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کمبودهایى که احساس گرسنگى به وجود مى آوردعلت قطع شدن درختان چهارباغشهاب حسینى به «هیس! پسرها گریه نمى کنند» نرسیددعوا بر سر ثبت ملى لوکیشن «شهرزاد» گربه سیاه محصول جدید ایران خودرو سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

همکارى مجدد حاتمى با نعمت ا... این بار در «قاتل و وحشى»

از بین بردن زردى دندان با هویج

بازار مسکن اصفهان به روایت مشاوران امالك
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درخواست از وزیر در پى 
نامه نگارى مسئوالن ذوب آهن

فشار سنگین روى
 استاندار اسبق اصفهان

درگیرى محیط بانان
 با شکارچیان غیر مجاز 

در قمیشلو روحانى باید 5
مشکالت

 100 ساله مردم را
 حل کند!
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جرم و زردى دندان عالوه بر اینکه ظاهر دندان و چهره را بد مى کند، سبب پوسیدگى 
دندان و از بین رفتن لثه به مرور زمان مى شود. به همین دلیل جرمگیرى دندان ها 
مسئله مهمى است که باید به آن توجه شود. اما توجه به این نکته نیز مهم است که 

نمى توان بیش از یک یا دو بار دندان ها را جرمگیرى کرد ...

سیدعلى ضیاء شنبه شب در برنامه «فرمول یک» 
میزبان پروفسور سیدحسن امین، نویسنده، مترجم، 
شاعر و مدیر مســئول ماهنامه «حافظ» بود و در 
بخشى از برنامه با او که استاد بازنشسته دانشگاه 
گالسگو و استاد راهنماى دکتر حسن روحانى در 

این دانشگاه در مقطع دکترا بوده هم گپ زد.
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عمده فروشى هاى خشکبار از  صارمیه و ولیعصر(عج) به میدان میوه و تره بار  منتقل مى شوند
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فرهاد اصالنى:

«مغزهاى کوچک زنگ زده» 
را 4 بار دیدم

اگر جان سالم به در بردید، بعداً!
پرسپولیسى ها و رسانه هاى حامى آنان این روزها در رؤیاى فینال 

لیگ قهرمانان آسیا هســتند. آرزویى که در دور جدید این 
رقابت ها فقط از عهده سپاهان و ذوب آهن بر آمده است. اما 

موضوعى که در اینجا مورد اشاره ماست، این است که کًال این 
روزها همه آنها و البته برخى نهادهاى مربوطه در فوتبال ایران طورى در 

مورد چگونگى برگزارى فینال لیگ قهرمانان آسیا ...
8

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد قطعات اسقاطى و ضایعاتى شامل انواع 
آهن آالت، فوالد آلیاژى منگنزدار، انواع سیم بکســل، انواع کابل برق جمعًا به وزن تقریبى 
112 تن و 30 دســتگاه انواع الکتروموتور و... در مجتمع معدنى سرب نخلک واقع در استان 
اصفهــان را از طریق مزایده عمومى با تضمین شــرکت در مزایده به مبلــغ 174/330/000 
(صد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و سى هزار) ریال (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) اجرا 

نماید.
بدینوســیله از عالقمندان دعوت به عمل مى آید جهت کســب اطالعات بیشــتر و تهیه 
اســناد مزایده ازتاریخ 97/07/21 و حداکثر تا ســاعت 16 مورخ 97/08/05 با در دســت 
داشــتن معرفى نامــه و اصل فیــش واریزى به مبلغ ســیصد هــزار ریال به حســاب 
شــماره 0105799359005 نزد بانک ملى شــعبه ایثار تهران (کد 179) بنام این شــرکت 
به آدرس: اصفهان- شهرستان نائین- شــهر انارك- کیلومتر 45 جاده انارك به چوپانان- 
مجتمع ســرب نخلک مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارائه پیشــنهادات حداکثر تا ساعت 17 

روز سه شنبه 97/08/22 تعیین مى گردد.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

آگهى مزایده عمومى شماره 63- 97/6 ت

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نوبت  دوم

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه یک اصفهان143/4- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه دو اصفهان144/4- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه سه اصفهان153/3- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه چهار اصفهان154/3- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه پنج اصفهان160/3- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه شش اصفهان161/3- 3- 97

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/07/23

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/08/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/08/06

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

ســازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیأت مدیره 
سازمان و نظریه کارشناســى در نظر دارد جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانى ابتداى 
شــهرك پردیس را از طریق برگزارى مزایــده عمومى به شــرکت هاى مورد تأیید 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان واگذار نمایــد. لذا متقاضیان 
مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شــاهین شهر بلوار 
جمهورى اســالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به 
شــرکت در مزایده اقدام و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه

مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. جهت کسب اطالعات 
بیشتر به ســایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. در ضمن 
سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده (نوبت دوم)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان در نظر دارد 
محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان شهید شــریفى را از طریق برگزارى مزایده عمومى بصورت اجاره به 
مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالى سازمان مراجعه و 
پیشنهاد خود را حداکثر  تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل 

نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد محل محوطه 
پارکینگ واقع در خیابان شریعتى حدفاصل بن بست 8 و 9 جنوبى را از طریق برگزارى مزایده عمومى بصورت اجاره به 
مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالى سازمان مراجعه و پیشنهاد 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

آگهى مزایده (نوبت اول)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

چاپ دوم

آگهى مزایده 97/3
بانک صادرات ایران  

مدیریت شعب  استان اصفهان
استاد راهنماى مقطع دکتراى رئیس جمهور

 در دانشگاه گالسگو: 
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 مرسى که هستى  مرسى که هستى 
«گرو»!«گرو»!
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گفته مى شود افزایش قیمت دالر باعث شد خریداران با هدف سرمایه گذارى به خرید ملک روى آورند که همین عاملى در افزایش قیمت ها شده است
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وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بارها دانش آموزان 
گفته اند فالن درس سنگین است و آموزش آن در یک 
هفته کافى نیســت و یا از تکرارى بودن برخى محتواها 
گالیه کرده اند که باید همه این نقدها هدفمند باشند. اگر 
بتوانیم تطابق برنامه درسى را با نیازهاى دانش آموزان 
انجام دهیم محیط هاى آموزشى به محیط هاى شاداب 

تبدیل خواهد شد.
سیدمحمد بطحائى ادامه داد: در برخى کشورها بچه ها 
سخت به مدرســه مى روند و دعا مى کنند برف و بارانى 
بیاید تا مدرسه تعطیل شود. اگر حرف و سخن دانش آموز 
را به عنوان مخاطب اصلى بشنویم آن وقت مدرسه ما به 

تدریج به محیط بانشاط تبدیل مى شوند که حضور در آن 
لذت بخش است. 

وزیر آموزش و پرورش اظهار  کرد: مدرسه پادگان نیست 
و با قواعد خشک و تغییرناپذیر اداره نمى شود و یک محیط 
زنده است که باید خالقیت و نوآورى در آن شکوفا شود. 
در دوره ابتدایى مصمم هستیم تا آزمون هاى مخرب را 
ریشه کن کنیم. تکالیف جمعه و روز تعطیل و کتب کمک 
آموزشــى مطلقًا در مدارس ما ممنوع است. وى افزود: 
گزارشاتى مى رســد و بازرســان نظارت مى کنند و اگر 
تخلفاتى تکرار شــود مدیر عزل مى شود. ما نمى توانیم 

چشم خود را به روى این موارد ببندیم.

دیروز همزمان با حضور رئیس جمهور به مناسبت آغاز سال 
تحصیلى دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى در دانشگاه 
تهران، دانشجویان این دانشگاه با تجمع در مقابل تاالر عالمه 
امینى این دانشگاه که محل سخنرانى رئیس جمهور بود با در 
دست گرفتن پالکاردهایى و ســر دادن شعارهاى اعتراضى 

مطالبات خود را بیان کردند. 
به گزارش «ایسنا»، در این مراسم دانشجویان معترض به دو 
گروه مخالف سیاست هاى دولت و موافق سیاست هاى دولت 
تقسیم شدند و با سر دادن شــعارهایى از جمله «نه به حصر 
دانشگاه»، «قانون اساســى میثاق فراموش شده»، «نه به 
سهمیه ها»، «نه به بورسیه هاى غیرقانونى»، «نه به پولسازى 

و کاالیى آموزش» و برخى شعارهاى دیگر انتقادهاى خود را 
به سیاست هاى دولت بیان کردند. در مقابل گروهى دیگر از 
دانشجویان نیز با سر دادن شعارهایى نظیر «اختالس ها کم 
بشه مشکل ما حل مى شه»، «وزیر سرمایه دار نمى خواهیم»، 
«مسئولین مرفه مایه ننگ ملت»، «رویکرد اقتصادى غلط، 
افزایش فاصله طبقاتى»، «رئیس جمهــور به جاى نگاه به 
دشمن به دست جوانان بنگرد»، «مرفهان بى درد مایه ننگ 
ملت»و برخى شعارهاى سیاسى و صنفى دیگر خواستار پاسخ 
رئیس جمهور شدند. عده اى از دانشجویان بى طرف هم با سر 
دادن شعارهایى خواستار توجه مســئوالن آموزش عالى به 

مشکالت و کمبودهاى آموزشى و صنفى خود بودند.

تکالیف در روزهاى تعطیل و 
جمعه ها، ممنوع

تجمع، همزمان با حضور 
روحانى در دانشگاه تهران

تکذیب دستگیرى فرمانده 
سابق 

  آفتـاب نیـوز | اسـتاندار خراسـان رضـوى در 
واکنـش بـه شـایعه دسـتگیرى فرمانـده انتظامـى 
پیشـین این اسـتان اظهار کرد: «من چنیـن چیزى

 نشنیده ام.»
در روزهاى گذشـته و پس از تغییـر فرمانده انتظامى 
خراسـان رضوى به علت بیمارى، شایعاتى در برخى 
رسـانه هاى غربى و شـبکه هاى اجتماعـى مبنى بر 
برکنـارى و دسـتگیرى فرمانـده انتظامى خراسـان 
رضوى به دلیل آنچه این رسـانه ها فسـاد مالى وى 

اعالم کردند، منتشر شده بود.

پراید و نقدینگى
  خبرگزارى دانشجو | سردار محمدرضا نقدى، 
معاون فرهنگى و اجتماعى سـپاه پاسداران در اجالسیه 
شهداى دانشجو و اساتید خراسان جنوبى یکى از الزامات 
اقتصاد مولد را نقدینگى دانست و گفت: اگر نقدینگى در 
کشور وجود ندارد چطور در چهار دقیقه 50 هزار پراید به 

فروش رفته است؟

او در توهم است
  عصر ایران | روزنامـه «اعتماد» مصاحبه مفصلى 
با محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مختلف مجلس انجام 
داده اسـت. او درباره احمدى نژاد به ایـن روزنامه گفته: 
آقاي احمدي نژاد هر زمان موج مناسب حال خود پیدا کرد 
سوار آن می شـود. احمدي نژاد در توهم زندگی می کند. 
از همان زمان که در سـازمان برنامه و سـایر قسـمت ها 
هاله نـور دور خودش می دید تـا امـروز در توهم زندگی 
می کند و همچنـان هم خودش را منجی عالم بشـریت 
می داند. معتقدم باید آنچنان مدیریت بشود که آینده اي 

نداشته باشد.

فرد هتاك کیست؟
  تابناك | برخى رسانه ها از اعتراض و اهانت یک فرد 
در نماز جمعه به رئیس جمهور خبر دادند که این موضوع با 
واکنش خطیب جمعه تهران نیز مواجه شد. سایت «دولت 
بهار» از رسـانه هاى نزدیک به احمدى نژاد هویت این 
فـرد را محمدعلى زریـن قلم اعـالم کرد. زریـن قلم از 

مریدان محمود احمدى نژاد است.

عباسى حبس مى شود
  ایسـنا | علیرضـا آذربایجانـى، یـک وکیـل 
دادگسـترى از صـدور حکم هفـت ماه حبـس براى 
حسـن عباسـى به اتهام توهیـن به رئیـس جمهور و 
مقامات رسـمى کشـور خبـر داد و گفت: ایـن حکم 
قطعى است و به زودى اجرا مى شود. وى افزود: ایشان 
بسیار عالقه مند به صحبت و سخنرانى در مجموعه 
موضوعات متفرقه است که در بسیارى از  آنها هم هیچ 

تخصصى ندارد.

فتاح وزیر مى شود؟
  تسـنیم | پرویـز فتـاح، رئیس کمیتـه امداد در 
پاسخ به سـئوالى درباره پیشـنهاد دولت به وى براى 
تصـدى وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـى گفت: 
درباره این موضوع با بنده صحبتى نشده است. چندى 
پیش خبرى در برخى رسـانه ها منتشر شد که عباس 
آخوندى، وزیر راه و شهرسـازى از سمت خود استعفا 
کرده و احتمال دارد پرویز فتاح بـراى تصدى وزارت 

کار به مجلس معرفى شود.

افغان هاى سرمایه گذار!
  عصر ایـران |  مدیرکل دفتر سرمایه گذارى  استان 
خراسـان رضوى گفت: بیشترین تعداد سـرمایه گذارى 
خارجى ما مربوط به افغانستان است ولى کشورهاى عربى 
هم سرمایه گذارى هایى داشته اند و این سرمایه گذارى ها 

بیشتر در حوزه خدمات بوده است.

خبرخوان
کباب خرس!

  خبرآنالین | روز شــنبه خبرى از نوشــهر 
منتشر شــد که فضاى مجازى را هم ترکاند! 
ماجرا از این قرار اســت که چند شکارچى غیر 
مجاز در حالى دســتگیر شــده اند که در حال 
تکه کــردن یک خرس بــراى کباب کردنش 
بودند! کاربرى در واکنــش به این خبر ناراحت 
کننده نوشته: «واقعًا گوشت خرس چه مزه اى 
داشــت که این حیوان زبان بسته و با ارزش رو 

کشتید؟!»  

غیرتى شدن بخاطر مونیکا!
  خبرآنالیــن |  على انصاریان مــاه آینده به 
جشنواره فیلم هاى ورزشى میالن مى رود. در این 
جشنواره «مونیکا بلوچى»، بازیگر معروف دنیا هم 
حاضر است. اخیراً بخاطر تبریک تولد این بازیگر از 
سوى کاظمیان، داستان هاى بانمکى در فضاى 
مجازى راه افتاد و انصاریان هم کامنت هایى نوشت 
که واقعاً قدرت طنز او را نشان مى داد. او حتى گفت 
براى یک امر خیر مى خواهند مزاحم خانواده بلوچى 
شــوند! حاال انصاریان مى گوید: «به جواد گفتم 
مى خواهم در میالن با او عکس یادگارى بگیرم که 

گفت حق ندارى سمت او بروى!»

چالش سرویس بهداشتى 
  چمــدان |  چالش سرویس بهداشتى یکى 
از مهمتریــن چالش هاى گردشــگرى ایران 
اســت با وجود این، حتى اماکنى که مهمترین 
نقش در گردشگرى کشــور را دارند، موضوع 
سرویس هاى بهداشــتى را جدى نمى گیرند. 
گردشگران خارجى بارها نســبت به وضعیت 
سرویس هاى بهداشــتى ایران معترض شدند 
و وضعیت ســرویس بهداشــتى بــه ویژه در 
جاده ها همواره یکى از مهمترین ســئوال هاى 

گردشگران خارجى است.

6 سال زندان براى افشانى؟
  مجله دوستان |  غالمحسین اسماعیلى، 
رئیس دادگسترى استان تهران در رابطه با صدور 
حکم حبس براى محسن افشانى گفت: این گونه 
اخبار مختص فضاى مجازى است. گفتنى است در 
فضاى مجازى اخبارى مبنى بر صدور حکم شش 
سال حبس و عودت پول کمک هاى مردمى براى 
محسن افشــانى به اتهام کالهبردارى در پرونده 
جمع آورى کمک براى دختر بچه اى به نام «حلما» 

منتشر شده بود.

 و همچنان تلگرام
  جماران |  بررسى هاى صورت گرفته در مرکز 
افکارســنجى دانشــجویان ایران (ایسپا) گویاى 
آن اســت که با وجود فیلترینگ، همچنان بیش 
از 47 درصد کاربران از تلگرام اســتفاده مى کنند 
و در ماه هاى گذشته میزان استفاده از شبکه هاى 

اجتماعى داخلى کاهش چشمگیرى داشته است.

اصفهان در لیست قرمز
  ایلنا |  رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور 
گفت: در پنج ماهه امســال بیشــترین کشته  در 
سوانح جاده اى در اســتان هاى فارس، تهران، 
کرمان و اصفهان بوده است و کمترین کشته ها 
نیز متعلق به استان هاى ایالم، اردبیل و خراسان 

جنوبى بود.

واردات 3 ُتن سوزن! 
  میزان |  آمار گمرك از پنج ماهه نخست سال 
97 نشان مى دهد که در این مدت 2973 کیلوگرم 
سوزن چرخ هاى دوزندگى از سه کشور چین، ژاپن 
و ترکیه وارد ایران شده اســت. واردات این حجم 

سوزن باعث خروج 101 هزار دالر شده است. 

