود گچ سفید نما سازى آجر نما سمت حیاط 
و سمت گذر شمالى سرامیک کف حیاط موزاییک فرش و داراى انشعابات معمول با قدمت 
باالى 12 سال و در تصرف مستاجر مى باشد ملک دراى کاربرى مسکونى و به میزان 000 
/ 000 / 200 / 5 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و 
وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجرا احکام مدنى بررســى شده که طبق گزارش 
مامور کالنترى یازده شاهین شهر مورخ 15 /5 / 97 مامور اعزامى به محل ملک در تصرف 
محکوم علیه آقاى حمید کمانى بوده و دراجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان 
طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 000 / 4 ریال 
بابت دستمزد کارشناسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 000 / 500 ریال مقدار 7 / 2 دانگ از 
6 دانگ از میزان مالکیت محکوم علیه در روز سه شنبه 16/ 9 / 98 ساعت 9 الى 10 صبح 
محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد 
اجراى احکام شوراى حل اختالف  محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء 
مراجعه شود . مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به 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 سپرده 21712902777002 نزد بانک ملى 
شاهین شــهر  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 کســر 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 درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند 667861 /م الف. مولویان – مدیر 

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/108 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك شماره  985/14   واقع در قطعه 3 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى مهداد عابدین پور فرزند 
حسین در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 
–    670709 / م الف  مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/109

تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 667  وفروعات آن در قطعه 3 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى محمدجواد معین  وغیره 
فرزند احمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670711 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/110
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره 335/7  واقع  در قطعه 4 نجف 
آباد بخش یازده ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى محمد على حاج امینى  
فرزند ابوالقاسم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4-  

670713 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/111
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه ملک  پالك شــماره 202  واقع  در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم خورشید زارع جوکار نجف آبادى  
فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670717 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/112
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 252/1  واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا طوسى نجف آبادى 

فرزند محمد رحیم  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ 
انتشار : 1398/9/4 -  670722 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  

نجف آباد/ 9/113 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 314/7  واقع  قطعه 5 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم مژگان عیدى  فرزند محمود 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670725 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/114
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك شماره 385/1  واقع در قطعه 6 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا مجیدى فرزند محمدرضا 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670727 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/115
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه ملک  پالك شماره 1639  واقع  در قطعه 7 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین میردامادى نجف آبادى  
فرزند مصطفى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670728 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/116 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك شــماره 1613  واقع در قطعه 7 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم الهه میردامادى نجف آبادى 
فرزند مصطفى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670730 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/117 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 243/2 واقع قطعه 11 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن حسناتى فرزند حسنعلى  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

- 670732  / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/118 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 376/2  واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا کاظمى فرزند 
مصطفى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670733 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/119 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ محصور ومشــجر  پالك شماره 120  واقع در 
قطعه 7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى عبدالرضا 
ملک زاده  فرزند جعفر در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ 
انتشار : 1398/9/4 - 670735  / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  

نجف آباد/ 9/120
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 929/49  واقع در  قطعه 7 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم هاجر میرعباســى  وغیره 
فرزند محسن  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-   670736/ م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/121
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بهترین زمــان براى مصرف ویتامین هــا و مواد معدنى 
هنگام صبح به همراه وعده غذایى اســت. با وجود این، 
برخى مکمل ها وجود دارند که مصرف آنها اندکى پیش از 
رفتن به تختخواب ممکن است به خواب بهتر کمک کنند. 
در حقیقت، بهترین زمان براى مصرف ویتامین ها به نوع 
ویتامین مصرفى و آثار سالمت مد نظر شما بستگى دارد.

