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مرگ زودرس در کمین تنبل هامعرفى چهره تأثیرگذار بیوتکنولوژى کشور ماجراهاى غیرقابل پیش بینى «پایتخت6»سرنوشت کشتى بوشهر-دوحه در ابهام! باغ تجربه همچنان میزبان سپاهانى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید غذاهاى 
حاوى گوگرد 

بخورید؟

واقعیات و تخیالت درباره آب هاى ژرف
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ناگفته هاى ساقط کردن
پهپــاد آمریکایى

«هیــوال»
 به ایستگاه پایانى رسید

مجلس با 
حذف فله اى یارانه

مدیریت شرایط 5 یارانه بگیران مخالف است
اضطرارى آبى
 از اصفهان   

گوگرد اگرچه ماده معدنى خوشبویى نیست اما مصرف آن براى عملکرد 
صحیح رگ هاى خونى و قلب و همچنین سالمت پوست 

و مو ضرورى به نظر مى رسد. مصرف گوگرد همچنین
 از بسیارى از بیمارى ها مانند سرطان، بیمارى

 قلبى و دیابت پیشگیرى مى کند.

معاون آبفاى کشور با اشاره به برنامه این شرکت 
براى ســاخت بزرگ ترین نیروگاه ســیار ایران 
گفت: این نیروگاه 10 مگاواتى به منظور تأمین 
انرژى زیرســاخت  هاى حســاس صنعت آب و 
فاضالب در شــرایط بحرانى و اضطرارى مانند 
سیل و زلزله مراحل نهایى ســاخت خود را طى 

مى کند.
حمیدرضا کشفى با اشاره به اینکه این مجموعه 
منحصر بــه فرد مهر مــاه امســال همزمان با 

برگزارى نمایشگاه ...

4  کاهش ورود مسافر به اصفهان در  کاهش ورود مسافر به اصفهان در 66 ماهه امسال نسبت به سال گذشته  ماهه امسال نسبت به سال گذشته 
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2 کارشناس درباره نامزدى اصفهان براى حفر دومین چاه ژرف در کشور توضیح مى دهند

«خروج» در سینماى ایران 
به شدت سر و صدا 

خواهـــــــــــــد کرد

سپاهان به جاده صاف فکر کند
مربى اسبق تیم فوتبال سپاهان معتقد است این تیم براى موفقیت در 

این فصل نیاز به حضور یک روانشناس دارد.
مجید بصیرت در برنامه «دیدار برتر» اصفهان درباره تساوى بدون گل 
سپاهان برابر فوالد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر اظهار کرد: این 
بازى به دلیل اینکه درگیرانه دنبال مى شد نمى توانست بیشتر از یک 

گل داشته باشد و هر تیمى که این گل را مى زد، ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

با استقرار بزرگ ترین نیروگاه سیار ایران
 محقق مى شود

1000 بیمار به
 مبتالیان سالک
 در اصفهان

 اضافه مى شـــود

تغییر زمانبندى چراغ هاى راهنمایى و رانندگى 
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان اعالم کرد
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پس چى شد پروفسور؟!پس چى شد پروفسور؟!

آگهى دعوت سهامداران شرکت به سطل اصفهان(سهامى خاص) ثبت شده به شماره: 30762 
و شناسه ملى: 10260513392 

جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده که در ساعت 8:30 مورخ 1398/7/17 در نشانى خیابان کاوه - خیابان گلستان - بوستان 
سوم- مجتمع آموزگار - پالك 97 کدپستى 8196985578 تشــکیل مى گردد حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاى هیأت مدیره شرکت
2- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده

هیأت مدیره شرکت

مؤسسهه  آآآمممووووززززززشششششش  ععععععااااااالللللللىىىىىىىمؤسسه آموزش عالى

میمه بدون آزمون بدون آزمون 
دانشجو مى پذیرد

آدرس: میمه- بلوار دانش- مؤسسه آموزش عالى نور دانش
www.nourdanesh.ac.ir تلفن: 3- 45427601- 031

اعطاى تسهیالت دانشجویى و اسکان، تقسیط شهریه، خوابگاه دانشجویى، سرویس ایاب و ذهاب

علمى کاربردى تولید و بهره بردارى از گیاهان دارویى و معطر
مهندسى علوم و صنایع غذایى

مهندسى کشاورزى- گیاه پزشکى 

علوم مهندسى صنایع غذایى (کشاورزى)
زیست شناسى سلولى و مولکولى
مهندسى تولید و ژنتیک گیاهى
میکروبیولوژى
زیست فناورى
زیست شناسى گیاهى
زیست شناسى جانورى

شیمى آزمایشگاهى  
تکنولوژى مواد غذایى

تولید و بهره بردارى از گیاهان دارویى معطر

کاردانى

کارشناسى ناپیوسته 

کارشناسى پیوسته
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جهانگیر الماسى با بیان اینکه فیلم حاتمى کیا 
مخاطب را به یاد آثار وسترن مى اندازد:

ماجراهاىغیرقابلپیشبین

ر آنبراى عملکرد
مت پوست
مچنین
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در حالى که قرار بود نخستین سفر کشتى بوشهر-دوحه 
دوم شهریور ماه امســال انجام شود، مشکالت زیادى 
دست به دســت هم داد تا نهایتًا مردم این جواب را از 
مسئوالن بشــنوند که کشتى بوشــهر-دوحه حرکت 

مى کند، اما ِکى؟ معلوم نیست.
به گفتــه ســیاوش ارجمنــدزاده، مدیــر کل بنادر و 
دریانوردى اســتان بوشهر، این کشــتى قابلیت جا به 
جایى 1600 نفر مســافر و 2000 ُتن بار را به صورت 

کانتینرى دارد.
با وجود آنکه قیمت بلیت این کشتى و دیگر جزییات سفر 
آن، که قرار بود به صورت هفتگى انجام شود، مشخص 

شده بود اما این اتفاق نیافتاد، نهایتاً همین مسئول دولتى 
به «ایسنا» گفت: مشکالتى براى این کشتى به وجود 
آمد و در درجه دوم مى خواستیم مسافر را هم به صورت 
همزمان به این سفر برســانیم و قرار بود، آژانس هاى 
مسافرتى و تورهاى گردشگرى این کار را انجام دهند و 

نسبت به فروش آن اقدام کنند.
ارجمندزاده درباره علت تأخیر بیش از دو هفته اى حرکت 
این کشتى و اینکه آیا این موضوع به صورت کلى منتفى 
شده است یا خیر؟ گفت: مشکالت بسیارى در این زمینه 
به وجود آمده و امیدوارم هرچه سریع تر حل شود که البته 

زمان آن را نمى دانم.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به 
برنامه حذف یارانه 1/4 میلیون خانــوار طبق مطالعه 
وزارت کار بــا تأکید بر اینکه ایــن مطالعه باید اصالح 
شود چراکه چالش هایى را به دنبال خواهد داشت، ادامه 
داد: بر مبناى شــیوه مطالعاتى وزارت کار در هر استان 
چندین هزار نفر از دریافت یارانه حذف مى شوند اما این 
شــیوه نمى تواند به نتیجه درستى برسد و رافع مشکل 

نخواهد بود.
هادى قوامى با بیان اینکه دولــت باید ثروت افراد را از 
میزان درآمدشان مجزا کرده و با راستى آزمایى اقدام به 
قطع یارانه ها کند، افزود: بــه عنوان مثال گاهى فردى 

حقوق پایین اما امالك متعددى دارد و در مقابل ممکن 
است فردى دیگر با حقوقى تقریبًا باال حتى صاحب یک 
آپارتمان کوچک نیز نباشــد. به گفته قوامى، مجلس با 
حذف فله اى یارانه یارانه بگیران مخالف اســت و طبق 
قانون بایــد یارانه دهک هاى باالى جامعه با شــرایط 
اقتصادى مساعد، حذف شود. عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى به خانه ملت 
گفت: امروزه تنها افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى 
نیاز به یارانه ندارند بلکه چندین میلیون از جمعیت بدون 
حمایت هیچ نهادى مســتحق دریافت یارانه هستند و 

حتى در تأمین نان شب خود وا مانده اند.

سرنوشت کشتى
 بوشهر-دوحه در ابهام!

مجلس با حذف فله اى یارانه 
یارانه بگیران مخالف است

«ستایش» همان
 «بنجامین باتن» است!

   خبر آنالین | پخش ســرى ســوم سریال 
«ستایش» سوژه شبکه هاى اجتماعى شده است. 
این فصل که از فرداى فصل دوم آغاز مى شود، 
از این جهت سوژه شده که در آن چهره نرگس 
محمدى هنرپیشه نقش «ستایش» جوان تر از 
فصل دوم است. حاال به شوخى در شبکه هاى 
اجتماعى این اتفاق را مقایسه مى کنند با ماجراى 
«بنجامین باتن» که هرچه سنش باال مى رفت 
جوان تر مى شــد! البته این اتفاق شاید به دلیل 
همزمانى ساخت سریال «ستایش 3» با «بوى 
باران» باشد و ممکن اســت محمدى در هر دو 
سریال همزمان جلوى دوربین مى رفته و امکان 

گریم سنگین روى صورتش نبوده است!

ثبت نام
 1/5 میلیون کالس اولى

   بهــار | معاون آموزش ابتدایى وزیر آموزش 
و پرورش با اشاره به آمار ثبت نام کالس اولى ها 
اظهار کرد: پیش بینى ما این است که جمعیت 
کالس اول نســبت به جمعیــت کل ابتدایى تا 
1/98 درصد رشد داشته باشد. رضوان حکیم زاده 
افزود: تا کنون بیش از 1/5 میلیون کالس اولى 

ثبت نام کرده اند.

آمار ثبت نام در سماح
   میزان | دبیر کل ســتاد مرکــزى اربعین 
حســینى درباره آخرین آمار ثبت نام کنندگان 
در سامانه ســماح براى شــرکت در پیاده روى 
اربعین حسینى 98 گفت: بر اساس آخرین آمار 
405 هزار نفر تاکنون در سامانه سماح ثبت نام 
کرده اند. احمد محمدى فــر در ادامه بیان کرد: 
زائران حتمًا باید براى خروج از کشور و شرکت 

در مراسم اربعین در سامانه سماح ثبت نام کنند.

دختران بیشتر قبول شدند
   میزان | مشــاور عالى ســازمان سنجش 
گفت: از تعداد 191 هــزار و 215 پذیرفته نهایى 
رشته هاى با آزمون کنکور سراسرى 98 بیش از 
54 درصد قبولى ها را دختران تشکیل مى دهند. 
حسین توکلى افزود: در میان گروه هاى آزمایشى 
نیز گروه آزمایشى ریاضى و فنى داراى بیشترین 

میزان قبولى است. 

فغانى رفت
   رویداد24 | علیرضا فغانى، داور بین المللى 
فوتبال کشــورمان که چندى پیش اعالم کرد 
ایران را ترك خواهد کــرد بامداد دیروز همراه 
با خانواده اش راهى استرالیا شد. فغانى چندى 
پیش اعالم کرد که براى زندگى در اســترالیا، 
اقامت این کشــور را گرفته امــا همچنان در 
میادین بین المللى به نام ایران در مســابقات 
قضاوت خواهد کرد. به احتمال فراوان، فغانى 
در لیگ کشور استرالیا قضاوت خواهد کرد و در 
صورت دعوت به ایران بــراى قضاوت، راهى 

کشورمان خواهد شد.

وقتى پلیس لندن
 قیمه نذرى مى خورد!

   تابناك | همزمان با ایام عزادارى ماه محرم، 
ویدیوى جالبى از برخورد یکى از پلیس هاى شهر 
لندن منتشــر شده اســت که واکنش او هنگام 
مزه کردن قیمه نذرى را نشان مى دهد. در این 
ویدیو این فرد که یک ظرف قیمه نذرى گرفته، 
بعد از توضیحات کسى که به او غذا داده است، 
بدون استفاده از قاشق و با دست بخشى از غذا را 
مى خورد و مى گوید که «این زیباست» و سپس 

نذرى اش را با خودش مى برد.

اعتراض روحانى به رئیسى
   فارس | نشست سران قوا با حاشیه هایى درباره 
مبارزه با مفاسد اقتصادى برگزار شده است. در این 
جلســه برخى افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به 
روند دادگاه هاى مفاسد اقتصادى به آیت ا... رئیسى 
انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضاییه و اژه اى 
معاون اول قوه قضاییه مواجه شدند. رئیس جمهور 
معتقد است که با مفاســد اقتصادى برخورد جناحى 
شده اســت. در این جلســه آیت ا... رئیسى ضمن 
توضیحاتى در رد ایــن ادعا از دولتمــردان و آقاى 
روحانى خواسته اســت که هر پرونده اى که دولت 
مدعى است با آن برخورد جناحى شده، اعالم نماید 
تا مورد رســیدگى قرار گیرد و در انتها نتیجه نیز به 

اطالع مردم برسد.

گفتگو براى کاهش تحریم ها
   عصرایــران | «CNN» در گزارشى اختصاصى 
بامداد یک شنبه خود از گفتگوى مقامات کاخ سفید در 
مورد کاهش تحریم هاى ایران و یا ارائه معافیت موقت 
خبر داده است. شبکه«CNN» به نقل از دو مقام دولت 
«ترامپ» اعالم کرد: گفتگوهاى صورت گرفته در کاخ 
ســفید براى کاهش تحریم هاى ایران به دلیل اجراى 
طرح فرانسه و هموار کردن مسیر دیدار احتمالى ترامپ 
با حسن روحانى، رئیس جمهورى ایران در سازمان ملل 

صورت مى گیرد. 

مجبورم...
   دیده بان ایران | غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى، 
نماینده مجلس گفته است: شخص «ترامپ» به نخست 
وزیر انگلیس گفته بود مــن مى دانم خروج از برجام کار 
اشــتباهى اســت اما بخاطر قول انتخاباتى ام مجبورم 
تا آخر ایــن راه را ادامه دهم. مشــاهده مى کنید او یک 
آدم غیرمنطقى است و بر اساس یک تصمیم هیجانى 
علیرغم اینکه مى داند اعتبار کشورش را خدشه دار مى کند 

این کار را انجام مى دهد.

اشرافیگرى مذهبى 
   ایرنا | حجت االســالم محســن قنبریان، استاد 
حوزه و پژوهشــگر تاریخ اســالم در برنامه «ثریا»، 
اشرافیگرى در جامعه اسالمى را نکوهش کرد و گفت: 
در حکومت امام على(ع) یا در نظام جمهورى اسالمى 
اگر اشرافیگرى پدیدار شود، حتمًا اشرافیگرى مذهبى 
است. چرا که حکومت، اسالمى اســت و آنان که به 
اشــرافیگرى روى آورده اند، حتمًا با چهره مذهبى و 
دینى وارد شده اند و با استفاده از مذهب، اشرافیگرى 
را باب کرده اند. در حالى که سال 57 مردم بپا خاستند 
تا با انقالب، اشرافیت را از بین ببرند، نه اینکه عالوه 
بر اشرافیت سیاسى، اشــرافیت مذهبى نیز در کشور 

ایجاد شود. 

«ژن خوب» و «زن خوب»!
   روزنامه خراســان | بررسى ها نشان مى دهد 
به پیشــنهاد یک عضو اقتصادى کابینه و پس از تأیید 
مسئوالن ارشــد اجرایى، چندى پیش به وزارت تعاون، 
کار و امور اجتماعى ابالغ شده یکى از ملک هاى دولتى 
موجود در تهران براى استفاده و ارائه خدمات به جامعه 
هدف مد نظر، به مدت 30 سال به یک بنیاد خیریه واگذار 
شود که در میان مدیران این بنیاد خیریه، نام چند نفر از 
همسران مسئوالن بعضاً مهم و مشهور اجرایى مشاهده 

مى شود.

4 سال است در حال مطالعه اند! 
   خبر گــزارى دانشــجو | نماینده ولى فقیه در 
سازمان حج گفت: پیگیر وضعیت حجاج ایرانى در منا و 
مسجد الحرام هستیم. چهار سال است که اعالم مى کنند 
در حال مطالعه هستیم مگر چه مطالعه اى است که تمام 
نمى شود؟ البته هنوز به هیچ کشورى هیچ چیزى داده 

نشده است.

خبرخوان

به گزارش «عصر ایران»، حســین حاج ســازور، مداح 
مشهور در برنامه «دست خط» تلویزیون به سئوال هایى 

راجع به مداحى و حاشیه هاى آن پاسخ داد. 
در جایى خوانــدم که گفتید من غلط 
مى کنم کــه پاکت بگیــرم. پاکت 

نمى گیرید؟
نخیر. در عین حال که حالل ترین پول را این پول مى دانم.

یعنى ایرادى به آن نمى دانید.
نخیر. چون این رویه حضرت صادق (ع) بود. روضه خوان 
براى حضرت روضه خواند و حضــرت به او صله داد. بعد 
فرمودند این صله اى اســت که در دنیا مى توانیم به شما 
بدهیم ولى اجر شما باید در قیامت داده شود. صله خوب 
است؛ حالل ترین پول اســت منتهى من دنبال آن صله 
قیامتى هســتم. البته اگر صله به من بدهند مى گیرم. آن 
چیزى که مذموم اســت بگویید این مقــدار به من صله 

بدهید.
همین را مى خواستم بپرسم که مثًال 
آقاى فالن مى گوید من براى ده شب 

هر شب ده میلیون تومان مى آیم.
به امام حسین (ع) قسم این ارزان فروشى است. خدا شاهد 
است و به شــما اثبات مى کنم. من براى یک روضه اگر 
1000 میلیارد هم بگیرم، بــاز ارزان فروخته ام. به اربابم 

سیدالشهدا (ع) قسم مى خورم.
بعدش چنین کارى آن نفس را مى دهد 

که اثر داشته باشد؟
اثبات کنم برایتان؛ یک چاه نفت ما که در خوزســتان یا 
جاهاى دیگر دچار حریق مى شود... مى دانید که این کار 

تکنولوژى دارد، زحمتکشانى مى آیند و شاید قریب دو ماه 
طول بکشــد که اطفاى حریق چاه انجام شود، حضرت 
صادق (ع) فرمود روضه خوانده مى شود، یک قطره اشک 
در مصائب جدم حسین(ع) که از چشم بر گونه جارى شد 

دریاهایى از آتش را خاموش مى کند. این قیمت دارد که 
من طى کنم؟ مداح باید خودش کار داشته باشد، خواننده 
باید کار کند. نه در این فعالیت هاى اقتصادى مذموم و حرام 
وارد شود، نه اینکه خواننده امام حسین (ع) را گول بزنند 

و به هواى یک شرکت و ســهام و کارى، از خوانندگى و 
مداحى و موهبتى که سیدالشهدا (ع) به او داده سوءاستفاده 
کنند، از چهره اش براى مطامع خود سوءاستفاده کنند و 

اندکى هم به این بدهند.

مداح معروف: 

براى یک روضه 1000 میلیارد هم بگیرم
 باز ارزان فروخته ام

فرمانده نیروى هوافضاى سپاه گفت: بعد از ساقط کردن 
پهپاد آمریکایى، به طور مشخص پایگاه العدید (پایگاه 
آمریکایى ها در قطر)، پایگاه الظفره (پایگاه آمریکایى ها 
در امارات) و یک ناو آمریکایى در دریاى عمان نیز توسط 

موشک هاى سپاه هدف گیرى شده بود.