سیدعلى ضیاء شنبه شب در برنامه «فرمول یک» میزبان 
پروفسور سیدحسن امین، نویسنده، مترجم، شاعر و مدیر 
مســئول ماهنامه «حافظ» بود و در بخشى از برنامه با او 
که استاد بازنشسته دانشگاه گالســگو و استاد راهنماى 
دکتر حسن روحانى در این دانشگاه در مقطع دکترا بوده 

هم گپ زد.
امین در پاسخ به ضیاء درباره حواشــى مدرك دکتراى 
رئیس جمهورى توضیــح داد: هنگامى که آقاى روحانى 
در انتخابات دوره اول ریاســت جمهورى برنده شدند از 
«تایمز» لندن و «بى بى ســى» به من مراجعه کردند و 
مى گفتند ایشــان دکترا ندارد. ماجرا از این قرار بود که 
علیرغم اینکه ایشان با نام خانوادگى فریدون در دانشگاه 
ثبت نام کرده بودند، برخى فکر مى کردند مدرك او را باید 
با نام روحانى سرچ کنند در حالى که پذیرش آقاى روحانى 

براى مقطع دکترا در دانشگاه گالسگو را من انجام دادم.
وى درباره آشنایى با رئیس جمهورى گفت: ایشان را اولین 
بار هنگامى که خودم دانشــجوى دانشکده حقوق بودم 
دیدم. من ورودى سال 45 بودم و در 19 سالگى وارد رشته 
حقوق شدم. ایشان هم یک طلبه بود که با کنکور وارد شده 
بود. ما آنجا با هم آشنا شدیم. او در قم تحصیالت حوزوى 
داشــت و منبر هم مى رفت. من پاى منبــر او مى رفتم؛ 
ســخنرانى هاى او داغ بود و تحلیل هایى در باب تشــیع 

علوى داشت و من از آنجا او را مى شناختم.
امین در پاســخ به اینکه آیا روحانى معمم به دانشــگاه 

مى آمده، تأکید کرد: در دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
هنگامى که آقاى حسن فریدون دانشجو بود، اساتیدى 
داشتیم که معمم بودند و امام موسى صدر و آقاى جلیلى 
هم معمم بودند و با عمامه ســر کالس مى آمدند. زمانى 
که آقاى روحانى دانشجوى گالسگو شد من، هم استاد 
دانشگاه و هم وکیل بودم. در شهر گالسگو ده ها مسجد 
وجود دارد. ایشان، هم با کت و شلوار به دانشگاه مى آمد 

و هم با عمامه.
وى یادآور شــد: آقاى روحانى، هم لیسانس داشت هم 

مدرك حوزوى که برایش معادل ســازى شد. او بسیار 
باهوش و در رشــته اى که موضــوع پایان نامه اش بود 
باسواد بود و اطالعات داشت. موضوع پایان نامه او انعطاف 
پذیرى حقوق اسالم با تکیه محسوس بر تجربه جمهورى 
اســالمى ایران بود چون او از ابتداى انقالب بود در این 

زمینه صاحب نظر بود.
این شاعر و ادیب در پاسخ به اینکه آیا در آن زمان پیش 
آمد رئیس جمهورى واحدى را بیافتد، تصریح کرد: در دوره 
لیسانس را نمى دانم چنین چیزى شده یا نه به هر حال در 

کنار تحصیل مشغله هاى دیگرى هم داشته اند و ممکن 
است این اتفاق افتاده باشد اما در دوره دکترا هیچ واحدى 
را نیافتاد. او سنى و ســورى بود و پارتى بازى نکرد. من 
هم پارتى بازى نکردم ولى کمک مؤثرى کردم که از آن 

دانشگاه پذیرش بگیرد.
وى در این باره که آیا تأیید مــى کند در مصاحبه اى از 
رأى به روحانى ابراز پشــیمانى کرده بود، گفت: از رأى 
دادن پشــیمانم. من به عنوان یک نفــر از 25 میلیون 
رأى دهنده به ایشــان اعتماد کردم و رأى دادم چون 
به وعده هایى که بــه ملت ایران دادنــد اعتماد کردم 
اما اگر مى دانســتم نتیجه و حاصل این است که به آن 
وعده ها وفا نخواهد شد... پشیمان هستم. فکر مى کردم 
با حضور ایشــان مى توانیم از این مراحل سختى که در 
چند دهه اخیر گرفتار بودیم و حتى مى شود گفت از زمان 
مشروطیت گرفتارشان بودیم به طرف آزادى و آبادى و 

رفاه و فالح حرکت کنیم.
امین در پاسخ به اینکه آیا مى خواهید مشکالت صد سال 
اخیر را آقاى روحانى حل کند؟ تأکیــد کرد: بله. باالخره 
یک نفر باید این مشــکالت را حل کند. مردم ایران صد 
سال است دنبال این هستند که مشکالتشان حل شود. 
فکر مى کردم کسى مثل آقاى روحانى که توانست طى 
50 ســال خودش را از یک طلبه شهرستانى به ریاست 
جمهورى ارتقا دهد مــى تواند وضعیت عامــه مردم را 

باالتر ببرد. 

استاد راهنماى مقطع دکتراى رئیس جمهور در دانشگاه گالسگو: 

روحانى باید مشکالت 100 ساله مردم را حل کند!

معــاون امور معــادن وزیر صنعــت در مکاتبــه اى با 
شــریعتمدارى خواســتار به تعلیق درآمدن پرونده هاى 
تشکیل شده براى فوالدسازان و ســایر تولیدکنندگان 
فلزات غیرآهنى شــد. در این نامه آمده اســت، با توجه 
به اینکه عملکرد شــرکت هاى تولیدکننــده فوالد و 

سایر فلزات غیرآهنى در مهر ماه سال جارى در رعایت 
دستور العمل هاى مربوط و به ویژه در رعایت کف عرضه 
نسبت به ماه هاى قبل بهبود قابل توجهى داشته اند، براى 
تشــویق آنان به ادامه این روند خواهشمند است دستور 
فرمایید کلیه پرونده هاى عدم عرضــه در مورد آنان در 
سازمان تعزیرات حکومتى منتفى [شود] و یا حداقل به 
حالت تعلیق در بیاید. سرقینى در مکاتبه اى دیگر با وزیر 
صنعت بر مختومه شــدن پرونده هاى تعزیراتى شرکت 
هاى فوالدى تأکید کرده است. وى در این نامه با اشاره به 
نامه شرکت ذوب آهن اصفهان متذکر شده است که هنوز 
مشکل تعدادى از واحدهاى تولیدى فوالد در تعزیرات 
حکومتى برطرف نشده اســت. در این نامه آمده است 
فروش کلیه شرکت ها از ابتداى مرداد ماه امسال مطابق 
دستور العمل فوالد بوده و بحث گرانفروشى 10 درصد 

باالتر از سال قبل مصداق ندارد.

درخواست از وزیر در پى نامه نگارى 
مسئوالن ذوب آهن

مســئول دفتر اطالع رسانى گردشــگرى و تجارت 
صربستان در ایران گفت: با برقرارى دوباره قانون ویزا 
از سوى دولت صربستان، حتماً تدابیر سختگیرانه ترى 

در صدور روادید براى اتباع ایرانى اعمال خواهد شد.
یکسال پیش صربســتان رژیم لغو روادید با ایران و 
هند را همزمان به اجرا گذاشت.  صربستان تنها کشور 
اروپایى بود که مرزهاى خود را براى سفر اتباع ایرانى 
آزاد کرد هرچند گــذر از مرزهاى آن بــا وجود رژیم 
لغو روادید چندان هم ســاده نبود. ایرانى ها به شرط 
همراه داشتن رزرو هتل و بلیت بازگشت و پول کافى 
اجازه داشتند به مدت30 روز بدون ویزا در صربستان 

اقامت کنند. 
دولت صربســتان رژیم لغو روادید را با هدف تقویت 
صنعت گردشگرى در این کشــور و توسعه بازار غیر 
اروپایى به اجرا گذاشــت. «رســیم لیجیک»، وزیر 
گردشگرى صربستان که در سیاستگذارى رژیم لغو 
ویزا با ایران نقش اثرگذارى داشــته است، گفته بود: 
در هفت ماه سال 2018 حدود 15 هزار و 855 ایرانى 
به صربستان سفر کرده اند که بیش از 1500 نفر از این 
افراد در صربستان درخواســت پناهندگى داده اند. او 
همچنین گفته که بعضى ها از لغو ویزا ســوء استفاده 
کرده اند اگرچه ایرانى ها مهمانان خوبى هستند و خیلى 

خوب هم پول خرج مى کنند. 
آمار دقیقى از ایرانى هایى که ســفر بى بازگشــت از 

صربستان داشــته اند در دست نیســت اما «گوردن 
پونویک»، رئیس مؤسســه «اینفو پــارك»، گروه 
مردم نهادى که به پناهجویان کمک مى کند گفته که 
حدود 30 درصد گردشــگران ایرانى از پرواز برگشت 

خود استفاده نمى کنند.
ســرانجام دولت صربستان چهارشــنبه گذشته (18 
مهرماه) در روزنامه رســمى این کشــور اعالم کرد 
که تصمیم قبلى خود را دربــاره معافیت از ویزا براى 
شهروندان جمهورى اسالمى ایران لغو مى کند. «نبوشا 
استفانویچ»،  وزیر کشور صربستان  دلیل بازگشت این 
تصمیم را سوءاســتفاده تعدادى از ایرانى ها از شرایط 

معافیت ویزا اعالم کرد.
یعقــوب قاســمى،  مســئول دفتر اطالع رســانى 
گردشگرى و تجارت صربســتان و از مجریان اصلى 
تورهاى گردشگرى به این مقصد نیز به «ایسنا» گفت: 
دولت صربستان به علت فشار و نارضایتى کشورهاى 
همسایه اش از مهاجرت غیرقانونى شهروندان ایرانى، 
چنین تصمیمى را گرفته اســت. او ادامه داد: زحمت 
زیادى براى آزادى ســفر بین دو کشور کشیده شده 
بود ولى متأسفانه ســفرهاى بى بازگشت و مهاجرت 

ایرانى ها به صربستان آن را هدر داد.
قاسمى بر این گمان است که با برقرارى دوباره ویزاى 
صربستان براى ایرانى ها، ضوابط این کشور نسبت به 

گذشته تشدید شود.

واقعیت هاى برقرارى دوباره محدودیت ها براى سفر به صربستان

ایرانى ها مهمانان خوبى هستند اما...

مالک لوکیشن سریال «شهرزاد» باز هم نسبت به ثبت 
این خانه تاریخى (مشهور به خانه «دولو»)، در فهرست 

آثار ملى و رأى دادگاه بدوى اعتراض کرد.
یکى از لوکیشن هاى ســریال «شهرزاد» خانه تاریخى 
دولو بود؛ خانه اى که لوکیشن خیلى از فیلم ها و سریال 
هاى مشهور دیگر مانند «کیف انگلیسى» نیز بوده است. 
این خانه تاریخى متعلق به اواخر دوره پهلوى اول و اوایل 
پهلوى دوم است و در یکى از محورهاى مهم شهر تهران 

در زمان خود قرار داشت. 
داشتن ویژگى هایى مانند آیینه کارى، تزئینات وابسته، 
معمارى با شکوه و منطبق با سیستم سازه اى، دیوارهاى 
ساخته شده با آجر و ســقف هاى چوبى و به کار گرفتن 
مصالح سنتى و وجود آب انبار قدیمى باعث شده تا این 
بناى تاریخى به نام مالکش یعنى آقاى دولو در فهرست 

میراث ملى ایران در ســال 82 با شماره 10866به ثبت 
برسد. در زمان ثبت اثر به همین مالک که از ورثه آقاى 
دولو مالک اصلى هستند، ثبت آن ابالغ شد تا اگر مالک 
اعتراضى درباره آن دارد، بــه اداره کل میراث فرهنگى 
استان تهران مراجعه کند، اما آن زمان کسى اعتراضى 
نداشــت تا اینکه مالک اوایل امسال نسبت به این ثبت 
اعتراض کرد و دادگاه بدوى نیز رأى را اردیبهشت ماه 97 

به اداره کل میراث فرهنگى استان تهران داد.
اما به تازگى مالک روى رأى دادگاه بــدوى نیز دوباره 
اعتراض وارد کرده است. به همین دلیل اداره کل میراث 
فرهنگى استان تهران باز هم دفاعیه خود را براى اثبات 
ملى بودن و ابالغ ثبت اثر به دادگاه ارائه کرد. بنابراین این 
پرونده هنوز باز است و مالک در نظر دارد تا این اثر تاریخى 

را از ثبت ملى خارج کند. 

دعوا بر سر ثبت ملى لوکیشن «شهرزاد»

  خبرآنالیــن |   ســیدمرتضى بختیارى، قائم مقام 
آستان قدس رضوى و استاندار اســبق اصفهان که به 
پاکدستى و ساده زیستى در میان مسئوالن مشهور است، 

این روزها با خبرسازى هاى مختلفى روبه رو شده است.
مدتــى قبــل یکــى از 
روزنامه ها خبر از استعفاى 
قائــم مقام آســتان قدس 
رضوى داد. ایــن خبر که 
انتظار مــى رفت با واکنش 
آســتان قــدس رضوى و 
روابط عمومــى آن مواجه 
شود مســکوت ماند و در 

کمال تعجب هیچ تأیید و تکذیبى از ســوى آستان در 
این خصوص صورت نگرفــت. اما برخى اخبار و تحلیل 
هاى پیرامونى آن حاکى است که از مدتها قبل فشارهاى 
مضاعفى روى ریاســت آســتان و قائم مقام وى براى 
تغییرات و تحــوالت درون این مجموعه صورت گرفته 
است. ســید مرتضى بختیارى را در حقیقت مى توان از 
سالم ترین و پاکدست ترین مسئوالن دانست که همچنان 

بر رویه خود ایستاده و به همین دلیل هم بود که حجت 
االسالم والمسلمین رییســى وى را به عنوان قائم مقام 
آستان و رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادى رضوى 
انتخاب کرد. ســازمانى که به لحاظ مالى بسیار حساس 
است و قرار گرفتن فردى در رأس این سازمان که مانند 
بختیارى دقت و حساسیت 
نداشته باشد مى تواند منشأ 

انحرافات مالى شود.
این جایگاه و حساسیت هاى 
پیرامونى آن، گویا مورد توجه 
برخى جریان هاى سیاسى  
قرار گرفته و آنها را به طمع 
انداخته است. به همین علت فشارهاى زیادى روى ریاست 
آســتان براى تغییر و تحوالت وجود دارد. هرچند شنیده 
شده بختیارى هم به سبب برخى مشکالت تمایل خود را 
براى خروج از آستان اعالم کرده و این روزها حضورش 
در تهران پررنگ تر شده است اما این موضوع با واکنش 
رییسى مواجه شده و ریاست آستان به سبب اعتمادى که 

به وى دارد با این موضوع مخالفت کرده است.

فشار سنگین روى استاندار اسبق اصفهان
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به صدا درآمدن زنگ سالمت 
روان در مدارس شهرضا

زنگ ســالمت روان در مدارس شــهرضا به صدا 
درآمد.

فرماندار شــهرضا  با بیان اینکه دانش آموزان آینده 
سازان کشور هســتند و باید از نظر جسمى و روانى 
در سالمت کامل باشند، اظهار کرد: سرمایه گذارى 
در حوزه بهداشــت روان، ارتباط مستقیم با افزایش 
بهره ورى اقتصادى و کارایى افراد جامعه، در آینده 

نزدیک دارد.
على اصغر رفیعى نژاد، تأمین سالمت جسم و روان 
دانش آموزان را از مهمترین اهدف برنامه هاى دولت 
دوازدهم در حوزه بهداشت و درمان برشمرد و افزود: 
طرح هاى مختلفى مانند «ایراپن» که شــهرضا نیز 
در آن پیشگام بوده است، براى دستیابى به اهداف 

دولت در این زمینه اجرا شده است.

آغاز آمارگیرى
مسکن 304 روستا در استان 
چهارمین طرح آمارگیرى مسکن روستایى در  304 

روستاى استان اصفهان آغاز شد.
رئیس ســتاد طرح آمارگیرى در اســتان اصفهان، 
سیاســتگذارى صحیح و برنامه ریزى براى تأمین 
مسکن مناسب روســتایى را، از اهداف اجراى این 
طرح برشــمرد و گفت: چهارمین مرحله آمارگیرى 

مسکن روستایى تا 21 آبان ادامه دارد
محسن قوى بیان، افزود: ســهم آمارگیرى استان 
اصفهان در این مرحله از 8539 روســتا در کشور، 

304 روستاست.
وى گفت: دراین طــرح،  تســهیالت 50 میلیون 
ریالى براى مقاوم سازى منازل مسکونى روستایى، 
250 میلیــون ریالى  بــراى احداث منــزل جدید 
روســتایى در چهار مرحله به صاحب ملک پرداخت 

مى شود.

پذیرش 10 هزار زائر در 
«موکب نجف»

حجت االســالم حســناتى، امام جمعه نجف آباد با 
بیان اینکه موکب نجف اشرف هر ساله به مناسبت 
ایام اربعین، به همت تعدادى از خیران شهرســتان 
راه اندازى مى شود، گفت: سال گذشته در این موکب 
ده هزار زائر اســکان یافتند و با طبــخ بیش از 20 
هزار غذا و توزیع 60 هزار قرص نان، بخشى از نیاز 
پذیرایى شرکت کنندگان این راهپیمایى تأمین شد.

«دست هاى مهربان» در 
دهاقان

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان دهاقان از 
برگزارى طرح «دست هاى مهربان» با هدف کمک 

به کودکان نیازمند خبر داد.
داریوش بهرامى افزود: کودکان و مردم شهرستان 
دهاقان اسباب بازى، لباس، کتاب و نقاشى هاى خود 
را در سه پایگاه هالل احمر اهدا کردند تا به کودکان 

کم برخوردار هدیه شود.

ویزاى جعلى اربعین در 
اصفهان صادر نشده است

مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: 
متقاضیــان حضــور در پیــاده روى اربعیــن تنها 
از طریق مراکز داراى مجوز اقــدام به دریافت ویزا 

کنند.
غالمعلى زاهــدى اظهار کرد: متقاضیان ســفر به 
عتبات عالیات براى دریافت ویزا باید فرایند ثبت نام 
از طریق سامانه«سماح» را انجام دهند و با مراجعه 
به مراکز داراى مجوز، نســبت بــه دریافت روادید 

اقدام کنند.
وى اضافه کرد: با واریز سریع هزینه ثبت نام و ارائه 
زودهنگام مدارك به مراکز مجاز، معموًال ظرف سه 
روز ویزاى متقاضیان حضــور در پیاده روى اربعین 
صادر مى شود و تاکنون هیچ گزارشى مبنى بر جعل 

ویزا در استان اعالم نشده است. 

خبر

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد کاشان با بیان اینکه 
از آغاز سال تحصیلى جدید در رشته مهندسى بهداشت 
محیط دانشجو پذیرفته ایم، گفت: برنامه داریم که از مهر 

سال آینده در رشته تغذیه نیز دانشجو جذب کنیم. 
حســین زینلى فعالیت هاى دانش بنیان را اولویت واحد 
کاشان دانســت و اظهار کرد: در این راســتا با توجه به 
توانمندى هاى اعضاى هیئت علمى، تالش مى شــود 
قراردادهاى برون دانشگاهى با صنایع و نهادهاى مختلف 
منعقد شــود.وى با بیان برگزارى دوره هاى آموزشــى 
کوتاه مدت در واحد کاشان افزود: در حوزه مهارت آموزى، 
کالس هایى برگزار مى شــود تا دانشــجویان با فنون و 

تخصص هاى گوناگون آشنا شوند تا پس از فارغ التحصیلى 
بتوانند کارآفرین باشند. زینلى خاطرنشان کرد: استعدادیابى 
و شناسایى دانشجویان فعال و نخبه که داراى ایده هستند 
و به دلیل مشکالت مالى نتوانسته اند آن ایده را پرورش 
دهند، در واحد کاشان انجام مى شود تا این افراد بتوانند در 

هسته هاى پژوهشى فعالیت کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان با اشاره به وجود 
مرکز تحقیقات فرش در این واحد دانشگاهى گفت: با توجه 
به اینکه کاشان یکى از قطب هاى فرش ایران است، این 
مرکز دوره هاى آموزشــى مختلفى براى فعاالن صنعت 

فرش برگزار مى کند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت هاى ناوگان اتوبوسرانى 
براى زائران پیــاده روى اربعین گفت: 1500دســتگاه 

اتوبوس براى انتقال زائران در نظر گرفته شده است.
مهدى خضرى در ارتباط با تمهیدات در نظر گرفته شده 
براى حمــل و نقل زائران اربعین اظهــار کرد: مرزهاى 
اصفهان براساس تقسیم بندى سال هاى گذشته بوده و 
تغییرى نکرده و بر اساس نیاز مسافران اتوبوس خواهیم 
داشت. وى افزود: از 21 مهرماه پیش فروش بلیت هاى 
اربعین آغاز شده اســت و قیمت ها نیز از اول آبان ماه به 

دلیل یکسره بودن سفر با افزایش همراه است.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
با اشاره به قیمت بلیت ها گفت: قیمت هر بلیت در سال 
گذشته برابر با 90 هزار تومان بود و امسال با افزایش 25 
تا 30 درصدى همراه خواهد بود که اول آبان ماه قیمت 

دقیق مشخص مى شود.
وى در ارتباط با تعداد ناوگان اتوبوسرانى براى حمل و نقل 
زائران اربعین بیان کرد: امســال1500 دستگاه اتوبوس 

براى زائران اربعین در نظر گرفته شده است.
خضرى ادامه داد: ما در سه مرز مهران، چذابه و خسروى 
مستقر خواهیم بود و طبق پیش بینى ها، بیشترین نفرات 

را در مرز مهران خواهیم داشت.