 ویتامین هایى که شــاید بهتر باشد هنگام صبح مصرف 
شوند، شامل موارد زیر مى شوند: ویتامین C، ویتامین D و 
برخى ویتامین هاى B.  ویتامین ها و مواد معدنى که شاید 
بهتر باشد هنگام شــب و نزدیک به زمان خواب مصرف 

شوند، شامل موارد زیر مى شوند: ویتامین B3 و منیزیم.
در برخى افراد، مصرف ویتامین ها و مواد معدنى با معده 
خالى مى تواند موجب ناراحتى معده و حتى اسهال شود. 
از این رو، به طور کلى بهتر است مکمل هاى ویتامین و 
مواد معدنى به همراه یک وعده غذایى مصرف شوند، مگر 

اینکه پزشک توصیه دیگرى ارائه کرده باشد.
برخى ویتامین ها باید به همراه یک وعده غذایى حاوى 
چربى مصرف شوند زیرا آنها محلول در چربى هستند، به 
این معنى که تنها در مقدارى چربى حل شده و به درستى 
در بدن جذب مى شوند. از این رو، اگر ویتامین هاى خود 
را هنگام صبح به همراه صبحانه اى بدون چربى مصرف 
کنید ممکن است نتیجه دلخواه و مطلوب را کسب نکنید.

A ویتامین
ویتامین A به تقویت بینایى، اندام ها و دستگاه تولید مثل 
کمک مى کند. شــواهدى مبنى بر اینکه بهتر است این 
ویتامین هنگام صبح یا شــب مصرف شود، وجود ندارد، 
از این رو مکمل خود را مى توانید هر زمان که براى شما 
راحت تر است، مصرف کنید. نوع ویتامین A که در بیشتر 

مکمل ها یافت مى شود، بتاکاروتن است.
ویتامین A و بتاکاروتن هر دو محلول در چربى هستند، 
از این رو، باید به همراه مقدارى چربى مصرف شوند. در 
بیشتر موارد، این به معناى مصرف ویتامین A به همراه 
یک وعده غذایى است و بیشتر تولیدکنندگان مکمل هاى 

ویتامین A نیز چنین توصیه اى را مطرح کرده اند.
B ویتامین هاى

ویتامین هاى B، از جمله تیامین، اسید فولیک و ریبوفالوین، 

به کارکرد درســت بدن و حفظ سالمت کلى انسان کمک 
مى کنند. زمانى که سطوح برخى از ویتامین هاى B بیش 
از حد کاهش یابد، ممکن اســت با احساس خستگى شدید 
مواجه شوید. در موارد شــدید کمبود ویتامین B و با توجه 
به اینکه با کمبود چه نوعى مواجه هستید، سردرگمى و کم 

خونى نیز مى توانند رخ دهند.
در شرایطى که ویتامین هاى B محلول در آب هستند، 
بهتر است آنها را همراه با یک وعده غذایى مصرف کنید 
و انجام این کار هنگام صبح راحت تر به نظر مى رسد. اما 
اگر این ویتامین ها در قالب یک گروه به همراه مواد مغذى 
دیگر قرار دارند و به نظر نمى رسد در خواب شما اختاللى 
ایجاد کنند، اگر براى شما راحت تر است مى توانید آنها را 

هنگام شب نیز مصرف کنید.
C ویتامین

ویتامین C به بهبود عملکرد سیستم ایمنى بدن انسان 
کمک مى کند و همچنین نقــش مهمى در محافظت از 
ســلول ها در برابر خطر رادیکال هاى آزاد ایفا مى کند. 
ویتامین C محلول در آب است، از این رو، نیازى نیست 
آن را به همراه یک وعده غذایى مصرف کنید. با وجود این، 
دوزهاى باالى این ویتامین ممکن است موجب ناراحتى 
معده و اسهال در برخى افراد شود. مصرف این مکمل به 
همراه یک وعده غذایى مى تواند به پیشــگیرى از این 
شرایط کمک کند. ویتامین C مى تواند به بدن در جذب 
بهتر آهن کمک کند، از این رو، اگر پزشک شما مصرف 
آهن بیشتر را توصیه کرده است مى توانید ویتامین C را 
بدون در نظر گرفتن اینکه چه زمانى از روز این کار را انجام 

مى دهد، همراه با آهن مصرف کنید.
D ویتامین

ویتامین D نقش هاى مختلفى را در بدن انسان ایفا مى کند. 
این ماده مغذى به تقویت سیستم ایمنى کمک مى کند، در 
کنار کلسیم به استخوان سازى کمک مى کند و اعصاب از 
آن براى انتقال پیام ها استفاده مى کنند. زمانى که پوست 
در برابر نور خورشید قرار مى گیرد، بدن ویتامین D تولید 
مى کند. اما از آنجایى که خطر ابتال به سرطان پوست در 
صورت مواجهه بیش از حد وجود دارد، اگر با سطوح پایین 
این ماده مغذى در بدن خود مواجه هستید ممکن است به 