سردار امیرعلى حاجى زاده طى گفتگویى با نادر طالب 
زاده در برنامه اى که با هدف مخاطبین خارجى (به ویژه 
آمریکایى) ساخته شــده، در جواب به برخى سئواالت 
خبرنگاران و کارشناسان امنیتى و نظامى غربى اظهار 
کرد: ما در این عملیات مى توانســتیم عالوه بر زدن 
پهپاد آمریکایى کــه تنها چند کیلومتــر وارد فضاى 
آسمان کشورمان شده بود، هواپیماى با سرنشین آنها 
را هم که 35 نفر سرنشنین داشــت مورد اصابت قرار 
دهیم ولى این کار را نکردیم و دلیل تقدیر «ترامپ» 

هم همین بود.
وى درباره عکس العمل ایران در صورت مقابله به مثل 
آمریکایى ها در آن واقعه تصریح کرد: اگر آمریکایى ها 
واکنش نشان مى دادند و حتى اگر یک زمین خالى ما 
را هم مى زدند، به آنها پاسخ مى دادیم و در این صورت 

اگر آنها مجدداً جواب مى دادند، جنگ شروع مى شد.
حاجــى زاده با اشــاره بــه موضوع تفــاوت عمل در 
آفند(حمله) و پدافند (دفــاع)، گفت: در آفند، نیروهاى 
عمل کننده، قبل از عملیات دستور مى گیرند ولى در 

پدافند ممکن است یک افســر جزء عمل کننده، بنا بر 
دستورالعمل، آتش به اختیار عمل کند. در موضوع زدن 
پهپاد آمریکایى نیز همین اتفاق افتاد و خود من بعد از 

زدن پهپاد متوجه شدم.
فرمانده نیروى هوافضاى سپاه با بیان اینکه نه ما و نه 
آمریکایى ها قصدى براى جنــگ نداریم، افزود: البته 
ممکن اســت نیروهاى در میدان که در تماس با هم 
هستند، دست به چنین اقدامى بزنند که در این صورت 

ممکن است جنگى شروع شود.

ناگفته هاى ساقط کردن
پهپاد آمریکایى 

رئیس پلیس بین الملل ناجا از پیگیرى پلیس اینترپل 
براى بازگرداندن شهردار متوارى شهر جدید صدراى 

شیراز به کشور خبر داد. 
سردار هادى شــیرزاد اظهار کرد: پس از احراز تخلف 
شهردار سابق شــهر جدید صدراى شیراز و فرار وى 
از خاك جمهورى اسالمى ایران، حکم قضایى براى 
دســتگیرى و بازگرداندن وى به کشــور به دست ما 
رسید و بر اســاس این حکم به تمام اعضاى اینترپل 
در جهان (194 کشور عضو) اعالن قرمز کردیم و این 

موضوع در حال پیگیرى اســت. وى در ادامه عنوان 
کرد: براســاس نوع مکاتبه اى که انجام شده تاکنون 
مقامات هیچ کشــورى اعالم نکرده اند که متهم در 
خاك آنها حضور دارد یا خیر البته متهم پیش تر به چند 
کشور سفر کرده و درحال بررسى موضوع هستیم تا 

وى را دستگیر کنیم.
گفتنى اســت؛ منوچهر قائدى، شــهردار شهر جدید 
صدراى استان فارس به جرم ارتشا محکوم شده و در 

حال حاضر از کشور گریخته است.

ورود پلیس اینترپل به پرونده شهردار متوارى

خالق یکى از عکس هاى ماندگار سده بیستم در سن 64 سالگى 
درگذشت. «چارلى کول»، عکاس آمریکایى و خالق عکس 
«مرد تانکى» روز شنبه (23 شهریور) در اندونزى درگذشت. 

نشــریه «نوول اوبزرواتور» فرانسه نوشــت: کول، عکاس 
تصویرى بود که مردى را با ســاك خرید در دست در حالى 
نشان مى داد که راه ســتونى از تانک را در خیابانى بسته بود. 
این عکس که در جریان سرکوب مخالفان در چین در میدان 
تیانانمن پکن در ژوئن 1989 ثبت شده بود و در دنیا به نام «مرد 
تانکى» (Tank man) شهرت یافت. کول که در تگزاس 
متولد شده بود، سال ها بود که در جزیره بالى اندونزى زندگى 
مى کرد و سرانجام روز شنبه در همین منطقه در سن 64 سالگى 
درگذشت. او در سال 1990 جایزه عکس خبرى سال را براى 
ثبت عکس «مرد تانکى» که به تنهایى در مقابل ستونى از 17 
تانک در خیابان ایستاده بود از آن خود کرد. کول این عکس را 
اواخر سرکوب هفت هفته اى اعتراضات مردمى در چین گرفت 
که تعداد کشته هاى آن صدها یا هزاران نفر تخمین زده شد. 
«مرد تانکى» به یکى از تأثیرگذارترین عکس هاى قرن بیستم 

تبدیل شد؛ اما تا سال ها به دلیل سانسور در چین ناشناخته بود.

عکاس «مرد تانکى» درگذشت

تحقیقات پلیس درباره گزارش ربوده شدن طفل شش 
ساله زنى در شمال تهران نشان داد که فرد ربوده شده 
کودك نیست، بلکه سگى 40  میلیون تومانى است که 

تجسس براى بازداشت سارقان در جریان است.
اوایل هفته گذشته زنى در شــمال تهران به مأموران 
پلیس خبر داد که بچه شش ساله اش توسط سرنشینان 
یک خودروى پژو ربوده شده است. این زن در حالى که 
آثار جراحت روى نقاط مختلف بدنش دیده مى شد در 
شرح ماجرا گفت: در حالى که بچه ام را در آغوش داشتم 
مى خواســتم از خیابان عبور کنم که یک خودروى پژو 
توقف کرد. بعد سرنشینان آن پیاده شده و با تهدید ابتدا 
گوشى تلفن همراهم و سپس بچه ام را از دستم گرفتند 
و سوار ماشینشان شــدند و حرکت کردند. من خودم را 
به خودروى آنها آویزان کردم تا مانع فرارشان شوم که 
من را چند مترى هم روى آســفالت کشیدند به طورى 
که دچار جراحت شدم اما سرانجام موفق به فرار شدند.

بعد از مطرح شدن شکایت مأموران پلیس از زن جوان 
خواستند عکس و مشخصات طفل را در اختیارشان قرار 

دهد که وى با گریه گفت کــه منظورش از طفل ربوده 
شده اش یک سگ است! او گفت: من مدتى قبل یک 
قالده ســگ به مبلغ 40 میلیون تومان خریدم و مثل 
بچه ام از آن نگهدارى مى کردم. حیوان به جى پى اس 
مجهز بود و حاال امیدوارم که ربایندگانش را بازداشت 
کنید و آن را به من بازگردانید. بعد از به دست آمدن این 
اطالعات تحقیقات براى بازداشت متهمان به جریان 
افتاد تا اینکه یک روز بعد شاکى وارد اداره پلیس شد و 

گفت که سارقان با او تماس گرفته اند.
وى گفت: ساعتى قبل یکى از ســارقان با من تماس 
گرفت و گفت: حاضر است در قبال دریافت 20  میلیون 
تومان، ســگ را به من تحویل دهد که قبول کردم و با 
آنها قرار گذاشتم اما آنها ســر قرار حاضر نشدند. آنها 
چند بار محل قرار را عوض کردند و هر بار من به محل 
تازه اى کــه آدرس آن را داده بودند، رفتــم، اما از آنها 
خبرى نشد. با اطالعات تازه اى که شــاکى در اختیار 
پلیس گذاشــت تحقیقات براى دستگیرى متهمان در 

جریان است.

کودك 6 ساله، سگ 40 میلیونى از آب درآمد!

بعد از درگذشت اسدا... عسگراوالدى، گمانه زنى هاى زیادى 
درباره میزان ثروت او انجام شــد. ازجمله کامران بارنجى، 
خبرنگار روزنامه «همشــهرى» در این بــاره توییت کرد: 
«او عالوه بر تجارت خشــکبار مالك بزرگى هم بود. او در 
جلسه اى تصمیم داشت براى خرید نمایشگاه بین المللى(850 
هزار مترمربع) چک روز  بکشــد. خانه 1300 مترى خیابان 
فرشته که او در آن ســاکن بود ده میلیون دالر مى ارزید. او 

همیشه با 40 درصد سود تجارتش ملک مى خرید.»
پایگاه اطالع رســانى «دیده بان ایران» هم درباره ثروت او 
نوشت: «خانه خیابان فرشــته مهمترین دارایى او به شمار 
مى آید؛ خانــه اى که فرش دســتباف 500 مترى کف آن را 
پوشانده است. مسجد خیابان فرشته و صندوق قرض الحسنه 

خیابان فرشــته نیز دیگر دارایى هاى وقف شــده او به شمار 
مى آیند. بخش مهمى از دارایى هاى عسگراوالدى به زمین 
و خانه تبدیل شــده اســت اما حداقل با اتکا به گفته هاى او 
جایگاهش هفتمین ثروتمند ایران اســت. کل دارایى هاى 
عسگراوالدى از سوى چندین بانکدار معتبر نزدیک به 400 
میلیون دالر معادل 1200 میلیارد تومان برآورد شــده است. 
کل صادرات پسته ایران ســالیانه 85 میلیون و 464 هزار و 
332 کیلوگرم به ارزش 699 میلیون و 794 هزار و 585 دالر 
است که کمتر از یک چهارم این صادرات به عسگراوالدى 
تعلق دارد. براســاس این محاسبات درآمد ســالیانه اسدا... 
عسگراوالدى حدود 300 میلیارد تومان است. البته این رقم به 

صورت تخمینى محاسبه شده و درصد خطاى باالیى دارد.»

درآمد سالیانه عسگراوالدى 300 میلیارد تومان بود
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انتصاب سرپرست 
دانشگاه آزاد اصفهان 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى کشور با صدور حکمى، پیام 
نجفى را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان و واحد اصفهان (خوراسگان) منصوب کرد. پیام 
نجفى پیش از انتصاب به سرپرستى این دانشگاه، مدیر 
کل امور دانش بنیان دانشـگاه آزاد اسـالمى کشور بود. 
طهرانچى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى کشور، 16 مرداد 
امسـال با صدور حکمى، حمیدرضا جوانمرد را به عنوان 
سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان و 

واحد اصفهان (خوراسگان) منصوب کرد.

ممنوعیت استفاده از
 کمک درسى در مدارس 

رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاسـخگویى به شـکایات 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان تأکید کرد: استفاده از 
کتاب هاى کمک درسى و آموزشى در مدارس همچون 
سال هاى قبل ممنوع است. علیرضا محمودى افزود: بر 
این اساس اسـتفاده از منابع غیردرسـى در ساعت هاى 
رسمى آموزش ممنوع و غیرمجاز است و هرگونه گزارش 
در این زمینه مورد پیگیرى و برخـورد قرار مى گیرد. وى 
در پاسـخ به اجبارى بـودن کالس هاى فـوق برنامه در 
مدارس تصریح کرد: هیچگونه اجبارى براى برپایى این 
کالس ها در مدارس و همچنین حضور دانش آموزان در 

آن کالس ها وجود ندارد.

امدادرسانى به 254 نفر 
معـاون  جسـتجو و نجات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان گفت: طى  هفته گذشته 116 حادثه گزارش شد 
که  در این حوادث 254 نفر  آسیب دیدند و 126 تیم براى 
امدادرسانى این افراد اعزام شدند. محمد محمدى اظهار 
کرد: از تاریخ 16 تا 22 شهریور ماه تعداد حوادث جاده اى 
48 مـورد، 35 مورد حوادث شـهرى، 25 مـورد خدمات 
حضورى، چهار مورد حوادث کارگاهى و صنعتى، حوادث 
ساحلى و دریایى یک مورد، دو مورد حوادث کوهستانى 
و ریزش آوار ناشى از انفجار منزل مسکونى یک مورد به 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان گزارش شده است.

مدیرمسئول «فرصت» درگذشت
نایـب رئیـس شـوراى اسـالمى شـهر خمینى شـهر و 
مدیرمسـئول دو هفته نامه «فرصت» خمینى شهر که 
از جانبازان 70 درصد دفاع مقدس انقالب اسالمى بود، 
دعوت حـق را لبیک گفـت. به گزارش «موج»، شـهید 
حسـین غفورى 22 شـهریور ماه بر اثر صدمات ناشى از 
جانبازى در بیمارستان 9 دى دعوت حق را لبیک گفت و 
به یاران شهیدش پیوست. وى در سال  63 در 18 سالگى 
براى پنجمین بار به عنوان نیروى بسیجى به جبهه هاى 
حق علیه باطل اعـزام و در منطقه عملیاتـى بدر جزیره 

مجنون بر اثر اصابت تیر به ناحیه کمر قطع نخاع شد.

گازرسانى به 400 کارگاه صنعتى 
سخنگوى شرکت گاز استان اصفهان از گازرسانى به 400 
کارگاه صنعتى در سال رونق تولید در شهر تاریخى گز خبر 
داد. سید حسـن موسـوى افزود: شـهرگز به دلیل داشتن 
خاك رس مرغوب و کوره هاى آجرپزى یکى از قطب هاى 
صنعت تولید آجر ایران است و شرکت گاز استان اصفهان با 
گازرسانى به شهرك صنعتى گز (منطقه کوره هاى آجرپزى) 
در سال 1388، به طور قابل مالحظه اى باعث جلوگیرى 
از مصرف سـایر فـرآورده هاى نفتـى و کاهـش آلودگى 

محیط زیست این منطقه شد.

اجراى پروژه شبکه کابل 
خودنگهدار 

مدیرعامل شرکت توزیع برق اسـتان اصفهان از اجراى 
70 کیلومتر پروژه شبکه کابل خودنگهدار در روستاهاى 
گلپایگان خبر داد. حمید عالقمندان گفت: با اجراى پروژه 
کابل خودنگهدار در روستاهاى این شهرستان، گلپایگان 
نخستین شهرسـتان استان اصفهان اسـت که در حوزه 
روسـتایى بیشترین سـطح بازسـازى و نوسـازى در آن 

انجام شده است. 

خبر

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشــاره به ذخیره 552 میلیون مترمکعبى سد 
زاینده رود، گفت: براى سال آبى جدید از ابتداى مهر ماه 98، 
هر گونه تصمیم در خصوص نحوه توزیع آب براى کشت 
پاییزه در جلسه شوراى هماهنگى حوضه آبریز اتخاذ خواهد 
شد. حسن ساسانى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص شرایط 
سد زاینده رود در آخرین روزهاى سال آبى 98-97، اظهار 
کرد: در حال حاضر ورودى سد 23 و خروجى سد زاینده رود 
72 مترمکعب بر ثانیه است. وى با بیان اینکه در حال حاضر 
ذخیره مخزن سد زاینده رود 552 میلیون مترمکعب است، 
افزود: سال گذشــته در چنین روزى ذخیره سد زاینده رود 

170 میلیون مترمکعب بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
یادآور شد: تا پایان شهریور ماه توزیع آب و حقابه کشاورزان 
شرق و غرب اصفهان همچنان ادامه دارد. وى همچنین 
گفت: عالقه مند به تحویل حقابه محیط زیست و عمدتًا 
تاالب گاوخونى هستیم و امیدواریم در سال آبى جارى در 

این باره اقدامات مؤثرى انجام شود.
ساسانى ادامه داد: براى سال آبى جدید از ابتداى مهر ماه 
98، هر گونه تصمیم در خصوص نحــوه توزیع آب براى 
کشت پاییزه در جلسه شــوراى هماهنگى حوضه آبریز 

اتخاذ خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: شرایط کارى امروز سخت است 
و کار در مسئولیت ها، هتل 5 ستاره نیست و دولت با تمام 
تالش خود در حال اداره کشور است اما بعضى از افراد آب 
به آسیاب دشمن مى ریزند، هرکس براى نظام کار بکند 

باید از او حمایت کنیم.
عبــاس رضایى در مراســم تکریم و معارفــه فرماندار 
شهرضا با ابراز خرسندى از حضور در شهرستان شهرضا 
اظهار کرد: به مدت 39 ماه به عنوان فرماندار در شهرضا 

خدمت کردم.
استاندار اصفهان با اشاره به حضور در منصب استاندارى 
اصفهان افزود: روزى که به استاندارى آمدم استاندارى 

وضعیت خوبى نداشت، معاون عمرانى قصد رفتن داشت، 
مدیرکل سیاسى بازنشست شده بود و معاون اقتصادى 
استاندار شده بود و بیشتر ادارات کل خالى بود، با چنین 
شرایط ســختى روبه رو بودم اما وظیفه دارم که به مردم 

خدمت کنم. 
وى با بیــان اینکه از منطقه ویژه اقتصادى شــهرضا با 
تمام وجود دفاع کردم، خاطرنشــان کرد: از شهردارى و 
فرماندارى  در خواست دارم راه آهن اصفهان به شهرضا 
را در دســتور کار خود قرار دهند، مجوز راه آهن اصفهان 
به شاهین شهر گرفته شده و با تمام وجود از طرح راه آهن 

اصفهان به شهرضا حمایت مى کنم.

قبول مسئولیت مانند رفتن به 
هتل 5 ستاره نیست

تصمیمات جدید براى 
زاینده رود در مهر  ماه

در سومین همایش بین المللى و یازدهمین همایش ملى 
بیوتکنولوژى، دکتر صنعتى، عضو هئیت مؤسس دانشگاه 
نور دانش از سوى جامعه نخبگان بیوتکنولوژى به عنوان 

چهره تأثیرگذار بیوتکنولوژى کشور معرفى شد.
دکتر کســرى اصفهانــى، عضو هیئت مدیــره انجمن 
بیوتکنولوژى ایران، با بیان اینکه حســن شهرت، روابط 
بین  الملل، توانمندى علمى و فعالیــت ارزنده در زمینه 
تولید محصوالت و خدمات زیســت  فنــاورى به عنوان 

شــاخص هاى  انتخاب چهره تأثیرگــذار بیوتکنولوژى 
مطرح بوده اســت، دکتر صنعتى را به عنــوان انتخاب 
نهایى قابل قبول جامعه نخبگان بیوتکنولوژى کشــور 
و چهره تأثیرگذار ایــن دوره (جایزه زنــده یاد کاظمى 
آشتیانى) معرفى کرد. از جمله فعالیت  هاى شاخص دکتر 
صنعتى مى توان به چاپ 17 جلد کتاب در زمینه ژنتیک و 
بیوتکنولوژى و بیش از 170 مقاله در مجالت معتبر داخلى 
و خارجى و پنج ثبت اختراع داخلى و بین  المللى، تدوین و 

تألیف دانشنامه بیوتکنولوژى و ژنتیک ایران، فعالیت  هاى 
  MS ،تحقیقاتى ارزنده در حوزه تولید هورمون رشد انسانى
و ژنتیک پزشکى، مشارکت در تأسیس و فعالیت انجمن 
MS ایران از سال هاى 1377 تا کنون، مؤثر در پایه گذارى 

بسیارى از رشته  هاى مرتبط با بیوتکنولوژى و ژنتیک و 
تالش براى تربیت دانشجویان و گسترش آموزش عالى 
در این حوزه، تدریس بیش از 300 واحد دروس ژنتیک، 

زیست شناسى و بیوشیمى و...  اشاره کرد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان گفت: در 
آستانه آغاز سال تحصیلى جدید با توجه به افزایش حجم 
ورود و خروج خودروها و سایر وسایل نقلیه به تقاطع هاى 
شهر، برنامه زمانبندى چراغ هاى راهنمایى و رانندگى 

چهارراه هاى اصلى شهر کالیبره شده و تغییر مى کند.
هادى کریمى در گفتگو با «ایمنا» با اشــاره به فعالیت 
خودروهاى سامانه ثبت تخلفات مکانیزه تصریح کرد: 

ســاعات فعالیت این خودروها در آستانه سال تحصیلى 
جدید افزایش یافته و تخلفات ایســتایى از جمله پارك 
دوبله، توقف در ایســتگاه اتوبــوس و حریم تقاطع ها و 
میادین را ثبت مى کند تا توســط پلیــس راهور اعمال 

قانون انجام شود. 
 وى با اشاره به افزایش حجم ســفرهاى درون شهرى 
همزمان با بازگشــایى مدارس و آموزشــگاه ها، گفت: 

همزمان با آغاز سال تحصیلى جدید، سفرهاى تحصیلى 
به حجم سفرهاى عادى و روزمره شــهروندان اضافه 
مى شود و به طور میانگین حدود 25 تا 30 درصد حجم 
ســفرهاى درون شهرى به ویژه در ســاعات اولیه روز 
افزایــش مى یابد؛ از این رو همه ســاله ســتاد مهر در 
شــهردارى اصفهان تشکیل و شــرایط ترافیکى شهر 

مدیریت مى شود.