1500 دستگاه اتوبوس براى 
انتقال زائران اصفهانى اربعین 

راه اندازى رشته تغذیه، در 
دستور کار دانشگاه آزاد کاشان

ورق هاى گالوانیزه با قابلیت استحکام باال، با مشارکت متخصصان فوالد مبارکه و شرکت «ورق 
خودرو» چهارمحال و بختیارى طراحى و تولید شد.

 GD S350 کارشناس متالورژى و روش هاى تولید شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: گرید
مطابق با استانداردهاى فوالد طراحى و تولید شده است.

علیرضا مولوى، تولید محصوالت ویژه با ارزش افزوده باال را، از راهبردهاى این مجموعه فوالدى 
در کشور دانست و افزود: این گرید فوالدى در ساخت قطعات اتوبوس، پروفیل مورد استفاده در 

مینى بوس سازى و دیگر مصارفى که نیاز به استحکام دارند، کاربرد دارد.
وى گفت: این نوع ورق با شرایط مناسب نورد گرم، همچنین اعمال متغیرهاى مناسب در نورد 
سرد، با ارائه متغیرهاى مناســب به صورت گالوانیزه ورق خودرو با پوشش 180گرم بر مترمربع 

تولید شده است.

مدیر عامل ســازمان پــارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان، علت قطع درختان خیابان 
چهارباغ باال را، خطر آفرینى و بیمارى این درختان 

کهنسال اعالم کرد.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: هشت اصله درخت 
کهنســال  که از درون پوك و خطر آفرین شــده 
بود، چند روز گذشــته در خیابان چهارباغ باال قطع

شدند.
وى با اشــاره به اینکــه در خیابــان چهارباغ باال

 هشــت اصله درخت نارون وجود داشــت که با 
توجه به مشــکالت کم آبى، از درون دچار پوکى

 شــده بودند و احتمال ســقوط آنها وجود داشت، 
افزود:  بــه همین دلیل، بــا توجه بــه وزش باد

 در روزهــاي گذشــته، ایــن درختــان قطــع 
شدند.

مرتضایى نژاد با بیان اینکه  دستگاه «توموگراف» 
پوکی داخــل درختان را ســنجش می کند،گفت: 
کارشناســان با توجه به عالیم ظاهري درختان، 
پوکی آنها را تشــخیص می دهند اما با استفاده از 
این دستگاه، درختان پوك شــده با قاطعیت قطع 

می شوند.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفت: 
واحدهاى عمده فروش خشکبار خیابان هاى ولیعصر(عج) 

و صارمیه ساماندهى مى شود.
محمد مجیرى اظهار کرد: از آنجا کــه تعدد واحدهاى 
خشکبار در خیابان هاى صارمیه و ولیعصر(عج) به دلیل 
تردد ماشین هاى ســنگین و ... مزاحمت هایى را براى 
ساکنان این خیابان ها ایجاد کرده است، طرح ساماندهى 
این مشاغل در دستور کار قرار گرفته تا این مجموعه ها در 

میدان میوه و تره بار اصفهان مستقر شوند.   
وى با بیان اینکه ســاخت مجتمع خوار و بار و خشکبار 
شامل 45 واحد به همراه دفتر کار در میدان میوه و تره بار 

اصفهان و به منظور استقرار این مجموعه ها آغاز شده، 
تصریح کرد: فازهاى بعدى این پروژه تا رسیدن به تعداد 
115 واحد خشکبار ادامه مى یابد؛ در این زمینه مذاکرات 
اولیه با اتحادیه خشــکبار انجام شده و واحدهاى صنفى 

خشکبار در این مکان مستقر خواهند شد.

مدیرعامل انجمن جوانان روشــن بیــن با بیان 
اینکــه ارائــه خدمــات دولــت الکترونیک به 
معلوالن و نابینایان امرى ضرورى اســت، گفت: 
اجراى این امــر مى تواند از حضــور معلوالن در 
سازمان ها و مشــکالت فیزیکى و تبعات این امر 

بکاهد.
علیرضــا حیدرى اظهــار کرد: اکثــر نابینایان و 
معلوالن اســتان اصفهان در زمینه هاى مختلف 
داراى مهارت هســتند و به جرأت مى توان گفت 
نابیناى بــدون مهــارت نداریم و همــه آنها از 
نظر تحصیالت از کارشناســى باالتر هســتند و 
فعالیت هاى ورزشى، هنرى، فرهنگى و اجتماعى 

بسیارى دارند.
وى با انتقــاد از عدم فرهنگســازى در خصوص 
توانمندى هاى جامعه معلوالن افزود: متأســفانه 
تاکنون از توانمندى این افراد اســتفاده صحیحى 
صورت نگرفته و جایگاه هاى اجتماعى و شــغلى 
خوبى ندارند که ایــن امر خود به ضــرر جامعه 

است.
وى با بیان اینکه ارائه خدمات دولت الکترونیک 
به معلــوالن و نابینایان امرى ضرورى  اســت، 
گفت: اجراى این امر مى تواند از حضور معلوالن 
در سازمان ها و مشــکالت فیزیکى و تبعات این 
امر بکاهد اما بســیارى از مشاغل ادارات به دلیل 
مناسب سازى نشــدن براى معلوالن و نابینایان 
قابل انجام توسط این قشر نیست و در فضاهایى 
که معلوالن باید از اتوماسیون ادارى و یا خدمات 
دولت الکترونیک اســتفاده کنند با مشــکالت 

فراوانى روبه رو هستند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست اصفهان گفت: دو محیط بان پارك ملى و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو این استان به هنگام گشتزنى با اصابت گلوله شکارچیان غیرمجاز زخمى 

شدند.
مرتضى جمشــیدیان با بیان اینکه این محیط بانان در حال گشتزنى، یک گروه شکارچیان را در 
این منطقه شناسایى و دستگیر کردند، افزود: متخلفان از نزدیک به سوى محیط بانان و خودروى 
آنان شلیک و آنان را از ناحیه سر و دست و پا زخمى کردند. وى اظهار کرد: محیط بانان مصدوم در 
یکى از بیمارستان هاى اصفهان تحت درمان هستند که یکى از آنان به دلیل شدت جراحات به 
اتاق عمل منتقل شد.به گفته جمشیدیان یکى از  متخلفان هم در این حادثه زخمى و به بیمارستان 
منتقل شد.جمشیدیان گفت: شــکارچیان متخلف در قالب یک گروه سه نفره مجهز به سالح 
شکارى غیرمجاز، یک خودرو و یک موتورسیکلت تند رو قاچاق بودند که یکى از آنان متوارى شد. 

مدیر جشــنواره ملى فیلم کوتاه مهر سالمت گفت: 
افتتاحیه این جشنواره روز 23 مهر ماه (امروز) در سالن 
سینما سوره اصفهان با سخنرانى وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمى همراه خواهد بود.
حسین رضازاده خاطرنشان کرد: یکى از اهداف این 
جشــنواره، بازتاب فعالیت هاى خیران و تأثیرگذارى 

ســرمایه گذارى خیران در حوزه ســالمت است که 
این امر سبب ترغیب و همراهى دیگر خیران خواهد

 شد.
وى اضافه کرد: بر همین اساس، با راه اندازى سامانه 
حامیان حوزه سالمت، خیران مى توانند از طریق آن 
نوع کمک و حتى شهر موردنظر خود را انتخاب کنند.

معاون هماهنگى امــور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى اصفهان گفــت: همانطور که اســاس 
توسعه را راه مى دانیم، به شــبکه آبرسانى متصل به 
یکدیگر که در مواقع خشکســالى و ترسالى نقصى

 در آبرسانى به سطح کل اســتان نداشته باشیم، نیاز 
داریم.

محمدعلى شجاعى خاطرنشان کرد: با فکر مى توان با 
شرایط موجود نیز زندگى کرد و به کسب و کار مشغول 
شد، کم آبى را در ســال هاى دور نیز همراه داشته ایم 
و برنامه مدون و تدبیر خوبى نداشــته ایم و مســیر 
برنامه اى را طى نکرده ایم کــه اکنون با چالش هایى 

روبه رو هستیم.

در حالى که در سه ماه گذشــته به دلیل باال رفتن قیمت 
دالر، بازار معامالت مســکن رونق گرفته بود در مدت 
اخیر، این بــازار با رکود قابــل توجهى روبه رو شــده

است.
به گفته مشاوران امالك مناطق شهرى اصفهان، حجم 
زیادى از مراجعات به بنگاه هاى مشاوران امالك براى 
خرید و فروش مسکن و تب و تاب به وجود آمده در این 
بخش،صرفًا به دلیل افزایش قیمــت دالر در ماه هاى 
گذشته بوده و خریداران با هدف سرمایه گذارى به خرید 
ملک روى آورده بودند، بنابراین افزایش تقاضا و مراجعه 
به مشاوران امالك در ماه هاى گذشــته خود عاملى بر 

افزایش قیمت در بخش مسکن شده است.
مشاوران امالك و کارشناسان بازار مسکن بر این عقیده  
هستند که بازار مســکن تا زمانى که شرایط اقتصادى و 

نرخ ارز تثبیت نشود، به ثبات نمى رسد.
به عقیده برخى مشــاوران امــالك در محدوده خیابان 
شیخ مفید، بر اســاس مشــاهدات آنها از تغییرات اخیر 
بازار مسکن، نوسانات قیمت دالر به طور مستقیم روى 
معامالت مسکن تأثیرگذار است به عنوان مثال شخصى 
که زمینى را با دالر 4000 تومانى به قیمت هر متر هفت 
میلیون تومان خریدارى کرده، حاضر نیست اکنون که 
قیمت دالر تفاوت فاحشى با قبل دارد، زمین را به همان 

قیمت بفروشد.
یکى از مشاوران امالك در آن محدوده، با اشاره به اینکه 
باالرفتن قیمت مصالح ساختمانى، سیستم هاى گرمایشى 
و سرمایشى و همچنین میلگرد، تأثیر بسزایى در معامالت 
مســکن داشــته، مى گوید: آنهایى که زمین خریدارى 
مى کنند، حساب ساخت و ساز آن را مى کنند و کسانى که 

مسکونى خرید و فروش مى کنند، حساب بازسازى آن را 
مى کنند، االن تعویض و بازسازى یک سیستم گرمایشى 

بسیار هزینه بَر است.
وى مى افزاید: این خود مردم هســتند کــه امالك را 
قیمتگذارى مى کنند و امالکى ها فقط به آنها مشــاوره 
مى دهند که در بیشتر مواقع هم با بازار امروز، افراد به طور 

کلى روى قیمت پیشنهادى خود اصرار مى کنند.
مشاوران امالك در محدوده خیابان شیخ مفید از رکود 
در خرید و فروش آپارتمان در مقایسه با اردیبهشت ماه 
سال جارى خبر دادند و گفتند که در شرایط کنونى کسانى 
که به دنبال ساخت و ساز هستند دست از خرید برداشته و 

منتظر ثبات قیمت ها هستند.
***

مشــاوران امالك در محدوده خیابان ربــاط نیز اذعان 

داشتند که بســیارى از خریداران، مصرف کننده نبودند 
بلکه تنها بــا افزایش نرخ ارز، ســرمایه هاى ریالى آنها 
افزایش یافته و از ترس اینکه پولشان با گذر زمان ارزشش 
کم نشود، آن را در بازار مسکن سرمایه گذارى کرده اند و 
البته با کاهش قیمت دالر، این گونه معامالت نیز راکد 

شده است.
با افزایش قیمت دالر و حتى رشد سه برابرى قیمت همه 
مصالح ساختمانى، مردم به سرمایه گذارى در این بخش 
روى آورده اند اما در حال حاضر همه دست نگه داشته اند، 

زیرا از افزایش یا کاهش قیمت ها مطمئن نیستند.
به گفته یکى از مشــاوران امالك در ایــن محدوده، در 
ماه هاى آخر تابستان با حجم زیادى از مراجعه مردم رو 
به رو بودیم، حتى در شرایطى قیمت ها دقیقه اى اعالم 
مى شد و خریداران هول کرده بودند و ملک را به هر قیمت 
که فروشنده مى گفت خریدارى مى کردند و همین امر نیز 

باعث باال و باالتر رفتن قیمت ها شد.
وى مى افزاید: االن قیمت ملک کاهش پیدا نکرده است 
و اگر قیمت دالر ثابت شود، مى توان امیدوار بود قیمت 

مسکن هم به ثبات برسد.
***

یک مشاور امالك در محدوده خیابان زینبیه هم گفت: در 
این محدوده، نرخ اجاره بها در معامالت مسکن تابستان 
امسال فقط 10 درصد افزایش یافته و مردم این ناحیه با 

مشکلى رو به رو نبوده اند.
وى افزود: بازار معامالت مســکن در بهار امسال راکد 
بوده اما با افزایش شــدید قیمت طال و دالر در تابستان، 
به موازات افزایــش تعداد خریــداران و افزایش تقاضا، 
فروشنده ها و صاحبان امالك قیمت ها را باال بردند، این 
قیمتگذارى کارشناســى نبود و توسط خود مالک انجام 
مى شد اما اکنون پایین آمدن نرخ دالر تأثیرى در کاهش 

قیمت ها نداشته است.
یکى دیگر از مشــاوران امالك درایــن محدوده گفت: 
افرادى که پولشان را در بانک ها نگه داشته بودند و سود 
آن را مى گرفتند، با کاهش ســودهاى بانکى، باال رفتن 
قیمت دالر و ترس از بى ارزش شــدن پولشان به بازار 
مسکن روى آوردند، در دو سه ماه اخیر با روزى بیش از 
ده خریدار رو به رو بودیم اما فروشنده ها از ترس افزایش 
مجدد نرخ مسکن و یا از دست رفتن سرمایه شان به بهاى 

کم تمایلى به فروش نداشتند.

بازار مسکن اصفهان به روایت مشاوران امالك

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت اصفهان گفت: بررسى ها نشان مى دهد که 
میزان مصرف میوه، سبزى و لبنیات بین مردم این استان کمتر از میزان مطلوب است.

ســکینه جعفــرى افــزود: میــزان مطلــوب مصــرف میــوه در روز دو تــا چهــار واحــد
 (هر واحد معادل یک میوه)، سبزى سه تا پنج واحد و لبنیات دو تا چهار واحد (هر واحد معادل یک 

لیوان) است.
وى ادامه داد: با توجه به تغییر سبک زندگى در جامعه، مصرف میوه، سبزى و لبنیات کاهش و از 

طرفى، مصرف مواد قندى، چربى و پر نمک افزایش یافته است.
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت اصفهان با بیان اینکه کارشناسان تغذیه بر 
مصرف حبوبات به علت فیبر و پروتئین تأکید دارند، گفت: توصیه مى شود روزانه دستکم یک واحد 

حبوبات مصرف شود زیرا نقش بسزایى در پیشگیرى از بیمارى هاى غیر واگیر دارد.

نابیناى بدون مهارت 
نداریم

مصرف میوه و سبزى بین مردم اصفهان ناکافى استدرگیرى محیط بانان با شکارچیان غیر مجاز در قمیشلوطراحى و تولید ورق گالوانیزه پراستحکام در فوالد مبارکه

علت قطع شدن 
درختان چهارباغ

عمده فروشى هاى خشکبار از  صارمیه و ولیعصر(عج) 
به میدان میوه و تره بار  منتقل مى شوند

برداشــت انار از 8296 هکتار باغ  انار اســتان اصفهان 
آغاز شد. 

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، 
867هکتار از وسعت این باغ ها را نهال بیان کرد و گفت: 
عملکرد این محصول باغى در هــر هکتار حدود10تن 
است. احمدرضا رئیس زاده اظهار کرد: تا نیمه آبان حدود 
75هزار تن انار از باغ هاى بارور این اســتان برداشــت 

مى شود. وى خشکسالى و سرمازدگى را مهمترین عامل 
کاهش محصول انار این استان اعالم کرد و گفت: نادرى 
بادرود، زاغه کاشان، َملَس شهرضا، ســبزه اردستان و 
دانه سیاه اصفهان از ارقام تولیدى انار این استان است. 
مدیر باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان  
افزود:شهرستان هاى کاشان، شهرضا، نطنز واردستان 

عمده تولیدکنندگان انار استان اصفهان هستند.

برداشت انار
 از باغ هاى بارور
 استان 

نیاز به شبکه آب رسانى متصل در استان

 وزیر ارشاد امروز به اصفهان مى آید
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حسین زمان، خواننده شناخته شده موسیقى پاپ که 
حدود 16 ســال ممنوع  الفعالیت بود، پس از ســال ها 
مجوز انتشار قطعات جدیدش را از دفتر موسیقى وزارت 
فرهنگ و ارشاد دریافت کرد و ابراز امیدوارى کرد که 

بتواند کنسرت هم برگزار کند. 
حسین زمان با انتشــار متنى در صفحه شخصى خود 
از دریافت مجوز براى انتشــار سه قطعه جدیدش خبر 
داد و نوشــت: «با تالش زیاد و البته مساعدت آقاى 
ترابى، مدیر کل واحد موسیقى وزارت ارشاد که به بنده 

خیلى محبت داشته اند تا کنون توانسته ام مجوز سه 
ترانه از 9ترانه اى که براى مجوز انتشارشان به ارشاد

 داده ام را بگیرم. هنوز بــراى چند ترانه دیگر از طرف 
برخى عوامل مقاومت مى شــود. چنانچه مجوز باقى 
ترانه ها داده شود براى اجراى زنده اقدام خواهم کرد و 

امیدوارم این اتفاق بیافتد.
بعد از 16 ســال محرومیت، کار سختى پیش رو دارم. 
تهیه کنندگان کنسرت و اسپانسرها ریسک برگزارى 
کنسرت براى فردى مثل من را با مسائل و مشکالت و 

حواشى که در موردم وجود داشته به سختى مى پذیرند. 
بدون حمایت اسپانسرها من خود از عهده هزینه ها بر 
نمى آیم. از طرف دیگر اصًال عالقــه ندارم با فروش

بلیت هاى گرانقیمت روى صحنه بروم. مى خواهم اکثر 
مردم از اقشار مختلف بتوانند در اجراهاى من شرکت 
کنند. واقعیت تلخ دیگر که از بیــان آن نگرانى ندارم 
این است که غیبت 16 ساله و عدم برگزارى کنسرت 
و انتشار آلبوم، عدم شرکت در برنامه هاى تلویزیونى و 
نداشتن فرصت و توان مالى در تولید و انتشار کارهاى 

قابل توجه طى 16 سال گذشته نه من را از مردم ولى 
مردم را از من دور کرده و البته گله و شــکوه اى از این 
بابت ندارم. حال این ســئوال برایم مطرح است که آیا 
براى اجراهاى زنده مخاطبین الزم را دارم؟ ســئوال 
دیگر که برایم وجود دارد این است که با توجه به فضاى 
موسیقى امروز و اصرار من در حفظ سبک کارى خودم 
آیا مى توانم از عهده مخاطبین و خواســته هایشــان 
برآیم؟ در تالشم تا اگر مساعدت کنند اولین اجرایم را به 

صورت خیابانى و رایگان تقدیم کنم.»