مصرف مکمل ویتامین D نیاز داشته باشید.
ویتامین D محلول در چربى است، از این رو، بهتر است 
به همراه یک وعده غذایى حاوى مقدارى چربى مصرف 
شود. این وعده غذایى مى تواند صبحانه، ناهار یا شام باشد 
زیرا شــواهدى مبنى بر اینکه جذب ویتامین D در زمان 

مشخصى از روز «بهتر» یا «بدتر» است، وجود ندارد.
E ویتامین

ویتامین E از سلول ها در براى آسیب رادیکال هاى آزاد 
محافظت مى کند، سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند 
و در گشاد شدن رگ هاى خونى و پیشگیرى از تشکیل 
لخته خون نقش دارد. کمبود این ویتامین مى تواند موجب 
آسیب عصبى، مشکالت بینایى و ضعف سیستم ایمنى 
شود. از آنجایى که ویتامین E محلول در چربى است باید 
به همراه یک وعده غذایى حاوى چربى مصرف شــود. 
شواهدى مبنى بر اینکه ویتامین E باید در زمان مشخصى 

از روز مصرف شود، وجود ندارد.
K ویتامین

ویتامین K به لخته شدن خون کمک مى کند. همچنین، 
این ماده مغذى در استخوان ســازى نقش دارد، ممکن 
است در برابر سرطان از شــما محافظت کند و با بهبود 
حساسیت بدن به هورمون انسولین با دیابت مقابله کند. 
ویتامین K نیز محلول در چربى اســت، از این رو، آن را 

همراه با یک وعده غذایى مصرف کنید. 
کلسیم

انــواع مختلفى از کلســیم وجود دارنــد و توصیه هاى 
مختلفى درباره چگونگى مصرف آنها ارائه شــده است. 
کلسیم سیترات یکى از انواع رایج مکمل کلسیم است که 
مى توانید آن را به همراه یک وعده غذایى مصرف کنید. 
کلسیم کربونات نوع دیگرى اســت که براى تجزیه به 
اســید معده نیاز دارد، از این رو، بهتر است به همراه غذا 

مصرف شود.
از آنجایى که باید دوز مصرف کلسیم خود را براى جذب 
بهتر در طول روز تقســیم کنید (در هر بار بدن نمى تواند 
بیش از 500 میلى گرم کلسیم جذب کند) مى توانید یک 
وعده را صبح و وعده دیگر را بعد از ظهر یا شــب مصرف 
کنید، به ویژه اگر پزشک مصرف دوزهاى باال را توصیه 

کرده باشد.
در حال ایده آل، شما نباید کلســیم را همزمان با 

مولتى ویتامین هاى حاوى آهــن یا منیزیم 
مصرف کنید، زیرا ممکن است بدن به خوبى 

آن را جــذب نکند. با وجــود این، برخى 
پژوهش ها نشان داده اند کلسیم ممکن 
است به خواب رفتن را تسهیل کند و در 
بسیارى مکمل ها کلســیم و منیزیم 
ترکیب شده اند. براى انتخاب بهترین 

گزینه با پزشک خود مشورت کنید.
در نهایــت، مکمــل هاى کلســیم 
مى توانند با برخــى داروها، از جمله 
آنتى بیوتیــک ها، داروهــاى پوکى 
اســتخوان، داروهاى فشار خون، ضد 
اسیدها، داروهاى ضد تشنج و داروهاى 
کلسترول تداخل ایجاد کنند. در برخى 
موارد، مصرف کلســیم مــى تواند به 
معناى افزایش جذب یــک دارو و در 
برخى موارد کاهش میزان جذب باشد. 
در این زمینه با پزشــک خود مشورت 

کنید.
منیزیم

منیزیم به تنظیم عملکرد عصبى، کنترل فشار خون و 
استخوان سازى (همراه با کلسیم) کمک مى کند. بیشتر 
افراد به میزان کافى این ماده معدنى را دریافت مى کنند اما 
کمبود منیزیم مى تواند موجب حالت تهوع، بى اشتهایى، 