سال گذشــته شــیوع ســالک در اکثر مناطق استان 
اصفهان در حد باالیــى بود، هر چنــد هیچکس آمار 
دقیقى از مبتالیان به این بیمارى ارائه نکرد. امسال نیز 
زمزمه هایى در خصوص شیوع سالک در استان اصفهان 
به عنوان یکى از نقاط سالک خیز ایران به گوش مى رسد. 
خبرگزارى «ایمنا» به منظور بررســى آخرین وضعیت 
سالک در استان اصفهان گفتگویى را با رضا فدایى، مدیر 
گروه مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 

اصفهان انجام داده که بخش هایى از آن را مى خوانید.
آمار مبتالیان به ســالک در استان 
اصفهان در ســال جارى چقدر بوده 

است؟
امسال هنوز آمار دقیقى از مبتالیان به سالک در استان 
نداریم و عــدد قابل مالحظه اى نیســت، چرا که تعداد 

بیماران بیشــتر در ماه هاى مهر، آبــان و آذر افزایش 
مى یابد، هر چقدر هم که تمامى برنامه ها در این مورد با 
موفقیت انجام شود، پیش بینى مى شود که امسال حدود 

1000 بیمار مبتال به سالک داشته باشیم.
آیا امســال از نظر تأمین دارو براى 

بیماران مشکلى وجود دارد؟
از نظر دارویى درمان بیماران وابسته به داروهایى است 
که وزارت بهداشــت در سطح کشــور توزیع مى کند، 
وضعیت مناســبى براى درمــان رایگان افــرادى که 
خواه ناخــواه در ماه هــاى آینده به ایــن بیمارى مبتال 
مى شوند، وجود دارد، آزمایشگاه هایى در مناطق مربوطه 
دایر کرده ایم که زخم هاى بیماران را آزمایش مى کنند 
تا اگر جواب آزمایش نشان داد که زخم مربوط به سالک 
اســت، افراد به پزشــکان آموزش دیده، براى درمان 

معرفى مى شــوند، یک نوع آمپول منحصر به فرد براى 
درمان سالک وجود دارد که وارداتى است و سال پیش 
مشکالتى براى تهیه آن داشــتیم و امسال وضع بهتر 
خواهد بود  اما مشخص نیست که در ماه هاى پر مریض 

مشکلى وجود نداشته باشد.
بیشتر در چه مناطقى از استان افراد 

به سالک مبتال مى شوند؟
پیشروى بى رویه ساخت وســاز در مناطق سالک خیز 
از دالیل مهم افزایش ابتال به ســالک اســت و بردن 
مناطق مسکونى به دل اراضى پرخطر در سال هاى اخیر 
افزایش داشته و باعث شده که زمینه ابتال به بیمارى را 
با دست خودمان بیشــتر کنیم، در برخى مناطقى مانند 
شهرستان هاى اردســتان، برخوار، شاهین شهر، شرق 
اصفهان، کاشان و آران وبیدگل احتمال ابتال بیشتر است.

حفارى چاه  عمیق براى بهره بــردارى از آب هاى ژرف 
در فالت مرکــزى به عنوان یکــى از راه حل هاى پایان 
مشکالت ناشى از خشکسالى مطرح مى شود، موضوعى 
که کارشناسان نســبت به آن نظرات متفاوتى دارند. به 
اعتقاد برخى کارشناســان میلیاردهــا مترمکعب آب در 
اعماق زمین از جمله در بخش هایــى از فالت مرکزى 
ایران ذخیره شده است که با حفر چاه عمیق براى دستیابى 
به آب ژرف در استان سیســتان و بلوچستان، اصفهان را 
کاندیداى خوبى براى حفر دومین چاه ژرف در کشــور 

عنوان مى کنند.
مدیر دفتر برنامه ریزى آب شرکت آب منطقه اى اصفهان 
در گفتگو با «تســنیم»، در پاســخ به اینکــه آیا امکان 
استحصال آب هاى ژرف در اســتان وجود دارد یا خیر، 
اظهار کرد: وزارت نیرو از چند سال پیش درگیر موضوع 
آب هاى ژرف شده و قرار بود با مشارکت معاونت علمى و 
فناورى ریاست جمهورى اقداماتى در این خصوص انجام 
شــود که این معاونت به صورت جداگانه در سیستان و 
بلوچستان اقدامات اکتشــافى انجام داد و نتایجى نیز در 
رسانه ها منتشر شــد که البته همان زمان شبهاتى به آن 

وارد شد. 
بابک ابراهیمى ادامه داد: زمانى که محسن مهرعلیزاده، 
استاندار اصفهان بود تمایل داشت این کار به طور مستقل 
در استان اصفهان نیز انجام شود و ما به  عنوان شرکت آب 
منطقه اى اصفهان با مشاورى که در سیستان و بلوچستان 
کار مى کرد وارد مذاکره شدیم تا شرایط اصفهان را بررسى 
کند، اما در همان زمان وزیر نیرو در نامه اى به وزیر کشور 
استانداران را از ورود مستقل به این موضوع استراتژیک 
منع کرد و تنها وزارت نیرو آن هم در رده ســتاد در حال 

مطالعه درباره آب هاى ژرف است.
به گفته مدیر دفتر برنامه ریزى آب شرکت آب منطقه اى 
اصفهان در این مطالعات کشــور به چند بخش تقسیم 
شده که این موضوع بیشتر به فالت میانى و شرق کشور 
برمى گردد و اقداماتى نیز با همکارى مشاور روسى در حال 

انجام است که البته نتایج آن منتشر نشده است.
وى آب ژرف را موضوع پیچیده اى دانست و گفت: انواع 
آب هاى مختلف مانند آب هاى گسلى، کارستى و درزى 
و شکافدار را تحت عنوان کلى آب هاى ژرف دسته بندى 
مى کنند در حالى که اینها با هم متفاوت است. براى مثال 
آب هاى فسیلى تجدیدپذیر نیســتند و مانند عربستان و 

لیبى، چند صباحى از آن استفاده مى کنند و از بین مى رود.
ابراهیمى با بیان اینکه با این تفاســیر در استان اصفهان 
مجوز مطالعه ندادیم و وضعیت آب هاى ژرف در استان 
چندان شناخته شده نیست، تصریح کرد: مطمئن هستیم 
که صحبت ها درباره اینکه زیر زمین دریاى آب است و چند 
ده یا چند صد سال آب استان را تأمین مى کند گزافه گویى 
اســت اما براى اظهارنظر دقیق نیاز به مطالعاتى تحت 

عنوان آب ژرف داریم که تا کنون انجام نشده است.
وى در پاسخ به اینکه آیا در کشورهاى توسعه یافته سابقه 
استحصال آب ژرف وجود دارد، بیان کرد: کشورهاى پرآب 
به سراغ این موضوع نمى روند و کشورهاى کم آب روى 
این موضوع سرمایه گذارى کرده اند. به هر حال احتمال 
اینکه آب هایى در اعماق و تحت عنوان آب تجدیدپذیر 
وجود داشته باشد، هست اما اینکه کیفیت آن چطور است 

مشخص نیست.
به گفته مدیر دفتر برنامه ریزى آب شرکت آب منطقه اى 
اصفهان، به موازات بحث دربــاره آب هاى ژرف بحث 
دیگرى مطرح شــده مبنى بر اینکه درســت است که 
آب هــاى ژرف در عمق زمیــن قرار دارد امــا از طریق 
شکاف ها و گسل هاى عمیق از ارتفاعات تغذیه شده و این 
درزها آب را کانالیزه کرده و این آب از زیر زمین اصفهان 
خارج شده و در منطقه دیگرى تخلیه مى شود، اما اینها در 
حد حرف است و اثبات آن سخت است و ابعاد مطالعات 

باید خیلى زیاد باشد.
وى خاطرنشان کرد: افرادى که در این خصوص صحبت 
مى کنند تأکید دارند که این آب تجدیدپذیر اســت و در 
حال حاضر از استان خارج مى شــود و در دریاى عمان و 
خلیج فارس تخلیه مى شود اما نمى توان با قاطعیت درباره 

آن حرف زد و وجود این گسل ها در حد گمانه زنى است و 
نیاز به مطالعه دارد. اینکه بگویند فالن مقدار آب زیر زمین 
وجود دارد و تنها باید بودجه اختصاص داده و چاه بزنیم 
تا اینقدر آب استحصال کنیم، اصًال چنین ارقامى هیچ جا 

وجود ندارد و چنین مطالعه اى هم انجام نشده است.
ابراهیمى مطالعات ژئوفیزیک را نیازمند صرف هزینه باال 
دانست و اظهار کرد: حفارى چاه هاى شناسایى که عمقى 
بین 700 تا 1000 در نقاطى که فکر مى کنیم آب وجود 
دارد نیز هزینه زیادى مى برد و تازه شــاید یکى از آنها به 
آب برخورد کند تا سپس با نصب تجهیزات و پمپ این آب 
را از عمق 1000 مترى به سطح زمین بیاوریم و کیفیت 
آن هم مهم است. همچنین مشخص نیست این چاه چند 

سال به ما آب مى دهد.
وى با اشاره به ادعاى دســت اندرکاران استحصال آب 

ژرف در سیستان و بلوچستان مبنى بر اینکه مخزن آب 
کشف شده آنقدر بزرگ است که تا 2000 سال آب منطقه 
را تأمین مى کند، گفت: اینها حرف هاى چندان مستندى 
نیست و نمى توان خیلى روى آن حساب باز کرد. نتایج این 
کار معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى در سیستان 
در همان زمان بازتاب زیادى در رسانه ها یافت اما زمانى 
که دستگاه هاى علمى تر ورود کردند سر و صداها خوابید.

■■■
رئیس اداره محیط زیست انسانى اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان نیز در این خصوص به «تسنیم» گفت: 
بحث دستیابى به آب هاى ژرف در استان اصفهان چندان 
مطرح نیست چون این آب ها بیشتر در مناطق شمالى و 
جنوبى کشــور وجود دارد. البته مطالعه در این خصوص 
در حیطه وزارت نیرو و شــرکت آب  منطقه اى است اما 
این آب ها در عمق 500 تــا 3000 مترى زمین قرار دارد 
و منشأ آنها نیز فســیلى یا گسلى است که چرخه افقى یا 

عمودى دارد.
حمیرا صفى قلى با تأکید بر تجدیدناپذیر بودن آب هاى 
ژرف افــزود: بــه همین دلیــل این آب ها جــزو منابع 
استراتژیک هســتند و تنها در زمان اضطرار باید از آنها 

استفاده شود.
به گفته وى آب هاى ژرف مانند سایر منابع آبى اکوسیستم 
دارند و چرخش آب اســت که این اکوسیســتم را حفظ 
مى کند تا تبادل حرارت و تبادل مواد غذایى در این چرخه 
انجام شود. در واقع اگر از آب هاى ژرف بهره بردارى شود 
باید وضعیت آن رصد شود تا مطمئن شویم این چرخش 

تداوم دارد.
رئیس اداره محیط زیست انسانى اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان آلودگى به مواد نفتى یا مواد فرسایش یافته 
و هچنین گردوغبار را از مشــکالت منابع آب زیرزمینى 
دانســت. وى البته تأکید کرد که این صحبت ها در حد 
تئورى است و کار تجربى در زمینه آب هاى ژرف یا فسیلى 

در ایران به عمل نیامده است.
وى در پاســخ به اینکه آیا برداشــت آب ژرف مى تواند 
مشکالتى مانند فرونشست زمین را در پى داشته باشد، 
گفت: فرونشســت مربــوط به برداشــت آبخوان هاى 
زیرسطحى و چاه هاى کشاورزى با عمق 50 تا 300 متر 
است اما اســتحصال آب هاى ژرف نیاز به صرف هزینه 

بسیار باالتر و رفتن به عمق بسیار بیشترى دارد.

2 کارشناس درباره نامزدى اصفهان براى حفر دومین چاه ژرف در کشور توضیح مى دهند

واقعیات و تخیالت درباره آب هاى ژرف

معرفى چهره تأثیرگذار بیوتکنولوژى کشور 

تغییر زمانبندى چراغ هاى راهنمایى و رانندگى 

1000 بیمار به مبتالیان سالک در اصفهان اضافه مى شود

 معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان با اشاره به آمار 
ورود گردشگران به شهر اصفهان از ابتداى سال جارى 
تاکنون، گفت: باتوجه به شرایط اقتصادى کنونى حجم 
سفرهاى مسافران کاهش یافته به طورى که از ابتداى 
سال جارى تاکنون بیش از دو میلیون نفر از مجموعه هاى 
تفریحى و گردشگرى شهر اصفهان بازدید داشتند که این 
آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش 
یافته است که البته باتوجه به شرایط اقتصادى و گرانى 
هزینه هاى سفر، کاهش آمار سفرها کامًال طبیعى است.

حسین امیرى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون 
باغ فدك پذیراى 300 هزار مسافر بوده است، افزود: باغ 
فدك تنها محل اسکان مسافر به صورت رو باز و موقت 
بوده که با ساماندهى و بهســازى آن، شرایط مطلوبى 
براى پذیرایى و استقبال از مســافران در این مجموعه 

فراهم شده است.

کاهش ورود مسافر به اصفهان در 6 ماهه امسال 
نسبت به سال گذشته 

معاون آبفاى کشور با اشــاره به برنامه این شرکت براى 
ساخت بزرگ ترین نیروگاه سیار ایران گفت: این نیروگاه 
10 مگاواتى بــه منظور تأمین انرژى زیرســاخت  هاى 
حســاس صنعت آب و فاضالب در شــرایط بحرانى و 
اضطرارى مانند سیل و زلزله مراحل نهایى ساخت خود 

را طى مى کند.
حمیدرضا کشفى با اشاره به اینکه این مجموعه منحصر 
به فرد مهر ماه امســال همزمان با برگزارى نمایشگاه 
بین المللى آب و فاضالب تهران رونمایى خواهد شــد، 
اظهار کرد: این نیــروگاه مدوالر و قابل حمل شــامل 
پنج دستگاه تریلر اســت که چهار دستگاه آن مجهز به 
ژنراتورهاى 2/5 مگاواتى و یک دســتگاه نیز مربوط به 

پست برق است.

وى با اشاره به اینکه این مجموعه امکان برقدار کردن 
بارهایى با ولتاژهاى 0/4، 6/6، 11 ،20 و 33 کیلوولت را 
داراست، افزود: ترانس و پست منحصر به   فرد این پروژه 
که براى اولین بار در کشور با طراحى متخصصان شرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشــور و توسط شرکت هاى 
داخلى ســاخته شده اســت، قابلیت خروجى در سطوح 
مختلف ولتاژى تنها توســط یک ترانس را فراهم کرده 

است.
معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شــرکت آب و 
فاضالب کشور خاطرنشان کرد: این نیروگاه به منظور 
پوشش نقاط مختلف کشور و انتقال در سریع ترین زمان 
ممکن در پایگاه مرکزى پشتیبانى مدیریت بحران آب و 

فاضالب کشور در اصفهان مستقر خواهد شد.

با استقرار بزرگ ترین نیروگاه سیار ایران محقق مى شود

مدیریت شرایط اضطرارى آبى از اصفهان   
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به زودى بهنام تشکر همراه با مسابقه «مافیا» به 
آنتن شبکه سالمت سیما مى آید.

به گزارش  روابط عمومى معاونت سیما، مسابقه 
«مافیا» با هدف افزایش قوه تشخیص و با شرکت 
160 نفر از برگزیدگان مرحله نخســت از شبکه 

سالمت سیما پخش مى شود.
علیرضا سلطانى، تهیه کننده این مسابقه با اعالم 
این خبر گفت: این شــرکت کننــدگان از میان 
بیش از 400 متقاضى و بــا آراء هیئت داوران در 
بازى هاى مقدماتى انتخاب شدند و در پنج مرحله 
به رقابــت پرداختند. وى اضافه کــرد: «مافیا» 
مسابقه اى خانوادگى است و در آن فرد با آزمون و 
خطا سعى دارد به شناسایى افراد دیگر بپردازد. در 
این بازى افراد به دو گروه مافیا و شهروندان تقسیم 
و نبرد میان دو گروه آگاه و ناآگاه شــبیه ســازى 
مى شود. در این مســابقه افراد به صورت پنهانى 
تعیین نقش مى شــوند و اکثریت شــهروند این 
فرصت را پیدا مى کنند تا افراد مافیا را شناسایى و 

براى حذف آنها رأى دهند.
تهیه کننــده «مافیا» از عالقه منــدى جوانان و 
نوجوانان به این بازى ســخن گفت و ادامه داد: 
بومى ســازى بازى مشــابه هدف اصلى برنامه 
بوده و منتج به تولید 32 مسابقه جذاب در دکورى 
به مســاحت 300 متر تصویربردارى شــد. این 
دکور بیشتر بر فضاى نورى متمرکز شده است و 

تغییرات نور باعث تغییر در فضاى دکور مى شود.
حضور بهنام تشــکر به عنوان مجرى مسابقه از 
دیگر موضوعاتى بود که علیرضا سلطانى به آن 

اشاره و بیان کرد: آقاى تشکر براى 
اولین بار به عنــوان مجرى در 

برنامه هاى تلویزیونى حضور 
پیدا کرده است و توانست به 

خوبى مسابقه را اداره کند. 

فیلم سینمایى «کروکودیل» به کارگردانى مسعود تکاور 
قرار است از چهارشنبه 27 شهریور ماه در گروه سینمایى 
آزادى به نمایش عمومى درآید. قرارداد اکران این فیلم در 

شوراى صنفى نمایش به ثبت رسیده است.
مســعود تکاور با نزدیک به 20 سال فاصله دومین فیلم 
خود را کارگردانى مى کند. او در اولیــن تجربه خود در 
سال 1379 فیلم ســینمایى «پروانه هاى پشت دیوار» 
را کارگردانى کرد و حاال با بازیگرانى متفاوت به ســراغ 

«کروکودیل» رفته است.
ســریال هاى «رهایى» و «خطرشــکن» و فیلم هاى 
ســینمایى «پروانه هاى پشــت دیوار» و «شاخه هاى 
شکسته بلوط» از جمله آثارى هستند که تکاور تاکنون 
کارگردانى آنها را انجام داده است، نکته جالب آنجاست 
که «شــاخه هاى شکســته بلوط» پــس از فیلم 
«کروکودیل» ساخته شده و به احتمال فراوان 

قصد حضور در فجر امسال را دارد. 
«کروکودیل» سال گذشته خود را براى حضور 
در جشــنواره فیلم فجر آماده مى کرد اما به سى 
و هفتمین دوره بزرگ ترین رویداد سینمایى کشور 
نرسید و حال اکران تابستان را پیش روى خود مى بیند. 