پایان ممنوع  الفعالیتى پس از 16 سال

حسین زمان مجاز شد 
حسین ز
6حدود 16
مجوز انتش
فرهنگ

بتواند کنس
حسین ز
از دریافت
داد و نوش
ترابى، مد

کارگردان ســریال «مختارنامه» مى گوید تلویزیون 
رس این سریال را کشیده است.

با آغاز دهه اول ماه محرم تنها کافى اســت سرى به 
شبکه هاى صداوسیما بزنید تا ببینید تلویزیون سریال 
«مختارنامه» را در انواع و اقسام مختلف از جمله مینى 
سریال یا تله فیلم  به روى آنتن مى برد. اما پخش مکرر 
«مختارنامه» به تازگى با اعتراض تند داود میرباقرى، 

کارگردان این سریال روبه رو شده است.

کارگردان ســریال «مختارنامه»  بــا انتقاد از پخش 
چندین و چند باره این سریال از تلویزیون به ماهنامه 
«سینما و ادبیات» گفت: حاال یک «مختار» با بضاعت 
ناچیز ما ســاخته شــده، رسش را کشــیده اند. آنقدر 
پخشش کرده اند که امسال داد من درآمد و گفتم کافى 
است دیگر. واقعاً رویتان مى شود باز هم پخش کنید؟

سریال «مختارنامه» محصول سال 82 تا 88 است که 
در سال هاى 89 و 90 روى آنتن شبکه یک سیما رفت.

اعتراض کارگردان «مختارنامه»
 به پخش مکرر این سریال

شخصیت «مرد عنکبوتى» ظاهراً قرار است با ظاهر و 
لباسى متفاوت در دنباله فیلم «مرد عنکبوتى؛ بازگشت به 

خانه» حضور داشته باشد. «لوئیس فراگلى»، طراح لباس 
این فیلم در مصاحبه اى اطالعات جدیدى از تغییرات 

لباس «مرد عنکبوتى» را بیان کرد.
او با بیان اینکه لباس جدید «پیتر پارکر» رابطه مستقیمى 
با بزرگ شدن او به  عنوان یک ابَرقهرمان و یک مرد دارد، 
گفت: من در واقع براى طراحى لباس در این فیلم حضور 
ندارم اما تغییرات لباس شخصیت «اسپایدرمن» در فیلم 
بسیار بزرگ و زیاد است. به علت اینکه «مرد عنکبوتى» 
در فیلم بیشتر به یک مرد شباهت دارد تا اینکه مثل فیلم 

اول یک نوجوان بى تجربه باشد. 
به نظر مى رســد که لبــاس جدید شــخصیت «مرد 
عنکبوتى» در فیلم قرار اســت، بســیار متفاوت تر از 
لباس هاى قبلى او باشد. «آنا بى شــپرد»، طراح نامزد 
دریافت جایزه اســکار براى ســه فیلم «پیانیست»، 
«فهرست شیندلر» و «مالیفیســنت» وظیفه طراحى 
لباس فیلم را بر عهده دارد. فیلم سینمایى «مرد عنکبوتى؛ 
بازگشــت به خانه» به کارگردانى «جــان واتس» در 

تابستان سال آینده روى پرده سینما خواهد رفت.

لباس جدید «مرد عنکبوتى» رونمایى شد

«بهروز مفید»، تهیه کننده سریال «محکومین 2» 
گفت: در حال حاضر هشت اپیزود از این سریال مقابل 
دوربین رفته است و این روزها سکانس هاى مربوط 
به دادگاه تصویربردارى مى شود. وى ادامه داد: بعد از 
اضافه شدن بیتا سحرخیز و بیژن بنفشه خواه بازیگر 

جدیدى به این سریال اضافه نشده است. 
تهیه کننده سریال «محکومین 2» درباره جایگزینى 
نازنین فراهانى با سیما تیرانداز نیز گفت: خانم تیرانداز 
مشــغول بازى در یک ســریال دیگر بود و به دلیل 
همزمانى این سریال با سریال دیگرى که در دست 
داشتند، نتوانستند هماهنگ کنند و در «محکومین2» 
حضور داشته باشند. بر همین اساس نازنین فراهانى 
به عنوان بازیگر نقش اصلى این سریال در نظر گرفته 

شده و مقابل دوربین سید حاتمى رفت. 
به گزارش «فارس»، هر قسمت از این سریال یک 
اپیزود و هر اپیزود دو بازیگر اصلى دارد که هم از نظر 
تعداد قسمت و هم از نظر تعداد بازیگر، از «محکومین 
1» بیشــتر اســت. در فصل دوم حدود 500 بازیگر 
حضور خواهند داشت که 80 نفر ایفاگر نقش اصلى و 
مابقى بازیگران فرعى محکومین خواهند بود. موضوع 
محورى در «محکومین1» مجازات جایگزین بود اما 

فصل دوم این مجموعه به طالق اختصاص دارد.
بیژن بنفشه خواه، شهره لرستانى، حسین محب اهرى، 
مریم بوبانى، علیرضا استادى، معصومه قاسمى پور، 
بهراد خرازى، مهرى آل اقا، محمود جعفرى، افسانه 
ناصرى، جمشید صفرى و نگار عابدى از بازیگرانى 

هستند که در این سریال بازى مى کنند. 
سریال «محکومین 2» کارى از گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماست که در 40 قسمت به کارگردانى 

سید جمال سید حاتمى تولید مى شود.

فرهاداصالنى، بازیگر فیلم «مغزهاى کوچک زنگ زده» 
گفت: من عادت ندارم فیلمى کــه در آن بازى کردم را 
بیشتر از یک بار ببینم اما صادقانه بگویم که این فیلم را 

چهار بار دیدم و خسته نشدم.
بازیگر نقش «شــکور» در فیلــم «مغزهاى کوچک 
زنگ زده» درباره ایــن فیلم گفت: 
بازى در این فیلم براى من 
تجربه بى نظیرى بود 
و از ایــن کار لذت 
استقبال  بردم، 
چى  شــا تما
هــم عالى 
بــود و از 

کامنت هایى که در صفحات اجتماعــى مى گذارند معلوم اســت که فیلم را 
دوست دارند. 

اصالنى در ادامه عنوان کرد: بسیارى از تماشاچى ها هستند که این فیلم را دوباره 
و ســه باره دیدند. خود من عادت ندارم فیلمى که در آن بازى کردم را بیشتر از 

یک بار ببینم اما صادقانه بگویم که این فیلم را چهار بار دیدم و خسته نشدم.
او درباره آشنایى اش با کارگردان فیلم گفت: آشــنایى من با هومن سیدى به 
سریال «راه بى پایان» برمى گردد و متوجه بودم که او چقدر عاشق سینماست 
و چقدر رؤیا درباره ســینما دارد. االن هم خوشحالم که فیلم به فیلم قدم هاى 
بهترى را برمى دارد. فرهاد اصالنى همچنین بازیگر نقش «شــاهین» در این 
فیلم را فوق العاده خطاب کرد و افزود: نوید محمدزاده فوق العاده است و انصافًا 
از همه وجودش مایه گذاشت تا هم رضایت کارگردان را جلب کند هم اینکه 

نقشش درست بازى کند.
«مغزهاى کوچک زنگ زده» فیلمى با کارگردانى هومن سیدى و بازى نوید 
محمدزاده، فرهاد اصالنى، فرید سجادى حسینى، نوید پورفرج، مرجان اتفاقیان 
و الدن ژاوه وند است که اکران آن از مهرماه امسال آغاز شده و رکورد فروش 

قابل توجهى را براى یک فیلم اجتماعى ثبت کرده است.

پوران درخشنده، نویسنده و کارگردان ســینما در خصوص آخرین وضعیت تولید فیلم 
سینمایى «هیس! پســرها گریه نمى کنند» گفت: همچنان در حال بازنویسى فیلمنامه 
هستم و پروژه کلید نخورده است. متأسفانه شرایط فیلمسازى به حدى سخت شده که 

فیلمسازان مستقل مثل من خیلى سخت مى توانند کار کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: امروزه در سینما همه به دنبال سود و منافع خود هستند و به 

دنبال کارى مى روند که فروش بیشترى داشته باشد.
کارگردان «زیر سقف دودى» بى عدالتى در ســینما را ناگوار خواند و افزود: وقتى شور و 
اشتیاق کارگردان و فیلمساز به شرایط فعلى برخورد مى کند، آن کارگردان دلسرد شده و از 
ساخت اثرش ناامید مى شود. از نظر من دلیلى ندارد که همه به دنبال فیلم کمدى بفروش 

بروند زیرا بسیارى از فیلم هاى اجتماعى ما در زمان خود فروش بسیار خوبى داشته اند. 
وى با اشاره به منتفى شدن حضور شهاب حسینى در فیلم آخر خود اذعان کرد: کمى قبل تر 
متوجه شدم که شهاب حسینى سر پروژه دیگرى مشغول است و دیگر به وى براى بازى 
در فیلم «هیس! پسرها گریه نمى کنند» پیشنهادى ندادم و به طور کلى حضور حسینى 

در این فیلم منتفى شد.

فرهاد اصالنى:

«مغزهاى کوچک زنگ زده» را 4 بار دیدم

شهاب حسینى به «هیس! پسرها گریه نمى کنند» نرسید

ماجراى جدایى 
سیما تیرانداز 
از «محکومین2»

کارگردان ســریال «ممنوعه»گفت: این هفته هم سریال 
«ممنوعه» توزیع نخواهد شد.

امیر پورکیــان درباره آخرین وضعیت توزیع این ســریال و 
حواشى ایجاد شــده پیرامون آن درباره سکانس هاى غیر 
اخالقى این سریال تصریح کرد: من هم به موازین اخالقى 
آشنایى دارم و مســلمان هســتم و مى دانم خطوط قرمز 
اخالقى کجا هستند. نیت ما این بود که کارهاى غیر اخالقى 
عده اى از جوانان جامعه را نشان بدهیم که آلوده به فساد است 
و سرنوشت تلخى را پیش روى آنها قرار مى دهد. البته شاید 

نتوانستیم  به دقت منظورمان را به تصویر بکشیم.
کارگردان سریال «ممنوعه» درباره بازبینى مجدد ارشاد و 

ممیزى هاى احتمالى آن بیان کرد: الزم است دوباره تأکید 
کنم سریال ما توقیف نشده و فقط براى بازبینى چند هفته اى 

در توزیع آن وقفه ایجاد شده است و به زودى قسمت جدید 
این سریال منتشر خواهد شــد. وى درباره قسمت هایى که 
به ارشاد تحویل داده شده اســت، اضافه کرد: اى کاش ما از 
همان اول تمام قسمت ها را در اختیار ارشاد مى گذاشتیم تا 
کل سریال مورد ارزیابى قرار مى گرفت و هیچ سوء تفاهمى 

به وجود نمى آمد.
پورکیان در پایان در مورد پخش مجدد این ســریال از ابتدا 
گفت: مخاطبان بدانند اینگونه نیســت که ارشاد تیغ قیچى 
را گرفته و به جان فیلم ما افتاده باشــد. قطعاً پس از بازبینى 
سریال به بهترین شکل تدوین و وارد بازار خواهد شد اما فعًال 

و در هفته جارى سریال توزیع نخواهد شد.

«ممنوعه» این هفته هم توزیع نمى شود

مرجانه گلچین، بازیگر سینما و تلویزیون در ارتباط با تغییر 
رئیس سازمان سینمایى و ویژگى فرد جدید در این سمت، 
در گفتگو با «صبا» عنوان کرد: درخواست هایى داریم که 
در دوره هاى قبلى هم مطرح کردیم ولى کسى به داد ما 
نرسید. به نظر من رئیس سازمان سینمایى  که حکم پدر 
سینما را دارد باید از اوضاع و احوال افراد خانواده خود باخبر 
باشد، اینطور نباشد که فقط عده اى از افراد در رأس امور 
قرار بگیرند و فقط حال و اوضاع آنها مدنظر باشد و عده اى 

را به حال خود رها کنند.
وى در ادامه افزود: تبعیض وحشتناکى در سینماى ما موج 
مى زند و عده اى همیشــه مشغول به کار و عده اى فقط 
تماشاگر کارها هســتند، فرد جدید باید پاسخگوى این 
تبعیض هاى موجود باشــد و براى رفع آنها تالش کند. 
اگر روزى ما از کار افتاده شــویم چه کسى قرار است به 

داد ما برسد؟
گلچین به مافیاى موجود در سینما اشاره کرد و توضیح 
داد: سطح کیفى فیلم هاى روى پرده ما نسبت به گذشته 
بسیار افت کرده است و  همیشه هنرمندان مشخصى را 
روى پرده ســینماها مى بینیم، این افراد حتى در شبکه 
نمایش خانگى و حتى در سالن هاى تئاتر هم کار را به 

دست گرفته اند! چرا در این عرصه عدالت 
برقرار نیست و هنرمندى باید خانه نشین 

باشد و هنرمندى در همه عرصه ها 
فعال باشد؟ امیدوارم فرد جدید بر 
این بى عدالتى ها نظارت داشته و 
از مافیاى موجود در سینماجلوگیرى 
کند و مانند یک  پدر دلسوز، از اوضاع 
و احوال افراد خانواده اش باخبر باشد.

مرجانه گلچین:

رئیس سازمان سینمایى از مافیاى سینما جلوگیرى کند

ما اشاره کرد و توضیح 
رده ما نسبت به گذشته 
هنرمندان مشخصى را 
ن افراد حتى در شبکه 
اى تئاتر هم کار را به 

 عدالت 
 نشین 

 ها 
ر 
 و 
ى 
اع 
شد.

فرهاداصالنى، بازیگر فیلم «مغزهاى کوچک زنگ زده»
گفت: من عادت ندارم فیلمى کــه در آن بازى کردم را
بیشتر از یک بار ببینم اما صادقانه بگویم که این فیلم را

چهار بار دیدمو خسته نشدم.
فیلــم «مغزهاى کوچک نقش«شــکور» در بازیگر
زنگ زده» درباره ایــن فیلم گفت:
بازى در این فیلم براى من
تجربه بى نظیرى بود
و از ایــن کار لذت
استقبال بردم، 
چى شــا تما
هــم عالى
بــود و از

«مغزهاى کوچک

 حمید نعمت ا... در ششمین پروژه سینمایى جدیدش که «قاتل و وحشى» نام دارد 
براى سومین بار با لیال حاتمى همکارى خواهد کرد. نعمت ا... براى آغاز پیش تولید 
در انتظار صدور پروانه ساخت است. «قاتل و وحشى» هم اکنون در مرحله بازنویسى 

فیلمنامه اســت و قرار است اواســط پاییز جلوى 
دوربین برود. لیال حاتمى پیش از این در «بى پولى» 
و «رگ خواب» با حمید نعمت ا... همکارى داشت.

شاید تجربه موفق فیلم «بوتیک» نعمت ا... بود که 
حاتمى را براى پذیرش پیشنهاد بازى در «بى پولى» 
مصمم کرد. کاراکتر «شکوه» یکى از متفاوت ترین 
نقش هاى حاتمى بود. یک دختر نازك نارنجى و 
حساس و تا حدودى خنگ و ساده لوح که براى حفظ 
زندگى اش حاضر است هر کارى بکند و هر مشقتى 
را تحمل بکند. «شکوه» با تمام این ویژگى هاى 

جذاب در کنار شخصیت «ایرج» با بازى بهرام رادان زوج جذابى را به وجود آورد و 
«بى پولى» را به یکى از آثار درجه یک نعمت ا... تبدیل کرد. لیال حاتمى جایزه داخلى 
و خارجى زیادى برده اما مهمترین جایزه داخلى اش دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول زن اســت که هر دو را براى بازى در فیلم هاى حمید نعمت ا... به دست 
آورده است. او اولین بار سال 87 موفق به تصاحب سیمرغ بلورین شد که این جایزه 

براى فیلم «بى پولى» به او تعلق گرفت. 
حاتمى بعد از هفت ســال دوباره جلوى دوربین نعمت ا... رفت و بازیگر اصلى او در 
«رگ خواب» شد که یکى از خاص ترین نقش هاى او با همین فیلم رقم خورد. او 

در نقش «مینا» روى مرز باریک حرکت کرد. یک دختر بدون اعتماد به نفس، تنها 
و دست و پاچلفتى که گرفتار شکست عشــقى شده و حاال در پى احیاى خود است. 
ویژگى اصلى نقش حاتمى در «رگ خواب» تغییر تدریجى احساسات و ترس هاست. 
او از سطحى پایین تر از صفر شــروع مى کند در دوره عشق ورزى به اوج مى رسد 
و باز هم روزگار تنهایى اش فرا مى رســد. ماحصل 
این همکارى کســب دومین سیمرغ بلورین براى 
این بازیگر بود. او براى این فیلم جوایز دیگرى در 
مراسم سینمایى را هم از آن خود کرد. لیال حاتمى 
در همه این سال ها نقش خوب کم بازى نکرده اما 
بدون تردید موفق ترین نقش به لحاظ کسب جایزه 
بازى اش در نقش «مینــا» در فیلم «رگ خواب» 
اســت. شــروع موفقیت هاى او براى این نقش با 
تصاحب سیمرغ بلورین بود. بعد از آن حاتمى موفق 
شد تندیس جشن خانه سینما را هم از آن خودش 
کند. تندیس جشن سینمایى حافظ دیگر موفقیت 
داخلى لیال حاتمــى براى فیلم «رگ خــواب» بود. او عالوه بر این در جشــنواره

 فیلم هاى ایرانى اســترالیا هم براى این فیلم جایزه گرفــت. تاکنون حضور او در 
جدیدترین  فیلم نعمت ا... قطعى شده است.

نعمت ا... کارشناس اجتماعى آسیب هاى کالن در مورد زنان که لباس کارگردانى 
به تن دارد، وضعیت هاى متفاوتى را از زنان مجرد و مطلقه به نمایش درآورده است و 
طالق و اعتیاد جزو مفاد مفهومى الینفک آثار سینمایى اوست. باید منتظر ماند دید 

این بار در «قاتل و وحشى» چه مى کند.

همکارى مجدد حاتمى با نعمت ا... این بار در «قاتل و وحشى»
محیا حمزه
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پرسپولیسى ها و رسانه هاى حامى آنان این روزها 
آرزویــى کــه در در رؤیاى فینال لیگ قهرمانان آسیا هستند. 