خستگى و ضعف شود.
منیزیم یکى از بهترین مکمل هایى است که مى توانید 
هنگام شــب مصرف کنید زیرا این ماده معدنى به بهبود 
شرایط خواب کمک مى کند. مصرف منیزیم در افرادى 
که هنگام خواب با گرفتگــى ماهیچه هاى پا مواجه مى 
شوند، ممکن است به بهبود این شرایط کمک کند. البته، 
منیزیم مى تواند با دستگاه گوارش نامهربان باشد و موجب 

شل شدن مدفوع شود. 
مولتى ویتامین ها

مولیتى ویتامین ها ترکیبــى از ویتامین ها و مواد معدنى 

مهم هستند. به طور معمول آنها حاوى 
 ،B برخــى ویتامیــن هاى ،C ویتامیــن

ویتامین هاى A، D، E و K و مــواد معدنى روى، 
سلنیوم و مس هستند.

بهترین زمان براى مصرف مولتى ویتامین وجود ندارد، 
اگرچه افراد بسیارى آن را هنگام صبح مصرف مى کنند 
به ویژه اگر داروهاى دیگرى نیــز در این زمان مصرف 
مى کنند. مولتــى ویتامین باید به همــراه غذا مصرف 
شــود زیرا برخى از مواد مغذى موجود در آن محلول در 
چربى هســتند. برخى انواع مولتى ویتامین در صورت 
مصرف با معده خالى مى توانند موجــب ناراحتى معده

 شوند.

بهترین زمان براى مصرف ویتامین ها و مواد معدنى
 همزمان با 
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مهم هستند. به طور معمول آنها حاوى 
 ،B برخــى ویتامیــن هاى ،B C ویتامیــنC

روى، معدنى مــواد Kو Kو A،D،EویتامینهاىE

ى

نعمت ا... مسعودى، متخصص طب سنتى درباره اینکه چه نوع روغن هایى از نظر ارزش غذایى 
در اولویت مصرف، قرار دارد، اظهار کرد: ما زندگى ماشینى و کم تحرکى داریم و روغن ها جزو 

غذاهایى هستند که سنگین محسوب مى شوند و به گوارش فشار مى آورد.
وى ادامه داد: حکما حتى گفته اند روغن هاى دنبه نیز اگر زیاد مصرف شود باعث مرگ ناگهانى 
مى شود؛ به ویژه اینکه اگر در سنین باال مصرف شود؛ آن هم به دلیل اینکه گوارش در این سنین 

ضعیف است و نباید در مصرف آن زیاده روى شود.
این متخصص طب سنتى خاطرنشان کرد: نسبت به 
روغن هاى موجود، بهترین روغن در وهله اول روغن 
زیتون است که البته باید طبیعى باشد؛ چرا که مزاج گرم 
داشته و هضم آن آسان تر است و براى بسیارى از مزاج ها 
قابل اســتفاده بوده و ضددیابت است. این روغن قوت 
گوارش را بیشتر کرده و معموًال رسوب زدایى مى کند.

مسعودى افزود: بعد از روغن زیتون، مصرف کره 
طبیعى که از دوغ و ماست گرفته مى شود، در 
رتبه بعدى قرار دارد و روغــن کنجد نیز از 
جمله روغن هایى است 
که براى استفاده، 

بهتر است.

چه روغن هایى براى پخت غذا بهتر هستند؟
یکى از خوردنى هاى موجود در سفره ایرانیان از زمان هاى 
دور تاکنون که جزو جدانشدنى سفره کدبانو هاى ایرانى 
بوده، انواع و اقســام ترشــیجات اســت. اما از خوردن 
ترشیجات در شب پرهیز کنید؛ خوردن سرکه و ترشیجات 
در شب باعث دفع بیشتر کلســیم از بدن شده و موجب 
پوکى استخوان و ضعف اعصاب و حتى سکته هاى مغزى 

و قلبى مى شود.
مصرف زیاده از حــد و غیراصولى ترشــیجات نه تنها 
مفید نیســت بلکه مى تواند منبعث بیمارى ها و امراض 
مختلف در مصرف کنندگان آن شود؛ مصرف غیراصولى 
ترشیجات اگر در دوران جوانى مشکلى ایجاد نکند قطعًا 

در دوران میانسالى و پیرى گریبانگیر خواهد بود.
نکته مهمى که همگان 
باید بــه آن اهتمام 