کورش تهامى، بازیگر سینما و تلویزیون ایران نقش اول 

فیلم ســینمایى «کروکودیل» را ایفا کرده است. تهامى 
که پس از درخشش در فیلم ســینمایى «رگ خواب» 
توانست نقد هاى بسیار مثبتى را از آن خود کند بعد از آن 
کمى سختگیر تر شده و در آثارى محدود به ایفاى نقش 

پرداخته است.
تهامى که به گفته خود مى توانســت ســیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر را براى «رگ خواب» از آن خود کند، 
مى خواهد این بار در نقشى به قول خودش سیاه و سفید بار 
دیگر شانس خود براى دریافت سیمرغ مهمترین رویداد 

سینمایى کشور را بیازماید.
این بازیگر در خصوص حضورش در فیلم «کروکودیل» 
گفت: نقش هاى خاکسترى فراز و فرود هاى بسیار خوبى 
دارند و همین قضیه این امــکان را به بازیگر مى دهد تا 
توانایى هاى بیشترى از خود بروز دهد. نقش من در فیلم 
«کروکودیل» دقیقاً نقشى خاکسترى است. فردى که به 
دلیل عدم دریافت احترام بابت کارى که انجام داده وارد 

موضوعى چالش برانگیز مى شود.
عالوه بر تهامى که پیش تر سابقه تلویزیونى درخشانى را 
در آثارى همچون «زیر تیغ» براى خود به یادگار گذاشته 
خواننده پاپ کشور نیز در فیلم سینمایى مسعود تکاور به 

ایفاى نقش پرداخته است.

رضا یزدانى، نامى آشنا در عرصه موسیقى کشور تجربه اى 
دوباره در قامت یک بازیگر خواهد داشت. یزدانى تاکنون 
هشــت فیلم را در کارنامه بازیگرى خود به ثبت رسانده 
است. «خورشید نیمه شــب»، «تیک آف»، «خوك»، 
«جاده کمکى» از جمله فیلم هاى مطرحى هســتند که 

یزدانى در آنها به ایفاى نقش پرداخته است. 
عالوه بر رضا یزدانى و کورش تهامى بازیگرانى همچون 
الهه حصارى، اندیشه فوالدوند، حسین مهرى، علیرضا 
مهران، افســانه چهره آزاد و رامتین خداپناهى در فیلم 

سینمایى «کروکودیل» به ایفاى نقش پرداخته اند.
فیلم ســینمایى «کروکودیل» فضایى حادثه اى دارد و 
درباره چند جوان است که مى خواهند از مسیرى سریع، اما 
پر خطر، همه چیز را یک شبه به دست بیاورند ولى هیچ 
چیز آنطور که برنامه ریزى کرده اند پیش نمى رود و آنها 

به یکباره در شرایط بسیار خطرناکى قرار مى گیرند.
باید دید دومین فیلم مسعود تکاور در مقام کارگردان آیا 
مى تواند در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور یابد 
و در آن به افتخارى همچون سیمرغ بلورین دست پیدا 
کند یا خیر. فیلمى که از تولید آن ماه ها گذشته و مى تواند 
به سبب عدم عجله در مراحل پس از تولید اثرى مطلوب 

از سوى کارگردان باشد.

«فوق لیسانسه ها» اواخر فروردین  98 در دانشگاه خوارزمى کلید خورد. سریالى 
که این روزها بعد از میدان انقالب به بیمارستان جم رسیده  و تهیه کننده آن خبر 

از گذراندن 50 درصدى تصویربردارى «فوق لیسانسه ها» مى دهد.
ســریالى که پیش از آن نامش «لیسانســه ها» بود و در دو فصــل به تولید 

رسید و فصل ســوم آن با نام 
«فوق لیسانسه ها» براى تولید 
در شبکه 3 ســیما تصویب شد. 
هوتن شــکیبا، امیرحسین رستمى، 
کاظم سیاحى، بیژن بنفشه خواه، امیر 
کاظمى، متین ستوده، رؤیا میرعلمى، 
عزت ا... مهرآوران، پریســا مقتدى، 

افشین سنگ چاپ، ســیاوش چراغى پور، مریم سرمدى، فرخنده فرمانى زاده و عرفان 
برزین از بازیگران این پروژه هستند.

رضا جودى، تهیه کننده این ســریال 40 قسمتى گفت: این ســریال قطعًا جذاب تر از 
فصل هاى قبلى است و همزمان با تصویربردارى که به نیمه رسیده است، مراحل فنى 
مثل تدوین و ساخت موسیقى در حال انجام است. وى در پاسخ به اینکه بازیگر جدیدى به 
پروژه اضافه نشده است، گفت: هنوز بازیگر جدیدى به عنوان بازیگر نقش اصلى اضافه 

نشده و همه چیز را ِسیر داستان «فوق لیسانسه ها» مشخص مى  کند.
جودى درباره لوکیشن جدید «فوق لیسانسه ها» گفت: فوق لیسانسه ها بعد از بیمارستان 
جم در شهرك هماى تهران به کار خودش ادامه مى دهد. وى در خصوص زماِن پخش 
«فوق لیسانســه ها»، تصریح کرد: تمام ســعى و تالش ما بر این است هرچه زودتر 
«فوق لیسانسه ها» را به آنتن برسانیم؛ چون مردم منتظر تماشاى آن هستند. احتماًال 
اواخر پاییز یا زمستان، «فوق لیسانسه ها» آماده شود اما تلویزیون باید تصمیم گیرى کند 
چه زمانى این سریال روى آنتن برود؛ ما امیدواریم «فوق لیسانسه ها» به آنتن 98 برسد.

مانى حقیقى، کارگردان و بازیگر کشــورمان بازیگر فیلم «مالقــات با جادوگر» به 
کارگردانى حمید بهرامیان شد.

فیلــم «مالقات بــا جادوگر» بــه تهیه کنندگــى حمیــد اعتباریان و بازنویســى
 امیرمهدى ژوله با بــازى مانى حقیقى اولیــن تجربه کارگردانــى حمید بهرامیان
بازیگر سریال «از یادها رفته» 

است.
حمیــد بهرامیان بــرادر بهرام 
بهرامیان، کارگردان سرشناس 
سینماست که در ســریال «از 
یادها رفتــه» بــه کارگردانى 
نقــش  بازیگــر  بــرادرش 

«حشمت» بود.
این بازیگر و دستیار کارگردان در اولین تجربه کارگردانى فیلم بلند سینمایى به سراغ 
ســاخت فیلمى متفاوت با عنوان «مالقات با جادوگر» رفت و مانى حقیقى به عنوان 

بازیگر این فیلم سینمایى انتخاب شد.
امیرمهدى ژوله، بازیگر و نویسنده کشــورمان این روزها در حال بازنویسى فیلمنامه 
این فیلم سینمایى است که پیش تر با عنوان «ماساچوست» توسط پیمان عباسى به 

نگارش درآمده بود.
در خالصه داستان فیلم «مالقات با جادوگر» آمده است: «جناب سرهنگ برادرى کن 

ما رو بگیر، من از خجالتت در میام!»
مانــى حقیقــى از کارگــردان هــا و بازیگــران سرشــناس کشــورمان اســت

که فیلم هاى «خوك»، «50 کیلو آلبالو»، «هامــون بازها»، «کنعان» و «کارگران 
مشــغول کارند» از جمله کارهاى ســینمایى ایــن بازیگر و کارگردان کشــورمان 

است.

فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» قرار است عید نوروز مهمان خانه هاى مردم شود. این بار محسن تنابنده عالوه 
بر سرپرست نویسندگى و طراحى، کار نگارش را هم در غیاب خشایار الوند انجام مى دهد. ولى در همین راستا برخى هر 
روز خبرهاى ضد و نقیضى از «پایتخت» منتشر مى کنند؛ یک روز خبر از عدم حضور «ارسطو» (احمد مهرانفر) مى دهند 
و یک روز هم از حال و هواى فیلمنامه و ماجراهاى جدید «پایتخت» مى گویند  و اینکه مهران احمدى با هیبت عموى 

«بهتاش» وارد سریال مى شود.
الهام غفــورى، تهیه کننده ســریال 
«پایتخــت» در ایــن بــاره توضیح 
داد: مهــران احمدى همــان «بهبود 
فریبا»ست و همه بازیگران در کنار ما 
هستند و براى همه شان قصه طراحى 
مى شــود. احمد مهرانفر هــم یکى از 
نقش هاى اصلى «پایتخت» اســت و 
«ارسطو» مى ماند و بقیه بازیگران هم به 
جز علیرضا خمسه «بابا پنجعلى» حضور 
دارند. مردم به شایعات توجه نکنند و هر 

زمان اتفاق جدیدى روى دهد از رسانه هاى معتبر اطالع رسانى مى شود.
وى درباره زمان شــروع «پایتخت6» گفت: در روزهاى پایانى سریال نمایش خانگى  «خواب زده» هستیم و تا آبان ماه 
این کار به پایان مى رسد. این روزها پیش تولید «پایتخت6» براى آماده کردن مقدمات کار، نگارش فیلمنامه و طراحى 

لوکیشن و بقیه موارد، شروع شده و آذرماه کار «پایتخت6» از شیرگاه شروع مى شود.
تهیه کننده سریال «پایتخت» در پاسخ به اینکه آیا بازیگران جدید هم به پروژه اضافه خواهند شد، تأکید کرد: ماجراهاى 
«پایتخت» هنوز تکمیل نشده اند که بتوان درباره آن صحبت کرد؛ از این جهت غیرقابل پیش بینى اند. همه بازیگران 
اصلى حضور دارند اما امکان اینکه بازیگرهاى جدید هم به قصه اضافه شوند، وجود دارد. هنوز انتخاب و تصمیمى در این 

باره گرفته نشده اما به تناسب قصه و ماجراهاى جدید حتماً اضافه خواهند شد.
مجموعه تلویزیونى «پایتخت» تا به امروز در پنج فصل، قصه خانواده اى را تعریف مى کند که علیرغم تمام مشغله هاى 

معیشتى و اجتماعى در کنار یکدیگر ایستاده اند و توانسته رتبه اول بیشترین رضایت مردم را براى خودش کسب کند. 
محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، هومن حاجى عبداللهى، نسرین نصرتى، بهرام افشارى، سارا و نیکا فرقانى 

اصل و ... در این سریال بازى مى کنند.

جهانگیر الماســى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون در مورد 
فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفــت: به تازگى قرارداد 
حضور در فیلم سینمایى «خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا را 
به ثبــت رســانده ام و بــه امید خــدا بــه زودى جلــوى دوربین 

خواهم رفت. 
وى درباره روند تولید این اثر سینمایى تأکید کرد: در حال حاضر گروه 
مشغول ضبط پالن هاى شب کارى بوده و هنوز نوبت به من نرسیده 
اســت، البته طبق اخبارى که شــنیدم اثر تاکنون با کیفیت 
ویژه اى ساخته شده است و من هم تا هفته آینده جلوى 

دوربین حاتمى کیا خواهم رفت. 
کارگردان «رنج سرمستى» درباره دلیل حضورش در 
«خروج» اضافه کرد: در ابتدا جایگاه ابراهیم  حاتمى کیا 
به عنوان یک فیلمساز، جایگاه بسیار تثبیت شده اى 
اســت، من از دیرباز وى را مى شناسم، حاتمى کیا 
انسان به شــدت محترمى بوده و کارش را هم به 
خوبى بلد است، فکر مى کنم در کارنامه کارى  من، 

جاى خالى بازى براى چنین کارگردانى همواره احساس مى شد. وى 
درباره فیلمنامه فیلم سینمایى «خروج» اذعان کرد: من براى اولین 
بار که اثر را مطالعه کردم بسیار خوشم آمد، فیلمنامه «خروج» بسیار 
متفاوت است و به نظرم نگاه تازه اى به سینماى ایران اضافه خواهد 

کرد و من خوشحالم که در بخشى از پروژه بزرگ حضور دارم. 
بازیگر سریال «گوهر کمال» با اشاره به دورى خود از سینما تصریح 
کرد: من نزدیک به ده ســال از ســینما دور بوده ام و حاال بازگشتم 
با فیلــم ابراهیم حاتمى کیا اتفاق بســیار خجســته اى خواهد بود،
 امیدوارم بخشى از توقعات افرادى که از من انتظار دارند را بر آورده 

کنم. 
الماســى درباره نقش خود در فیلم «خروج» افزود: از نظر من نقش 
بیش از متن در اجــرا به وجود مى آید، من عــادت دارم که در میان 
فیلمنامه به صورت جســته گریخته برخى بخش ها را مطالعه کنم، 
از طرفى براى نقش صحبت هاى زیادى با حاتمى کیا داشتم که در 
ادامه به من کمک خواهد کرد. وى ادامه داد: شخصیتى که در فیلم 
«خروج» بازى مى کنم شخصیت کامًال متفاوتى است، این تفاوت 

از نام شخصیت آغاز شده و در روند داســتان هم به خوبى به چشم 
مى خورد، از روزى که فیلمنامه را خواندم به مدت 15 روز است که در 
خانه مشغول ساخت و پرداخت شخصیتم در فیلم هستم و اعتقاد دارم 
اگر به این شخصیت توجه شود با سایر آثار من بسیار متفاوت خواهد بود. 
بازیگر فیلم «کمیته مجازات» حال و هواى فیلم حاتمى کیا را کامًال 
متفاوت خواند و افزود: نمى خواهم از اصطالح وسترن استفاده کنم 
اما فیلم حاتمى کیا مخاطب را به شدت به یاد آثار وسترن و سینماى 
کالسیک هالیوودى و سینماى اروپا به خصوص لهستان و مجارستان 
مى اندازد، فیلم «خروج» از نظر من به شــدت در ســینماى ایران 

سر و صدا خواهد کرد. 
وى درباره حضور بازیگران میانسال و پیشکسوت در «خروج» گفت: 
اصًال نباید اینطور برداشت کنیم که حاتمى کیا خواسته از بازیگران 
کم کار و یا بازیگرانى که پیشنهادات کم دارند استفاده کند، بلکه این 
درام و داستان «خروج» است که حضور چنین بازیگران کاربلدى را 
مى طلبد، بازیگران این فیلم براساس بلوغ خود و در خور و نیاز فیلم 
انتخاب شده اند. این بازیگر ســینما ادامه داد: مردان فیلم «خروج» 

مردانى مجرب هســتند، مردانى که در این آب و خاك ایســتاده و
سختى ها و رنج هاى فراوانى کشیده اند، «خروج»، روایت مردانى 
اســت که کار و زندگى و بقایشان در همین ســرزمین است و براى 
این کشــور همه کار کرده اند. تمامى مردان این فیلم عقبه بســیار 
روشــنى دارند که حال در یک موقعیت دراماتیــک قرار مى گیرند، 
در کل انتخــاب بازیگــران فیلم «خــروج» از پــِس ذهن حاتمى 
کیا و بر اساس نیاز اثر شــکل گرفته اســت. وى خاطرنشان کرد: 
من بــا اکثر بازیگــران «خــروج» تجربــه همکارى داشــته ام، 
تنها بازیگرى که تاکنون با وى افتخار همکارى نداشــته ام محمد 
فیلى اســت، که البته بازى هاى خیلى خوبى را تاکنون از خود نشان 

داده است. 
الماســى افزود: روزى فیلمنامــه «خروج» را بــه «منطق الطیر» 
عطار تشــبیه کردم زیرا از نظرم بســیار به آن داســتان شبیه است 
اما حاتمى کیا گفت که کامًال بر اســاس «منطق الطیر» نیســت،

 شاید بخشى از آن یادآور این داستان باشد اما داستان هاى دیگرى 
را نیز شامل مى شود.

ســریال «هیوال» به کارگردانى مهران مدیرى و تهیه 
کنندگى مصطفى احمدى به ایستگاه پایانى رسید و بعد 
از چند ماه توزیع در نمایش خانگى امروز آخرین قسمت 

آن توزیع مى شود. 
مهران مدیرى بعد از ســال ها دورى از شبکه نمایش 
خانگى با ســریال «هیوال» به دنیاى ساخت سریال در 
این شبکه بازگشــت و با حضور چهره هاى سرشناس 
دنیاى هنر سریالى پربیننده را در شبکه نمایش خانگى 

توزیع کرد.
صفحه رسمى ســریال «هیوال» با انتشار تیزرى خبر از 

توزیع آخرین قسمت این سریال در شبکه نمایش 
خانگى داد.

در صفحه رسمى سریال «هیوال» با انتشار 
تیزر قسمت پایانى آمده است: «قسمت پایانى 

سریال "هیوال" به کارگردانى مهران 
مدیــرى و تهیه کنندگى ســید 

مصطفى احمدى روز دوشــنبه 
25 شــهریور در شبکه نمایش 

خانگى توزیع مى شود.»
بــه  ســریالى  «هیــوال» 
کارگردانــى مهران مدیرى 
پیمــان  نویســندگى  و 
قاسمخانى اســت که از 9 
اردیبهشت ماه 98 در شبکه 

نمایش خانگى توزیع شــد و 

تصویربردارى این سریال اواخر شــهریور ماه به پایان 
رسید.

بازیگرانى چون فرهاد اصالنى، مهران مدیرى، شــبنم 
مقدمى، گوهر خیراندیش، شیال خداداد، محمد بحرانى، 
ســیما تیرانداز، میرطاهر مظلومى، نیما شــعبان نژاد، 
عزت ا... مهرآوران، فرزین محدث، افشــین زینورى و 
محســن قاضى مرادى در ســریال «هیوال» به ایفاى 

نقش پرداختند. 
«هیوال» با روایتــى کمدى و جذاب داســتان خانواده 
«شرافت» با بازى فرهاد اصالنى، شبنم مقدمى و گوهر 
خیراندیش و ماجراهایى که با آن مواجه مى شوند را به 
تصویر کشید و توانست نظرات مثبت زیادى را از 

سوى مخاطبان جذب کند.
مهران مدیرى که تجربه هاى موفقى 
چون «شــب هاى بــرره»، «نقطه 
چیــن»، «پاورچیــن»، «ســاعت 
خوش»، «جنــگ 77»، «قهوه 
تلخ»، «ویالى من»، «شــوخى 
کــردم»، «درحاشــیه» و... را در 
کارنامه هنرى اش داشــت باز هم 
توانست با «هیوال» در نمایش خانگى 
تجربــه اى جدیــد در کنار 
پیمان قاسمخانى کسب 

کند.
 

جهانگیر الماسى با بیان اینکه فیلم حاتمى کیا مخاطب را به یاد آثار وسترن مى اندازد:

«خروج» در سینماى ایران به شدت سر و صدا خواهد کرد
جهانگیر الماســى
فعالیت هاى اخیر خو
حضور در فیلم سینم
ثبــت رســانده ا به

خواهم رفت. 
وى درباره روند تولید
مشغول ضبط پالن ه
اســت، البته
ویژه اى
دوربین
کارگر
«خرو
به ع
اسـ
انس
خو

«خر

بازگشت کورش تهامى و رضا یزدانى به سینما  با «کروکودیل» 

ىراى اشاره و بیان کرد: آقاى تشکر ب
رررر در اولین بار به عنــوان مجرى
ررررررضور برنامه هاى تلویزیونى ح
است و توانست به  پیدا کرده

خوبى مسابقه را اداره کند. 

شکسته بلوط» از ج
کاکارگردانى آنها را انج
که «شــاخه ه
«کروکودیل
قصد حضور
«کروکودیل
در جشــنوار
و هفتمین دوره
نرسید و حال اکرانت
کورش تهامى، بازیگ

«فوق لیسا
که این روز
از گذراندن
ســریالى ک
رسید و فصل
«فوق لیسانسه
3در شبکه 3 ســی
هوتن شــکیبا، امیر
کاظم سیاحى، بیژن
کاظمى، متین ستوده
پ عزت ا... مهرآوران،
افشین سنگ چاپ،

برزین از بازیگران این
رضا جودى، تهیه کن

فصل هاى قبلى است
مثل تدوین و ساخت
پروژه اضافه نشده اس
نشده و همه چیز را ِس
جودى درباره لوکیش
جم در شهرك هماى
«فوق لیسانســه ها
ر «فوق لیسانسه ها»
اواخر پاییز یا زمستان
چه زمانى این سریال

ماجراى بهنام تشکر 
و «مافیــا»

ماجراهاى غیرقابل پیش بینى «پایتخت6»

توزیع آخرین قسمت اینسریال در شبکه نمایش
خانگى داد.

در صفحه رسمى سریال «هیوال» با انتشار 
تیزر قسمت پایانى آمده است: «قسمت پایانى 

"سریال "هیوال" به کارگردانى مهران 
مدیــرى و تهیه کنندگى ســید 

مصطفى احمدى روز دوشــنبه 
25 شــهریور در شبکه نمایش 

خانگى توزیع مى شود.»
بــه  ســریالى  «هیــوال» 
کارگردانــى مهران مدیرى 
پیمــان  نویســندگى  و 
9قاسمخانى اســت که از 9

8اردیبهشت ماه 98 در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شــد و 

خیراندیش و ماجراهایى که با آن مواجه مى شوند
تصویر کشید و توانست نظرات مثبت زیادى

سوىمخاطبان جذب کند.
مهران مدیرى که تجربه هاى موف
چون «شــب هاى بــرره»، «نق
چیــن»، «پاورچیــن»، «ســا
7خوش»، «جنــگ 77»، «ق
تلخ»، «ویالى من»، «شــو
ر کــردم»، «درحاشــیه» و...
کارنامه هنرى اش داشــت باز
توانست با «هیوال» در نمایش خان
ک تجربــه اى جدیــد در
پیمان قاسمخانى کس

کند.

«هیوال» به ایستگاه پایانى رسید

تالش «فوق لیسانسه ها» 
براى پخش در سال جــــــارى 

آقاى کارگردان
بازیگر «مالقات با جادوگر» شد
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 مربى اسبق تیم فوتبال ســپاهان معتقد است این تیم 
براى موفقیت در این فصل نیاز به حضور یک روانشناس 

دارد.
مجید بصیرت در برنامه «دیــدار برتر» اصفهان درباره 
تســاوى بدون گل ســپاهان برابر فوالد خوزستان در 
هفته ســوم لیگ برتر اظهار کرد: این بــازى به دلیل 
اینکه درگیرانه دنبال مى شد نمى توانست بیشتر از یک 
گل داشته باشــد و هر تیمى که این گل را مى زد، برنده 
مسابقه بود که متأسفانه ســپاهان بدشانسى آورد و اگر 
یکى از موقعیت هایش تبدیل به گل مى شد مى توانست 

3 امتیاز این دیدار را از آن خود کند.
وى دربــاره اینکه به نظر مى رســید فــوالد به دنبال 
کســب حداقل امتیاز از این مسابقه بود، افزود: باالخره 
سپاهان تیمى بین المللى است و ضمن احترام به سایر 
تیم ها، به نظر من در آســیا این تیم را بهتر از استقالل

 و پرســپولیس مى شناسند. ســپاهان تنها تیمى است 
که به جام باشگاه هاى جهان رفت و از نظر بین المللى 
قابل احترام اســت، بنابراین هر تیمــى ابتدا مى آید که 
به ســپاهان نبازد و ســپس بتواند این تیم را شکست

 دهد.
مربى اســبق تیم فوتبال ســپاهان ادامه داد: سپاهان 
سال گذشته در لیگ برتر و جام حذفى شانس قهرمانى 
داشت اما برخى مشــکالت باعث شد این اتفاق نیافتد. 
بازیکن نباید وارد حاشیه شود، اما در بازى با فوالد دیدید 
که کى روش اســتنلى دوباره با بازیکنان حریف درگیر 
مى شــد. مربیان تیم هاى حریف نیز او را آنالیز کرده و 
به شاگردان خود توصیه مى کنند که کى روش را کالفه 

کنند. سپاهان در نیمه نخست بهتر بازى کرد اما در نیمه 
دوم وارد حاشیه شــد و به نظر من این تیم نیاز به یک 
روانشناس دارد. کى روش در فصل گذشته در چند بازى 
اخراج و محروم شد و این موضوع روى سایر بازیکنان 
و حتى سکوها تأثیر گذاشت و یکى از عوامل دور شدن 
ســپاهان از قهرمانى بود. تابش که خــودش بازیکن 
بوده باید این مســئله را حل کند وگرنه براى سپاهان 

مشکل ساز مى شود.
وى در پاسخ به اینکه آیا رگه هایى از تفکرات کى روش 
در سبک بازى تیم نکونام دیده نمى شد، گفت: همینطور 
بود. نکونام هم در تیم ملى بسیار درگیرانه بازى مى کرد 
و باالخره شخصیت سرمربى و نوع تفکرات او بر بازى 
تیم اثر مى گذارد. دســتیار او هاشمى نسب هم در زمان 
بازیگرى چنین شرایطى داشت و در بازى با سپاهان نیز 
در چند صحنه به بازیکنان خود توصیه مى کرد محکم تر 

بازى کنند.
بصیرت تصریح کــرد: وقتى حریفان برابر ســپاهان 
درگیرانه بازى مى کنند، ســپاهان باید دور بازى کند، 
یعنى بازیکنان ایــن تیم باید تعــداد پاس هاى خود و 
مالکیت توپ را باال ببرند و نباید با بازیکنان حریف درگیر 
شوند چون اگر حریف از نظر فیزیکى از آنها قوى تر باشد، 
سپاهان ممکن است کم بیاورد. همچنین بیشتر کرنر ها 
را امید نورافکن به صورت یکنواخت زد و به نظر من باید 

در زدن کرنرها تنوع به خرج مى دادند.
وى دربــاره تعویض امیــد نورافکن با رضــا میرزایى 
اضافه کــرد: ابتدا بگویــم که گل نخوردن ســپاهان 
در این ســه بازى که دو بازى هم بیــرون از خانه بوده 

یک حســن بزرگ براى این تیم اســت. قلعه نویى از 
بازى با فوالد مســاوى نمى خواســت و این تعویض 
و بردن میرزایى به ســمت چپ هم نشان مى دهد که 
از این بازى برد مى خواســت، اما نکونام هم با استفاده 

از دفاع راســت خود به میرزایى اجــازه فعالیت در 
آن منطقه را نــداد و نکونام اینجــا تدبیر خوبى

 به کار برد.
بازیکن سال هاى گذشته سپاهان درباره عملکرد 
این تیم در ضربــات پنالتى و ایســتگاهى بیان 

کرد: به نظر من یکى از عواملى که فصل گذشــته 
قهرمانى را از ســپاهان گرفت پنالتى بود که بازى با 
پرســپولیس در نقش جهان یک نمونه بود چون اگر 

سپاهان پنالتى خود در این بازى را تبدیل 
به گل مى کرد و پیروز مى شد اختالف 

این تیم در صدر جــدول به 7 امتیاز 
مى رســید و قهرمان مى شد. پس 
زدن پنالتى و ضربات ایستگاهى 
براى هــر تیمى یک حســن 

محسوب مى شود.
وى دربــاره شــرایط جدول 
رده بندى اظهار کــرد: به نظر 
من زود است درباره رده بندى 
تیم ها صحبــت کنیم و االن 
نباید زیاد جدول را نگاه کنیم. 
در مقطع قبلى که قلعه نویى 
سرمربى سپاهان بود حتى در 
سه چهار هفته ابتداى لیگ 

تیم چهاردهم جدول بودیم اما چند هفته مانده به پایان 
مســابقات قهرمان شدیم. ســپاهاِن امسال هم چنین 
پتانسیلى دارد اما ممکن است برخى عوامل این تیم را از 
قهرمانى دور کند؛ براى مثال سپاهان در نیم فصل دوم 
لیگ هجدهم برابر حریفان مستقیم خود در راه قهرمانى 

نتیجه الزم را نگرفت.
بصیرت ادامه داد: در لیگ امســال شــش هفت تیم  از 
ابتدا براى به دست آوردن رده هاى میانى جدول بسته 

شده اند، سه چهار تیم هم مى خواهند به دسته پایین تر 
ســقوط نکنند و فقط چهار یا پنج تیــم مانند تراکتور، 
استقالل، پرســپولیس و ســپاهان به دنبال قهرمانى 
هستند. عواملى مانند حواشى و این دست مسائل باعث 
مى شــود تیم هاى معمولى تر بتوانند در پیچ و خم هاى 
لیگ مدعیان را جا بگذارند، پس ســپاهان نباید در پیچ 
جاده که همان حواشى هستند بیافتد و باید جاده صاف 

را طى کند.

سپاهان به جاده صاف فکر کند
ى ن م چپ

ــت، اما نکونام هم با استفاده 
میرزایى اجــازه فعالیت در 
ونام اینجــا تدبیر خوبى

ه سپاهان درباره عملکرد 
لتى و ایســتگاهى بیان 

عواملى که فصل گذشــته 
 گرفت پنالتى بود که بازى با 
هان یک نمونه بود چون اگر 

ین بازى را تبدیل
ى شد اختالف 

7ل به 7 امتیاز 
ى شد. پس 
ستگاهى 
ســن 

جدول
به نظر 
ه بندى 
 االن 
کنیم. 
ویى 
ى در 
یگ 

مدیرعامل باشگاه فوالد گفت: همیشه حرف هواداران 
واقعى را مى شنوم، اما مقابل باج خواهى، گردن کلفتى و 

اینستاگرام بازى سر خم نمى کنم.
سعید آذرى در گفتگویى، در خصوص تساوى شنبه شب 
فوالد مقابل سپاهان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر 
فوتبال کشــورمان اظهار کرد: نمى دانم چرا بعضى ها 
مى گویند مساوى مقابل سپاهان نتیجه بدى بوده! مگر 
قرار بوده ما سپاهان را راحت ببریم؟ اتفاقًا خیلى خوب و 
مردانه بازى کردیم که اگر پیروز مى شــدیم یک نتیجه 

ایده آل بود. ما مقابل تیمى مساوى کردیم که از نظر 
سرمایه و نیروى انسانى از ما خیلى باالتر بود.

وى درباره اعتراض فوالدى هــا به پیام حیدرى 
بخاطر نگرفتن یک پنالتى عنوان کرد: این هم از 
شانس من است که در اولین بازى دوران مدیریتم 
در فوالد، پیام حیدرى داور بازى ما شــد! همه 

مى گویند یــک پنالتى اما مــن معتقدم 
حیدرى دو پنالتى براى ما نگرفت. 

یک پنالتى که واضح بود و یک 
پنالتى هم هنگام برخورد توپ 
به دســت بازیکن سپاهان، 
این بازیکن ســریع دست 

خودش را جمع کرد.
مدیرعامل باشــگاه فوالد 
خوزستان در خصوص اینکه 
آیا از نتایج این تیم در سه هفته 
ابتدایى لیگ راضى اســت، 

گفت: ما سه بازى انجام داده ایم 
که دو بازى آن مقابل استقالل و 

سپاهان تیم هاى مدعى قهرمانى 

بوده، یک بازى هم مقابل صنعت نفت روى یک اتفاق 
شکست خوردیم.

آذرى در واکنش به فشار هایى که در همین ابتداى لیگ 
روى جواد نکونام آمده تأکید کرد: شــما وقتى به عنوان 
مدیر یا مربى یک قرارداد امضا مى کنید یعنى اینکه باید 
خودتان را براى روز هاى سخت آماده کنید. نکونام تیم 
خوبى درست کرده و من هم سوابق کارى ام در خصوص 
حمایت از ســرمربى مشخص اســت. من تحت هیچ 
شــرایطى بخاطر جنجال چهار نفر پشت سرمربى ام را 

خالى نمى کنم.
وى ادامه داد: به نکونام اعتماد و اعتقاد کامل 
دارم و تا زمانى که مدیرعامل فوالد باشم، 
نکونام سرمربى این تیم است. من همیشه 
حرف هواداران واقعى را مى شنوم اما مقابل 
باج خواهى، گردن کلفتى و اینستاگرام بازى سر 

خم نمى کنم.
مدیرعامــل باشــگاه فــوالد در 
خصوص اینکه آیــا هواداران 
فوالد خواهان اخراج نکونام 
شــده اند، اظهار کرد: اصًال 
اینطور نیست. تعداد کمى 
از هواداران مى خواســتند 
بازیکن مدنظرشان به زمین 
بیاید به همین دلیل پشــت 
نیمکت ما شلوغ کردند. اتفاقًا 
من با آنهــا صحبت کردم. 
هوادار واقعى فوالد آنهایى 
بودند که 95 دقیقه تیم را 

تشویق کردند.

مهاجم سپاهان در مورد تساوى بدون گل مقابل فوالد صحبت کرد.
 رضا میرزایى که فصل گذشته   حضور داشت، در جدال تیمش دقایقى فرصت بازى برابر شاگردان 

جواد نکونام را به دست آورد. او درباره این دیدار و نتیجه آن گفت: بازى خوبى بود و مى توانستیم برنده 
باشیم ولى متأسفانه از فرصت ها سود نبردیم.

وى درباره تقابل با تیم ســابق خود نیز گفت: من یک فصل خیلى خوب را در خوزســتان داشتم و باید از 
هواداران فوالد تشکر کنم که سنگ تمام برایم گذاشتند. رو به روى تیم ســابق خودم مى توانستم دقایق 

بیشترى بازى کنم اما در دقیقه 72 که قصد حضور در زمین را داشتم دعوا شد و نتوانستم به داخل زمین 
بیایم.

میرزایى درباره صحبتى که با سعید آذرى، مدیرعامل فوالد خوزستان داشت نیز اینطور توضیح داد: درباره 
طلب فصل گذشته بود و صحبت خاصى نبود.  از آقا سعید خواســتم که در مورد طلب من از فوالد رسیدگى 

الزم را انجام دهند.

بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان و نامزد برترین گلزن 
لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در فصل قبل، 

قرارداد خود را با باشــگاه ســپاهان سفید 
امضا کرد.

هاجر دباغى ملى پوش 20 ساله تیم 
فوتبال بانوان سپاهان در این باره 
گفت: به دلیل عشق و عالقه قلبى 

خود و خانواده ام به باشــگاه سپاهان 
و اعتماد ما به مجموعــه مدیریت این 

باشگاه با وجود درخواست باشگاه هاى دیگر 

با مبالغ مطلوب، تصمیم گرفتم قرارداد خود را با باشگاه 
سپاهان سفید امضا کنم.

دباغى چهار سال ســابقه حضور در لیگ 
برتر کشور و همچنین پنج سال سابقه 
بر تن کردن لباس تیم ملى فوتبال 
بانــوان در رده هــاى مختلف 
سنى را دارد و در فصل گذشته 
لیگ برتــر فوتبال بانوان کشــور 
مجموعاً  33 گل براى تیم ســپاهان 

به ثمر رساند.

کاپیتان تیــم فوتبال ســپاهان گفت: کــى روش قد 
خیلى بلنــدى دارد و هر کــس به او مى خــورد پرت 

مى شود.
مهدى کیانى در مورد بازى مقابل فوالد خوزستان گفت: 
مى دانستیم این بازى، بازى سختى است. تیم فوالد تیم 
خیلى خوبى است. اما در هر دو نیمه ما واقعًا سر بودیم. 
موقعیت هاى خیلى خوبى داشتیم. فوالد فقط یک ضربه 
به تیــرك زد. این تیم، تیم دونده و جوانى اســت اما ما 
مى توانســتیم برنده بازى باشــیم. واقعًا براى 3 امتیاز 
آمده بودیم. اما این بازى تمام شــد و براى بازى بعدى 

برنامه ریزى مى  کنیم.
کیانى در مــورد درگیرى هایى که در زمیــن به وجود 

آمد، گفت: کى روش بنده خدا اســمش بد در رفته همه 
مى خواهند او را عصبانى کنند که اخراج شود. از بازیکنان 
لیگ خواهش مى کنم کمى رعایت کى روش را بکنند. 
وى در ادامه گفــت: او قد بلنــدى دارد و هر کس به او 
مى خورد پرت مى شــود و فکر مى کنند او دســت و پا 
مى زند. این مسئله هم به تیم ما لطمه مى زند و هم براى 

او  خوب نیست.
کاپیتان تیم فوتبال ســپاهان در مورد اینکه بازیکنان 
فوالد اعتقاد داشتند در نیمه دوم دو بار در محوطه جریمه 
سپاهان پنالتى رخ داد، گفت: اصًال اینطور نیست در هر 
دو صحنه دست سعید واقعًا بســته بود و این مسئله در 

آیین نامه جدید اصًال پنالتى نیست.

کى روش را اذیت نکنید، گناه دارد

گردان 
ستیم برنده 

باید از  داشتم و
ى توانستم دقایق 

 به داخل زمین 

ضیح داد: درباره 
 از فوالد رسیدگى 

طلبم را از آقا سعید مى خواستم

سعید آذرى: 2 پنالتى ما سوخت

 این هم شانس من بود

 پیروز مى شــدیم یک نتیجه 
ى مساوى کردیم که از نظر 

ما خیلى باالتر بود.
ى هــا به پیام حیدرى 
 عنوان کرد: این هم از 
ن بازى دوران مدیریتم 
ر بازى ما شــد! همه 

 مــن معتقدم
گرفت. 

 یک 
پ 
ن، 
ت 

د 
که 
فته 
ت، 

ه ایم 
الل و 

هرمانى 

شــرایطى بخاطر جنجال چهار
خالى نمى کنم.

وى ادامه داد: به نکو
دارم و تا زمانى که

نکونام سرمربى این
حرف هواداران واقع
باج خواهى، گردن کلفت

خمنمى کنم.
مدیرعامــ

خصوص
فوالد
شــ
اینط
از ه
بازی
بیاید
نیمک
من
هوا
بو
تش

عشق بیش از حد هاجر به سپاهان!

88 روز پس از قبول پیشنهاد سرمربیگرى االهلى 
عربستان از سوى برانکو ایوانکوویچ، او از سمت 

خود اخراج شد.
برانکو ایوانکوویچ  دو شب پیش از سمت خود به 
عنوان سرمربى االهلى عربستان برکنار شد اما این 
اتفاق در حالى رقم خورد که روزنامه «الریاضى» 
از اتفاق عجیب و جالبى پرده برداشــته اســت؛ 
اینکه دلیل اخراج ایوانکوویچ صحبت او درباره 

ســوما بود. برانکو در این خصوص گفته بود 
که نیمکت نشــینى ســوما مهم نیست چرا 
مهاجمان باکیفیت دیگــرى در بازار نقل و 

انتقاالت موجود هستند.
به همین دلیل مدیران االهلى 

از صبح روز بازى با الوحده 
برگه اخراج ایوانکوویچ 

را امضــا کردند و 
در واقــع منتظر 
نتیجــه بــازى 
بودنــد تــا آن را 

اعالم کنند.
در دیدار با الوحده سوما 

اگرچــه یــک گل 
دیرهنــگام براى 
تیمش زد اما با هدر 

دادن یک پنالتى و چند موقعیت خوب، 
نقش پررنگى در شکســت تیمش برابر 

الوحده داشت.
برانکو در حالى از سمت خود به  عنوان 
ســرمربى االهلى اخراج شــد که در 
میانه هاى تابســتان موضوع تأخیر 

در پرداخت مطالبــات او به عنوان 
سرمربى پرســپولیس، مهمترین 

اتفاق در حوزه اخبار این باشــگاه بــود. هواداران 
نگران از غیبت برانکــو و احتمال جدایى او بودند 
و به همین دلیل سه روز متوالى در مقابل باشگاه 
پرسپولیس براى حمایت از این مربى تجمع کردند 
اما در نهایت سرمربى کروات به ایران برنگشت و 
پس از اینکه در اتریــش از کمپ تمرینى االهلى 
بازدید کرد، راهى جده شد و هدایت تیم سبزپوش 

سعودى را برعهده گرفت.
کار او در عربستان با پیروزى هاى متوالى 
در دیدارهاى دوستانه آغاز شد. در کنار 
این، برانکو ایوانکوویچ هرروز شــاهد 
تحقق اهداف نقل و انتقاالتى اش بود 
و در شــرایطى که همه چیز براى یک 
شــروع خوب در تیم جدید آماده مى شد، 
دیدار یک چهارم نهایــى لیگ قهرمانان 
آسیا و تقابل با تیم قدرتمند الهالل فرا
 رسید. شــاگردان ایوانکوویچ در خانه 
با نتیجــه 4-2 به الهــالل باختند تا 
شروع تلخى را در استادیوم خانگى 

داشته باشند.
مدیران االهلى کــه در پنجره 
تابســتانى اروین زوکانوویچ 
را از جنوا، لــوکاس لیما 
را از نانــت و الویس 
ســاریچ را از سوون 
خریده  سامسونگ 

بــزرگ دیگــر هم بودند و چنــد انتقال 
داشتند، از این نتیجه شوکه شدند و در میان 
اعتراض هواداران به حمایــت از کادرفنى 
پرداختنــد اما مشــخص بود کــه اوضاع
 بــراى برانکــو و کادرش خــوب پیــش

 نمى رود.
در لیــگ، کار با یک مســاوى خانگى مقابل 
تیم تازه لیگ برترى شــده العداله آغاز شــد. 
االهلى اما بــازى دوم را با وجــود اخراج یک 
بازیکن به نفع خود تمام کرد تا نخســتین برد 
با برانکو رقم بخورد. اگرچه برانکــو اوضاع را تا 
حدى سروســامان داده بود اما موضوعاتى نظیر 
اختالف نظر با عمر سوما شــرایط را براى برانکو 
سخت کرده بود. در نهایت شکست مقابل الوحده 
باعث شد تا مدیران کم طاقت االهلى تصمیم 
بگیرند 88 روز پس از انتصاب ایوانکوویچ 
به عنوان مرد اول نیمکت تیمشــان، او را 

اخراج کنند.
دوران حضور برانکو در عربستان همچون نوبت 
قبلى با اتفاقات تلخ به پایان رســید. پیش تر او در 
االتفاق از سمتش اخراج شد و بازهم نتوانست در 
لیگ حرفه اى عربســتان به توفیق برسد. اما این 
زودترین برکنــارى برانکو نیســت. وى پیش از 
حضور در پرسپولیس تنها یک ماه سرمربى دینامو 
زاگرب شد و پس از انجام پنج بازى، جاى خود را 

به مربى جدید داد.
نکته جالب اینکه پرسپولیِس برانکو در سه بازى 
نخست لیگ پانزدهم تنها یک امتیاز کسب کرده 
بود و در واقع پروفسور به عنوان سرمربى در جمع 
سرخپوشان پایتخت شــروعى به مراتب بدتر از 
این را تجربه کرد اما در ادامه موفق شد هفت  جام 

قهرمانى را با این تیم باالى سر ببرد.

ز اتفاق عجیب و جالبى پرده برداشــته اســت؛ 
ینکه دلیل اخراج ایوانکوویچ صحبت او درباره 

ســوما بود. برانکو در این خصوص گفته بود 
که نیمکت نشــینى ســوما مهم نیست چرا 
مهاجمان باکیفیت دیگــرى در بازار نقل و 

نتقاالت موجود هستند.
ه همین دلیل مدیران االهلى 

ز صبح روز بازى با الوحده 
رگه اخراج ایوانکوویچ 

ا امضــا کردند و
ر واقــع منتظر

تیجــه بــازى 
ودنــد تــا آن را

عالم کنند.
ر دیدار با الوحده سوما 

گرچــه یــک گل
یرهنــگام براى 
یمش زد اما با هدر 

ادن یک پنالتى و چند موقعیت خوب، 
قش پررنگى در شکســت تیمش برابر 

لوحده داشت.
رانکو در حالى از سمت خود به  عنوان 
ســرمربى االهلى اخراج شــد که در 
میانه هاى تابســتان موضوع تأخیر
ر پرداخت مطالبــات او به عنوان 
سرمربى پرســپولیس، مهمترین 

سعودى را برعهده گرفت.
در عربستان با پیرو کار او
در دیدارهاى دوستانه
این، برانکو ایوانکووی
اهداف نقل و تحقق
و در شــرایطى که ه
شــروع خوب در تیم جد
دیدار یک چهارم نهایــ
آسیا و تقابل با تیم قد
 رسید. شــاگردان ایو
4با نتیجــه 4-2 به ا
شروع تلخى را در

داشته باشند.
مدیران االهلى
تابســتانى
را از جن
را از
سـ
سا

بــزبودند و چنــد انتقال
داشتند، از این نتیجه شوکه
اعتراض هواداران به حما
پرداختنــد اما مشــخص
 بــراى برانکــو و کادرش

 نمىرود.
در لیــگ، کار با یک مســا
ا تیم تازه لیگ برترى شــده
االهلى اما بــازى دوم را با و
بازیکن به نفع خود تمام کرد
با برانکو رقم بخورد. اگرچه برا
حدى سروســامان داده بود اما
اختالف نظر با عمر سوما شــرای
سخت کرده بود. در نهایت شکس
باعث شد تا مدیران کم طاقت
8بگیرند 88 روز پس از انت
ک ل ا ا

سى و نهمین ویژه برنامه «فوتبال به 
وقت اصفهان» بــا محوریت پخش 
دیــدار تیم هــاى فوتبال ســپاهان 
اصفهــان و فوالد خوزســتان برگزار 
شــد.حمید بابایى، گلر اســطوره اى 
فوتبال اصفهان مهمان و کارشناس 
این ویژه برنامه بود که قبل از شــروع 
بازى و بین دو نیمه دیدگاه هاى فنى 
خود راجــع به تقابل یــاران نکونام و 
قلعه نویى را مطرح کــرد. هواداران 
زیادى از این برنامه که در باغ تجربه 
اصفهان برگزار شــده بود اســتقبال 
کردند.چهلمیــن برنامــه «فوتبال 
به وقــت اصفهان» بــه پخش دیدار
تیم هاى سپاهان و پرســپولیس در 
هفته پنجم لیگ برتر اختصاص دارد 
که پنج شــنبه4 مهر برگزار مى شود.

این برنامه ها به همت شهردارى هاى 
منطقــه 8 و 4 و اداره کل ارتباطات و 
روابط بین الملل شهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.

سى و نهمین ویژه برنامه فوتبال به وقت اصفهان

باغ تجربه همچنان میزبان سپاهانى ها پس چى شد پروفسور؟!
احمد خلیلى
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مفاد آرا
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 97/11/17-139760302035000237 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا زنگنه فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 837 صادره از شاهین شهر و 
میمه در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب ساختمان تجارى به مساحت 18 / 
258  متر مربع پالك فرعى از 301 اصلى  واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک 
رسمى آقاى على عمادى ، محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضایمدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 10 / 6/ 98 و 
تاریخ انتشار نوبت دوم 25 /98/6 م الف – نوبت اول 581844 ناصر صیادى صومعه رییس 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 6/187 
مزایده

اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالسه 970500 محکوم له: عباسعلى عباسى محکوم علیه: عباس دمانیا و 
به وکالت سعید صالحى مورد مزایده به خاطر بدهى 879/318/230 ریال در حق محکوم 
له و 43/000/000 ریالى نیم عشر دولتى که جمعًا 922/318/230 ریالى مى شود. اوصاف 
مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: گاو با شــماره کپل 7342 مبلغ دویست و پانزده میلیون 
ریال براورد قیمت گردید. گاو با شــماره کپل 7364 مبلغ یکصد و نود میلیون ریال براورد 
قیمت گردید گاو با شماره کپل 7368 مبلغ دویست و پنج میلیون ریال براورد قیمت گردید 
گاو با شماره کپل 7387 مبلغ دویست و ســى و پنج میلیون ریال براورد قیمت گردید گاو 
با شماره کپل 7540 مبلغ دویســت و ده میلیون ریال براورد قیمت گردید توضیحا اینکه با 
توجه به فاصله نزدیک زایش در گاو با شــماره کپل 7540 قیمت گوســاله لحاظ نگردیده 
اســت. زمان: 98/7/14 ســاعت 9 صبح مکان: خیابان جى خیابان شهداى ستار مجتمع 
قضائى شهید بهشتى ط دوم شــعبه 17  اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز 
قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از گاوها دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش 
اموال بشماره حســاب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به 
این اجرا در جلســه ى مزایده شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 588314 دادورز اجراى احکام شعبه 

17 مدنى اصفهان /6/300
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961902 ج/2 له آقاى زال نامدارى با وکالت آقاى هوشنگ اسماعیلیان 
و خانم ریحانه کریمى و علیه ورثه خانم پوران دخت شــیبانى به اسامى 1- ساغر صحتى 
2- سمیرا صحتى 3- سپهر حجتى اصفهانى مبنى بر مطالبه مبلغ 6/073/200/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/07/20 ســاعت 
10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش 24/428 حبه مشاع از 72 حبه اعیانى و ارزش حق و حقوق متصور مالک اعیانى بر 
بر عرصه اوقاف به شماره 149 فرعى از 3475/1 اصلى بخش 5 ثبتى اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى مرحوم پوران دخت شیبانى و 
اکنون در تصرف مالکانه ورثه محکوم علیهم به شرح فوق مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد مزایده بصورت یک واحد مســکونى 
ویالیى به نشانى اصفهان- ابتداى خیابان وحید- کوچه شهید جالیى بن بست امید غربى 
پالك 5 به شماره کدپستى 75531- 81766 است که عرصه آن بصورت وقف مى باشد و 
فعال تحت اجار ه مستاجر بوده و اعیانى و حقوق متصوره آن متعلق به مستاجر عرصه است. 
ملک داراى دفترچه سند مالکیت شش دانگ به مساحت فعلى 401 مترمربع عرصه به ابعاد 
متوسط فعلى 34/4 * 12 متر با کاربرى فعلى مسکونى مى باشد و از سمت شمال و غرب به 
گذر دسترسى دارد که در آینده از سمت شمال و غرب بر اصالحى دارد (مطابق نقشه پیوست 
پرونده)، ملک داراى انشعابات آب و فاضالب، برق و گاز مى باشد ساختمان اعیانى واقع در 
ملک به مساحت حدود 287 مترمربع در یک و نیم طبقه با قدمت ساخت حدود سى ساله با 
سازه دیوار باربر آجرى و سقف تیرآهن و طاق ضربى، پوشش کف ساختمان سرامیک، بدنه 
ها گچ پرداختى و رنگ روغن، آشپزخانه کابینت ام دى اف، دربهاى داخلى چوبى و دربهاى 
خارجى آهنى شیشه خور هستند، سیستم ســرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش بخارى 
گازى، نماى حیاط و نماى دیوار کوچه نماى سیمانى شسته مى باشد. با عنایت به موارد و 
مشخصات ذکر شده در باال، موقعیت محلى، ابعاد، قدمت ساخت، دسترسى ها، انشعابات و 
امتیازها، وضعیت وقفى ملک و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه، در حال حاضر 
(تیرماه 1398) ارزش ملک مورد نظر در دو بند به شرح زیر اعالم مى گردد 1- ارزش اعیانى 
ملک مذکور به مبلغ 1/900/000/000 ریال معادل یکصد و نود میلیون تومان 2- ارزش 
بهره بردارى از ششدانگ عرصه (وقفى) به انضمام حقوق متصوره ناشى از مالکیت اعیانى بر 
عرصه وقفى ملک مورد نظر به مبلغ 16/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد 
میلیون تومان و جمعا ارزش بهره بردارى از ششدانگ عرصه وقفى و تمامیت اعیانى و حقوق 
متصوره ناشى از منافع پالك مذکور به مبلغ 17/900/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
هفتصد و نود میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. الزم بذکر است با عنایت به عدم ارائه 
و عدم مشاهده اصل ســند مالکیت پالك مذکور، اظهارنظر در خصوص وضعیت طلق یا 
رهنى بودن پالك مذکور توسط کارشــناس مقدر نبوده همچنین اداره اوقاف طى نامه اى 
در سال 96 اعالم نموده که تنظیم قرارداد با خریدار جدید اعیان منوط به پرداخت 15 درصد 
ما به التفاوت ارزش فعلى و قبلى عرصه موقوفه به عنوان پذیره انتقالى طبق نظر کارشناس 
اوقاف به اداره اوقاف مى باشد. در نتیجه ارزش مقدار 24/428 حبه مشاع اعیانى و ارزش حق 
و حقوق متصور مالک اعیان بر عرصه اوقافى به مبلغ 6/073/200/000 ریال ارزیابى که 
مقدار 1/163 حبه مشاع آن به مبلغ 289/200/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 
23/265 حبه مشاع آن به مبلغ 5/784/000/000 ریال بابت محکوم له ارزیابى مى گردد. 

م الف: 592501 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/338
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002004000896/1 شماره بایگانى پرونده: 9707625/2 شماره 
ابالغیــه: 139805102004001940 تاریخ صــدور: 1398/05/10 آگهى ابالغ اجراییه 
پرونده کالسه شماره: 9707625- بدین وسیله به سید مهدى قائم مقامى ساکن: اصفهان 
خ هزارجریب کوى شریعتى پالك 15 ابالغ مى گردد که بانک انصار به استناد سند رهنى 
شماره 90693- 96/8/27 دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان جهت وصول مبلغ 
4/594/589/041 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 237 /249/744 ریال بابت خسارت تأخیر 
تأدیه تا تاریخ 97/11/1 و روزانه مبلغ 4/200/000 ریال بابت خسارت تأخیر روزانه از تاریخ 
مذکور تا روز تســویه کامل بدهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9707625 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گواهى مأمور مورخ 98/4/2 آدرس فوق مورد شناسائى واقع نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه (ششدانگ 
پالك شــماره 9570/14 واقع در بخش 5 اصفهان) مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى 

بســتانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و 
حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 596788 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /6/339
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000420 مورخ 98/05/28 آقاى سید محمد 
میردامادى به شماره شناسنامه 183 کدملى 1141482071 صادره از خمینى شهر فرزند سید 
 عبداله نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 24/31 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1 فرعى از 5298- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان جهت الحاق به پالك 
5298 که به صورت عادى از طرف بهمن جوزدانى و بتول صافى واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/08 م 

الف: 595587 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/340
ابالغ ماده 105 اصالحى

شماره: 584257-98/42- 98/6/23 آگهى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون 
ثبت [ارزیابى بهاى ثمنیه اعیانى] سرکار خانم کوک ب سلطان همسر رحیم آقاعابدیان و سرکار 
خانم طوبى چنگ على ش ش 11692 همســر نعمت اله آقاعابدیان نظر به اینکه جنابعالى 
مالک بهاى ثمنیه اعیانى دو سهم و یک سوم سهم مشاع از 7 سهم از 17 سهم شش دانگ 
پالك ثبتى شماره 31 فرعى 4483 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مى باشید و در حال 
حاضر بصورت یک باب خانه پالك 2573 فرعى از 4483 اصلى مفروز گردیده و بنام آقاى 
محسن طاهرى عزیزآبادى فرزند صادق داراى ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت مى باشد 
و کارشناس رسمى دادگسترى طى ارزیابى شماره 112/13845/01 مورخ 98/5/12 اعالم 
نموده پالك مذکور فاقد هرگونه ارزش ثمنیه اعیانى بوده است. لذا مراتب فقط یک مرتبه در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهى مى شود در صورتیکه مدعى تضییع حقى باشید از تاریخ انتشار این 
آگهى به مدت یکماه فرصت دارید چنانچه نسبت به ارزیابى فوق الذکر اعتراض دارید به دادگاه 
صالحه مراجعه و طرح دعوى نموده و گواهى آن را به این اداره ارائه نمائید. در غیر اینصورت 
بهاى ثمنیه اعیانى سند مالکیت پالك مذکور حذف مى گردد. م الف: 596562 قویدل- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان /6/342
فقدان سند مالکیت

شماره: 23011652- 98/6/11 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 3051/45 واقع در بخش 
دو ثبت در صفحه 239 دفتر 212 امالك ذیل ثبت 78608 بنــام پردیس نادر اصلى فرزند 
مسعود- ثبت و سند بشــماره 197935- الف- 91 صادر و تسلیم گردیده و طى سند صلح 
85899- 91/12/26 دفترخانه 62 اصفهان با حفظ منافع مادام الحیات براى مســعود نادر 
اصلى بوى انتقال شده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نمو ده است 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 595184 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك منطقه مرکزى اصفهان /6/343
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210012655- 98/6/21 سند مالکیت چهار سهم از چهل سهم چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1092 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان بنام آقاى خسرو شهابى سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپى 89- 19 الف 
064703 (دفترچه اى)، ذیل ثبت 62414 مورد ثبت صفحه 449 دفتر امالك 300 که بموجب 
سند انتقال شماره 41024- 1362/4/28 دفترخانه 86 اصفهان به مالکیت نامبرده درآمده 
و سند صادر و تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 139702155897000207 مورخ 1398/6/7 
که به گواهى دفترخانه 86 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود  اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 595205 میرمحمدى- رئیس ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /6/344
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رسول پور عزیزى با وکالت عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده حکم 
به محکومیت خوانده به مطالبه وجه چک به طرفیت خوانده غالمرضا پردلى به شوراى حل 
اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 556/98 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/8/4 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 595156/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /6/350

ابالغ رأى
راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1229/97 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمد رضا حجتى نشانى نجف 
آباد بازارچه کوى مالصدرا پ 56  وکیل خانم فاطمه انتشارى نشانى نجف آباد خ امام بعد از 
چهار راه شهردارى محتمع پارسیان طبقه 2خوانده: معصومه حسین خانى  نشانى: مجهول 
المکان، به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خواهان آقاى محمد رضا حجتى با وکالت خانم 
فاطمه انتشارى به طرفیت خوانده خانم معصومه حسین خانى بخواسته مطالبه مبلغ نوزده 
میلیون تومان وجه چهار فقره چک به شماره هاى 773551-773554-773552،773553 
عهده بانک سپه به انضمام خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید  الى اجراى حکم و هزینه 
دادرســى و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه خوانده بابت دین خود به خواهان اقدام به صدور 
سه فقره چک 773552(96/4/10) 773553(96/5/25) 773554(96/7/10) جمعاً به مبلغ 
150/000/000 ریال نموده که در سر رسید به علت کسر موجودى گواهى عدم پرداخت صادر 
گردیده و خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حاضر نشده و دفاعى ننموده و با توجه به اصل 
سند در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه وى داشته  لذا دعواى مطروحه را ثابت تشخیص 
و مســتنداً به مواد 198 و 502 و 522 و 552 قانون آیین دادرسى  مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000  ریال معادل پانزده میلیون تومان بابت ســه فقره 

چک به شماره هاى 773552(96/4/10) ، 773553-(96/5/25) ، 773554 (96/7/10)و 
پرداخت هزینه هاى دادرسى به میزان 3/600/000 ریال و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ  صدور چکها الى اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید.در خصوص مبلغ چهارمیلیون تومان مازاد خواسته نظر به اینکه چک موصوف 
منتهى به عدم پرداخت نشــده و ارائه اثباتى کافى ارائه ننموده و دعوى متوجه خوانده نمى 
باشد، طبق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى 
گردد ، راى صادره در بخش اول غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد مى باشدو در بخش دوم حضورى وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد.561817/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف نجف آباد  شعبه دوم حقوقى/ 6/345
 مزایده

شماره پرونده : 9609983730400978 شماره بایگانى :980507 بنا به درخواست خواهان 
خانم عزت ابراهیمى جالل آبادى به فروش تمامت شش دانگ ملک به شماره ثبتى 5 فرعى 
مفروز و مجزا شــده از 1371 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد طى دستور فروش صادره از 
شعبه چهارم حقوقى ملک فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى آقاى حسین پیر مرادیان 
مورد ارزیابى قرار گرفت که موضوع مزایده مى باشد. شــش دانگ یکباب منزل مسکونى 
واقع در نجف آباد خیابان شیخ بهایى جنوبى کوچه شــهید نوریان کوى شهید احمد پناهى 
پالك 2 کد پستى 57166-85176 ملک مذکور قدیمى ساز و مصالح آن خشت و گل مى 
باشد. مساحت عرصه موجود حدود 172 متر مربع و مساحت اعیانى حدود 126 متر مربع که 
در ارزیابى اعیانى به دلیل متروکه و فرسوده بودن احتساب نمى گردد همچنین ملک مذکور 
داراى عقب نشینى مى باشــد . لذا با توجه به موارد فوق و موقعیت و محل ملک و با در نظر 
گرفتن جمیع عوامل موثر کل عرصه مذکور داراى ارزشــى معادل 2/322/000/000 ریال 
برآورد گردید. ضمنا ارزش انشعابات مبلغ 60/000/000 ریال تعیین گردیده است. که باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/7/10ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 594167/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/346
 حصروراثت 

یداله محمدى قلعه ســفیدى داراى شناســنامه شماره 67 به شــرح دادخواست به کالسه 
1029/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على محمد محمدى قلعه سفیدى بشناسنامه 746 در تاریخ 98/3/19 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. روح انگیز محمدى قلعه 
سفیدى ش ش 5 ، 2. منیژه محمدى قلعه ســفیدى ش ش 2 ، 3. عبدالکریم محمدى  ش 
ش 33 ، 4. یداله محمدى قلعه سفیدى ش ش 67 ، 5. باقر محمدى قلعه سفیدى ش ش 58 
، 6. فرشید محمدى قلعه سفیدى ش ش 50 ، 7. فرشته محمدى قلعه سفیدى ش ش 76، 
(فرزندان متوفى)، 8. مهرانگیز بیگى هرچگانى ش ش66 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 594359/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/347
 مزایده

شماره پرونده : 9809983730400507 شماره بایگانى :980715 بنا به درخواست خواهانها 
آقایان و خانمها یداله ،على ، محمد على ، محمود ، همگى اسرافیلیان و رضا،مهرى ، شهناز ، 
منیژه ، شهین ، مهناز ، زهرا همگى شاطرى و طاهره گلى ملک آبادى و زهرا رهبرى با وکالت 
خانم شــاپورى به فروش پالك 4/463 و 5/464 و 11/463 و 14/464 قطعه 4 بخش 11 
ثبت اصفهان با مساحت 210 متر مربع طى دستور فروش صادره از شعبه چهارم حقوقى ملک 
فوق مورد ارزیابى توسط کارشناس رسمى دادگسترى آقاى حسین پیر مرادیان به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: ملک مورد نظر یک باب منزل مسکونى قدیمى واقع در نجف آباد خیابان 
15 خرداد شمالى کوى شهید سالدورگر پالك 12 کد پستى 48833-85138 در بافت فرسوده 
و خشت و گلى داراى حدود 210 متر مربع عرصه مى باشد و حدود 140 متر نربع کل اعیانى با 
مصالح دیوار آجر و خشت و گل نماى داخلى گچ اندود و فاقد نماى بیرونى داراى انشعابات آب 
و برق و گاز و تلفن الزم به ذکر است ملک مذکور در حد شمالى داراى عقب نشینى مى باشد 
با توجه به موارد فوق و موقعیت و محل ملک و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر کل عرصه 
ملک مذکور داراى ارزشى معادل 4/000/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابى گردید 
ضمنا ارزش انشعابات جمیعا به مبلغ 80/000/000 ریال برآورد و ارزیابى گردید .که باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/07/17 ســاعت 11صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 594402/م الف مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /6/348
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030006065  چون خانم گیتى جون بخش فرزند محمد على باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 30 فرعى از 255 اصلى واقع در قطعه 
شــش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 521 دفتر 670  امالك ذیل ثبت 
151778 بنام نامبرده فوق ثبت و سند  بشماره چاپى  485385 سرى د/91  صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 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 صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 98/06/25 
594498/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا 

لطفى نجف آبادى/ 6/349
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 62 ش 5 ح  شماره دادنامه 296 تاریخ رسیدگى : 6 / 
6 /98 درخصوص درخواست معترض ثالث اجرایى خانم جملیه ولى پور فرزند احمد بنشانى 
نوشهر روستاى ملکار همزه ده علیا گلشن یک منزل شخصى با وکالت خانم اکرم معطرى 
شاهین شــهر خ عطار فرعى بین 3 و 4 غربى ســاختمان ترنج 3 ط اول واحد 2 به طرفیت 
معترضین علیه منصور صیفورى محکوم له و آقاى عقیل محمود صالحى محکوم علیه نادعلى 
قربانى همگى مجهول المکان و غالمرضا جهان میرزا بنشانى شاهین شهر بلوار مدرس خ 
عالمه طباطبایى 14 شرقى جنب هایپر محسن ط اول موضوع : اعتراض ثالث نسبت به توقیف 
یک دستگاه خودرو پژو پارس شماره انتظامى 644 ل 72 ایران 43 در پرونده کالسه شماره 
95 / 731 ش 5 ح گردشکار : خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر 
ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید .بدین شرح که خودرو پژو 
پارس شماره انتظامى 644 ل 72 ایران 43 در تاریخ 20 / 3 / 93 به استناد مبایعه نامه 0026 در 
گالرى پویاى شهر گز فى مابین نادعلى قربانى و غالمرضا جهان میرزا معامله گردیده سپس 

در تاریخ 18 / 10 / 96 طى مبایعه نامه پیوست به شماره 0485 معترض ثالث اجرایى از آقاى 
غالمرضا جهان میرزاخریدارى نموده علیرغم مراجعات و درخواست مکرر معترض ثالث به 
دلیل عدم فک پالك خو درو بنام محکوم علیه عقیل محمود صالحى باقى و در اجراى دادنامه 
و قرار تامین خواسته در پرونده کالسه شماره 731 توقیف گردیده لذا درخواست توقیف قرار 
مذکور و آزاد سازى خودرو را نموده است شــورا با توجه به بیمه نامه خودرو که بنام معترض 
ثالث تمدید و صادر گردیده مبایعه نامه هاى منضم که موید فروش خودرو از سال 93 و خروج 
مالکیت آن از ید محکوم علیه مى باشد اعتراض فوق را وارد و ثابت تشخیص داد مستندا به 
مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسى مدنى و در اجراى ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى 
حکم به رفع توقیف از خودرو پژو پارس شماره انتظامى 644 ل 72 ایران 43 و تحویل آن به 
متصرف را صادر و اعالم مى دارد . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجید نظر استان اصفهان مى باشد. 595607 /م الف مجتبى رضوانى- قاضى شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر/  6/352 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 98 / 980876 در اجراى نیابت 980455 مورخ 22 / 6 / 1398 از شــعبه 2 اجراى 
احکام اصفهان محکوم علیهم گروه صنایع گیتى پسند اصفهان و علیرضا جنتى به پرداخت 
869 / 451 / 061 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 593 / 072 / 53 ریال هزینه االجرا در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده است . که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال 
بدهکار شامل 31306 متر لوله پنج الیه نیوپایپ سایز 16 از نوع پنج الیه نیوپایپ شده است 
که طبق گزارش مامور اجراى احکام اموال نزد امین اموال آقاى علیرضا ترکى در آدرس مورچه 
خورت شرکت نیوپایپ نگهدارى مى شود و طبق نظریه ارزیابى مشخصات دقیق اموال به 
شرح زیر و به ازاء هر متر طول به مبلغ 000 / 32 ریال که قیمت کل 31306 به میزان 000 
/ 792 / 001 / 1ریال ارزیابى شده اســت  و نظریه ارزیابى پس از ابالغ به طرفین مصون از 
ایراد و اعتراض بوده و در اجراى ماده 51 قانــون اجراى احکام مدنى با توجه به میزان طلب 
محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 000 / 5ریال دستمزد 
کارشناسى و 000 / 600 ریال هزینه نشرآگهى اموال فوق زمان برگزارى مزایده : شنبه 13/ 
7/ 98 از ساعت 8 الى 8/30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى 
شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب 
رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده 

شوند . 595978 – کرباسى  دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر / 6/353 
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مائده شریفیانا با وکالت خانم فاطمه انتشارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمى به طرفیت خواندگان1- امین عبدالهى 2- شهرام گرمه به 
شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
546/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/28 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 595158/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/351
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000199 تاریخ آگهى: 1398/06/23 شــماره پرونده: 
139604002004000559 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9601813- ششدانگ 
پالك 68/23405 مجزى شده از 2439 فرعى از اصلى مذکور بمساحت 190/54 مترمربع 
واقع در طبقه پنج بانضمــام پارکینگ قطعه 8 و انبارى قطعــه 5 تفکیکى بخش 14 غرب 
اصفهان به آدرس: اصفهان- ملک شهر- خیابان مطهرى- کوچه فردوسى- مجتمع آپادانا 
3- طبقه 5- واحد 9- که سند مالکیت آن در صفحه 542 دفتر 1058 امالك به شماره ثبتى 
235744 و با شماره چاپى 687400 سرى ه سال 91 ثبت و صادر شده است ملکى مهرنوش 
نجفى خوشدل با حدود: شماًال: بطول 10 متر درب و دیوار و پنجره اى است به پشت بام شرقاً: 
بطول 46. 19 متر دیواریست بفضاى ملک مجاور شماره 2440 فرعى از 68 اصلى جنوبًا: در 
سه قسمت که قسمت اول ان شرقى است و قسمت سوم ان غربى است بطولهاى 30. 2 متر 
و 29. 7 متر و 99. 1 متر اول دیواریست بصورت پخ دوم دیوار و پنجره است سوم دیواریست 
بصورت پخ اول تا سوم بفضاى حیاط مشاعى غربًا: در نه قسمت که قسمتهاى دوم و چهارم 
آن شمالى است و قسمتهاى ششم و هشتم آن جنوبى است بطولهاى 73. 8 متر و 13. 2 متر و 
14. 0 متر و 34. 1 متر و 32. 1 متر و 12. 0 متر و 13. 3 متر و 32. 3 متر و 79. 5 متر اول تا چهارم 
دیواریست پنجم درب و دیوار است ششم تا نهم دیواریست اول بفضاى ملک مجاور شماره 
2438 فرعى از 68 اصلى دوم تا هشتم براه پله و آسانسور مشاعى نهم بفضاى ملک مجاور 
شماره 2438 فرعى از شماره 68 اصلى. دوم حدود انبارى: شماال در دو قسمت بطولهاى .48 
متر و 34. 1 متر اول و دوم دیواریست مشترك اول به انبارى قطعه 3 دوم به انبارى قطعه 4 
شرقا که بطول 94. 1 متر درب و دیوار است به پشت بام جنوبا در دو قسمت بطولهاى 18. 1 
متر و 70. 0 متر اول و دوم دیواریست اول به پشت بام دوم براه پله مشاعى غربا: در سه قسمت 
که قسمت دوم آن شمالى است بطولهاى 82. 1 متر و 05. 0 متر و 13. 0 متر اول دیواریست 
دوم و سوم دیواریست مشترك اول براه پله مشاعى دوم و سوم به انبارى قطعه 3 سوم حدود 
پارکینگ: شــماال: بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى اســت به پارکینگ قطعه 7 
شرقا: بطول 3. 2 متر خط فرضى به محوطه مشاعى اســت جنوبا: بطول 5 متر خط فرضى 
به محوطه مشاعى است غربا: بطول 3. 2 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. که طبق 
نظر کارشناس رسمى مورد بازدید با اسکلت بتنى درب ورودى و داخلى بصورت چوبى کف 
با پوشش پارکت دیوارها با پوشــش کاغذ دیوارى و روکوب ام دى اف نماسازى شده سقف 
با پوشش کناف و نور پردازى اجرا گردیده است. درب و پنجره از نوع الومینیوم با قاب شیشه 
دو جداره سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبى سرویس بهداشتى 
بصورت کامل و آشــپزخانه با کابینت ام دى اف و هاى گالس ترکیبى اجرا گردیده است. و 
داراى کنتور برق و گاز مستقل و انشعاب آب و فاضالب و آسانسور مشترك مى باشد. و طبق 
سند رهنى شــماره 11527- 1393/10/20 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 378 
اصفهان در رهن بانک سامان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1398/07/13 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه نه میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
1398/06/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

597073 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/355
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فوق تخصص 
قلب و عروق مضرات 
و مزایاى آنژیوگرافى را تشــریح 

کرد.
سیدعلى جمالیان با اشــاره به اقدامات 
درمانى براى درمان بیماران قلبى گفت: 
براى درمان بیماران قلبى و گرفتگى هاى 
عروق روش هاى درمانى متفاوتى وجود 
دارد. وى با اشــاره به انجام آنژیوگرافى 
براى درمان برخــى گرفتگى هاى عروق 
افزود: هیچ کار تهاجمى بى ضرر نیست 

و با توجه به اینکــه در آنژیوگرافى نیز از 
مواد حاجب استفاده مى شود ممکن است 
براى افراد حساس و برخى اعضاى بدن 

آسیب هایى به همراه داشته باشد.
جمالیان با بیان اینکه هــر اقدام درمانى 
باید در جاى خود انجام شــود، تصریح 
کرد: آنژیوگرافى بــه عنوان اولین روش 
تشخیصى براى گرفتگى عروق کرونر یا 
عروق بدن به کار نمى رود اما اگر الزم باشد 
پزشــک مجبور به انجام آن براى بیمار 
است.  وى ادامه داد: روش هاى تشخیصى 
غیرتهاجمى مانند تست ورزش، استرس 

اکو، اسکن و پزشکى هسته اى وجود دارد 
که در صــورت گرفتگى عــروق بیمار به 
این روش ها ارجاع داده مى شود و نهایتاً 
با ســیتى آنژیو و در مواردى که گرفتگى 
عروق خیلى شدید باشد بیمار آنژیوگرافى 

مى شود.
جمالیان با بیان اینکه هیچ کار تهاجمى در 
روند درمان بدون عارضه نیست، گفت: به 
طور حتم وقتى پزشکى آنژیوگرافى را براى 
بیمارى تجویز مى کند نسبت به عوارض 
آن مطلع بوده و فایده آن بیش از مضرات 

آن است.

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که برخالف باور عموم، 
عرق کردن سموم بدن را دفع نمى کند و فرایند سم زدایى در 

حقیقت در اندام هاى دیگر چون کلیه و کبد اتفاق مى افتد.
حقیقت این است که هیچ ماده شــیمیایى مضرى با عرق 
کردن از بدن شما خارج نمى شود، عرق عمدتًا از آب و حجم 
معینى سدیم، کلراید، پتاســیم و در برخى موارد پروتئین و 
اسیدهاى چرب تشکیل شده است، سمومى که از راه عرق 
از بدن دفع مى شــوند آنقدر ناچیزند که در حجم سمومى 
که کبد و کلیه ها به طور مســتمر از بدن دفع مى کنند، گم 

مى شوند.
«سیپورا شــاین هاوس»، متخصص پوســت در این باره 
مى گوید: «اکثر مواد سمى که افراد را نگران مى کند، شامل 
آفتکش ها، ضایعات پالســتیکى یا آالینده هاى موجود در 
هواست، این مواد ســمى در چربى محلول هستند و در آب 
حل نمى شوند، بنابراین با توجه به اینکه 99 درصد از عرق 

بدن از آب اســت، نمى توان انتظار داشــت که حجم قابل 
توجهى از این سموم از طریق عرق که عمدتًا از آب است، 

دفع شوند.»
پس این بوى بد از کجا ناشى مى شود؟ بوى بد عرق به دلیل 
دفع مواد سمى نیست و به مواد شیمیایى موجود در پوست 
شما برمى گردد. دو نوع غده عرقى در بدن وجود دارد؛ غدد 
اکرینى و غدد آپوکرینى. غدد اکرینى که در سرتاســر بدن 
وجود دارند، عرقى تولید مى کنند کــه براى خنک کردن 
بدن به هنگام گرما است. این عرق معموًال بى بو است اما 
مى تواند در اثر وجود باکترى هاى موجود روى پوست یا در 
اثر مصرف خوراکى هایى که بوى تندى دارند مانند سیر یا 
کلم، بوى بد بگیرد، در نتیجه بدن همراه با عرق این بوى 

بد را دفع مى کند، نه مواد سمى که افراد انتظارش را دارند.
غدد آپوکرینى مى توانند بوهاى بــه مراتب بدترى را تولید 
کنند. این غدد در کشاله ران و زیربغل وجود دارند و مسئول 

انتشار بوى عرق ناشى از استرس هستند، عرقى که از این 
غده ها ترشح مى شود، تا زمانى که باکترى هاى موجود روى 

پوست شروع به تولید بوى بد نکرده اند، بى بو است.
به عبارت دیگر، هر دو نوع عرق بدن عمدتًا بى بو هستند و 
تنها در اثر تعامل با باکترى هاى موجود روى پوســت بوى 
بد مى گیرند و هر بویى که از آنها منتشــر مى شود ناشى از 

ترکیباتى است که در بدن شما شکسته مى شود.
از طرف دیگر، تالش براى ســمزدایى بدن از طریق عرق 
کردن بیش از آنکه مفید باشــد، مضر است. اگر عرق دفع 
شده را با نوشیدن آب کافى جبران نکنید، بدنتان به کم آبى 
دچار مى شود و کلیه ها از کار اصلى خود که همانا سم زدایى 
از بدن اســت، باز مى مانند. این اصًال به آن معنا نیست که 
عرق کردن چیز بدى اســت، عرق کردن راه حل مناسبى 
براى خنک کردن بدن است اما تا زمانى که آب دفع شده را 

با نوشیدن آب فراوان جبران کنید.

گوگرد اگرچه ماده معدنى خوشبویى نیســت اما مصرف آن براى عملکرد 
صحیح رگ هاى خونى و قلب و همچنین ســالمت پوست و مو ضرورى به 
نظر مى رسد. مصرف گوگرد همچنین از بسیارى از بیمارى ها مانند سرطان، 

بیمارى قلبى و دیابت پیشگیرى مى کند.
گوگــرد یکــى از مــواد معدنى موجــود در بــدن اســت. بســیارى از 
گزینه هاى غذایى این ماده معدنى را در خود جاى داده اند. میوه ها سرشار از 
گوگرد نیستند. فقط موز، نارگیل، گوجه فرنگى و هندوانه مقادیرى از گوگرد 
را دارند. در عوض ســبزیجاتى مانند کلم بروکلى، جوانه بروکسل و گل کلم 
سرشار از این ماده معدنى هستند. سیر، تره فرنگى و پیاز را نیز مى توان به این 
لیست اضافه کرد. حبوباتى مانند لوبیا، عدس و سویا نیز مى توانند مقادیر کافى 
گوگرد را به بدن برسانند. محصوالت حیوانى مانند لبنیات و بیشتر گوشت ها 

نیز گوگرد دارند. زرده تخم مرغ نیز حاوى این ماده معدنى است.
گوگرد نقش مهمى در تولید انســولین دارد. کمبود هورمون انسولین تعادل 
قند خون را مختل مى کند. کمبود گوگرد و انسولین، فرد را در معرض ابتال 

به دیابت قرار مى دهد. 
این ماده معدنى یک نوع تســکین دهنده درد مفاصل و عضالت نیز هست. 
بسیارى از ســبزیجات حاوى مقادیر قابل توجهى از متیل سولفونیل متان 
هستند. این ماده شیمیایى یک ترکیب طبیعى بوده که از گوگرد و ترکیبات 
آلى تشکیل شده و در بسیارى از داروهاى کاهش درد، از آن استفاده مى شود.

گوگرد پوست و مو را سالم تر و زیباتر مى کند. این ماده معدنى در بسیارى از 

محصوالت مراقبت از پوست و مو وجود دارد. در کرم هاى صورت، شامپوها 
و محصوالت مشــابه، غالبًا از گوگرد براى جلوگیرى یــا از بین بردن آکنه،

لکه هاى پوستى، شوره سر و... استفاده مى شود.
گوگرد عملکرد قلب و عروق را بهبود مى بخشد. این معده معدنى فعالیت آنتى 
اکسیدانى دارد. گوگرد باعث کاهش کلسترول بد شده و از لخته شدن خون 

جلوگیرى مى کند.
گوگرد ســطح مس در بدن را نیز در حالت تعادل نگه مى دارد. در مطالعات 
اندکى تعامل بین گوگرد و مس مورد بررســى قرار گرفته است. تحقیقات 
متعدد روى حیوانات نشان داده اســت که گوگرد مانع از تجمع مس در بدن 

حیوانات مى شود.
آخر اینکه گوگرد ممکن اســت به جلوگیرى از بروز برخى سرطان ها کمک 
کند. بنا به اعالم انستیتوى ملى سرطان در آمریکا، ترکیبات گوگردى به نام 
گلوکوزینات، رشد سلول هاى سرطانى در روده بزرگ، ریه ها، تخمدان ها، 
غده پروستات و معده را مختل مى کند. گلوکوزینات ها همچنین باعث خنثى 
کردن مواد ایجاد کننده سرطان، سرکوب باکترى هاى بیمارى زا و مبارزه با 

التهاب مى شود.
افراد مبتال به عدم تحمل گوگرد و بیمارانى که داراى سندرم روده نشت کننده 
هســتند، نباید این ماده معدنى را بیش از حد مصرف کنند. اما بیشتر مردم 
از خوردن غذاهــاى مغذى که گوگرد زیادى دارند، بــه میزان قابل توجهى 

بهره مند خواهند شد. 

چرا باید غذاهاى 
حاوى گوگرد بخورید؟

فوق تخصص 
قلب و عروق مضرات 
و مزایاى آنژیوگرافى را تشــریح 

کرد.
سیدعلى جمالیان با اشــاره به اقدامات 
درمانى براى درمان بیماران قلبى گفت: 
براى درمان بیماران قلبى و گرفتگى هاى 
درمانى متفاوتى وجود روش هاى عروق

دارد. وى با اشــاره به انجام آنژیوگرافى 
براى درمان برخــىگرفتگى هاى عروق

افزود: هیچ کار تهاجمى بى ضرر نیست 

 حقایقى
 درباره 
خواب دیدن

چه به خاطر بسپاریم یا نه، انسان ها خواب مى بینند. بعضى از آنها خوب، بعضى تلخ و بعضى 
دیگر عجیب و غریب هستند. انسان حدود یک سوم زندگى خود را خواب است و رؤیا و خواب دیدن نیز بخشى طبیعى از آن است. موارد 

زیر در برگیرنده اطالعات جالبى درباره خواب دیدن انسان هاست: 
رؤیاهاى طوالنى اکثراً در صبح اتفاق مى افتند. در طول خواب بیشتر عضالت بدن از کار مى افتند تا مانع از دخالت آنها در رؤیا شوند. حدود 12درصد 
مردم سیاه و سفید خواب مى بینند. در طول خواب، قسمتى از مغز که وظیفه منطقى جلوه دادن اتفاقات را به عهده دارد از کار مى افتد. بیشتر رؤیاهاى 

ما مربوط اتفاقات و تفکرات روز یا دو روز گذشته است. تنها چهره کسانى را در خواب مى بینیم که با آنها آشناییم یا آنها را در تلویزیون دیدیم. استرس کم 
و احساس رضایت از زندگى موجب رؤیایى آرام و دلنشین مى شود. کابوس بیشتر در کودکان و در سن سه تا شش سالگى اتفاق مى افتد و از ده سالگى به بعد نیز 

کاهش مى یابد. زنان بیشتر از مردان، چه در دوران کودکى چه بزرگسالى کابوس مى بینند. عدم توانایى در حرکت بین زمان خواب و بیدارى را فلج خواب 
مى گویند که 8 درصد مردم جهان آن را تجربه مى کنند. رؤیاهاى غم انگیز، مثل از دست دادن عزیزان بیشتر در تعطیالت اتفاق مى افتد. 
غذا خوردن قبل از خواب به دلیل افزایش متابولیسم و فعالیت مغز، باعث مى شود که رؤیا و کابوس واقعى تر به نظر برسد. مردم حدود 95 

درصد خواب خود را فراموش مى کنند! مى توان با یادگیرى تکنیک هایى مخصوص، خواب را کنترل کرد. یکى از رایج ترین رؤیاها، 
سقوط است که پرش ها و حرکات سریع هیجانى در طول روز مى توانند از دالیل آن باشد.

با همه اینها، هنوز هم محققان نمى دانند چرا انسان ها خواب مى بینن د.

صفر تا 100 درمان 
گرفتگى هاى قلبى و عروق

 آیا عرق کردن 
سموم بدن را 
دفع مى کند؟

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد افراد تنبل دو برابر بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند.
متخصصان دانشگاهى در تروندهایم با بررسى روى اطالعات 23 هزار نفر براى مدت بیش از دو دهه 
و ارزیابى تأثیر ورزش کردن بر ســالمتى دریافتند افراد تنبل دو برابر بیشتر احتمال دارد دچار مرگ 

زودهنگام شوند.
تحقیقات نشان مى دهد افرادى با سبک زندگى کم تحرك در مدت زمان انجام این مطالعه 99 درصد 
بیشــتر در معرض خطر مرگ زودهنگام بوده اند. احتمال مرگ بر اثر حمله قلبى یا سکته مغزى در 
افراد تنبل نسبت به افرادى که به طور مرتب حداقل دو ساعت در هفته ورزش مى کنند 168 درصد 

بیشتر است.
همچنین افرادى که در شــروع این مطالعه فعالیت بدنى کافى نداشتند اما پس از آن به تناسب الزم 

دست پیدا کردند توانستند خطر مرگ زودهنگام را به نصف کاهش دهند.
به گزارش روزنامه «تلگراف» ، یکى از محققان این مطالعه گفت: فعالیت جسمى به افراد کمک مى کند 

تا عمر طوالنى ترى داشته باشند و بهتر زندگى کنند.
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بیشتر است.
همچنین افرادى که در شــروع این مطالعه فعالیت بدنى کافى نداشتند اما پس از آن به تناسب الزم 

دست پیدا کردند توانستند خطر مرگ زودهنگام را به نصف کاهش دهند.
به گزارش روزنامه «تلگراف» ، یکى از محققان این مطالعه گفت: فعالیت جسمى به افراد کمک مى کند 

بهتر زندگى کنند. تا عمرطوالنى ترى داشته باشند و

مرگ زودرس در کمین تنبل ها مردان به دلیل اینکه در شرایط محیطى پیچیده ترى قرار 
مى گیرند شــاید واکنش گریه آنها نسبت به زنان کمتر 

است و این نشانه بیمارى و رفتار ناسالم در آنها نیست.
رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره ایران با تأکید 
براینکه زنان بیشتر از مردان گریه مى کنند، بیان کرد: 
زنان عاطفى تر و رئوف تر هســتند و واکنش ذهنى و 
عملى آنها نسبت به مسائل مختلف سریع تر است و این 
به دلیل خصلت زنانه آنهاست و کامًال هم طبیعى است.

دکتر محمد حاتمى گفت: از نظــر من بین زن و مرد به 
لحاظ جسمى و روانى تفاوت وجود دارد و اتفاقًا یکى از 
تفاوت هاى آنها در همین گریه کردن است. وى در رابطه 
با گریه کردن مردان هم بیان کرد: مردان به دلیل اینکه 
در شــرایط محیطى پیچیده ترى قرار مى گیرند شاید 
واکنش گریه آنها نسبت به زنان کمتر است و این نشانه 

بیمارى و رفتار ناسالم در آنها نیست.

این روانشــناس در تکمیل بحث خود گفت: در برخى 
رویکردهاى درمانــى، وقتى فرد بــه مرحله پذیرش 
مى رســد، براى تخلیه، نیاز به گریه کــردن دارد، پس 
تشخیص اینکه گریه فرد طبیعى است یا غیرطبیعى بر 

عهده روانشناس و مشاور است.
رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره ایران همچنین 
اشــاره کرد: گریه کردن به تربیــت اجتماعى افراد در 
خانواده هم مربوط مى شود. اما در کل گریه کردن بیشتر 
زنان به منزله این نیست که زنان چیز کمتر یا بیشترى 
از مردان دارند. او در خصوص شرایط مردان و زنان  هم 
گفت: باالخره شرایط اجتماعى و رفتارى مردان با زنان 
فرق دارد و مردان به دلیل حضور بیشتر و برخوردهاى 
بیشــتر در محافــل اجتماعــى، نحــوه ابرازگرى و 
واکنش هاى هیجانیشــان نســبت به زنــان متفاوت

 است.

 گریه نکردن
 مردان 
 تا چه حد
  طبیعى است؟

بســیارى از خانواده ها و حتى تعدادى از 
متخصصان در رشــته هاى غیرمرتبط بر 
این باورند که چون کمپوت هاى کارخانه 
ماندگارى باالیى دارند و خارج از یخچال 
نگهدارى مى شــوند حاوى درصد باالیى 

مواد نگهدارنده و آلرژى زا هستند. 
خوب اســت بدانید کمپوت هــا یک نوع 
کنسرو محسوب مى شوند و نحوه تولید 
و بسته بندى آنها نیاز این محصول به مواد 
نگهدارنده را منتفى مى کند. نوع دربندى 
و فراینــد حرارتى پاستوریزاســیون یا 
استریلیزاسیون روى کمپوت ها عامل اصلى 
حذف همه عوامل بیمارى زا و ایجاد کننده 
فساد در محصول اســت به این صورت 
که در اثر پخته شــدن میوه باکترى هاى 
موجود در آن از بین مى رود و شــربت آن 
مى تواند قابلیت مانــدگارى محصول را 
افزایش دهد. به یاد داشته باشید تاریخ 
مصرف منــدرج روى کمپوت ها تا زمانى 
معتبر است که در محصول باز نشده باشد. 
در کمپوت ها از مواد نگهدارنده استفاده 
نمى شود  اما بر اساس نوع و خصوصیات 
میوه از افزودنى هــاى مختلف و متنوعى 
همچون غلظت دهنده، شــیرین کننده، 
رنگ هاى طبیعى، صمغ ها، مواد نشاسته اى 
و... استفاده مى شــود که این ترکیبات 
مى تواند احتمال آلرژى زایى را در برخى 

افراد مستعد افزایش دهد.

به کمپوت ها 
نگهدارنده مى زنند؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مرگ ویرانگر لذت هاى شماست . تیره کننده خواهش هاى نفسانى شماست. 
دورکننده شما از هر مقصد و مقصود است. دیدار کننده اى است که کسى 
دوستش ندارد. هماوردى است که هزیمت نشناسد. کینه جویى است که 
کسى طالب دیدارش   نیست . ریسمان هایش شما را سخت فرو بسته است. 
شر و فسادش شما را در بر گرفته و پیکان هایش به سویتان روان است و 
صولت و قهرش بر شما سخت بزرگ و ســتم و تجاوزش پى در پى  است. 

کم افتد که ضربت شمشیرش خطا کند یا شمشیرش کند شود.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640
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 info@nesfejahan.net
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nesfejahannewspaper

بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزایده سیستمى 

2098001195000002  به صورت الکترونیکى به فروش برساند .
تاریخ انتشار : 1398/6/21 ساعت : 12/00 مهلت دریافت اسناد: تا تاریخ 1398/7/1 ساعت : 19/00 

تاریخ بازدید : از تاریخ 1398/6/23 ساعت : 8/00 صبح  تا  تاریخ 1398/7/1 ساعت : 14/00
مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 1398/6/23 ساعت : 8/00 صبح  تا  1398/7/1 ساعت : 19/00 

تاریخ بازگشایى 1398/7/2 : 8/00 صبح     اعالم برنده 1398/7/2 ساعت : 10/00 صبح 
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى   

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است :
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 

اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه ) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 
وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.

2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده ، قابل مشاهده، 
بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى ( توکن ) با شماره هاى ذیل تماس 
حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانى وراهبرى سامانه : 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir ) بخش ثبت "نام / پروفایل مزایده گر" 

موجود مى باشد.

           آگهى مزایده عمومى فروش و مستغالت شماره 2098001195000002

بانک ملى استان اصفهان

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                   

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس
وضعیت پالك ثبتىمساحت اعیانىعرصه

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار311131216/382مسکونى ویالیىمبارکه شهر جدید مجلسى بلوار والیت خیابان گلبرگ یک پالك 341 1
 2,464,000,000فروش با وضع موجود

کاشان بلوار قطب راوندى بعد از پارك مدنى ك تعاونى شیشه آپارتمانهاى اصیلى بلوك  2
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه 92.5311/4727/5240.مسکونى آپارتمان b مجتمع مهر طبقه سوم 

فروش با وضع موجود 
2,279,939,200

 

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیرکاشان خ امیر کبیر خ شکوفه 35
 دفترچه قرارداد41251367صنعتىیک باب کارخانهپالك 269

داراى دفترچه قرارداد  بازدید از ملک الزامى استتخلیهو-ج-2139-23
 12,908,000,000فروش با وضع موجود

4
 

نطنز شهرك صنعتى اوره (کارخانه تابلو تابسا) 
داراى دفترچه قرارداد بازدید از ملک الزامى است تخلیه و-ج-8-4686 50001309صنعتى یک باب کارخانه تولیدى تابلو برق -( عرصه و اعیان و ماشین آالت) 

19,328,960,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسى نبش میدان قدس بن بست شیبانى5
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه9224/30-184بهداشتى درمانىیک باب مسکونى پالك دوم

10,696,000,000فروش با وضع موجود( ملک عقب نشینى دارد)  

شهرضا روستاى اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى6
محل سابق بانک ملى

یک باب مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه572388225/2625مسکونى

6,084,108,000فروش با وضع موجود

7
 

شهرضا شهرك صنعتى رازى فاز 3 بلوار توسعه میدان نوآوران بلوار فن آوران نبش خ 
داراى دفترچه قرارداد بازدید از ملک الزامى استتخلیه  و-ج-9- 5438 1750 5388صنعتى  یک باب سوله اندیشه 

9,966,096,000فروش با وضع موجود

اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد از راهنمایى رانندگى روستاى8
راه حق -خیابان شهید دستغیب سمت راست

زمین
 

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.تخلیه358-2248/2106 

3,924,715,200فروش با وضع موجود.

9
 

کاشان خیابان آیت اهللا کاشانى بن بست اندیشه 12(حسینى نژاد)
.مسکونى  آپارتمان  واحد 16

ششدانگ اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشمتصرف دار  1/2400 104 
 7,448,000,000با وضع موجود 

کاشان شهر مشکات باالتر از پمپ بنزین -دشت ابراهیم آباد10
تخلیه507715158/5/56صنعتىکارخانهمحل سابق شرکت پنبه پاك کنى تقدیس 

اعیان بر اساس نظر کارشناس فروش با وضع موجود-بدون تخفیف 
نقدى کلیه هزینه هاى نقل و انتقال و تمامى اخذ مفاصا حسابها با 

خریدار مى باشد.
5,488,000,000

11
 

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد( کارخانه میسان تجارت)
تخله 42-6404451 4000صنعتى کارخانه عرصه و اعیان و ماشین آالت 

داراى دفترچه قرارداد اعیان بر اساس نظر کارشناس فروش با وضع 
موجود-

هزینه اخذ تمامى مفاصا حسابها و استعالمها به عهده خریدار مى باشد.
7,897,433,600

12
 

فریدونشهر ناحیه صنعتى سنگ باران -شرکت شباهنگ مالمین 
اعیان  بر اساس نظر کارشناس فروش با وضع تخلیه  9301/223 3400صنعتى  کارخانه   

 4,872,000,000موجود وداراى قرارداد با جهاد کشاورزى مى باشد.

اعیانى بر اساس نظر کارشناس فروش با وضع موجود - 42/733 حبه از متصرف دار 51630023/382مسکونى یک باب خانه شهر ابریشم حسن آباد خیابان توحید جنب بن بست رهنما پالك 13527
727,392,000,000 حبه - مشاعى 

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد لوازم و تجهیزات مخابراتى خارج از رده و اسقاط موجود در استان اصفهان را از طریق حراج آنالین عمومى 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در 3 پارتى به شرح جدول ذیل به فروش برساند. خریداران مى بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهى امضاء الکترونیکى با مرکز تماس 41934 (تهران) تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نحوه بازدید از اقالم: شرکت کنندگان مى بایست به نشانى: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بیسیم شرقى مرکز مایکروویو بیسیم (تلفن 
هماهنگى: 03132231030 اصفهان و 09132289793 آقاى تقیان) مراجعه  تا هماهنگى هاى الزم جهت بازدید فرد معرفى شده و یک نفر 

همراه از اقالم مورد مزایده انجام گردد.
تضمین شرکت در حراج: ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال) بابت هر حراج مى باشد که مى بایست 

مزایده گران در زمان شرکت در حراج به صورت آنالین به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نمایند.
شرایط عمومى

- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده مى باشد لذا برنده مزایده مکلف است پس از اعالم مجرى مزایده 
از طریق سامانه ستاد، حداکثر ظرف مدت هفت (7) روز کل وجه مبلغ پیشنهادى بعالوه 9٪ مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات 
زیرساخت واریز نماید و ظرف هفت (7) روز کارى پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و در غیر این صورت 
چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار در مهلت هاى مذکور و به هر علت عدول نماید، کل مبلغ واریزى و تضمین وى 

به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط مى گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضى را از خود سلب مى نماید.
- بدیهى است متعاقباً بعد از خروج اقالم مورد مزایده، تسویه حساب نهایى انجام مى گردد و همچنین تضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهاى 

الزم به وى مسترد مى گردد.
- ضمناً مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 88112154 (تهران) تماس 

حاصل نمایند.

آگهى هاى حراج شماره 98/03- 98/06- 98/07
شرکت ارتباطات زیرساخت- استان اصفهان

شرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت دوم

زمان برگزارى حراجزمان بازدیدزمان انتشارتعداد اقالمشماره حراج سامانه ستادشماره حراج

353 قلم98/033098001022000005
از ساعت 8 روز شنبه مورخ 

98/06/23 تا ساعت 10 روز شنبه 
مورخ 98/06/30

از ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 
98/06/23 تا ساعت 16 روز 
چهارشنبه مورخ 98/06/27

از ساعت 8 تا ساعت 10 روز شنبه 
مورخ 98/06/30 به صورت آنالین 

از طریق سامانه ستاد

310 قلم98/063098001022000006
از ساعت 8 روز شنبه مورخ 

98/06/23 تا ساعت 10 روز یکشنبه 
مورخ 98/06/31

از ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 
98/06/23 تا ساعت 16 روز شنبه 

مورخ 98/06/30

از ساعت 8 تا ساعت 10 روز 
یکشنبه مورخ 98/06/31 به صورت 

آنالین از طریق سامانه ستاد

114 قلم98/073098001022000007
از ساعت 8 روز شنبه مورخ 

98/06/23 تا ساعت 11 روز دوشنبه 
مورخ 98/07/01

از ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 
98/06/23 تا ساعت 16 روز یکشنبه 

مورخ 98/06/31

از ساعت 9 تا ساعت 11 روز 
دوشنبه مورخ 98/07/01 به صورت 

آنالین از طریق سامانه ستاد

م الف: 580894

م الف: 598346