سپاهان و ذوب آهن بر دور جدیــد این رقابت ها فقــط از عهده 
اینجا مورد اشاره ماست، این آمده اســت. اما موضوعى که در 

آنها و البته برخــى نهادهاى مربوطه در است که کًال این روزها همه 
مورد چگونگى برگزارى فینال لیگ قهرمانان فوتبال ایــران طورى در 
پرســپولیس به طور قطعى راهى این مرحله شده آسیا حرف مى زنند که انگار 

است. یک طرف که سر بازسازى ورزشگاه آزادى و تأمین هزینه هاى آن بحث است و 
یک طرف هم طبق گزارشى که رسانه ها دادند وزیر ورزش از عالقه اش براى حضور 
خانواده ها در استادیوم براى تماشــاى این بازى سخن مى گوید. البته به قول یکى از 
سایت ها  همه اینها زیباست و برنامه ریزى براى بلندمدت هیچ اشکالى ندارد اما باید 
به پرسپولیسى ها گفت اینقدر فینال، فینال نکنید. قضیه طورى شده که بازیکنان و 
هواداران پرسپولیس فراموش کرده اند هنوز یک بازى خیلى خیلى سخت دیگر برابر 
السد باقى مانده است. اگر توانستید از بازى برگشت هم جان سالم به در ببرید آن وقت 

مى توانید از حضور در فینال این تورنمنت بزرگ براى اولین بار لذت ببرید. 
یادتان باشد که السد دیگر چیزى براى از دســت دادن ندارد. به قول محمد پنجعلى، پیشکسوت 

سرخ ها، بهار سال 1372 را به یاد بیاورید.
پرسپولیس در فینال جام در جام باشگاه هاى آســیا (جامى که  البته دیگر وجود ندارد) مقابل نیسان 

ژاپن بازى مى کرد. سرخپوشان بازى رفت را در ژاپن یک–یک مساوى کردند و با یک مساوى بدون گل هم 
قهرمان آسیا مى شدند. پس به ما حق بدهید که از شما بخواهیم اینقدر فینال، فینال نکنید.  همه اینها به کنار، 
دیروز یکى از خبرگزارى ها هم نوشته بود که شنیده مى شود مدیران پرسپولیس دنبال پیدا کردن اسپانسر جدا 

براى فینال هستند و از االن براى پاداش هنگفت حضور در این بازى چاله هم کنده اند!

اگر جان سالم 
به در بردید، 

بعــداً!
 مرتضى رمضانى راد 

محسن کدخدایى

اهاااهازها ولیسى ها و رسانه هاى حامى آنان این رو
آرزویــى کــه در یاى فینال لیگ قهرمانان آسیا هستند.

سپاهان و ذوب آهن بر دیــد این رقابت ها فقــط از عهده 
ررررررر در اینجا مورد اشاره ماست، اینســت. اما موضوعى که

آنها و البته برخــى نهادهاى مربوطه در که کًال این روزها همه
مورد چگونگى برگزارى فینال لیگ قهرمانان ل ایــران طورى در 
قطعى راهى این مرحله شدهحرف مى زنند که انگار طور پرســپولیس به

 یک طرف که سر بازسازى ورزشگاه آزادى و تأمین هزینه هاى آن بحث است وو
طرف همطبقگزارشى که رسانه ها دادند وزیر ورزش از عالقه اش براى حضور
ده ها در استادیوم براى تماشــاى این بازى سخن مى گوید. البته به قول یکى از 
ت ها  همه اینها زیباست و برنامه ریزى براى بلندمدت هیچ اشکالى ندارد اما باید 
فینال، فینال نکنید. قضیه طورى شده که بازیکنان و  سپولیسى ها گفت اینقدر
ران پرسپولیس فراموش کرده اند هنوز یک بازى خیلى خیلى سخت دیگر برابر 
اقى مانده است. اگر توانستید از بازى برگشت هم جان سالم به در ببرید آن وقت 

در فینال این تورنمنت بزرگ براى اولین بار لذت ببرید. از حضور انید
پیشکسوت به قول محمد پنجعلى، ن باشد که السد دیگر چیزى براى از دســت دادن ندارد.

2 ها، بهار سال 1372 را به یاد بیاورید.
مقابل نیسان وجود ندارد) فینال جام در جام باشگاه هاىآســیا (جامى که  البته دیگر ولیس در

یی–یک مساوى کردند و با یک مساوى بدون گل هم  بازى مى کرد. سرخپوشان بازى رفت را در ژاپن یک
ن آسیا مى شدند. پس به ما حق بدهید که از شما بخواهیم اینقدر فینال، فینال نکنید.  همه اینها به کنار، 
یکىاز خبرگزارىها هم نوشته بود که شنیده مى شود مدیران پرسپولیسدنبال پیدا کردن اسپانسر جدا

فینال هستند و از االن براى پاداش هنگفت حضور در این بازى چاله هم کنده اند!

مرتضى رمضانى راد 

باید به 
پرسپولیسى ها گفت 

اینقدر فینال، فینال نکنید. 
قضیه طورى شده که بازیکنان و 
هواداران پرسپولیس فراموش 
کرده اند هنوز یک بازى خیلى 
خیلى سخت دیگر برابر السد 

باقى مانده است
ى ی

ت 

این روزها رسانه هاى منتقد «کارلوس کى روش» 
مشــغول حمله به حریف تدارکاتى جدید تیم ملى 
هستند و رســانه هاى حامى سرمربى هم در مورد 

ویژگى هاى مثبت تیم ملى بولیوى مى نویسند.
بولیوى از دیرباز صاحب یکى از تسخیرناپذیرترین 
قلعه ها و پایگاه ها در فوتبال جهان بوده و آن قلعه 
جایى نیســت به جز ورزشگاه ملى شــهر الپاز، 
پایتخت بولیوى. ویژگى منحصر به فرد الپاز این 
است که 3600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و جهش 
توپ و نوع فرود آمدن آن بر زمین و هرگونه واکنش 
اشــیا و افراد در این مکان به شدت غیر عادى و به 
گونه اى است که انگار یک مسابقه فوتبال در باالى 
کوهى به ارتفاع 3600 متر به اجرا درآمده اســت. 
هرچقدر بازى در چنین نقطه اى به رغم ســخت 
بودن براى مردان بولیوى آشنا و فرایندى قابل غلبه 
است، براى حریفان این کشور و مسافرت کنندگان 
به الپاز فرایند جانکاهى است که معموًال آنها را به 

کلى از پاى درمى آورد. 
«آرژانتین قدر قدرت» روزى در این مکان، شش 
گل خورد و هیچ تیم بزرگــى را در خطه آمریکاى 
جنوبى نمى یابید که صابون بولیــوى در الپاز به 
تنش نخورده باشــد و برزیل و اروگوئه و شیلى و 
کلمبیا هم در الپاز لعنتى سر تسلیم فرود آورده اند و 
برخى اروپایى هاى نامدار هم در آنجا ساقط شده اند.

با این حال مسابقه سه شنبه (فردا) نه در الپاز بلکه 
در تهران انجام مى شــود که هرچند آن هم شهر 
مرتفعى به حســاب مى آید اما میزان ارتفاع آن با 
چیزى که در شهر الپاز وجود دارد، غیر قابل  قیاس 

و این دو فرایند به کلى متفاوت است. 
سایت «آى اســپورت» در توصیف اینکه بولیوى 
یک حریف تدارکاتى خوب اســت نوشته: تیمى 
که از کشور بولیوى پاى در میدان هاى بین المللى 
مى گذارد، معموًال ترکیبى اســت که به آســانى 
تسلیم نمى شود و هم مجرى یک فوتبال فیزیکى 
بى رحمانه اســت و هم ارائه دهنده بخشى از فن 
و تکنیکى کــه فوتبال آمریکاى التین همیشــه 
به آن شهره بوده اســت. بدیهى است که میزان 
این مهارت هاى فــردى و قواى تکنیکى و هوش 
فردى در قیاس با خدایان فوتبال منطقه -برزیل 
و آرژانتین- زیاد نباشد و بولیوى بیشتر نان قدرت 
فیزیکى و پیگیرى و سرســختى اش را مى خورد 
اما تیــم فقیر و کوچــک مانده اى هــم در زمینه 
گشایش هاى فنى نیست و گلیمش را در این زمینه 

هم از آب بیرون مى کشد.
هنوز معلوم نیســت بولیوى چه تعداد از نیروهاى 
اصلــى اش را بــه تهران مــى آورد و آیــا برخى 
لژیونرهایش را بــراى دیدار با ایــران فراخوانده 
است یا نه اما آنها با هر ترکیبى بیایند یک آزمایش 
قدرت واقعى و با ارزش بــراى یاران عزت اللهى و 
ابراهیمى و جهانبخش خواهند بود و باعث آمادگى 
و هماهنگى بیشــتر تیمى مى شــوند که یکى از 
نقص  هاى اصلى اش در راه حضورى موفقیت آمیز 
در جام ملت هــاى آســیا 2019 همچنان فقدان 

مسابقات تدارکاتى قوى و کافى است.

 پیکان چه رفاقتى و چه رسمى در برابر سپاهان 
نمى بازد تا برخى ســایت ها از جمله «ورزش 
سه» از این تیم به عنوان  گربه سیاه زردپوشان 

یاد کنند.
پیکان در هشــتمین بــازى پیاپــى برابر تیم 
قدرتمند شــهر اصفهان شکســت نخورد تا 
مشخص شود که سرنوشت بازى هاى این دو 

تیم شرایط خاص خودش را دارد.
در روزهــاى تعطیلــى مســابقات، تیم هاى 
باشگاهى براى خارج نشدن از فرم، بازى هاى 
تدارکاتى برگزار مى کننــد و در یکى از همین 
بازى ها، تیم پیکان در یک بازى دوســتانه در 
اصفهان به مصاف تیم فوتبال سپاهان رفت و 
این بازى در نهایت با تساوى بدون گل به پایان 
رسید. اما نکته اى که در پایان این بازى جلب 
توجه مى کرد این بود که پیکان در هشت بازى 
اخیر خود برابر طالیى هاى اصفهان شکست 
نخورده و از این نظــر صاحب یک رکورد ویژه 

است.
پیکان روز جمعه گذشته براى انجام یک بازى 
تدارکاتى جدى و دشــوار به اصفهان آمد و در 
ورزشگاه نقش جهان با ســپاهان دیدار کرد. 
این بازى در حالى برگزار شــد که سپاهان در 
حال حاضر با 16 امتیاز در رده دوم جدول رده 

بندى قرار دارد. البته پیکان نیز با سه برد پیاپى 
در هفته هاى اخیر توانست خودش را به جمع 
چهار تیم باالى جدول برساند و در رتبه چهارم 
قرار بگیرد. با این حال سپاهان با بردهاى پرگلى 
که در هفته هاى گذشته داشته به نوعى مدعى 
بودنش در رقابــت هاى این فصــل را اعالم 
کرده است اما در بازى دوســتانه اى که برابر 
پیکان برگزار شد نتوانســت مقابل این تیم به 
برترى برســد آن هم در حالى کــه پیکانى ها 
این شانس را داشتند که در دروازه تیم محبوب 

نصف جهان را  باز کنند.
امیر قلعه نویى امســال دو بــار برابر پیکان و 
مجید جاللى صف آرایى کرده است و هر دوبار 
نتیجه اى بهتر از تســاوى بدون گل به دست 
نیاورده است. این دو تیم امسال در هفته سوم 
رقابت هاى لیگ برتــر در اصفهان به مصاف 
هم رفتند و این بازى مثل بازى دوستانه اخیر 
بدون گل به پایان رسید. طبق مطلب و گزارشى 
که سایت «ورزش سه» منتشر کرده در میان 
نبردهــاى دو تیم، نکته جالب اینجاســت که 
ســپاهان به جز دو بازى اخیر در شــش بازى 

دیگر دو تیم نتوانسته مقابل پیکان برنده شود. 
در لیگ هفدهم و ســال قبل ابتــدا پیکان در 
زمین سپاهان با نتیجه یک بر صفر برنده شد و 
سپس در تهران نیز همین نتیجه را تکرار کرد 
و 6 امتیاز از سپاهان گرفت. در لیگ شانزدهم 
هم پیکان بازى رفت را باز هم در تهران و این 
بار با نتیجــه 3 بر 2 بــرد و در اصفهان دو تیم 
نتیجه اى بهتر از تساوى یک بر یک به دست

 نیاوردند.
نکته قابــل توجه اینکه در فاصله ســال هاى 
95 تا 97 این دو تیم ســه بازى دوستانه با هم 
برگزار کرده اند که دو بازى در اصفهان مساوى 
شــده و یــک بــازى دو تیــم در کیش هم 
بــا نتیجه 2 بر صفر بــه نفع پیــکان به پایان 

رسید.
یکى از سایت هاى اصفهانى که از نبردن پیکان 

توسط سپاهان گالیه داشت نوشت که 
پیکان همچنان در اصفهان مشترى 
دارد و ما هم مى گوییم که شاید باید 
 گربه سیاه را محصول جدید ایران 

خودرو در اصفهان دانست!

کمیته مسابقات از تغییر ساعت بازى دو تیم سپیدرود و ذوب 
آهن در هفته نهم لیگ برتر خبر داد. 

 کمیته مسابقات اعالم کرد:  باشگاه ذوب آهن به دلیل رسیدن 
به پرواز  برگشت درخواست تغییر ساعت بازى با سپیدرود را داد که 

با موافقت باشگاه میزبان، دیدار دو تیم از هفته نهم لیگ برتر  روز جمعه 
27 مهر 97 به جاى ساعت 17 در ساعت 16 آغاز مى شود. 

میالد ســرلک به دلیل عمل جراحى نزدیک به یک ماه از 
میادین فوتبالى دور خواهد بود.

هافبک سپاهان به دلیل مشــکلى که داشت، تحت جراحى 
قرار گرفت و  حدود سه هفته نمى تواند براى تیمش بازى کند.

 سرلک یکى از بازیکنان سپاهان به شمار مى رود که در تاکتیک هاى 
امیرقلعه نویى حضور دارد و در آخرین دیدار رسمى سپاهان نیز برابر نساجى مازندران 
45 دقیقه بازى کرد. سرمربى سپاهان البته رسول نویدکیا را پس از مدت ها در اختیار 
دارد و از بابت غیبت سرلک نگرانى نخواهد داشت، چرا که بازیکنان توانمندى در خط 

هافبک این تیم وجود دارند.

بیان محمودى، هدایت تیم فوتبال بانــوان ذوب آهن را بر 
عهده گرفت.

باشگاه ذوب آهن اعالم کرد ضمن تشکر از زحمات دو فصل 
گذشته مژگان مدایم زاده، سرمربى اسبق تیم فوتبال بانوان باشگاه 

ذوب آهن، بیان محمودى، مربى صاحب نام فوتبال بانوان ایران، با امضاى 
قراردادى یکساله، رسماً هدایت تیم فوتبال بانوان ذوب آهن را بر عهده گرفت.

 این مربى، سابقه هدایت تیم هاى آینده ســازان نجف آباد و راه یاب ملل سنندج را در 
کارنامه خود دارد و تجربه سال ها حضور در تیم ملى فوتبال ایران را به عنوان بازیکن نیز 
دارد. تیم فوتبال بانوان ذوب آهن از صبح شنبه 21 مهرماه تمرینات خود را براى حضور در 
لیگ برتر فوتبال ایران در  مجموعه ورزشى شفق و زیر نظر سرمربى جدید خود آغاز کرد.

تیم ذوب آهن اصفهان در دیــدار تدارکاتى خود با 
نفت مسجدسلیمان به نتیجه تساوى یک بر یک 

دست یافت.
تیم ذوب آهــن اصفهان از تعطیــالت لیگ برتر 
استفاده کرد و در آخرین مســابقه تدارکاتى خود 
به مصاف نفت مسجدســلیمان رفت. این بازى 
در پایان 90 دقیقه با نتیجه یک بر یک به پایان 
رسید. تک گل ذوبى ها در این دیدار را 
محسن مسلمان از روى نقطه پنالتى 
در نیمه اول به ثمر رساند و مجتبى 
بیژن،  مدافع پیــش تاخته نفتى ها 
با گل خود در نیمــه دوم بازى را به 
تساوى کشاند. مســلمان در بازى 
قبل تیمش با تیم امیدهاى باشگاه هم 

موفق شده بود گلزنى کند.
پس از شــروع دوباره 
لیگ برتر ذوب آهن 
اصفهــان در بازى 
خــارج از خانه خود 
به مصاف سپیدرود 
رشت مى رود و نفت 
مسجدســلیمان در 
تبریز به دیدار ماشین 

سازى خواهد رفت.

 در روزهایى که مهاجم آفریقایى استقاللى ها زیر تیغ انتقادات هواداران این باشگاه براى عدم گلزنى به 
سر مى برد، خبرگزارى «ایلنا» هواداران این تیم را قلقلک داد که در کنار انتقاد از «الحاجى گرو»،  تبریزى 
را فراموش نکنند. این رسانه در ادامه هم نوشته که سپاهانى ها زرنگى کردند و «استنلى کى روش» را 
از چنگ ذوب آهن در آوردند و استقالل هم تبریزى را با کیفیت هاى متوسط خرید! به نظر مى رسد حق 

با این خبرگزارى باشد. 
این روزها که هجمه هاى زیادى به الحاجى گرو، مهاجم آفریقایى تبار استقالل صورت مى پذیرد و وى 
به لحاظ توانایى هاى فنى و میزان تأثیرگذارى یک هزارم «مامه تیام» توصیف مى شــود، این واقعیت 
از مقابل چشم ها دور مانده که مرتضى تبریزى هم چندان از او بهتر عمل نکرده و هرچند در هفته هاى 
نخست حضورش در جمع آبى ها دو سه گلى زد و ابراز وجود کرد اما به تدریج در گرد و غبار تیمش گم شد 

و این روزها «وینفرد شفر» حتى صرافت گسیل وى به میدان ها را ندارد.
از قضا تبریزى در همان زمانى صید شــد و پیراهن آبى را به تن کرد که سران استقالل گرو را استخدام 
کردند. گفته مى شود بودجه کالن جذب این دو با کمک سران ورزش جور شده است که از گالیه هواداران 
استقالل در زمینه کمبود توجه به تیم خود اطالع داشــتند اما طریق و ادوات کوچ تبریزى از ذوب آهن 
به استقالل هرچه بوده باشد شکى در این نیست که او در 80 روزى که از آن رویداد مى گذرد، به ندرت 
همان مهاجمى نشان داده است که نه فقط آبى ها بلکه چند تیم دیگر لیگ نیز از جذب وى بسیار استقبال 

مى کردند.
 نخستین نشانه ها و اظهارات حاکى از تمایل استقالل به جذب تبریزى در فصلى شنیده شد که هنوز 
امیر قلعه نویى استقالل را ترك نکرده بود و ســکاندار این تیم در ناموفق ترین مقطع حضورش در 
جمع آبى ها و در فصولى بود که استقالل در جدول رده بندى لیگ برتر به رتبه هاى ششم و پنجم 
اکتفا کرد. در دوره یکسال و چهار ماهه زمامدارى علیرضا منصوریان هم نام تبریزى به کرات 
به عنوان یکى از اهداف اصلى استقالل براى تقویت مکانیسم تهاجمى این تیم آمد اما این 
انتقال فقط زمانى شکل گرفت که استقالل در اواسط تابستان امسال از حفظ تیام قطع امید 

و لیگ هجدهم را لرزان آغاز کرد.
در نهایت سران ذوب آهن نیز به این نتیجه رسیدند که نگهدارى وى به سبب یکدل 
نبودن او با تیم و پَر زدن دلش به سمت آبى ها کارى عقالنى نیست و بهتر است او را 
بفروشند و در ازایش یک پول درشت (به روایتى 1/8 میلیارد تومان) را کاسبى کنند. 
درست است که ذوب آهن هم امسال در غیاب تبریزى در امور تهاجمى مى لنگیده 
اســت اما از اینکه مهاجمى را جواب گفته که آبى ها او را نیمکت نشــین کرده اند 
پشیمان نیســت و به این نکته فکر مى کند که جانشینان وى مى توانند به تدریج 
به اهدافى برسند که براى باشگاه تعیین شده و قدر مسلم اینکه جدایى استنلى 
کى روش و کوچ او به سپاهان براى سفید و ســبزها بسیار گران تر تمام شده 

است تا انتقال تبریزى به تهران.
مهاجمى که در فوالدشهر، هم با ضربات سر و هم با هر دو پا براى ذوبى ها 
گلى مى زد و سال پیش همراه با کى روش عصاى دست امیر قلعه نویى در 
ذوب آهن بود، حاال که ژنرال به سپاهان رفته و کى روش را در آنجا هم به 
پیکان اصلى تهاجمى اش تبدیل کرده حال و روز نامطمئنى دارد و قلعه نویى 
چنان از دیدن غروب - ولو موقتــى- تبریزى در ترکیب آبى ها یکه خورده 
که نزد خود فکر مى کند اگر به خیال اولیه خود در جذب وى کوتاهى کرد 
و بازى تصاحب وى را به اســتقالل باخت حاال و پس از گذشت فقط 75 
روز از فصل جارى باید برنده این رقابت شناخته شود. همه اینها بدین معنا 
نیست که سیاست اخیر شــفر در رویکرد به مهاجمان جوان تر فلسفه اى 
درست در درازمدت اســت و مهدى قائدى و اللهیار صیادمنش براى خط 
حمله استقالل همانى مى شوند که شفر و هواداران مى خواهند اما شکى 
نیست که تبریزى هم اندك مدتى بعد از انتقال به  اصطالح رؤیایى اش از 
اصفهان به یکى از دو «بزرگ» پایتخت چیزى نشــان نداده که دیگران 

تصور مى کردند و به حد باالیى نرسیده است که خودش مى خواست.
تبریزى به واقع متهم اصلى اما پنهــان مانده پرونده جواب ندادن خط 
حمله استقالل در فصل جارى است که به لطف اقبال بلندش پشت 
دیوار بلند تنبلى ها و ناکامى هــاى الحاجى گرو پنهان مانده و 

خیلى ها فعًال کارى به کار او ندارند.

س اعت بازى ذوب آهن 
تغییر کرد

میالد فعالً بى میالد!

سرمربى ذوب آهن
 «بیان» شد!

 آنها از 
الپاز لعنتى مى آیند!

ن نپی بر ز ى ه ى ی ز ى
سط سپاهان گالیه داشت نوشت که

در اصفهان مشترى ان همچنان
ما هم مى گوییم که شاید باید  د و
به سیاه را محصول جدید ایران 

در اصفهان دانست! درو

نتیجه یک بریک به پایان 9 دقیقه با در پایان
ذوبى ها در این دیدار را رسید. تک گل
محسن مسلمان از روىنقطه پنالتى
در نیمه اول به ثمر رساند و مجتبى
بیژن،  مدافع پیــش تاخته نفتى ها
با گل خود در نیمــه دوم بازى را به
تساوى کشاند. مســلمان در بازى
قبل تیمش با تیم امیدهاى باشگاه هم

موفق شده بود گلزنى کند.
پس از شــروع دوباره
لیگ برتر ذوب آهن
در بازى اصفهــان
خــارج از خانه خود
به مصاف سپیدرود
رشت مى رود و نفت
مسجدســلیمان در
تبریز به دیدار ماشین

سازى خواهد رفت.

مسلمان در حال احیا!

رفاقتى و رسمى به سپاهان نمى بازند!

گربه سیاه 
محصول جدید
 ایران خودرو

 در روزهایى که مهاجم آفریقایى استقاللى ها زیر تیغ انتقادات
سر مى برد، خبرگزارى «ایلنا» هواداراناینتیمرا قلقلک داد ک
را فراموش نکنند. این رسانه در ادامه هم نوشته که سپاهانىه
از چنگ ذوب آهن در آوردند و استقالل هم تبریزى را با کیفیت

با این خبرگزارى باشد. 
این روزها که هجمه هاى زیادى به الحاجى گرو، مهاجم آفریق
به لحاظ توانایى هاى فنى و میزان تأثیرگذارى یک هزارم «ما
ا از مقابل چشم ها دور مانده که مرتضى تبریزى هم چندان از
نخست حضورش در جمع آبى ها دو سه گلى زد و ابراز وجود کر
و این روزها «وینفرد شفر» حتى صرافت گسیل وى به میدان ه
از قضا تبریزى در همان زمانى صید شــد و پیراهن آبى را به ت
کردند. گفته مى شود بودجه کالن جذب این دو با کمک سرانو
استقالل در زمینه کمبود توجه به تیم خود اطالع داشــتند اما
به استقالل هرچه بوده باشد شکى در این نیست که او در 80
همانمهاجمى نشانداده است که نه فقط آبى ها بلکه چند تیم

مى کردند.
تمایل استقالل به ج اظهاراتحاکى از  نخستین نشانه ها و

امیر قلعه نویى استقالل را ترك نکرده بود و ســکاندار این
جمع آبى ها و در فصولى بود که استقالل در جدول رده
اکتفا کرد. در دوره یکسال و چهار ماهه زمامدارى عل
به عنوان یکى از اهداف اصلى استقالل براى تقو
انتقال فقط زمانى شکل گرفت که استقالل در او

و لیگ هجدهم را لرزان آغاز کرد.
در نهایت سران ذوب آهن نیز به این نتیجه
نبودن او با تیم و پَر زدن دلش به سمت آبى
ببفروشند و در ازایش یک پول درشت (به
ددرستاست که ذوب آهن هم امسالدر
جواب گفت اینکه مهاجمى را اســت اما از
پشیمان نیســت و به این نکته فکر مى
اهدافى برسند که براى باشگاه تعی به
کى روش و کوچ او به سپاهان براى

است تا انتقالتبریزى به تهران.
مهاجمى که در فوالدشهر، همب
گلى مى زد و سال پیش همراه با
ذوب آهن بود، حاال که ژنرال به
پیکان اصلى تهاجمى اش تبدیل
چنان از دیدن غروب - ولو موقتـ
که نزد خود فکر مى کند اگر به خ
و بازى تصاحب وى را به اســتق
روز از فصل جارى باید برنده این
نیست که سیاست اخیر شــفر
درست در درازمدت اســت و مه
حمله استقالل همانى مى شوند
نیست که تبریزى هم اندك مد
یکىاز دو «بزرگ» اصفهان به
تصور مى کردند و به حد باالیى
تبریزى به واقع متهم اصلىا
حمله استقالل در فصل ج
دیوار بلند تنبلى ها و
خیلى ها

 مرسى که هستى «گرو»!
سعید نظرى

خشایار بیدمشکى

 باشگاه پدیده خراســان بعد از کلى اعتراض بازیکنان و مربیانش و اعتصاب آنها در نهایت 
چند روز پیش بود که 5 درصد از قرارداد اعضاى تیمش را پرداخت کرد. این اتفاق فقط یک 

آرام بخش مقطعى در این تیم بود و یحیى گل محمدى ســخت نگران آینده تیمش است که 
مشکالت مالى زحماتش را بر باد ندهد.

پیش از این گفته مى شد اسماعیل وفایى قصد خرید 50 درصد سهام باشگاه پدیده را دارد 
اما او با وجود پرداختى به این باشگاه در حدود یک میلیارد و 200 میلیون، در نهایت تصمیم 

به کناره گیرى گرفت. این در حالى است که مجموعه پدیده هم به هیچ وجه حاضر به 
کمک کردن به تیم فوتبال خود نیست. در این شرایط مدیرعامل این باشگاه فقط 

اسپانسر تیمش را تنها راه درآمدزایى مى داند و از هواداران تیمش خواسته در 
مؤسسه مالى حمایت کننده آنها حساب باز کنند. با وضعیت موجود باید به یحیى 
حق داد تا نگران آینده تیمش باشد و با روندى که پدیده سپرى مى کند اصًال 

بعید نیست به سرنوشت فصل پیش دچار شود. 
این تیم فصل پیش با رضا مهاجرى تا اواخر نیم فصل در بین سه تیم اول لیگ 
بود اما بعد از مشکالت مالى و کسر 6 امتیاز تا آستانه سقوط به لیگ یک هم 

پیش رفت. در حال حاضر هم خطر کسر 6 امتیاز دیگر به طور جدى پدیده را 
تهدید مى کند چرا که این باشگاه هنوز با «ایگور پراهیچ»  تسویه حساب نکرده و فرصت 

چندانى هم براى این کار ندارد.

  نگرانى هاى یحیى
صاب آنها در نهایت 
. این اتفاق فقط یک 

آینده تیمش است که 

را دارد شگاه پدیده
رنهایت تصمیم 

وجهحاضر به 
شگاه فقط 
سته در
یحیى
صًال

گ
هم

ده را 
کرده و فرصت 
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ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709970354201042 شماره پرونده: 9609980359500623 شماره 
بایگانى شــعبه: 970516 شــاکى: پناه على احدپور فرزند اللهویردى به نشانى: تهران- 
کیانشهر- خ سیامک شمالى- بن بســت 5 غربى- پ 4 متهمین: 1- سید حامد حسینى 
فرزند سید حسین 2- حمیدرضا مالک زاده فرزند غضنفر همگى به نشانى اتهام: مشارکت در 
کالهبردارى (با تغییر عنوان سرقت و کالهبردارى رایانه اى) دادگاه پس از بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مینماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام اقایان 1- حمیدرضا مالک زاده فرزند غضنفر 2- سید 
حامد حسینى فرزند حسین هر دو دائر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 15/010/196 
ریال موضوع شکایت شاکى اقاى پناه على احمدپور فرزند ا... وردى نظر به محتویات پرونده 
و کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى خصوصى، 
مالحظه پرینت حساب بانکى شاکى، پاسخ اســتعالم هاى انجام شده از بانک مربوطه و 
مخابرات و متوارى بودن متهمین و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر 
به ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق 
محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس 
و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبردگان 
هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق 
دولت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم 
مى دارد. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع 
قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263204 بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)  /7/548
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023016293- 97/7/21 نظر باینکه اقاى حسن اسماعیلى فرزند 
مصطفى اعالم نموده سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پالك 7298/55 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در صفحه 125 دفتر 140 ذیل شماره ثبت 020371 ثبت 
و سند چاپى 880178 ثبت و صادر و تسلیم گردیده باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود ان بشــمار 13970215715200651- مورخ 97/07/12 دفترخانه 
67 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت ششدانگ طى سه فقره 
سند رهنى در رهن بانک ملت اســت. م الف: 268720 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /7/549
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023016293- 97/7/21 نظر باینکه اقاى حمیدرضا جعفرى فرزند 
عباس اعالم نموده سند مالکیت یک و نیم دانگ مشــاع از شش دانگ پالك 7298/55 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در صفحه 122 دفتر 140 ذیل شماره ثبت 20370 ثبت 
و سند چاپى 880170 ثبت و صادر و تسلیم گردیده باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود ان بشماره 13970215715200654- مورخ 97/07/12 دفترخانه 
67 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از  تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت ششدانگ طى سه فقره 
سند رهنى در رهن بانک ملت اســت. م الف: 268723 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /7/550
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023016293- 97/7/21 نظر باینکه اقاى حسن اسماعیلى فرزند 
مصطفى اعالم نموده سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پالك 7298/55 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در صفحه 128 دفتر 140 ذیل شماره ثبت 020372 ثبت 
و سند چاپى 880179 ثبت و صادر و تسلیم گردیده باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهو د ان بشماره 13970215715200652- مورخ 97/07/12 دفترخانه 
67 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 

معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت ششدانگ طى سه فقره 
سند رهنى در رهن بانک ملت اســت. م الف: 268724 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /7/551
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023016293- 97/7/21 نظر باینکه اقاى حمیدرضا جعفرى فرزند 
عباس اعالم نموده سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پالك 7298/55 واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان که در صفحه 119 دفتر 140 ذیل شماره ثبت 020369 ثبت و سند 
چاپى 880170 ثبت و صادر و تسلیم گردیده باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهو د ان بشماره 13970215715200653- مورخ 97/07/12 دفترخانه 67 اصفهان 
رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت ششدانگ طى سه فقره سند رهنى در رهن بانک 

ملت است. م الف: 268719 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /7/552
ابالغ رأى

شماره پرونده: 65/93 د اصل 49 شــماره دادنامه: 104/49/97- 97/7/4 خواهان: ستاد 
اجرائى فرمان حضرت امام (ره) به نشــانى: خ حکیم نظامى- خ حسین آباد پ 40 خوانده: 
اصغر رهبر نوحى به نشانى: مجهول المکان خواسته: تعیین تکلیف اموال گردشکار: دادگاه 
با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم رســیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى تکمیلى: درخصوص درخواست ستاد 
اجرائى فرمان امام (ره) بشماره 195003 مورخ 97/6/27 مبنى بر صدور حکم تکمیلى راجع 
به ملک به پالك ثبتى 1251 فرعى از 76 اصلى مجزى شــده از 75 اصلى واقع در بخش 
یک ثبتى شهرضا به میزان سه دانگ مشاع از 6 دانگ بنام محکوم اصغر رهبر نوحى، نظر به 
اینکه بداللت بررسى هاى بعمل آمده و استعالم ثبتى، سهام مارالذکر بنام مشارالیه داراى 
سابقه ثبت و سند مالکیت مى باشد که توسط ستاد اجرائى فرمان امام (ره) مورد شناسائى 
واقع شده و حســب اعالم اداره ثبت احوال اصفهان اصغر رهبر نوحى در سال 1374 فوت 
نموده و فاقد تحوالت ثبتى اعم از همسر و فرزند مى باشد و اعالم اداره مهاجرت و گذرنامه 
پلیس اطالعات و امنیت نیز گویاى آنســت که نامبرده فاقد سابقه تردد مرزى است و طى 
اعالم اداره کل اطالعات استان اصفهان مشارالیه از اعضاء فعال حزب توده بوده که سابقه 
بازداشت ساواك و اعالم حمایت از شاه ملعون داشته و اقرار به آمادگى همکارى با ساواك 
نموده و با موافقت ساواك نیز قبل ازانقالب جهت تجارت به چین مسافرت مى نماید. از آنجا 
که طى دادنامه شماره 413 مورخ 94/4/15 صادره از شــعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران 
حکم به تملک اموال شناسائى شده و تقویم واخذ حقوق سرپرستى غیرعملى بر مبناء 2/5 
درصد از سال 1358 لغایت قطعیت دادنامه و نگهدارى مابقى وجوه در حساب امانى به نفع 
ستاد اجرائى صادر شــده و با توجه به اینکه نامبرده هیچگونه مراجعه اى تاکنون نداشته و 
وکیل یا سرپرستى تعیین ننموده و اموالش در حال تضییع بوده و بیم سوء استفاده از آن مى 
رود با احراز رهاشدگى اموال وى، در تکمیل احکام سابق الصدور با استناد به مواد 13 و 16 و 
21 آئین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى موضوع اصل 49 قانون اساسى حکم به تملک 
سهام مذکور از پالك موص وف بشرح صدرالذکر بنفع ستاد اجرائى فرمان امام (ره) صادر و 
اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلــت قانونى قابل واخواهى در این دادگاه مى 
باشد. م الف: 264774 اسدى- رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /7/560

ابالغ رأى
دادنامــه- شــماره دادنامــه : 9709973653300469 – شــماره پرونــده : 
9609983653300151 – شــماره بایگانــى : 960154 – پرونــده کالســه 
9609983653300151 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان 
تصمیم نهایى شماره 9709973653300469 خواهان : آقاى ذبیح اله رحیمى فرزند بهرام 
آقا با وکالت خانم الناز مرادى زاده اصفهانى فرزند حســن به نشانى اصفهان خیابان توحید 
وحید نبش محتشم ساختمان ادارى عزیزخانى طبقه اول واحد 17 دفتروکالت خانم نسیم 
عطایى – خوانده : دادســتان عمومى و انقالب فالورجان به نشانى دادگسترى فالورجان 
. خواسته : صدور حکم ورشکســتگى – به تاریخ 1397/07/02 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه اول محاکم حقوقى فالورجان به تصدى امضاکنندگان ذیل تشکیل شده است نظر 
کارشناسى به طرفین ابالغ شــده لیکن هیچ گونه اعتراضى نسبت به آن واصل نگردیده 
است . – دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید . در خصوص دعوى الناز مرادى زاده بــه وکالت ذبیح اله رحیمى 
فرزند بهرام آقا به طرفیت دادســتان عمومى و انقالب فالورجان بخواســته صدور حکم 
ورشکستگى با تعیین تاریخ توقف خالصه اینکه وکیل خواهان مدعى گشته است موکل که 
در امر خرید و فروش اهن آالت به دالئل متعددى من جمله شرایط حاکم بر بازار ناشى از 
تحریم ها با بحران شدید مالى مواجه شده  تالش وى جهت تشلط بر اوضاع اقتصادى موثر 
واقع نگردیده و نهایتا اداى دیون او معوق و متوقف گردیده اســت و براین اساس تقاضاى 
اعالن ورشکستگى موکلش را نموده اســت با توجه به احراز تاجر بودن خواهان به استناد 

فاکتورهاى ارائه شده به کارشناس و گزارش حســابهاى خواهان و اینکه اعمال بازرگانى 
احصا شده در ماده 2 قانون تجارت ضابطه ى اصلى تشخیص بازرگان از غیربازرگان به شمار 
مى رود و فعالیت خواهان منطبق با بند یک این ماده مى باشــد و با توجه به احراز اقامتگاه 
خواهان به عنوان شخص حقیقى بازرگان در حوزه قضایى این دادگاه به لحاظ تمرکز امور 
مهم ( انجام معامالت تجارى ) و به تبع آن احراز صالحیت این دادگاه در رسیدگى به دعوى 
ورشکستگى مطروحه ، موضوع جهت بررسى دقیق نوع و حجم فعالیت هاى مالى خواهان 
در دوره منتهى به دوره توقف و بررســى و توصیف مراودات مالى و نتیجتا تعیین لیســت 
طلبکاران و بدهکاران وى به همراه میزان طلب و بدهى و هم چنین تعیین لیست اموال و 
دارایى هاى مثبت خواهان به کارشناسان رســمى دادگسترى ارجاع گردیده و با عنایت به 
اینکه بنابر نظر کارشناس منعکس در پرونده ، میزان بدهى خواهان بیش از دارایى هاى او 
مى باشد و خواهان عمًال ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست 
و نظر موصوف با اوضلع و احوال مســلم قضیه مغایرتى ندارد و حاکى از وضعیت فعالیت و 
عملکرد ناموفق خواهان در استهالك دیون و پرداخت بدهى و عدم تکافوى اموال و دارایى 
در پرداخت دیون مى باشد . دادگاه با استناد به مدلول مواد 1002 و 1285 قانون مدنى و مواد 
412 و 415 و 416 و 417 و 433 قانون تجارت و مواد 21 و 198 و 336 قانون آیین دادرسى 
مدنى ضمن صدور حکم بر اعالم ورشکســتگى خواهان تاریخ 1393/12/27را به عنوان 
مبدا توقف او تعیین و اعالم و عبداله بابایى مدیر محترم اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
فالورجان را بــه عنوان مدیر تصفیه و ســعید کریمى مدیر محترم دفتر کل دادگســترى 
فالورجان را به عنوان عضو ناظر تعیین و دستور اجراى موقت حکم ورشکستگى را صادر 
مى نماید و مقرر مى دارد دفتر 1- مراتب صدور حکم ورشکستگى را از طریق نشر آگهى در 
جراید کثیراالنتشار اعالم عمومى مى نماید تا اشخاص ذینفع در مهلت مقرر قانونى اقدام 
مقتضى در جهت جلوگیرى از تضییع حقوق احتمالى خویــش را به عمل آورند 2- تصویر 
مصدق راى جهت انعکاس در دفاتر مربوط به ســازمان ثبت اسناد و امالك کشور ، بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران و ریاســت کل محترم دادگسترى استان اصفهان جهت 
اطالع رسانى به محاکم قضایى اطالع رسانى شود 3- راى موصوف جهت شروع به انجام 
وظابف قانونى به مدیر تصفیه و عضو ناظر ابالغ گردد راى صادره حضورى و ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است . م الف  263926 امید حفیظى 

- رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان /7/527 
ابالغ رأى

شماره پرونده 311/97 دادنامه 495- 1397/06/31 خواهان: جواد کریمى حسین آبادى 
فرزند محمد، ساکن: حسین آباد خ قائم پ23 خوانده: 1) على مومنى فرزند لطفعلى ساکن 
دهق – خ شــریعتى – کوى پامنبر پ 100 منزل على مومنى 2) مرتضى معصومى فرزند 
عباسعلى ساکن دهق – شهرك صنعتى خ قاصدك – نبش 4 راه اقاقیا –پ 5 بلوك 8 ، 3) 
ماندانا بخشى فرزند سعید ، مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى و انتقال شش 
دانگ یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس سفید به شــماره انتظامى ایران 625 ج 13 از 
باب تقویم مقوم بر دو میلیون ریال  قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى 
آقاى جواد کریمى حسین آبادى فرزند محمد مقیم حسین آباد  به طرفیت خواندگان ردیف 
اول آقاى على مومنى فرزند لطفعلى مقیــم دهق ردیف دوم آقاى مرتضى معصومى فرزند 
عباسعلى مقیم دهق ردیف سوم خانم ماندانا بخشى فرزند سعید ، مجهول المکان مبنى بر 
الزام به تنظیم سند رسمى و انتقال 6 دانگ یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس سفید به 
شــماره انتظامى ایران10-625 ج 13 مقوم به دو میلیون ریال  با خسارات دادرسى ، نظر 
به اینکه حسب استعالمات به عمل آمده خودرو سوارى پژو مدل 1395 به شماره انتظامى 
ایران10-625 ج 13 که موضوع معامله خواهان با خوانده ردیف اول على مومنى بوده بنام 
خانم ماندانا بخشى فرزند سعید است با توجه به محتویات و مدارك موجود در پرونده رابطه 
معاملى بین خواندگان وجود داشــته خواندگان در جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى 
ارائه نداده اند لذا قاضى شورا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و 220 قانون مدنى راى  بر محکومیت خواندگان ردیف اول ، دوم ، 
سوم به الزام به تنظیم و انتقال سند رسمى 6 دانگ یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس به 
شماره انتظامى ایران625 ج 13 در یکى از دفاتر اسناد رسمى و پرداخت هزینه هاى دادرسى 
قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش مهردشــت مى باشد. 265521/م الف، قاضى 

شعبه اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت/ 7/554
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ اجرائیه- احترامًا مقرراســت متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 1397/08/07 در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در 
پرونده کالســه971291 به این دادگاه ارسال گردد. کالســه پرونده 971291 شعبه اول 
دادگاه عمومى بخش مهردشــت. موضوع: وقت رسیدگى مورخ 1397/09/20 ساعت10 
صبح  خواهان: قدرت اهللا خیرخــواه و رضا  خیرخواه و خلیل خیرخــواه و فاطمه خیرخواه 
خوانده: ابراهیم خیرخواه دهقى فرزند حسینعلى به نشــانى مجهول المکان محل حضور: 
دادگاه عمومى بخش مهردشت ، خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر تقسیم ترکه متوفى. 
بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد آقاى قدرت اهللا خیرخواه و رضا  خیرخواه و خلیل خیرخواه 
و فاطمه خیرخواه دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر تقاضاى صدور حکم مبنى بر تقسیم 
ترکه متوفى مطرح نموده اند که در شــعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 
971291 تحت رسیدگى مى باشــد بنا به اعالم و درخواست خواهان ها به لحاظ مجهول 

المکان بودن شما به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
درامورمدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت 
رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور کامل مطلع شده و در صورت 
عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 265528/م الف قندهارى- مدیردفتر 

دادگاه عمومى بخش مهردشت/7/555
 ابالغ اجرائیه

آگهــى ابــالغ اجرائیــه شــماره: 139703802133000048 شــماره پرونــده: 
139704002120000255/3 شماره بایگانى پرونده: 9700598 بدینوسیله به آقاى مجید 
فیروزه اى فرزند مسعود مقیم: نجف آباد ویالشهر پشت شهربازى خیابان بهزیستى پالك 
2 که برابر گواهى مامور مربوطه به علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما 
امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم پگاه شــهبازیان فرزند غالمحسین به استناد 
سند ازدواج شماره 14381 مورخ 1393/07/9 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 28 فالورجان 
جهت وصول یک جلد کالم اهللا مجید هدیه یکصد هزار ریال ، آینه و شمعدان به قیمت دو 
میلیون ریال، مقدار شصت و سه مثقال طالى ساخته شده 18 عیار ، تعداد شصت و سه عدد 
سکه تمام بهار آزادى و یک سفر زیارتى عمره مفرده درخواست صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9700362 در واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان تشکیل 
و به کالسه 9700598 در واحد اجراى اسناد رســمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه 
جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج 
و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت 
به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى 
عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر 

نخواهد شد. – 267142/م الف فاتحى- مدیر واحد اجراى اسنا رسمى نجف آباد/7/556
 حصروراثت 

عفت رجائى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 26957 به شرح دادخواست به کالسه 
908/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه صفرى سانحى نجف آبادى بشناسنامه 669 در تاریخ 1397/01/02 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عفت رجائى نجف 
آبادى ش ش 26957 ، 2. مهدى رجائى نجف آبادى ش ش 28361 ، 3. رستا رجائى نجف 
آبادى ش ش 4022 ، 4. علیرضا رجائى نجــف آبادى ش ش 9555 ، 5. محمدرضا رجائى 
نجف آبادى ش ش 1080131574 (فرزندان متوفى)، 6. مصطفى رجائى نجف آبادى ش 
ش 973 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 267258/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/557
ابالغ وقت رسیدگى 

وقت رسیدگى حقوقى: شــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا 
تاریخ 1397/07/30 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره 
بردارى درپرونده کالسه 403/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 1397/08/27 
روز یکشنبه ساعت 10 خواهان: اسفند میرزایى فرزند خلیل خوانده: اشکان چوپانى  فرزند 
رضا به نشــانى مجهول المکان خواســته: تقاضاى الزام خوانده به پرداخت مبلغ  شانزده 
میلیون ریال بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات ثانى اعم از دادرسى و تاخیر تادیه 
گردشکار: خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل 
اختالف مهردشت نموده که ثبت- وقت رســیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور 
شورا و به تجویز ماده ى 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم 
رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 

روز خواهد بود. 267963/م الف- دبیر شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 7/558
 اخطار اجرایى

شــماره 381/95 به موجب راى شــماره 73 تاریخ 1396/01/24 حوزه نهم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســتار جمشیدى به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت ماهیانه مبلغ یکصد و هشــتاد هزار 
تومان1394/08/12 تا پایان سال 94 و ماهانه مبلغ دویست هزار تومان از ابتداى سال 95 
تا انتهاى سال 95 به عنوان اصل خواسته در حق خواهان و مبلغ پنجاه و سه هزار و پانصد 
تومان هزینه دادرسى و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ پانزده هزار و پانصد 
تومان به عنوان نیم عشر مى باشــد. محکوم له: زهرا صولتى به نشانى: کهریزسنگ- خ 
امام- کوى 13 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 267967/م 

الف-شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/559

شهردارى زازران در نظر دارد به استناد مجوز شماره (47/97) مورخ 
(1397/06/26) شوراى محترم اسالمى شهر زازران سالن ورزشى واقع 
در شهرك ولیعصر (عج) را به صورت اجاره از طریق مزایده عمومى 
با قیمت پایه ســاالنه (108/000/000) ریال به متقاضیان واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه 
پیشــنهادات خود از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز به شهردارى 
زازران مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده آگهى 

مى باشد.  

شهردارى باغشاد به استناد مصوبه شماره 112 مورخه 1397/07/01 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ کامیون هاى سنگین خود از طریق برگزارى مزایده عمومى و با قیمت پایه 
10/000/000 ریال اجاره بهاى ماهیانه، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به 
عمل مى آید از تاریخ درج این آگهى به مدت یک هفته با مراجعه به واحد امور مالى شهردارى نسبت به دریافت 
اسناد مزایده اقدام نمایند و پاکت حاوى قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 1397/07/30 به واحد حراست شهردارى تحویل نمایند. تاریخ بازگشایى پاکت ها روز سه شنبه مورخ 

1397/08/01 ساعت 12 در محل شهردارى مى باشد.
الزم به ذکر است: 

1- در صورت رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار، این همکارى در سال هاى آتى ادامه خواهد یافت.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

3- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

5- برندگان اول تا سوم مزایده، هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/601 مورخ 97/06/21 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان 
مدیریت اجراى بازار روز (جمعه) واقع در فالورجان- بلوار سپاه- کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبى 3450 مترمربع 
و بازار روز (چهارشنبه) واقع  در جنب پارك ساحلى گارماسه با مساحت تقریبى 2000 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس 

قیمت کارشناسى به متقاضى واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره بازار روز (جمعه) فالورجان براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال مى باشد که 

باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) قیمت پایه اجاره بازار روز (چهارشنبه) گارماسه براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 4/000/000 ریال مى باشد که 

باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ج) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/08/01 به 

دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

ه) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشــان در نظر دارد 
محل انتشــارات و کتابفروشــى خود را از طریق 
مزایده عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار 
نماید . لذا کلیه متقاضیــان میتوانند با واریز مبلغ 
15,000,000 ریــال به عنوان تضمین شــرکت در 
مزایده به شماره حساب ســیبا 0202120212000 
به نام دانشــگاه آزاد اســالمی کاشــان یا ارائه 
ضمانت نامه بانکى، جهت دریافت اســناد مزایده 
و کســب اطالعات بیشــتر به آدرس اینترنتی 
www.iaukashan.ac.ir مراجعــه نمایند 
و حداکثر ظرف مدت 10 روز پــس از چاپ آگهى 
اســناد مربوطه را تحویل دبیرخانه دانشگاه و یا از 
طریق پست پیشتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب 
راوندى خیابان استادان کد پستى:8715998151 
یا صندوق پســتى:87135/433 ارسال نمایند.

 تلفن سایراطالعات:
 داخلى 031-55540055-743 -09162998892

شرایط:
1-هزینه خرید اســناد براى هر مزایده 400,000 
ریال مى باشد که میبایست به شماره حساب سیبا 
0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

واریز گردد.
2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

 3-دانشــگاه در رد یــا قبول هریک یــا تمامی 
پیشنهادات مختار است .

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد محل 
بوفه رســتوران برادران و خواهران خود را از طریق 
مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . 
لذا کلیه متقاضیان میتوانند با واریز مبلغ 24,000,000 
ریال جهت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب 
سیبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمی 
کاشــان یا ارائه ضمانت نامه بانکى، جهت دریافت 
اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر به آدرس 
اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند 
و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهى اسناد 
مربوطه را تحویل دبیرخانه دانشــگاه و یا از طریق 
پست پیشــتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى 
خیابان استادان کد پستى:8715998151 یا صندوق 

پستى:87135/433 ارسال نمایند.
تلفن سایراطالعات:

 داخلى 031-55540055-743 -09162998892
شرایط:1-هزینه خرید اسناد براى هر مزایده 400,000 
ریال مى باشد که میبایست به شماره حساب سیبا 
0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

واریز گردد .
2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

 3-دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات 
مختار است .

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد تامین 
پهناي باند اینترنت به میــزان 20Mbp/s در روز 
(ساعت 8-18)و10Mbp/s درشب(18الى 8 صبح 
فردا) خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 
لذا شرکت هاي واجد شرایط که در این زمینه داراي 
تخصص و تجربه کافی و داراي پروانه فعالیت مربوطه 
می باشند میتوانند با واریز مبلغ 15,000,000 ریال به 
عنوان تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 
سیبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمی 
کاشــان یا ارائه ضمانت نامه بانکى، جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کســب اطالعات بیشتر به آدرس 
اینترنتــی www.iaukashan.ac.ir مراجعــه 
نمایند و حداکثر ظرف مدت 10 روز کارى پس از چاپ 
آگهى اسناد مربوطه را تحویل دبیرخانه دانشگاه و یا 
از طریق پست پیشتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب 
راوندى خیابان استادان کد پستى:8715998151 
یا صندوق پســتى:87135/433 ارســال نمایند. 
تلفن سایراطالعات: داخلى 031-55540055-718

شرایط:
1-هزینه خرید اسناد مناقصه 200,000 ریال مى باشد 
که میبایست به شماره حساب سیبا 0202120212000 

به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان واریز گردد .
2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 3-دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات 
مختار است .

آگهى مزایده عمومى- نوبت اولآگهى مزایده

آگهى تجدید مزایده آگهی مناقصه عمومىآگهی مزایده عمومى آگهی مزایده عمومى 
نوبت دوم

میثم بکتاشیان- شهردار باغشاد یداله مؤمن زاده - شهردار زازران

جواد نصرى- شهردار فالورجان دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشاندانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشاندانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان

چاپ دوم

نوبت دوم

نوبت اول
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شهردارى هرند با استناد به مجوز شماره 245 مورخ 97/05/14 شوراى اسالمى 
شهر هرند در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG خود را به 
مدت یکسال شمسى و براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به صورت 

اجاره ماهیانه 000/000/ 16 ریال به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت آگهى مزایده 
تا تاریخ 97/08/10 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس 

حاصل نمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى

حمید شهبازى- شهردار هرند

نوبت اول
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك و اجاره محل تعمیرگاه خود مطابق لیست زیر از طریق 
مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اســناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل 
جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى مورخ 97/08/10 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در 

اسناد مزایده مندرج است. 
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم شهرى به شماره L 76 به 

مساحت حدود 90 مترمربع (تجدید مزایده) 
2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر محله B7 بازارچه شهریار (تجدید مزایده)

3- فوالدشهر- خ شهدا- جنب بانک سپه- مجتمع تجارى صدرا پالك 103 (تجدید مزایده)
4- باغبهادران- طرح تفکیکى کوه آب زمین مسکونى 180 مترمربع پالك 1265 (مزایده)

5- اجاره محل تعمیرگاه واقع در سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان (مزایده)
زرین شهر، بلوار جانبازان، سازمان حمل و نق ل جمعى شهرستان لنجان

دورنما: 03152273470 تلفن: 03152236973  
 info@hamlonaghl-lenjan.ir :ایمیل کدپستى: 8471818456  

www.hamlonaghl-lenjan.ir :درگاه الکترونیکى

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

پگاهى ریزه خوارى و گرایش بــه مصرف برخى مواد غذایى به 
اراده فرد نیست. نتایج بررسى ها نشان مى دهد که کشیده شدن 
به ســمت برخى مواد غذایى، بخاطر وجود برخى کمبودهاى 

بدن است.
 ،B یعنى اگر بدنتان دچار کمبودهایى مانند کمبود آهن، ویتامین
زینک (روى) و... باشد، برخى مواد غذایى مانند آهن ربا شما را به 
سمت خود خواهند کشید و شما بى اراده به ریزه خوارى دائمى 

دچار خواهید شد.

کمبود آهن میل زیادى به مصرف گوشت ایجاد
 مى کند 

 کمبود آهن یکى از کمبودهاى رایج بیــن گیاهخوارها و زنان 
در سنین پیش از یائسگى اســت. کمبود این ماده معدنى، میل 
زیادى به مصرف گوشت قرمز ایجاد مى کند و همچنین باعث 
بى انرژى بودن و خستگى مى شود. زمانى که بدن دچار کمبود 
آهن باشد، شــما حتى بعد از خوردن گوشت قرمز، باز با شنیدن 
بوى همبرگر، بال مرغ و ماهى و... دوباره هوس خوردن گوشت 

به سرتان مى زند.
متخصصان حوزه تغذیه بر این عقیده هستند که میل به مصرف 
گوشت زیاد مى تواند ناشى از این باشد که آهن موجود در منابع 
غذایى گیاهى به سرعت آهن موجود در منابع حیوانى جذب بدن 

نمى شوند.
با این حال اگر گیاهخوارى مى کنید، بهتر است انواع حبوبات به 
خصوص لوبیاها، عدس، آجیل ها، دانه ها و میوه هاى خشک را در 

اولویت قرار دهید، چون حاوى میزان قابل توجهى آهن هستند. 

کمبــود ویتامین B گرســنگى عجیبى به وجود 
مى آورد

کمبود ویتامین B باعث بروز گرسنگى عجیبى مى شود.
به گفته محققان، یکى از عالیم کم خونى ناشى از کمبود ویتامین 
B12، فوالسین یا آهن است و بیشــتر در کودکان و زنان باردار 

دیده مى شود.
میل شــدید به خوردن مواد غذایى مانند سبزیجات برگ سبز، 
برنج، غالت غنى شــده، غذاهاى دریایى، تخم مرغ، موز، مرغ، 
محصوالت لبنى و ســیب زمینى نیز مى تواند به دلیل کمبود 

ویتامین هاى گروه B باشد.

مصرف مواد غذایى سرشار از قند باعث کمبود 
منیزیم مى شود

آیا متوجه شــده اید که هیچ چیز به اندازه شکالت شما را جذب 
خود نمى کند؟ 

اگر بى وقفه و با میل شدید شــکالت مى خورید، شاید کمبود 
منیزیم داشته باشید. باید بدانید که مصرف مواد غذایى سرشار 
از قند مى تواند باعث ایجاد کمبود منیزیم شود. کمبود این ماده 
معدنى، در نتیجه استرس نیز بروز مى کند. محققان تغذیه عوامل 
متعددى که مى تواند باعث بروز کمبود منیزیم شــود را بررسى 

کرده اند.
به عقیده محققان، مصرف زیاد نوشــیدنى هاى گازدار، قهوه و 

چاى در بروز کمبود منیزیم نقش دارند. 

کمبود زینــک (روى) میل زیــادى به مصرف 
مواد غذایى شیرین و شور ایجاد مى کند

 معموًال ابتال به کمبود زینک (روى) تا رسیدن به سن خاص یا 
در پیش گرفتن سبک زندگى بسیار استرس زا بروز نمى کند. اگر 
تحت استرس زیادى زندگى مى کنید، امکان ابتال به این کمبود 
دور از ذهن نیست. به گفته محققان، کاهش میزان زینک بدن، 
مزه دهان را عوض مى کند و فرد را به سمت مصرف زیاد مواد 
غذایى شیرین و شور مى کشاند. با این حال مى توانید با مصرف 
تخم مرغ، آجیل ها، غذاهاى دریایى، جگر و گوشت قرمز میزان 
زینک بدن را افزایــش داده و خطر ابتال به ســرماخوردگى را 

کاهش دهید.    

کمبود کلسیم و منیزیم میل زیادى به مصرف قند و 
نمک ایجاد مى کند 

کلسیم و منیزیم دو ماده معدنى نزدیک به هم هستند. یعنى اینکه 
کمبود کلسیم نیز باعث ایجاد میل و کشش زیاد به مصرف قند 

و نمک ایجاد مى کند. 
براى افزایش منبع کلســیم بدن، محصوالت لبنى مانند شیر، 
ماســت و پنیر کم چرب میل کنید. اگر از مشــکل عدم تحمل 
الکتوز یا آلرژى نسبت به محصوالت لبنى رنج مى برید، مصرف 
سبزیجات برگ سبز، بروکلى، دانه ها و مغزها و ماهى ساردین 

را در اولویت قرار دهید. 

کمبودهایى که احساس گرسنگى 
به وجود مى آورد

فیبر از جمله موادى است که بدن به طور روزانه 
به آن احتیاج دارد و مصرف 25 تا 30 گرم فیبر در 
روز براى بدن ضرورى است. فیبرهاى خوراکى 
موادى هستند که توسط بدن انسان قابل هضم 
نیستند و موجب تســهیل در هضم غذا و بهبود 
عملکرد دســتگاه گوارش خواهند شد. دریافت 
فیبر باعث کاهش خطر بروز بیمارى هاى مختلف 
مانند دیابت، بیمارى هاى قلبى و سرطان کولون 
مى شود. در ادامه عوارض دریافت ناکافى فیبر 

براى بدن را بیان مى کنیم.

یبوست
اگر شما در عرض یک هفته مقدار کمى از مواد 
زاید بدن خود را دفع مى کنید و مدفوعتان خشک 
است، یعنى یبوست دارید. یبوست مى تواند نتیجه 
کمبود فیبر باشد. این مشکل گوارشى از دالیل 
دیگرى از جمله ورزش کم و مصرف مکمل هاى 
غذایى و داروهاى شیمایى نیز ناشى مى شود. در 
هر حال، اگر دچار یبوست هستید، بهتر است براى 
افزایش دریافت فیبر به سراغ سیب، هویج، کلم 
بروکلى یا حبوبات کامل بروید. باید دقت کنید که 

بدنتان فیبر را آهسته جذب مى کند.

دل ضعفه دائم
به عقیده محققان، فیبر به احســاس ســیرى 
زودهنگام کمک کرده و به همین دلیل، از ابتال 
به چاقى پیشــگیرى مى کند. سیرى احساسى 
است که شما بعد از خوردن غذا حس مى کنید. 
اگر چنین حسى ندارید، باید غذاى بیشترى را از 
نیاز بدنتان مصرف کنید.براى مقابله با این حس 
گرسنگى دائمى، سعى کنید روزانه حدود 25 تا 
30 گرم فیبر مصرف کنیــد و این مقدار فیبر در 

میوه هاى تازه و حبوبات وجود دارد. 

قند خون باال
اگر شما دیابت دارید و قند خونتان باالست، بهتر 
است با پزشک خود صحبت کنید. به احتمال زیاد 
بدنتان فیبر کافى جذب نمى کند. باید بدانید که 
فیبر موجود در مواد غذایى جذب قند را به تأخیر 
مى اندازد. به همین دلیل بــه کنترل قند خون 

کمک مى کند. 
فیبرها نه تنها به کنترل دیابت کمک مى کنند 
بلکه باعث پیشگیرى از ابتال به آن نیز مى شوند. 

حالت تهوع و خستگى
وقتى که شما بیشترین کالرى مورد نیاز روزانه 
تان را از مواد پروتئینى مانند گوشت و تخم مرغ و 
پنیر به دست مى آورید، این مسئله نه تنها باعث 
افزایش کلسترول خونتان مى شود بلکه باعث 

خستگى و حالت تهوع و بى حالى نیز خواهد شد.

کلسترول باال و بیمارى قلبى
غذاهایى که کلســترول باال دارنــد، عالوه بر 
افزایش وزن، باعث افزایش خطر ابتال به بیمارى 
قلبى نیز مى شــوند. یادتان باشد مصرف روزانه 
حبوبات کامل مى تواند به میزان 20 تا 50 درصد 
به کاهش کلســترول خون کمــک کند. چون 
فیبرهاى محلول در آب، چربى را جذب کرده و به 
دفع آن از سیستم گوارش کمک مى کنند. فیبرها 
همچنین باعث کاهش رســوب کلسترول در
رگ هاى خونى مى شوند. فیبرها در معده ماده اى 
ژله مانند مى سازند که باعث ایجاد احساس سیرى 
مى شود و اجازه افزایش وزن را به بدن نمى دهد. 
منابع غذایى فیبرها شامل جوى دو سر، نخود و 

لوبیا، سیب، موز و سبزیجات و اسفرزه است. 

جرم و زردى دندان عالوه بر اینکه ظاهر دندان و چهره را بد مى کند، سبب 
پوسیدگى دندان و از بین رفتن لثه به مرور زمان مى شود. به همین دلیل 
جرمگیرى دندان ها مسئله مهمى است که باید به آن توجه شود. اما توجه 
به این نکته نیز مهم اســت که نمى توان بیش از یک یا دو بار دندان ها را 
جرمگیرى کرد زیرا در صورت تکرار، سبب آسیب به دندان و از بین رفتن 
میناى دندان مى شــود. به همین دلیل در این مطلب بهترین روش هاى 

طبیعى براى جرمگیرى دندان را به شما معرفى مى کنیم. 
 هویج 

هویج به عنوان یک پاك کننده  طبیعى، مانع از تشــکیل پالك مى شود 
و تعادل اســیدى و قلیایى دهان را حفظ مى کند و به این ترتیب مى تواند 

باکترى ها را در دهان از بین ببرد. 
 پوست پرتقال

قبل از اینکه به رختخواب بروید، چند تکه پوست پرتقال تازه را بردارید و 
روى دندان ها یتان بمالید. ویتامین C موجود در پوست پرتقال، به از بین 

رفتن باکترى ها کمک مى کند و سبب سفید شدن دندان هایتان مى شود.
 لیمو

لیمو سرشار از خواص سفید کننده است و به همین دلیل، رنگ زرد را از روى 
دندان ها پاك مى کند. به سادگى یک تکه پوســت لیمو را روى دندان ها 
بمالید. روش دیگر این است که لیمو و نمک را مخلوط کنید و آن را روى 

دندان هاى رنگ گرفته استعمال کنید. 
 سیب

براى داشتن دندان هاى سالم و سفید، هر روز یک سیب بخورید. محتواى 
اسید این میوه  مغذى، دندان هاى تان را به خوبى رویه سابى مى کند و سبب 

مى شود که دندان هایى سفیدتر داشته باشید.
 زغال چوب

مواد شیمیایى کریســتالى م وجود در زغال چوب، از تجمع رنگ زرد روى 
دندان ها جلوگیرى مى کنند. مقدارى پودر زغال چوب را به خمیر دندانتان 

اضافه کنید و با آن دندان هایتان را بشویید.

هانیه ناصرى، کارشناس ارشــد طب ســنتى گفت: براى پیشگیرى از 
سرماخوردگى افراد مى توانند چند بار در هفته شلغم میل کنند.

وى با اشاره به خواص گیاه شلغم در طب سنتى اظهار کرد: شلغم از نظر طب 
قدیم ایران گرم و تر اســت. ناصرى با بیان اینکه خواص شلغم آنقدر زیاد 
است که مى توان گفت این گیاه براى هر دردى درمان است، خاطرنشان 
کرد: اگر مردم مى دانستند که این گیاه چقدر فایده دارد، تمام باغچه هاى 

خانه خود را شلغم مى کاشتند و هر روزه از آن استفاده مى کردند.
این کارشناس ارشد طب سنتى با اشاره به خواص ضد سرماخوردگى شلغم 
در فصل زمســتان، یادآورى کرد: افراد باید سعى کنند در فصل زمستان 
براى پیشگیرى از ســرماخوردگى و بیمارى هاى تنفسى چند بار در هفته 
شلغم مصرف کنند. به گفته ناصرى، شلغم همچنین بدن را تمیز کرده و 
مواد سمى را از بدن انسان خارج مى کند. وى معتقد است، آب شلغم خام 
خواص بیشترى از شلغم پخته دارد اما این در شرایطى است که معده افراد 

را ناراحت نکند.
این کارشناس ارشد طب سنتى شلغم پخته را بهترین دارو براى برونشیت و 
تسکین سرفه دانست و تأکید کرد: توصیه مى شود افرادى که گلو درد دارند، 
آب پخته شلغم را قرقره کنند.  ناصرى با بیان اینکه خواص شلغم فقط به 
ضدسرماخوردگى بودن محدود نمى شود، افزود: شلغم مهمترین گیاه ضد 

سرطان است و حتى گسترش سرطان را متوقف مى کند.

چرا بدن به فیبر 
نیاز دارد؟

از بین بردن زردى دندان 
با هویج

شناسایى
 مهمترین گیاه ضد سرطان

پوکى اســتخوان یکى از مشــکالت رایج بین 
سالمندان است. مشکلى که باعث محدودیت هاى 
حرکتى آنها مى شــود و گاهى بســیار دردناك

 است.
مى توان با چند روش ســاده تا حدودى از پوکى 
استخوان پیشگیرى کرد. اگرچه برخى فاکتورهاى 
ژنتیکى نیز در پوکى اســتخوان نقــش دارند اما 
مى توان تا حد امکان ریســک این فاکتورها را 

کاهش داد.

ورزش را فراموش نکنید
پژوهش هاى متعددى نشان داده اند که ورزش 

مى تواند نقشى تأثیرگذار در کاهش ریسک ابتال 
به انواع بیمارى ها داشته باشد و یکى از این بیمارى ها 
پوکى استخوان است. ورزش هاى منظم سبک 
و حتى یک پیاده روى ساده روزانه مى تواند ناجى 

شما براى مبتال نشدن به پوکى استخوان باشد.

لبنیات مصرف کنید
اگرچه بسیارى از افراد لبنیات را به شیر مى شناسند 
و بر همین اساس، چون شــیر دوست ندارند قید 
سالمتشــان را مى زنند افزون بر شیر مى توان 
با خوردن موادى مثل ماســت، کشــک، دوغ و 
مشتقات مختلف شــیر، تا حدى کلسیم بدن را 

تأمین کــرد. افزون بر اینها گاهى بــا مراجعه به 
پزشــک مى توانید مکمل هاى کلسیم دریافت 

کنید.

اضافه وزنتان را کم کنید
شــاید این جمله برایتان عجیب باشد اما هر یک 
کیلو اضافه وزن شــما، 10 کیلو بار بــه زانوها و 
استخوان هاى ستون فقرات فشار مضاعف وارد 
مى کند. بنابراین سعى کنید وزن خود را در حالت 
نرمال نگه دارید. کاهش وزن هاى افراطى درمان 
مناسب شما نیست و بهتر است روى وزن اصولى 

خود تمرکز کنید.

غذایىگی
نمى شوند
با این حال
خصوص

دندان ها جلوگیرى مى کنند. مقدارى پودر زغال چوب را به خمیر دندانتان 
اضافه کنید و با آن دندان هایتان را بشویید.

راهکارى براى پیشگیرى از پوکى استخوان
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ســتایش خداوندى را سزاســت که صفتى بر صفت دیگرش پیشى نگرفته 
تا بتوان گفت پیش از آنکه آخر باشــد اول اســت و قبل از آنکه باطن باشــد 
ظاهر اســت. هر واحد و تنهایى جز او، اندك اســت، هر عزیزى جز  او

ذلیل و هر نیرومندى جز او ضعیف و ناتوان اســت، هــر مالکى جز او بنده 
و هر عالمى جز او دانش آموز اســت، هر قدرتمندى جز او، گاهى توانا و 

موال على (ع)زمانى ناتوان است.

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 33 رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات 
اصفهان مراجعه نمایند و به منظور دریافت اسناد مزایده،مطالعه مدارك وبازدید از امالك موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ 97/07/21 (   انتشار آگهى نوبت اول ) لغایت مورخ  97/08/02  ازساعت 8 صبح لغایت16به دایره ساختمان 
- مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى منطقه شش ساختمان صبا مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند وپاکتهاى حاوى 
پیشنهادات را تا قبل ازساعت  15  مورخ 97/08/02  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمنًا تاریخ بازگشــائى پاکات روز شنبه مورخ 97/08/05 ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم 

ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد .  
توضیحات وشرایط:

1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد. 
2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند .

3- مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است
4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات مختار است.

5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد .
شرایط فروش : 100 ٪ نقد -50٪ نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى - 70٪ نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى . سایر درخواست ها قابل بررسى مى باشد. ضمنًا نحوه فروش امالك صنعتى حداقل 10٪ نقد 

و الباقى 60 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى مى باشد.
تبصره : در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفًا با پیشنهاد نقدى است .

مبلغ آدرسنام محل ردیف
سپرده تودیعى 
جهت شرکت در 

مزایده
توضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصه

طبقه پنجم شمالى129/3824/2544قدرالسهم4,010,780,000200,539,000خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان1
طبقه اول جنوبى141/7724/2546قدرالسهم3,969,560,000198,478,000خیابان خرم ابتداى خیابان شهیدان شرقى مقابل سوپر پردیسآپارتمان شهیدان2

طبقه سوم - بدون 110/947/4886/13قدرالسهم4,900,000,000245,000,000کاخ سعادت آباد غربى کوچه شهید حسینى نبش بن بست تندیس مسکونى کاخ سعادت آباد3
پارکینگ

 91/8198/24/88قدرالسهم3,600,000,000180,000,000خیابان فرشادى نبش بن بست سام میرزاآپارتمان فرشادى4

 5000/2219 مشاعى20,800,000,000554,000,000253442خیابان قائم جنب مسجد خاتم االنبیامحل سابق شعبه قائم5

2555/1 , 393,500,000,0002,417,500,000144063692555/2پل ابوذر جنب ساختمان ایلیاساختمان نیمه کاره پل آذر 6
در حد سفت کارى 

سقف و ستون و 
مقدارى دیوارکشى

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع تجارى ونوس مغازه هاتف7
 15/822/4268/2قدرالسهم2,972,000,000148,600,000طبقه زیرزمین واحد 201

  1/1182 144/85 قدرالسهم2,900,000,000145,000,000خیابان آتشگاه کوچه 99 پالك 45واحد مسکونى نصر آباد8
 56/66406/28342قدر السهم6,232,600,000311,630,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحیدمغازه شاهین شهر9
 61/17406/29766قدر السهم2,018,600,000100,930,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه چهارم دفتر کار شاهین شهر10
 61/17406/28348قدر السهم2,142,600,000107,130,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه سوم دفتر کار شاهین شهر11

محل سابق کارخانه پالستیک 12
 دفترچه واگذارى2,000,000,000100,000,000999/8270مورچه خورت فاز چهارم خیابان دکتر حسابى فرعى چهارم سازى 

محل سابق شرکت مهمان 13
 1,141,500,00057,075,000497/6043056/11شهرستان کاشان شهر مشکات بلوار امام خمینى جنب تعمیرات cng برادران طحانى پذیر مشکات

 1,440,000,00072,000,0003200010/1389کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار زمین نوش آباد141
 1,126,125,00056,306,2503217/5.10/1641کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار زمین نوش آباد152
همکف ادارى18,600,000,000930,000,00045058899.1929خیابان کهندژ - جوى آبادمحل سابق شعبه جوى آباد16
 746,000,00037,300,000428/83148/55337.34جاده اصفهان سجزى روستاى جیالن آباد جنب قرض الحسنه کوى اسالمى پالك 18مسکونى جیالن آباد17

 داراى دفترچه واگذارى6,850,000,000342,500,0003600820شهرك صنعتى کوهپایه خ صنعت شرقى خیابان چهارم مفتول سازى کوهپایه18

محل سابق شرکت تیرچه 19
 4657/30/د/ج-1,115,000,00055,750,0002970محل طرح تیرچه بلوك قطب صنعتى کوهپایه انتهاى خیابان دهم پالك 9-22 بلوك کوهپایه

 43 و 12 /4,280,000,000214,000,0006162019531نائین - میدان امام (ره )محل سابق شعبه امام نائین 20
 قولنامه اى 1,358,500,00067,925,000289289باغبادران روستاى کچوئیه مقابل بهدارى محل سابق شعبه کچوئیه محل سابق شعبه کچوئیه21

محل سابق شرکت چهل 22
حصاران

قمصر خیابان 20 مترى ابتداى منطقه صنعتى بعد از ساختمان مسکونى پزشکان جنب 
248/73/252  (سند ثبتى ) 8,025,000,000401,250,0002797,51/173مصالح ساختمانى غفار گارکاه تولیدى چهل حصاران

 و12547 قراردادواگذارى 

طبقه اول69/62/9650قدر السهم1,620,000,00081,000,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان23
زیرزمین اول62/452/9645قدر السهم1,482,500,00074,125,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان24
طبقه اول44/72/9649قدر السهم985,000,00049,250,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان25
زیرزمین49/82/9646قدر السهم1,265,000,00063,250,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان26
همکف69/752/9647قدر السهم1,655,000,00082,750,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومآپارتمان شش واحدى کاشان27
 848,500,00042,425,000298/85250171/399منزل مسکونى اسالم آباد شهرضا خیابان امام خمینى خیابان نیایش فرعى12پالك 8مسکونى اسالم آباد28

داراى ماشین آالت خط ج-و-9-7,355,000,000367,750,000402094245715جاده اصفهان شهرضا - شهرك صنعتى رازى خیابان دهم پالك 85راك آذر 29
تولید تزریق پالستیک

 قولنامه اى 4,500,000,000225,000,000314650شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادسابق عمرو آباد30

داراى خط تولید داراى دفترچه قرارداد واگذارى18,395,750,000541,978,750105002210شهرك صنعتى علویجه بلوار صنعت خیابان دوم جنب پروفیل پارسیانکارخانه پنیر اصفهان 31
لبنیات 

مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان بهارستان آپارتمان سرخ رود طبقه سوم32
 1291651/1060/186/36قدرالسهم2,296,200,000114,810,000غربى پالك 47

-3333-3332-996,000,000,0004,458,000,00012504267260/3330تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقى پالك 45 آپارتمان الهیه تهران 33
3335

شامل 22 واحد 
آپارتمان مسکونى 
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