داشته باشند این اســت که مصرف ترشیجات از اصول 
مهمى برخوردار است؛ براى هر غذایى باید ترشیجات 
متناســب با آن غذا را انتخاب کرد، چون ترشیجات اگر 
به درستى انتخاب نشوند مى توانند تأثیرات منفى روى 

خوراکى ها داشته باشند.
یکى از مهمترین عوامــل حواس پرتى و کندى حافظه 
و حتى آلزایمر در ایران، مصرف زیاده از حد ترشیجات 
است، چون ترشیجات طبعشان ســرد و خشک است 
و باعث سردى مغز مى شــوند؛ از قدیم گفتند «ترشى 
نخورى یه چیزى مى شى» پس اگر نگران کندذهنى 
و حواس پرتى خودتان هستید دور ترشى و ترشیجات را 

قلم قرمز بکشید.

چرا شب نباید ترشى بخوریم؟

ضعیف است و نباید در مصرف آن زیاده روى ش
ن این متخصص طب سنتى خاطرنشان کرد:
روغن هاى موجود، بهترین روغن در وهله او
زیتون است که البته باید طبیعى باشد؛ چرا که م
داشته و هضم آن آسان تر است و براى بسیارى از
قابل اســتفاده بوده و ضددیابت است. این روغ
گوارش را بیشتر کرده و معموًال رسوب زدایى
مسعودى افزود: بعد از روغن زیتون، مص
و ماست گرفته مى دوغ طبیعى که از
رتبه بعدى قرار دارد و روغــنکنج
جمله روغن های
که براى ا
بهتر است.

ترشیجات اگر در دوران جوانى مشکلى ایجاد نکند قطعا 
در دوران میانسالى و پیرى گریبانگیر خواهد بود.

نکته مهمى که همگان 
باید بــه آن اهتمام 

و حواس پرتى خودتان هستید دور ترشى و ترشیجات را 
قلم قرمز بکشید.

فالفل اگرچه غذایى خوشمزه است اما مضرات بســیارى براى بدن دارد. بســیارى به علت ارزانى و برخى به دلیل اینکه به مذاقشان خوشمزه مى آید به سراغ فالفل 
مى روند. موضوع قابل توجه در تهیه فالفل ها استفاده از خمیر نان باگت در ساندویچى هاست که بیشتر مواقع به علت ماندن دچار کپک مى شود و ماده آفالتوکسین 

از خود تولید مى کند که دشمن کبد است.
موضوع دیگر در پخت فالفل، روغنى است که این غذا در آن پخته مى شود. متأسفانه فست فودى ها به استفاده چند باره از یک روغن براى پخت فالفل اقدام مى کنند، 
استفاده چند باره از روغن هایى که عمدتًا مخصوص سرخ کردن نیستند، مواد ســرطان زاى روغن را آزاد کرده و موجب مى شود تا با خوردن مداوم فست فود به ویژه 
فالفل، افراد در آستانه ابتال به سرطان قرار گیرند. فالفل به دلیل داشتن ادویه هاى فراوان براى افرادى که مشکل معده، التهاب روده یا زخم معده دارند به هیچ وجه 

توصیه نمى شود.

ا ف ا ا

ارتباط وحشتناك 
3 بیمارى خطرناك 
با ساندویچ فالفل

مطالعه جدید نشان مى دهد مراحل مختلف خواب به مغز فرصت مى دهد تا خودش را 
از مواد سمى احتمالى پاکسازى کند.

محققــان دریافتند در طول خــواب عمیق، به نظر مى رســد فعالیت موج آهســته 
ســلول هاى عصبى، فضایى را براى مایع مغزى نخاعى ایجاد مى کند تا به شــکل 
هماهنگ به داخل مغز وارد و خارج شوند؛ فرآیندى که تصور مى شود موجب پاکسازى 

ضایعات متابولیکى مى شود.
«لورا لوئیس»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بوستون آمریکا، تأکید مى کند هنوز اثبات 
نشده است که خواب عمیق به پیشگیرى از زوال عقل یا سایر بیمارى ها کمک مى کند. 
به گفته وى، «هدف نهایى این تحقیق این است که دریابیم چرا کیفیت بد خواب با ریسک 

باالتر انواع مشکالت مزمن نظیر زوال عقل، بیمارى قلبى و افسردگى، مرتبط است.» 
محققان با بررسى 11 فرد سالم در طول خواب و انجام اسکن MRI براى کنترل 
جریان مایع در مغز و ارزیابى فعالیت الکتریکى سلول هاى مغز دریافتند خواب عمیق 

به تقویت مغز کمک مى کند و به مغز اجازه مى دهد تا از ضایعات روزانه رهایى یابد 
و این خانه تکانى روزانه به تقویت عملکرد مغز کمک مى کند.

اثر خواب عمیق بر سالمتى مغز
نتایج تحقیقات پژوهشگران انگلیسى نشان مى دهد 
مردان از اینکه درآمد همسرشان از 40 درصد درآمد 

خانوار تجاوز کند، دچار استرس مى شوند.
یافته هاى پژوهــش جدید محققان دانشــگاه باث 
انگلستان حاکى از آن اســت که تجاوز درآمد بانوان 
از 40 درصد مجمــوع کل درآمد خانــوار، مردان را 
معذب مى کند و مردانى که از لحــاظ مالى کامًال به 
همسرانشان وابسته اند بیشــترین میزان استرس را 

تجربه مى کنند.    
نتایج این پژوهش که در یک بازه 15 ســاله بر روى 
بیش از 6000 زوج آمریکایى انجام شــد، نشان داد 
که مردان زمانى که تنها نان آور خانواده باشند و تمام 
مسئولیت مسائل مالى بر دوششــان باشد بیشترین 
سطح اضطراب را تجربه مى کنند، این در حالى است 
که هرچه درآمد همسرانشان به 40 درصد درآمد کل 
خانواده نزدیک مى شود از میزان این اضطراب کمتر 
مى شود؛ گفتنى است با عبور درآمد بانوان از این مرز، 

استرس مردان نیز به تدریج بیشتر مى شود.  
به گفته «جوآنا ســیردا» از اقتصاددانان دانشــکده 
مدیریت دانشگاه باث، «یافته هاى این پژوهش حاکى 
از آن اســت که عرف هاى اجتماعى در مورد نان آور 
بودن مردان و کلیشه هاى سنتى در مورد اینکه مردان 
از همسرانشــان درآمد باالترى دارند، مى تواند براى 
سالمت مردان خطرناك باشد. این یافته ها همچنین 
نشانى از قدرت و پایدارى کلیشــه ها در مورد هویت 

جنسیتى هستند.»

مردان از 
پول درآوردن همسرانشان 

استرس مى گیرند!

تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك شماره 644/24  واقع در قطعه 4 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا ربانیان  فرزند مجتبى  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-   670741/ م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/ 9/122 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره  321/10   واقع در قطعه 10 نجف 

آباد بخش یازده ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن مردانى  فرزند 
جمشید وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ 
انتشار : 1398/9/4 -  670743 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  

نجف آباد/ 9/123
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره  131/8   واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اشرف رستگارى فرزند اسمعیل 

در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 1398/9/25 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/9/4 

-  670745 / م الف مهدى صادقى-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  نجف آباد/9/124  
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 

مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000586 مورخ 98/07/29 آقاى مصطفى 
شاه زیدى به شماره شناسنامه 1360 کدملى 1287733662 صادره از اصفهان فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 68/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 5445- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که درازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 09/04 /1398 م الف: 655345 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /8/247
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

تاج تواضــع و فروتنــى را بر ســر نهیــد و تکبــر و خودپســندى را 
زیر پا بگذاریــد و حلقه هاى زنجیــر خودبزرگ بینــى را از گردن 
باز کنید و تواضع و فروتنى را سنگر میان خود و شیطان و لشکریانش 
قرار دهید، زیرا شــیطان از هر گروهى لشــکریان و یارانى سواره 
و پیاده دارد و شــما همانند قابیل نباشــید که بر برادرش تکبر کرد، 
خــدا او را برترى نداد، خویشــتن را بزرگ مى پنداشــت و حســادت 
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پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 98/09/23 به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد

تلفن: 03152631711 و 03152636118 
توضیحات: (اجاره کیوسک هایى که با مساحت بیش از 6 مترمربع به عنوان اغذیه فروشى، تنقالتى و میوه فروشى استفاده مى گردد تا 10 درصد قابل افزایش 

مى باشد)

آگهى مزایده عمومى

سرپرست سازمان- حسین ایزدى

نوبت اول

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوعردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه 
(ریال)

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص نگهبانى پارکینگ ها و 1
بازارهاى سطح شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/15300/000500/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 2
تنقالت فروشى در میادین اصلى و ورودى شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/151/620/0002/700/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 3
تنقالت فروشى در حاشیه و مجاور بلوارهاى اصلى شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/151/080/0001/800/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 4
تنقالت فروشى داخل محالت شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/15510/000850/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 5
تنقالت فروشى پارکینگ دارى مستقر در پارکینگ هاى سطح شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/15780/000/1/300/000

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر 
را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

م الف: 670635

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

متقاضیان حقوقى: 
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تاسیس و تصویرآخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت

2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل داراى رتبه بندى 5 ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور
3) اعالم کتبى آدرس قانونى متقاضى یا شماره تلفن و فاکس که به اصل امضا و مهر متقاضى رسیده باشد.

4) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه نمایند.
5) ارائه تایید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.

6) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار احداث پروژه هاى مشابه یا قابل مقایسه با پروژه از مراکز دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه 
تصویر قراردادهاى مربوطه و مفاصاحساب قراردادها

7)گواهى بازدید یکى از اعضاى هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.
برآورد پروژه : 5/212/501/815 ریال بر اساس فهارس بهاء سال 98

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 261/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اســناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اســناد مناقصه توســط مناقصه گر از ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت به آدرس
 https://www.setadiran.ir  از روز یک شنبه مورخ 1398/09/03 تا روز پنج شنبه مورخ 1398/09/07 ساعت 19 مى باشد.

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى تکمیل سفت کارى 
آزمایشگاه مرکزى برخوار به همراه موتورخانه به روش سرجمع

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 671565

کا خ     چهـل ستو ن
کاخ چهل ستون یکى 
از مکان هاى دیدنى و 
تاریخى استان اصفهان 
و نمونه اى از یک باغ 
سلطنتى بوده که در 
دوران صفویه احداث 
شده است

از این بنا عالوه 
بر باغ چهل 
ستون، با نام هاى 
باغ چهل ستون 
یا باغ موزه 
چهل ستون نیز 
یاد مى شود

کاخ چهل ستون در خیابان استاندارى اصفهان 
واقع شده و مساحتى بالغ بر 67000 مترمربع دارد

مفهوم چهل ستون با 
انعکاس ستون هاى 
20 گانه در حوض 

موجود روبروى 
این عمارت فهمیده 

مى شود

عدد 40 در ایران نشان 
دهنده کثرت در تعداد 

مى باشد که در این بنا 
نیز نمایانگر تعداد زیاد 
ستون هاى موجود در 

کاخ باشکوه
 چهل ستون است

بخش هاى دیدنى
 کاخ چهلستون

تاالر 18 ستون
 تاالر آئینه

 شیرهاى سنگى چهار گوشه 
حوض مرکزى

 تزئینات عالى طالکارى  و 
نقاشى هاى سالن پادشاهى

تصویرى از شاه عباس اول با تاج 
مخصوص

 آثارى مانند سر در مسجد قطبیه 
و سر درهاى زاویه درب کوشک 
و آثارى از مسجد درب جوباره 

و مسجد آقاسى که بر دیوارهاى 
ضلع غربى و جنوبى باغ نصب 

شده است.

باغ چهل ستون اصفهان، نمونه اى از یک باغ سلطنتى از دوره صفوى است. تا سال 1327 خورشیدى، چون تاریخ دقیق بنا به دست نیامده بود، اظهارنظر درباره تاریخ بناى چهل ستون مشکل بود. لیکن 
درهمان سال درنتیجه کاوش هایى که به عمل آمد، در جبهه تاالر کاخ، اشعارى در دو کتیبه از زیر گچ به دست آمد که یکى کوتاه تر و بر زمینه صورتى رنگ، بناى تاالر چهل ستون را به شاه عباس دوم 

نسبت مى دهد و سال اتمام آن را 1057 هجرى قمرى تعیین مى کند و دیگرى که طوالنى تر است و خطوط آن گچ برى بر زمینه آبى رنگ است از تعمیرات زمان شاه سلطان حسین حکایت دارد.

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet


