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سن قلبتان را پایین بیاوریداستقرار 1000 پایگاه کمیته امداد در عید فطرتلویزیون عید فطر «کاله قرمزى» داردآغاز پرداخت سپرده هاى میلیاردى مؤسسات غیرمجاز زنده به گور شدن نوزاد توسط  مادربزرگ سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

«شهرزاد» تمام شد

بیمارستان خورشید موزه نمى شود
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یک ماه روزه
 500 هزار تومــان!

سرقت 500 میلیونى از منزل دایى 

50 سال حبس 
براى پرونده برادران «ر»

داستان تکرارى 4
آه و نفرین!
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سریال «شهرزاد» پس از سه فصل درحالى به پایان 
رسید که حسن فتحى، کارگردان آن از یک نسخه 

براى  بیشتر شخصیت هاى این 
سریال استفاده کرد. اولین فصل 

از مجموعه نمایشى «شهرزاد» در 
سال 94  ...

سپاهان اصفهان در چند سال اخیر روزهاى خوبى 
را سپرى نکرده است. از روزى که حسین فرکى این 
تیم را با کسب قهرمانى و با ناراحتى از جدایى اش 
ترك کرد، ســپاهان دیگر روز خوش به خود ندیده 

است. 
شاید فرکى در همان روزها زردپوشان اصفهانى را 
نفرین کرد! که این تیم با وجود صرف هزینه هاى 
زیاد و جذب بازیکنان و مربیان مطرح طى چند سال 
اخیر نه تنها نتوانسته نتایج قابل قبولى را کسب کند 

بلکه فصل به فصل نتایج بدترى هم گرفته است.
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 خط هوایى اصفهان  خط هوایى اصفهان –– آلمان راه اندازى مى شود آلمان راه اندازى مى شود
11

مدیر گروه روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اظهار نظر معاون رئیس این دانشگاه را رد کرد

با دیدن «ستایش 3» 
شگفت زده مى شوید

  کار به فایل صوتى کشید!
رسول خطیبى اعالم کرد اگر مهدى کیانى راغب باشد مى تواند فایل صوتى صحبت هایش 

با او را منتشر کند.
رسول خطیبى درباره اختالفات میان مهدى کیانى و باشــگاه تراکتورسازى عنوان کرد: در 
اینکه کیانى براى تراکتور زحمت کشیده شکى نیست و خود بنده نیز دوست دارم کیانى در 
تراکتور بماند.آقاى زنوزى به مهاجرى گفته بود بخاطر بزرگ تیم و کاپیتان تیم اولین نفر با 

مهدى کیانى صحبت کنید و ...
4

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شــهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى واقع در خیابان امام حسین(ع) را به مساحت 
56/57 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 
نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى 

مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 
شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود 

چاپ اول

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، دو قطعه زمین از زمین هاى تفکیکى مصداقى به شماره قطعات (11- 12) 
واقع در بادرود خیابان حسینیه- کوى فرعى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى 
درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول  پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت دوم شماره 1170 مورخه 1397/03/21

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول
شــهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشــریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى شماره 34 از تفکیکى سبزبخت- نقدى (فاز 2) واقع در خیابان 
امام خمینى(ره) را به مساحت 48 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اســناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده شماره 1172 مورخه 1397/03/21

مجید صفارى- شهردار بادرود 

نوبت اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شــهر به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان و نظریه 
کارشناسى در نظر دارد واگذارى تبلیغات اتوبوس هاى درون شهرى و ایستگاه هاى تحت نظارت خود 

را از طریق برگزارى مزایده عمومى به شرکت ها و کانون هاى تبلیغاتى واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند با مر اجعه به واحد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شــاهین شهر بلوار 
جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده 
اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/03/31 به دبیرخانه 

حراست سازمان تحویل نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031 این سازمان تماس حاصل و یا به سایت 

WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. 
در ضمن ســازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشــنهادات مختار اســت و هزینــه چاپ آگهى 

(نوبت اول، دوم و سوم) به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده
(نوبت سوم)

منوچهر روانان- مدیرعامل مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

پایان یک سریال پرهزینه و پرطرفدار
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پایان یک سریال پرهزینه

ش
پرطرفدار  و

عجب از عجب از 
خداحافظى رجب!خداحافظى رجب!

ماجراهاى سپاهان و فرکى ادامه دارد
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پرداخت سپرده هاى سپرده گذاران مؤسسات غیر مجاز 
از دیروز (دوشــنبه) تا ســقف یک میلیارد تومان آغاز

  شد.
 ســپرده گذاران باید مدارك خود را ارائه کنند و اسناد 
مربوط احراز شود و در مدت یک هفته بررسى و سپس 
پول به حساب آنها واریز مى شود. با آغاز این پرداخت ها 
99/5 درصد سپرده گذاران مؤسسات غیر مجاز تسویه 

حساب خواهند شد.
تاکنون بیش از 98 درصد از ســپرده گذاران تســویه 
حســاب شــدند و 2 درصد باقیمانده در تصمیم اخیر تا 
مبلغ یک میلیارد تومان مى توانند تسویه و دریافت کنند 

و آنهایى که بیش از یک میلیارد تومان ســپرده داشتند 
هم مى توانند تــا مبلغ یک میلیارد تومــان را دریافت 

کنند.
سه میلیون و 262 هزار نفر گرفتار این مؤسسات بودند 
که 98 درصد از آنها قبًال تسویه شده اند و حدود 29 هزار 
و 500 نفر باقى ماندند که با این اقدام 28 هزار و صد نفر 
تعیین تکلیف مى شوند. کمتر از 1400 نفر باقى مى مانند 
که بیش از یک میلیارد تومان در مؤسسات حساب دارند 

که آنها هم تا یک میلیارد تومان را دریافت مى کنند.
این پرداخــت ها تــا پایان تیرمــاه به پایــان خواهد

 رسید.

با نزدیک شــدن به فصل گرما چالش خاموشى بیش از 
گذشته رخ نمایى مى کند. همین مسئله دغدغه هایى را 
به وجود آورده، در این بین وزارت نیــرو تنها راه چاره را 
مدیریت مصرف عنوان کرده است و بر اساس گفته هاى 
مسئوالن برقى کشــور در صورت عدم اصالح الگوى 
مصرف در کشور و ادامه روند کنونى، حداکثر نیاز مصرف 
کشــور تا ســال 1405 به حدود 84 هزار مگاوات نیز 

مى رسد.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، حداکثر نیاز مصرف 
برق کشور در سال 1396، معادل 55 هزار و 616 مگاوات 
بوده که نسبت به ســال 1395 حدود 5 درصد افزایش 

داشته اســت. با توجه به کاهش قابل توجه بارندگى از 
پیک سال گذشته تاکنون و در نتیجه کاهش چشمگیر 
توان قابل تولید نیروگاه هاى برق آبــى در بازه پیک که 
حدود 4500 مگاوات نســبت به برنامه هاى اعالم شده 
توسط شرکت مدیریت منابع آب کاهش دارد، باید کاهش 
تولید برق آبى نیز با احداث نیروگاه هاى حرارتى جدید و 
نیز مدیریت مصرف جبران شــود. در این بین از ابتداى 
ســال تاکنون تولید نیروگاه هاى حرارتى نسبت به سال 
گذشته حدود 14 درصد افزایش یافته است. عالوه بر این، 
تعمیرات الزم در این نیروگاه ها انجام شده؛ به گونه اى که 

این واحدها براى فصل تابستان آمادگى کامل دارند.

آغاز پرداخت سپرده هاى 
میلیاردى مؤسسات غیرمجاز

کشور به دام خاموشى 
مى افتد؟

خوب جلسات را اداره مى کند
روزنامه «اعتماد» با احمدتوکلى     خبر آنالین |
مصاحبه کوتاهى انجام داده که او به این روزنامه گفته:  
بیماري آیت ا... هاشمی شاهرودي هیچ روزي مانع کار 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده است. من به شما 
به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می گویم جلساتی که 
آقاي محسن رضایی اداره می کند به دلیل روحیه نظامی 
که دارد خیلی منظم اسـت؛ سـروقت شـروع می شـود 
و سـروقت هم تمـام می شـود و خوب هـم جمع بندي 

می کنند.

دروغ 13 در گرماى خرداد
   خبر آنالین | ایرج حریرچى، سخنگوى وزارت 
بهداشت درباره اخبارى مبنى بر استعفا یا جابه جایى وزیر 
بهداشت گفت: 100 درصد شایعه و 150 درصد بى اساس 
است. این موضوع در واقع چیزى شبیه دروغ 13 است. 
رابطه دکتر هاشـمی و رئیـس جمهور در سـطح عالی 
اسـت و می توان گفت در باالترین سطح طی چندسال 

گذشته است.

این اروپایى هاى دالل
حجت االسالم مجتبى ذوالنور، نماینده    میزان |
قم در مجلس تأکید کرد: معتقدیم آمریکا از برجام خارج 
شده است تا فشـار ها علیه ایران را افزایش دهد و اروپا 
هم به امید داللى در برجام مانده است تا برجام موشکى 
و منطقه اى را بپذیریم؛ بنابر این اینکه بگوییم اروپایى ها 
مى خواهند با ایران درباره برجام توافق کنند، باور نداریم.

چرا روحانى به مجمع نمى رود؟
  ایلنا| رئیس دفتر رئیس جمهـور درباره غیبت 
رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت:  هم در این مجمع و هم مجمـع قبل به این دلیل 
که روزهاى شنبه ایشان برنامه هایى دارند که عمًال به 
آن برنامه ها مى پردازند، امکان حضور در جلسات مجمع 
فراهم نمى شـود. سـید محمود واعظى تأکید کرد: این 
روزها آقاى رئیس جمهور بسـیار سرشـان شلوغ است. 
به هر حال در مجمع افراد مختلفى هستند و اگر زمانى 
هم الزم باشـد آقاى روحانى در این جلسـات شـرکت 

مى کند. 

دیدار مهم
یک شنبه شب گذشته در حاشیه یک مراسم    آنا|
افطارى در مجموعه فرهنگى شهداى انقالب اسالمى 
(سرچشـمه)، علـى الریجانى، محمـد باقـر قالیباف و 
محسن رضایى با یکدیگر دیدار کردند. برخى شنیده ها 
از میزبانى على الریجانى در این مراسـم خبر مى دهد. 
همچنین گفته شده برخى چهره هاى مطرح دیگر هم 

در این دیدار حضور داشته اند.

خبرخوان
کار خود «دورهمى» ها بود

   خبر آنالین | روزنامه «شهروند» نوشت: 
پس از پخش مصاحبه ملک مطیعى، شــنیده ها 
حاکى از آن است که حراســت صداوسیما براى 
بازخواست از عوامل برنامه به تکاپو افتاده است. 
شایعه شده کسى که فیلم گرفته، غیر خودى نبوده 
است و رقابت براى خرید این فیلم از ماه هاى قبل 
در میان دو شبکه برون مرزى در جریان بود، اما 
«طپش» برنده شد. شنیده مى شد یکى از عوامل 
نزدیک به «دورهمى» دربه در دنبال خریدار براى 
نسخه اى از آن گفتگو  مى گردد. شنیده ها حکایت 
از معامله 500میلیون تومانى تصاویر ناصرخان 
ملک مطیعى مى کنند. تصاویر از ردیف وى آى پى 
عوامل «دورهمى» گرفته شده و نه با موبایل بلکه 

با هندى کم ضبط شده است.

درآمد راننده تاکسى 
در تهران 

  تسنیم| اگــر راننــدگان تاکســى 
250 کیلومتر در روز تردد داشته باشند 203 هزار 
تومان درآمد خواهند داشــت که این موضوع در 
شرایطى محقق مى شود که مســافر هم باشد و 
در غیر این صورت این رقــم به 150 هزار تومان 
مى رســد. معاون برنامه ریزى و توسعه شهرى 
سازمان تاکسیرانى شهر تهران گفت:  از 203 هزار 
تومان اشاره شــده روزانه 12 هزار تومان هزینه 
بیمه راننده، 22 هزار تومان بابت سوخت، ده هزار 
تومان بابت قطعات یدکى و پنج هزار تومان هزینه 

بیمه ماشین مى شود.

آب از ترکیه وارد نمى کنیم
  باشگاه خبرنگاران جوان | عیسى 
کالنترى، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
خصوص وضعیت دریاچه ارومیه گفت: خوشبختانه 
طبق آخرین آمار و بررسى هاى انجام شده، عمق 
دریاچه نسبت به سال قبل 20 سانتیمتر عمیق تر 
شده اســت و موضوع واردات آب از ترکیه براى 
احیاى این دریاچه هم در حد صحبت بود و هنوز 

تصمیمى در این باره گرفته نشده است.

قدیمى ترین «خیابان» ایران 
کجاست؟

  آنا| اگر بخواهید با اولیــن خیابان ایران 
آشنا شوید باید به خیابانى قدیمى در استان قزوین 
مراجعه کنید که نیمى از آن در زمان شاه طهماسب 
و نیمى دیگرش در دوره شاه سلطان حسین ساخته 
شده است. نام قدیمى ترین خیابان ایران «خیابان» 
بوده و از محله اى به نام خیابان در هرات گرفته 
شده که شاه طهماسب در دوران ولیعهدى در آن 

شهر ساکن بوده است. 

مرد، نه
  خبرگزارى صدا و سیما | وزیــر 
آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس معلمان 
مرد در دبیرستان هاى دخترانه خبر داد. سید محمد 
بطحایى گفت: درصورت مشاهده این مورد با مدیر 
متخلف برخورد قانونى خواهد شد. وى  افزود: در 
حالى که ما معلمان زن بسیار توانمند و مسلطى را 
در آموزش و پرورش داریم به کارگیرى معلمان 
مرد در دبیرستان هاى دخترانه هیچ توجیهى ندارد.

پروانه هاى گران براى 
کشتن حیوانات

مدیرکل دفتــر حفاظت و مدیریت    ایلنا|
شکار و صید ســازمان حفاظت محیط زیست در 
خصوص قیمت پروانه هاى صادر شده براى شکار 
گفت: قیمت هاى شکار براى شکارچیان داخلى و 
خارجى متفاوت اســت و تاجایى که من مى دانم 
قیمتى را که صندوق ملى محیط زیســت براى 
شکارچیان خارجى در نظر گرفته، بین 50 تا 70 
میلیون تومان است و تاکنون به هشت شکارچى 

خارجى مجوز شکار داده شده است.

روزنامه «ایران» گزارشى منتشــر کرده درباره کسانى 
که با دریافت پول به خوانــدن نماز و گرفتن روزه براى 
درگذشتگان اقدام مى کنند. فرازهایى از این گزارش را 

بخوانید:
■«براى هر ماه نماز قضا صد هــزار تومان، روزه یک 
ماه 450 هزار تومان و ختم قرآن 250 هزار تومان.» این 
رقمى است که یکى از آگهى دهندگان اعالم مى کند و 
مى گوید: «اطمینان داشته باشید که اعمال توسط طلبه 
و در کوتاه ترین زمان ممکن انجــام و ِدینش از گردن 
درگذشته برداشته مى شود. خدا رحمت کند و ثوابى هم 

به ما برسد ان شاءا...»
■ آگهى دهنده دیگر خانم و متأهل اســت. روى این 
نکته یعنى تأهل تأکید دارد. او هم اطمینان مى دهد که 
در اسرع وقت نماز و روزه و ختم قرآن را انجام مى دهد: 
«فقط این را بگویم که روزه را در شــش ماه دوم سال 
مى گیرم. در ضمــن آنهایى که تعداد ســال باال دارند 

مى توانند اقســاطى پرداخت کنند. بــراى روزه ماهى 
500 هزار تومان مى گیرم و اگر اقســاط ببندید، کمى 

باالتر مى رود.»
■ قیمت ها براى نماز و روزه قضا، رقابتى هم هســتند. 
مثًال کسى تأکید دارد که کمترین قیمت را دارد: «براى 
نماز ماهى 70 هــزار تومان مى گیرم که اگر یکســاله 
بخواهید، کمتر مى شود. حدود 800 هزار تومان مى شود 
و 40هزار تومان هم تخفیف دارد. براى روزه هم روزى 
20هزار تومان که یک ماهش 600هزار تومان مى شود. 
قرآن جزئى هفت هزار تومان و ختــم کامل210هزار 
تومان مى شــود. ســنگ قبور را هم رنگ مى کنم که 
بسته به نوع سنگ و اندازه و رنگ آن از 30 هزار تومان 
شروع مى شود و تا 80 هزار تومان مى رسد نهایتًا. کلش 
هم قابلى ندارد. کار خیر و ثواب اســت و ما مى خواهیم 
گره اى از زندگى مان باز شود وگرنه اصًال چرا پول بگیرد

 آدم؟!»

 «آنتونى بوردین»، آشپز، مستندساز و نویسنده مشهور 
آمریکایى که بخاطر مســتندهایش در مــورد غذاها و 
پاتوق هاى غذاگردى در سراســر جهان مشهوراست، 
هشــتم ماه ژوئن یعنى چهار روز پیــش در هتل محل 
اقامت خود در استراســبورگ فرانسه در سن 61 سالگى 
خودکشى کرد. بوردین در میان ایرانیان بخاطر سفرش 
به تهران و اصفهان در سال 2014 و ساخت یک مستند 
براى  شبکه CNN  در مورد غذاهاى ایرانى شناخته شده

 است.
بوردین در این مســتند که بخشــى از مجموعه مستند 
«بخش هاى ناشناخته» بود، به منزل برخى خانواده هاى 
ایرانى،  برخى پاتوق هاى محلى و رستوران ها مى رود و 
به برخى غذاهاى ایرانى همانند بز قورمه، ته چین، کوفته 
تبریزى، چلو کباب، کباب بره، فسنجان، قیمه، دلمه، ته 
دیگ، بریان و... اشاره مى کند. او بریان را غذایى متفاوت 
از آنچه در دنیا به نام بریان معروف است معرفى مى کند 

و معتقد است که قیمت آن را به طال باید محاسبه کرد.
بوردین غذاى ملى ایران را چلوکبــاب مى داند و معتقد 
است که غذاهاى ایرانى اغلب شــیرین، معطر و بسیار 
پیچیده هســتند و همچنین تهیه آن بسیار زمانبر است. 
این آشپز آمریکایى،  ایران را ســرزمین دستور غذاهاى 
اسرارآمیز مى خواند و عنوان مى کند که ایرانى ها بسیار 
به غذاهاى خود افتخار مى کنند و میزبانان سخاوتمندى 

هستند.

ســیما فردوســى در دهه 70 یکى از ســتاره هاى 
تلویزیون در حوزه آموزش سالمت روان و روانشناسى 
بود و حاال بــه قول خود با ســه نســل از ایرانى ها 
ســر و کله زده اســت. والدیــن متولد ســال 50 و 
کودکان آنها، دهه شصتى ها و حاال دهه هفتادى ها. 
فردوســى مى گوید دهه هفتادى ها خیلى متفاوت 
از دیگر نســل ها در ایران هســتند و واقعــًا براى 
ارتباط با آنها باید آموزش دید. بخشــى از اظهارات 
این اســتاد دانشگاه شــهید بهشــتى تهران درباره 
متولدین این دهــه را در گفتگــوى او با خبرآنالین 

بخوانید:
نسل 70 به بعد با پدر و مادرها همخوانى ندارد. چیزى 
که براى پدر و مادرشان خوشایند و لذت بخش است، 
براى اینها اصًال خوشایند نیســت. مغز آنها نیازمند 
محرك هاى قوى و شــدید براى لذت بردن اســت. 
به همین دلیل است که خانه فامیل نمى روند، چون 
جاذبه اى براى آنها ایجاد نمى کند. دهه 70 و باالتر، 

خیلى عمیق به مسئله ازدواج نگاه نمى کنند. مى گویند 
عالقه کافى است. این همه طالق که مى بینیم نتیجه 
این تفکر اســت. وقتى درباره دهه هفتادى ها حرف 
مى زنیم از نســلى حرف مى زنیم که واقعاً  باهوش و 
بااستعداد است. فناورى را خوب مى دانند ولى کم دقت 
و کم حوصله اند. در خیلى ها هم تصمیمات ناگهانى 
مى بینیم. خیلى وقت ها هــم ازدواج مى کنند و بعد 
طالق مى گیرند. وقتــى صحبت مى کنیم مى گویند 
آن زمان دوست داشــتم ازدواج کنم و حاال دوست 
دارم طالق بگیرم. این نســل از مسئولیت و تعهد و 
برنامه ریزى و مدیریت بر زندگى خود گریزان است. 
درباره چیزهایى جــز ازدواج هم بپرســید مى بینید 
بى برنامه است و جواب خیلى از سئواالت را با نمى دانم 
مى دهد. نمى خواهد خود را در چارچوب مقید کند؛ لذا 
مى گوید نمى دانم. حاال هر چه پیش آمد. یک نسل 
باهوش، با اســتعداد ولى کم دقــت و کم حوصله را 

مى بینیم.

یک منبع آگاه در گفتگو با «فارس» با اشاره به برگزارى 
جلسات دادگاه پرونده فساد اقتصادى موسوم به برادران 
«ر» در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى به ریاست قاضى 
صلواتى گفت: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته توسط 
قاضى پرونده ظاهراً حکم بدوى متعلق به متخلفان این 
پرونده در مجموع بالغ بر 50 سال حبس صادر شده است 
که وکالى این پرونده مى توانند نســبت به حکم صادر 

شده اعتراض کنند.
بر اســاس آنچه قاضى صلواتى در تاریخ 20 شــهریور 
ماه سال گذشته درباره پرونده موســوم به برادران «ر» 
اعالم کرده بود، این پرونده تحت عنوان اخالل در نظام 
اقتصادى، 160 جلد و 45 متهم دارد که رسیدگى به آن در 

شعبه 15 از ابتداى شهریور 96 آغاز شد.
ابتداى شهریور سال 1392 بود که خبر بازداشت عناصر 
یک شــبکه فســاد اقتصادى به  اتهام اخالل در نظام 
اقتصادى در رسانه ها منتشر شد؛ پرونده اى که بعدها به 
پرونده برادران «ر» معروف شد، بنا به اعالم مسئوالن 
شبکه سازمان یافته اى از فســاد بود که با سوءاستفاده از 
اجراى سیاســت هاى اصل 44، بدون اهلیت و با خرید 
سهام پتروشیمى اصفهان و پتروشیمى بیستون اقدام به 

سوءاستفاده هایى در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده، آنان با روش هاى 
متقلبانه و با تشکیل شرکت هاى مختلف در خارج از کشور 
محصوالت این دو شرکت پتروشیمى را به شرکت هاى 
خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکى از کشورهاى 
حوزه خلیج فــارس و همچنین یک کشــور اروپایى به 
نام خود و بستگانشان ســرمایه گذارى کردند. در نهایت 
اقدامات این گروه منجر به این شد که شرکت پتروشیمى 

اصفهان با بیش از یکهزار میلیــارد تومان بدهى براى 
مقطعى در خرداد 92 به تعطیلى کشیده شود و این گروه 
400 میلیارد تومان نیز به پتروشــیمى بیستون بدهکار 

شوند.
این پرونده آبان ماه سال 95، با کیفرخواستى با ده عنوان 
اتهامى براى 45 متهم، روانه دادگاه انقالب شد. میزان 

مال مورد رسیدگى نیز آنگونه که از سوى دادستان تهران 
اعالم شده بود، یکهزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 

میلیارد آن در همان زمان رسیدگى مسترد شد.

حکم عامالن به تعطیلى کشاندن شرکت پتروشیمى اصفهان اعالم شد

50 سال حبس براى پرونده برادران «ر»
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بریان اصفهان از نظر «آنتونى بوردین»

گشتى البه الى آگهى هاى نماز و روزه استیجارىنسل عجیبى به نام دهه هفتادى ها 

یک ماه روزه، 500 هزار تومان!

نامه سرگشاده اى که مخدوش است
چند روزى است انتشــار صحبت هاى فرزاد جمشیدى، 
مجرى سابق رســانه ملى و خبر برخى از رسانه ها مبنى 
برنامه سرگشاده جمعى از استادان جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم به رئیس رســانه ملى براى بازگشــت وى به 
برنامه هاى ســحرگاهى تلویزیون، دســت به دســت 
مى شــود. نامه اى که گویا انتقادى به ضعف مشــهود 
برنامه هاى ســحرگاهى ماه مبارك رمضان دارد و بنابر 
منابع موثق، طراح و گرداننــده این اتفاق همان مجرى 
سابق تلویزیون بوده است زیرا در ادامه این نامه، خود او به 
روزنامه اى گفته که استادان جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در کنار انتقاد شدید از ضعف برنامه هاى سحرگاهى 

ماه رمضان خواستار بازگشت او به تلویزیون شده اند. 

اما محمدحســین رنجبران، مدیــرکل روابط عمومى 
صداوسیما در این باره به «تسنیم»، گفت: نامه منتشره 
از سوى کارشناسان جامعه مدرسین بوده که در برخى از 
رســانه ها به غلط نام از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
مى برند. رنجبران تأکید کرد: پیگیرى کردیم و خواستیم 
که نام و امضاى این کارشناسان را در اختیار ما بگذارند تا 
در جریان جزئیات این انتقادها قرار بگیریم؛ انتقادهایى 
که تنها به برنامه هاى ســحرگاهى نبــوده و گویا این 
کارشناسان در نامه شان نســبت به همه برنامه هاى ماه 
مبارك رمضان تلویزیون انتقاد داشــته اند. اما تا زمانى 
که این نام ها و امضاها در اختیار ما قرار نگیرند این خبر 

مخدوش و نامه هیچگونه سندیتى ندارد.
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پایان یک سریال پرهزینه و پرطرفدار

«شهرزاد» تمام شد

سریال «شهرزاد» پس از سه فصل درحالى به پایان رسید 
که حسن فتحى، کارگردان آن از یک نسخه براى بیشتر 

شخصیت هاى این سریال استفاده کرد.
اولین فصل از مجموعه نمایشى «شهرزاد» در سال 94 
تولید و توزیع شد. این فصل 28 قسمت داشت و در همان 
قسمت هاى نخست توانســت عنوان پرفروش ترین و 
پرمخاطب ترین سریال شــبکه نمایش خانگى را از آن 

خود کند. 
على نصیریان، شهاب حســینى، مصطفى زمانى، ترانه 
علیدوستى و پریناز ایزدیار بازیگران اصلى فصل نخست 
بودند و قصه عشقى در آن روایت مى شد که تا پیش از این 

مشابه  آن در تلویزیون یا سینما ساخته نشده بود. 
در فصل اول مهمترین عامل موفقیت داستان عاشقانه 
«شهرزاد»، متن قوى و دیالوگ هاى حساب شده اى بود 

که حسن فتحى با همراهى نغمه ثمینى آنها را نوشت.
نگارش دیالوگ هاى قوى با همراهــى طراحى دقیق 
صحنه و اکسسوار دقیق در این روند بى تأثیر نبود. حضور 
بازیگرانى نظیر على نصیریان، شــهاب حسینى، ترانه 
علیدوستى و پریناز ایزدیار در کنار هم نیز ترکیب جدیدى 
بود که جواب داد و داستان عاشقانه اى که روایت آن در 
تلویزیون ممنوعه بود، توانست شبکه نمایش خانگى را 

به تسخیر خود درآورد. 
توجه به جزئیات در سایر بازیگران نیز مکملى براى این 
موفقیت بود تا جایى که نقش هاى غیراصلى نیز همه به 
بازیگران چهره سپرده شد و انصافاً افرادى نظیر ابوالفضل 
پورعرب نیز توانستند در این میان خوش بدرخشند. در 
کنار همه اینها حضور شــخصیتى به نام «بزرگ آقا» با 
بازى على نصیریان نقطه قوت این سریال بود که روى 
بازى دیگــر نقش ها از جملــه جوان ترهایى مثل ترانه 
علیدوستى، شهاب حسینى و پریناز ایزدیار بى تأثیر نبود 

و داستان فصل اول در مقطعى حساس به پایان رسید.

فصل دوم  «شــهرزاد» در ســال 1396 تولید و در 15 
قسمت توزیع شد آن هم در حالى که در این فصل ورق 
برگشته بود. مخاطب تشنه دیدن قسمت دوم بود که در 
همان ابتدا متوجه تغییر بسیارى در محتوا و گریم ها شد. 
گریم هاى اگزجره و نمایشى و آرایشى جاى گریم هاى 

منطقى و عادى فصل قبل را گرفته اند.
همچنین خأل نبود على نصیریان هم بسیار عمیق بود. 
این هنرمند پیشکسوت در مجموعه «شهرزاد» همچون 
نخ تسبیح منجر به هماهنگى سایر هنرمندان شده بود و 
آنها را به خدمت گرفته بود که با توجه به عدم حضورش، 
دانه هاى تسبیح هرکدام به گوشه اى افتادند و این جاى 
خالى حتى با حضور رؤیا نونهالى، رضــا کیانیان و امیر 

جعفرى با سبک هاى بازى متفاوتشان، پر نشد.
خأل هاى پیاپى در فیلمنامــه و نبودن گره هاى جذاب و 
کشدار و لوث شدن مثلث عشــقى «قباد»-«فرهاد»- 
«شهرزاد» از جمله دالیلى بود که باعث شده مخاطب 
فصل دوم را به اندازه فصل اول دوست نداشته باشد و کم 

کم آن را رها کند.  
در نهایت اما 11 بهمن  96 فصل سوم آمد. در این فصل 
تالش شده بود پرچم نیمه افراشته «شهرزاد» دوباره باال 
برود و هیجانى به کار تزریق شود که از رخوت فصل دوم 
بکاهد که تقریبًا هم این تالش جواب داد. اما نکته قابل 
توجه در این ســریال به تهیه کنندگــى محمد امامى و 
کارگردانى حسن فتحى این بود که بیشتر شخصیت هاى 
این داســتان از اصلى گرفته تا فرعى به یک شــیوه از 
داستان حذف شدند و آن هم قتل بود! نویسندگان این اثر 
در طول کار ترجیح دادند به جاى خلق مفرهاى گوناگون 
براى شــخصیت ها آنها را از طریق مرگ از داستان جدا 
کنند و هیچکدام نتوانستند راهى جز این براى خروج از 
بازى بزرگان پیدا کنند. در این مسیر مى توان به «بزرگ 
آقا» با بازى على نصیریان به عنوان شــخصیت اصلى 

فصل اول اشــاره کرد. بعد از آن و در فصل ســوم هم 
«هاشــم دماوندى» با بازى مهدى سلطانى با مرگ از 

قصه جدا شد. 
«آذر گل دره اى» با بازى غزل شــاکرى که زن شاعر 
جوانى بود، «جمشید سعادت» با بازى محمود پاك نیت 
و پدر «شهرزاد»، «حشمت پاشایى» دست راست بزرگ 
آقا با بازى ابوالفضل پورعرب و «نصرت پاشایى» با بازى 
پرویز فالحى پور نیز از جمله بازیگران دیگرى بودند که 
نویسندگان سریال مرگ را براى سرنوشت آنها رقم زدند. 
همچنین «سرهنگ خســرو تیمورى» با بازى هومن 
برق نورد، «ســرگرد فوالدشــکن» با بازى جمشــید 
هاشــم پور، «بابک یگانه» با بازى امیرحسین رستمى، 
«مریم مهرزاد» با بازى مینا وحید، «شــربت» با بازى 
پانته آ پناهى ها، «هوشــنگ نصیرى» بــا بازى رامین 
ناصرنصیر، «شهرام بهبودى» با بازى جمشید گرگین، 
«ململ طاهرخانلو» با بازى ساقى زینتى، «شروانى» با 
بازى هادى قمیشى، «پدر اکرم» با بازى عباس ظفرى، 
«اصغر اصغرى» با بازى پاشا جمالى، «شاپور بهبودى» 
با بازى رضا کیانیان، «بلقیس خاتون دیوانســاالر» با 
بازى رؤیا نونهالى، «ســتوان دارومى» با بازى محسن 
نقیبیان، «امین آقاشروانى» با بازى امیرکاوه آهنین جان 
و «عنایت ا... خان» با بازى پرویز بشردوست نیز از جمله 
دیگر بازیگران مجموعه «شهرزاد» بودند که گ ریزى جز 

کشته شدن برایشان باقى نمانده بود. 
البته در کنار ایــن بازیگران تعدادى نوکــر و نوچه هم 
بودند که در نزاع ها و درگیرى ها کشته شدند که اسامى 
آنها در این گزارش نیامده است. اما دیروز 21 خردادماه 
آخرین قسمت از فصل سوم «شهرزاد» در حالى توزیع 
 شــد که پس از کشــته شــدن بیش از 20 شخصیت، 
جدال به بازیگران اصلــى یعنى «قبــاد» و «فرهاد»

 رسید.

قســمت جدیدى از مجموعــه «کاله قرمزى» به 
مناسبت عید سعید فطر به روى آنتن شبکه 2 سیما 
خواهد رفت. قسمت جدید مجموعه «کاله قرمزى» 
قرار است روز جمعه 25 خرداد ماه ساعت 12 به روى 
آنتن برود. بازپخش این مجموعه نیز در همان روز 
ساعت 17 پخش مى شــود. قسمت دیگر مجموعه 
«کاله قرمزى» نیز روز شنبه 26 خرداد ماه ساعت 
12 به روى آنتن خواهد رفت و بازپخش آن ساعت 

17 همان روز خواهد بود.
پیش از این مدیر گروه کــودك و نوجوان از پخش 
ادامــه قســمت هاى مجموعه عروســکى «کاله 

قرمزى» در اعیاد ویژه ملى-مذهبى خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، نوروز امسال مجموعه  «کاله 
قرمزى» که براى سال 96 تدارك دیده شده بود، به 
روى آنتن رفت. در همین راســتا گروه تولیدکننده 
براى به روز شدن مجموعه، تغییراتى در آن اعمال 
و آیتم هایى به اثر اضافه کردند که در برخى از آنها 
از عروسکى جدید از جمله موش، گربه و عروسک 

است.«داداش گلم»  استفاده شده 

در آخرین ســرى که از مجموعه «کاله قرمزى» 
بــه روى آنتــن رفــت، زنده یــاد دنیا فنــى زاده، 
عروسک گردانى «کاله قرمزى» را بر عهده داشت و 

در این سرى شیما بخشنده جایگزین او شد.
به طور کلى 22 قسمت از مجموعه «کاله قرمزى» 
به شبکه 2 ســیما تحویل داده شــده است که 12 
قســمت آن در ایام نوروز به روى آنتــن رفت و ده 
قسمت دیگر آن قرار اســت در اعیاد و 
مناسبت هاى شــاد به روى آنتن 

برود. 

هادى بهروز، مدیر فیلمبردارى با اشاره به فعالیت هاى خود در حوزه سینما گفت: در پروژه «ماجرى نیمروز 2» 
به کارگردانى محمدحسین مهدویان همکارى مى کنم و قرار است فیلمبردارى آن را برعهده داشته باشم. وى با 
اشاره به اینکه به زودى مراحل پیش تولید این اثر سینمایى آغاز مى شود، بیان کرد: فکر مى کنم بعد از پایان ماه 

مبارك رمضان پیش تولید «ماجراى نیمروز 2» آغاز شود.
این فیلمبردار سینما توضیح داد: این امکان وجود دارد که با یک پروژه فیلم کوتاه همراهى کنم اما تا پایان کار در 

«ماجراى نیمروز 2» نمى توانم با هیچ پروژه سینمایى دیگرى همکارى داشته باشم.
بهروز درباره روش فیلمبردارى در جدیدترین پروژه محمدحسین مهدویان گفت: در حال حاضر درباره چگونگى 
فیلمبردارى این پروژه به نتیجه نهایى نرسیده ایم اما بى شک از سبک و تجربه کار در «ماجراى نیمروز» استفاده 

خواهیم کرد.
فیلمبردار فیلم سینمایى «ایستاده در غبار» در پایان تأکید کرد: البته فکر مى کنم فیلمبردارى «ماجراى نیمروز 2» 

با توجه به اینکه یک اثر تاریخى است ممکن است با استفاده از نگاتیو سوپر16 انجام شود.

چندى پیش مهران رجبى از احتمال ساخت سرى جدید سریال طنز «سه در چهار» خبر داد. على مسعودى نویسنده 
این سریال در گفتگو با «صبا» در خصوص صحت این خبر گفت:  ایده و طرح اولیه  سرى جدید «سه در چهار» در 

ذهن من وجود دارد، اما نوشتن نهایى آن بستگى به حضور تمام عوامل خصوصاً بازیگران فصل اول دارد.
وى در ادامه افزود: از سرى اول این فیلم چیزى حدود 11 سال مى گذرد و باید دید آیا بازیگران  مثل محمد کاسبى، 

مهران رجبى، مریم سلطانى و... امکان و تمایل حضور در سرى جدید را دارند یا خیر؟
 مسعودى در پایان گفت: در حال حاضر مشغول نگارش چند سریال دیگر هستم ولى اگر شرایط وجود داشته باشد و 

بازیگران مشکلى نداشته باشند نگارش سرى جدید «سه در چهار» را آغاز مى کنم.
گفتنى است؛ سریال «سه در چهار» به کارگردانى مجید صالحى ساخته شد که در آن محمد کاسبى، شهره لرستانى، 
على صادقى، مهران رجبى، نادیا دلدارگلچین، آناهیتا افشار، مریم سلطانى، اشکان اشتیاق و...  در آن ایفاى نقش 
کرده اند. داستان این سریال درباره دو باجناق و خانواده هایشان است که براى تأمین هزینه زندگى، تصمیم مى گیرند 

یک شرکت خدماتى تأسیس کنند. این مسئله آن ها را درگیر ماجراهایى تازه و بامزه مى کند.

فریبا نادرى، بازیگر ســینما و تلویزیون در خصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى طى سال 97 گفت: 
هم اکنون مشغول بازى در سریال «ستایش 3» به کارگردانى سعید سلطانى هستم و به جز آن هنوز کارى را قبول 
نکرده ام. وى درباره روند فیلمبردارى این سریال افزود: خوشبختانه همه چیز به خوبى سپرى شده و گروه سازنده 

«ستایش» شبانه روز مشغول فیلمبردارى و تولید این مجموعه تلویزیونى هستند.
بازیگر سریال تلویزیونى «فاکتور هشت» درباره پیش بینى خود از موفقیت سریال «ستایش3» تأکید کرد: «ستایش» 
سریالى مردمى است و خود مردم از تلویزیون و تولیدکنندگان این اثر خواستند تا فصل سوم آن ساخته شود و با توجه به 
شرایط تولید مطمئنم نه تنها مردم این سریال را دوست خواهند داشت بلکه از دیدن این فصل شگفت زده مى شوند.

وى در همین راستا افزود: من تا به حال در هر کارى بازى کرده ام موفق بوده است. من معتقدم این فصل از سریال 
«ستایش» با توجه به روایت آن بسیار جذاب تر و گیراتر از دو فصل گذشته خواهد بود.

بازیگر سریال «مروارید ســرخ» درباره نقش خود در فصل سوم سریال «ســتایش» ادامه داد: من همچنان ادامه 
شخصیت «پرى سیما» را در این سریال ایفا مى کنم و همچون «ستایش2» همان روند قبلى ادامه دارد. تغییر چندانى 

در شخصیت پرى سیما وجود ندارد و این کاراکتر با همان ثبات به کار خود ادامه مى دهد.
نادرى با اشاره به همزمانى فیلمبردارى «ستایش3» با ماه مبارك رمضان خاطرنشان کرد: با توجه به فشردگى کار، 
فیلمبردارى «ستایش3»  شبانه روزى ادامه دارد و با توجه به اینکه این روزها مصادف با ماه مبارك رمضان شده عوامل 

و بازیگران با زبان روزه به کارشان ادامه مى دهند.

ساخت «ماجراى نیمروز  2» 
بعد از ماه رمضان

آخرین جزئیات ساخت سرى جدید 
سریال «سه در چهار»

با دیدن «ستایش 3» شگفت زده مى شوید

دو هفته پیش 111 سینماگر با انتشار نامه اى 
از حسن روحانى، رئیس جمهور ایران خواستند 
شرایط را براى بازگشت بهروز وثوقى به ایران 
فراهم کند. با انتشار این نامه، برخى رسانه ها 
و شخصیت هاى سیاسى به تندى با بازگشت 
او مخالفت کردند و اتهام هایى به بهروز وثوقى 
وارد دانســتند. اما با وجود ایــن تهدیدها 60 
سینماگر دیگر پاى نامه به رئیس جمهور براى 
بازگشت بهروز وثوقى به ایران را امضا کردند 
تا شمار سینماگرانى که خواستار بازگشت این 

بازیگر به ایران شده اند، به 171 برسد.
در بین این ســینماگرانى که نامه اولیه را امضا 
کردند مى توان به پرویز پرستویى، بهرام رادان، 
مهناز افشار، لیال حاتمى، ســتاره اسکندرى، 
همایون اسعدیان، مهدى پاکدل، تینا پاکروان، 
جعفر پناهى، امیر جعفــرى، تهمینه میالنى، 

باران کوثرى و... اشاره کرد.
در میان 60 ســینماگر دیگر هم که خواهان 
بازگشت وثوقى به ایران شــدند این نام ها به 
چشم مى خورد: فرهاد  آییش، مهران احمدى، 
فرهاد اصالنى، رضا بابک، سارا  بهرامى، حسن 
پورشــیرازى، امین تارخ، هدیه تهرانى، رامبد 
جوان، شهرام حقیقت دوســت، آهو  خردمند، 
علیرضا خمســه، پوران  درخشــنده، شقایق 
دهقان، ریما  رامین فــر، حبیب رضایى، هومن 

سیدى، رضا  عطاران و ...

اولین عکس از گریم متفاوت فاطمه معتمدآریا 
در فیلم ســینمایى «جان دار» به کارگردانى 
حســین امیرى دوماروى و پــدرام پورامیرى 

منتشر شد.
فاطمه معتمدآریا  به عنوان یکى از نقش هاى 
اصلى فیلم ســینمایى «جــان دار» به تهیه 
کنندگى کامران مجیدى و کارگردانى حسین 
امیرى دوماروى و پــدرام پورامیرى، با گریمى 

متفاوت نقش آفرینى خواهد کرد.
فهرست بازیگران و عوامل «جان دار» تکمیل 
شده و این پروژه در روزهاى پایانى پیش تولید 
به ســر مى برد و در هفته جارى در تهران کلید 

خواهد خورد.
فاطمه معتمدآریا، حامد بهــداد، باران کوثرى، 
جواد عزتى، مســعود کرامتى، على شادمان، 
گیتى قاسمى، محمدعلى محمدى، امیراحمد 
قزوینى، بازیگران «جان دار» هستند که قرار 
اســت براى حضور در سى و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر آماده شود.
کامران مجیدى پس از «الك قرمز» و «زرد» 
براى سومین بار تهیه کنندگى یک فیلم اول را 

بر عهده گرفته است.

برنامه صبحگاهى «حاال خورشید» که از اردیبهشت 
ســال 95 هر روز صبح از شبکه 3 ســیما روى آنتن 
مى رفت، براى شــروع فصل جدید خــود در انتظار 

تصمیم نهایى شبکه است.
چندى پیش خبرى مبنى بر شروع فصل جدید برنامه  
«حاال خورشید» از عید فطر در برخى از رسانه ها منتشر 
شــد که پیگیرى ها حاکى از آن است که زمان دقیق 
پخش فصل جدید این برنامه هنوز مشخص نیست و 
شروع این برنامه در انتظار تصمیم نهایى شبکه است 
و بعید به نظر مى رسد این برنامه عید فطر پخش شود.

همچنین بعد از انتشــار اخبارى مبنى بر نبود حضور 
و اجراى رضا رشــید پور در این برنامه، باید گفت این 
مجرى به کار خود در برنامه «حاال خورشــید»  ادامه 

خواهد داد.

افزایش تعداد 
سینماگراِن خواهان 
بازگشت بهروز وثوقى

بازى فاطمه معتمدآریا 
در کنار حامد بهداد و  

باران کوثرى

«حاال خورشید» 
چه زمانى 

پخش مى شود؟

تلویزیون عید فطر «کاله قرمزى» دارد

آنتن برود. بازپخش این مجموعه نیز در همان روز 
7ساعت 17 پخش مىشــود. قسمت دیگر مجموعه

6«کاله قرمزى» نیز روز شنبه 26 خرداد ماه ساعت 
12 به روى آنتن خواهد رفت و بازپخش آن ساعت 

17 همان روز خواهد بود.
پیش از این مدیر گروه کــودك و نوجوان از پخش 
ادامــه قســمت هاى مجموعه عروســکى «کاله 

ویژه ملى-مذهبى خبر داده بود. قرمزى» در اعیاد
بر اساس این گزارش، نوروز امسال مجموعه  «کاله 
6قرمزى» که براى سال 96 تدارك دیده شده بود، به 
روى آنتن رفت. در همین راســتا گروه تولیدکننده 
در آن اعمال به روز شدن مجموعه، تغییراتى براى

آیتم هایى به اثر اضافه کردند که در برخى از آنها  و
از عروسکى جدید از جمله موش، گربه و عروسک

ست.«داداش گلم»  استفاده شده 

2به طور کلى 22 قسمت از مجموعه «کاله قرمزى» 
2 ســیما تحویل داده شــده است که 12 2به شبکه 2

قســمت آن در ایام نوروز به روى آنتــن رفت و ده 
قسمت دیگر آن قرار اســت در اعیاد و 
مناسبت هاى شــاد به روى آنتن 

برود. 
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رســول خطیبى اعالم کرد اگر مهدى کیانى راغب باشد مى تواند فایل 
صوتى صحبت هایش با او را منتشر کند.

رسول خطیبى درباره اختالفات میان مهدى کیانى و باشگاه تراکتورسازى 
عنوان کرد: در اینکه کیانى براى تراکتور زحمت کشــیده شکى نیست 
و خود بنده نیز دوســت دارم کیانى در تراکتــور بماند.آقاى زنوزى به 
مهاجرى گفته بود بخاطر بزرگ تیم و کاپیتان تیــم اولین نفر با مهدى 
کیانى صحبت کنیــد و طى صحبت هایــى که بین آقــاى مهاجرى و 
کیانى انجام شــده بود، مقرر شــد تا کیانى قرارداد خود را تمدید کند 
ولى بعداً شــیطنت هایى صورت گرفت که باعث این ســوءتفاهمات

 شد.
سرمربى سابق تراکتورسازى خاطرنشان کرد: من از طرف آقاى زنوزى به 
مهدى کیانى زنگ زدم و به مهدى گفتم که براى تمدید بیاید چون همگى 
دوست داشــتیم و داریم که مهدى در تراکتور بماند و کیانى در صحبت 
هایش گفت که دوســت دارم بمانم ولى تا تسویه حساب صورت نگیرد 

من تمدید نمى کنم.

وى ادامه داد: بنــده بخاطر اینکه کیانــى در تراکتور بماند عرض 
کردم که قرارداد خود را تمدید کند و بعــد از تمدید با آقاى زنوزى 

و الیاســى صحبت کنیم تــا مطالباتت را پرداخت کننــد که کیانى 
قبول نکرد و فــرداى آن روز در مصاحبه اى گفت که رســول خطیبى 

گفته اســت که بیا اول از آقاى زنوزى عذرخواهى کــن بعد قراردادت 
را ببند که چنین چیزى نبــوده و صحبتى از عذرخواهى مطرح نشــده 

است.
بازیکن اسبق تراکتورســازى گفت: البته اگر خود کیانى بخواهد و مصر 
باشد فایل صوتى صحبت ها موجود اســت که نه آقاى زنوزى نه بنده از 
او نخواستیم که عذرخواهى کند و اگر فایل صوتى صحبت ها را در اختیار 
مردم بگذاریم آن موقع قضیه متفاوت تَر از قبل خواهد شــد و مردم و 
هواداران متوجه مى شــوند که آقایان هر روز چند  حرف متفاوت مى زنند 
و خواهند دید که برایشــان پول از هوادار مهمتر است و نیز اگر بین من 

و کیانى صحبت بازیکن ساالرى مطرح شده 
براى کل تیم بود نه صرفاً بــراى کیانى. نظر 
کلى آقاى زنوزى این بود که ساالر در مجموعه 

باشگاه و تیم دیگر وجود ندارد و نخواهد بود.
خطیبى افزود: باز هــم مى گویم چند نفرى که 
منافعشان به خطر افتاده شــیطنت مى کنند 
این را هم بگویم که آقاى الیاسى جریمه 
کیانى را که از مدیریت قبل داشته 
بخشــیده اســت. االن هم 
آقاى زنوزى و بنده و آقاى 
مهاجرى دوست داریم 
کیانى در تراکتور بماند 
ولى خــود او باید در 
این خصوص تصمیم 

بگیرد.

یبى اعالم کرد اگر مهدى کیانى راغب باشد مى تواند فایل
ت هایش با او را منتشر کند.

 درباره اختالفات میان مهدى کیانى و باشگاه تراکتورسازى
ر اینکه کیانى براى تراکتور زحمت کشــیده شکى نیست
ز دوســت دارم کیانى در تراکتــور بماند.آقاى زنوزى به
با مهدى نفر تیــم اولین کاپیتان ه بود بخاطر بزرگ تیم و
ت کنیــد و طى صحبت هایــى که بین آقــاى مهاجرى و
مقرر شــد تا کیانى قرارداد خود را تمدید کند شــده بود،
ـیطنت هایى صورت گرفت که باعث این ســوءتفاهمات

ق تراکتورسازى خاطرنشان کرد: من از طرف آقاى زنوزى به
زنگ زدم و به مهدى گفتم که براى تمدید بیاید چون همگى
ـتیم و داریم که مهدى در تراکتور بماند و کیانى در صحبت
که دوســت دارم بمانم ولى تا تسویه حساب صورت نگیرد

ىکنم.

وى ادامه داد: بنــده بخاطر اینکه کیانــى در تراکتور بماند عرض 
کردم که قرارداد خود را تمدید کند و بعــد از تمدید با آقاى زنوزى 

و الیاســى صحبت کنیم تــا مطالباتت را پرداخت کننــد که کیانى 
فــرداىآن روز در مصاحبه اىگفت که رســول خطیبى قبول نکرد و

گفته اســت که بیا اول از آقاى زنوزى عذرخواهى کــن بعد قراردادت 
از عذرخواهىمطرح نشــده  و صحبتى نبــوده را ببند که چنین چیزى

است.
بازیکن اسبق تراکتورســازى گفت: البته اگر خود کیانى بخواهد و مصر 
باشد فایل صوتى صحبت ها موجود اســت که نه آقاى زنوزى نه بنده از 
او نخواستیم که عذرخواهى کند و اگر فایل صوتى صحبت ها را در اختیار 
مردم بگذاریم آن موقع قضیه متفاوت تَر از قبل خواهد شــد و مردم و 
هواداران متوجه مى شــوند که آقایان هر روز چند  حرف متفاوت مى زنند 
و خواهند دید که برایشــان پول از هوادار مهمتر است و نیز اگر بین من

و کیانى صحبت بازیکن ساالرى مطرح شده 
براى کل تیم بود نه صرفاً بــراى کیانى. نظر 
کلى آقاى زنوزى این بود که ساالر در مجموعه 

باشگاه و تیم دیگر وجود ندارد و نخواهد بود.
خطیبى افزود: باز هــم مى گویم چند نفرى که 
منافعشان به خطر افتاده شــیطنت مى کنند 
این را هم بگویم که آقاى الیاسى جریمه 
کیانى را که از مدیریت قبل داشته 
بخشــیده اســت. االن هم 
آقاى زنوزى و بنده و آقاى 
مهاجرى دوست داریم 
کیانى در تراکتور بماند 
ولى خــود او باید در 
این خصوص تصمیم 

بگیرد.

دروازه بان تیم فوتبال امید گفت: «زالتکو کرانچار» مربى بزرگ 
و خوبى است با حضور او مى توانیم نتایج قابل قبولى بگیریم.

شهاب عادلى در حاشیه تمرین تیم امید گفت: خدا را شکر همه 
بازیکنان وضعیت خوبى دارند ما هــم در کنار «تونچى» مربى 

دروازه بانان خارجى تمرینات سنگینى را برگزار مى کنیم. 
وى درمورد اینکه تونچى خیلى خوب فارسى صبحت مى کند 

و ارتباط نزدیکــى با بازیکنان دارد عنــوان کرد: او هفت 
سالى اســت که در ایران حضور دارد و به خوبى فارسى 
حرف مى زند. در حال حاضر با تمریناتى که در نظر گرفته 

مى خواهد شرایط بدنى ما را بهبود ببخشد.
گلر تیم امید درمورد حضور زالتکو کرانچار خاطرنشــان 

کرد: کرانچار مربى بزرگى است و تیم قوى را آماده حضور در 
بازى هاى آسیایى مى کند. با حضور او مى توانیم شرایط خوبى 

داشته باشیم و نتیجه خوبى بگیریم. 
عادلى در ارتباط با جدایى ازنفت تهران 

و حضور در سپاهان عنوان کرد: 
یک ماه قبــل از اتمام فصل 

مصدوم شدم اما هیچکدام 
از مســئوالن نفت پیگیر 
وضعیت من نبودند. من 
هم بــراى فصل یک 
طرفــه اقــدام کردم 
و پــس از جدایى به 

سپاهان پیوستم. 
وى درمورد وضعیت 
ســپاهان گفت: با 
چند تیــم مذاکره 
کردم و ســپاهان 
نتخابى  بهتریــن ا
بود که مى توانستم 
داشــته باشــم. در 
این تیم «تابارس» 

مربى پرتغالى فعالیت 
مى کند و کارکردن زیر 
نظر او یک پوئن مثبت 

براى من است. 

 تراکتورســازى به مالک خصوصى واگذار شده 
و دیگــر یک تیم نظامى محســوب نمى شــود 
و به همین دلیــل برخى گمانه زنــى کردند که 
بازیکنان ســربازى که در تراکتورسازى حضور 
داشته اند فصل آینده مى توانند به تیم هاى دیگر 
لیگ برتر یا تیم هاى نظامى در لیگ دســته اول 
بروند اما هیچکدام از این گمانه زنى ها درســت 
نبــود و تربیت بدنــى نیروهاى مســلح تصمیم 
گرفــت کــه بازیکنان ســرباز تراکتورســازى 
تا پایــان دوره خدمت مقدس ســربازى در این 
تیم حضور داشته باشــند و براى تراکتورسازى 
بازى کنند. مهرعلى باران چشــمه رئیس تربیت 
بدنى نیروهاى مســلح این خبــر را تأیید کرده

 است.

در شرایطى که طى ســال هاى گذشته باشگاه 
االهلى به عنوان یکى از مشتریان پرو پا قرص 
ســتاره هاى ایرانى همــواره در ترکیب خود از 
این بازیکنان بهره برده اســت این بار روزنامه 
«العرب» مدعى شد ســران این باشگاه با یک 
ملى پوش سرشــناس ایرانى که در فهرســت 
نهایى این تیم در جام جهانى حضور دارد، قرارداد 

بسته اند.
به نوشــته این روزنامه باشــگاه االهلى براى 
پرکردن چهار ســهمیه خارجى خود براى فصل 
آتى لیگ ســتارگان قطر این بار عالوه بر جذب 
سه بازیکن آفریقایى با یک ملى پوش ایرانى هم 
به توافق نهایى رسیده اســت تا بعد از اتمام جام 
جهانى این بازیکن با حضــور در دوحه و انجام 
تست هاى پزشــکى قرارداد یکســاله اى با این 
باشگاه سرشناس دوحه به امضا برساند. االهلى 
فصل گذشــته در لیگ 12 تیمى ستارگان قطر 
نهم شد و براى بازگشــت به جمع مدعیان این 
مسابقات در فصل آینده، قصد دارد خود را تقویت 

کند.
روزنامه «العــرب» اطالعات بیشــترى راجع 
به شــکار ایرانى االهلى منتشــر نکــرد اما با 
آدرس هایى که داد هیچ بعید نیست این بازیکنى 
یکى از میــان نفراتى همچون اشــکان دژآگه، 
وحید امیرى و امید ابراهیمى باشد چون هر سه 

بازیکن شرایط کوچ به فوتبال قطر را دارند.

  ستاره ایران 
در االهلى قطر؟!

نفس راحت سربازها
دروازه بان تیم فوتبال امید:دروازه بان تیم فوتبال امید:

با کرانچار موفق خواهیم شدبا کرانچار موفق خواهیم شد
نصف جهان  صفحه رسمى  اینستاگرام باشگاه ذوب آهن 
دو روز پیش در مطلبى احساسى از خداحافظى مهدى 
رجب زاده از دنیاى فوتبال به عنــوان بازیکن خبر داد 
و از زحمات او قدردانى کرد. این صفحه در ادامه تأکید 
کرده بود که وى به عنوان مربى در کادر فنى ذوب آهن 
حضور خواهد داشت. معاون باشگاه ذوب آهن هم در 
تقدیر از رجب زاده گفتگو کرد اما به ناگهان مدیرعامل 
این باشگاه این موضوع را تکذیب کرد تا ناهماهنگى در 

چنین موضوع مهمى خیلى به چشم بیاید.
 موضوع از اینجا شــروع شــد که با توجه بــه  اخبار 
رسانه هاى مجازى رسمى باشگاه ذوب آهن خبر آمد که 
مهدى رجب زاده پس از سال ها حضور در فوتبال کشور 

در نهایت کفش هاى خود را آویخت، اما همچنان 
در باشــگاه ذوب آهن به عنوان مربى به کار خود 

ادامه مى دهد.
 تحلیل روى این خبر  زیاد بود و موج احساســات 

هوادارى براى این بازیکن به راه افتاد.
بسیارى از رسانه ها در تجلیل از او نوشتند که این 

هافبک خستگى ناپذیر در لیگ برتر دو بار با ذوب 
آهن به عنوان نایب قهرمانى دست یافت و دو مرتبه 
هم قهرمانى در جام حذفى و یک سوپرجام را تجربه 
کرد. این چهره همچنین یــک مقام نایب قهرمانى 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 2010 را نیز در کارنامه 
خود مى بیند و یکى از چهره هــاى ماندگار فوتبال 

اصفهان خواهد ماند.
 اینستاگرام رسمى باشگاه ذوب آهن هم  با انتشار متنى 
کامًال این موضوع را تأیید کرد تا به استناد این متن همه 
مطمئن شوند که رجب زاده دیگر قطعًا خداحافظى 

کرده است. 
 متن احساسى باشگاه ذوب آهن بدینگونه بود:

«در میان شــکوه همه روزهاى درخشان اخیر، 
شاید هیچ چیز به اندازه خداحافظى با دو دهه 

پرافتخار حضورت در عرصه فوتبال ملى 
و باشگاهى کشور غمناك نیست.
مهــدى رجــب زاده عزیز بى 

تردیــد همگان تــو را به 
عنوان یــک الگوى 

و  اخالقــى 
فنــى بزرگ 
در فوتبــال 
کشور خواهند 
شــناخت و هر 
ســختى  چنــد 

خداحافظــى بــا 
فوتبال شــیک و 

متفــاوت تو و 

البته پاس هاى امضا دارت ساده نیست ولیکن امیدوارى 
به پیوستنت به جرگه مربیان کشور براى ما التیام بخش 

است.
ذوب آهن بزرگ و با ریشه براى همیشه تو را به عنوان 
یک اسطوره خواهد شــناخت و امیدوار است در سایه 
متانت همیشگى ات همچنان یکى از ارکان موفقیت 
ســبزهاى اصفهان باشــى... خداحافظ مهدى رجب 

زاده عزیز.»
 بالفاصلــه پس از این متن، خبرى منتشــر شــد که 
باشگاه ذوب آهن در صدد است تا برنامه ویژه اى براى 

خداحافظى رجب زاده در نظر بگیرد.
برخى از خبرگزارى ها و سایت ها نوشتند 
که معموًال در ایران وقتى فوتبالیستى 
خداحافظى مى کند، برنامه ریزى 
مناســبى براى تقدیــر از او 
صورت نمى گیــرد. به عنوان 

ل  مثــا
نزدیــک به 
دو ســال از 
حافظــى  خدا
محرم نویدکیا 
اســطوره باشــگاه 
سپاهان سپرى شده 
ولى همه وعده هاى 
مدیران این باشــگاه 
براى برگــزارى یک 
بــازى خداحافظــى 
براى بازیکنى که تمام 

افتخارات سپاهان با حضور او به عنوان مهره کلیدى رقم 
خورده، در حد حرف باقى مانده است و در تیم هاى دیگر 

نیز وضعیت بهترى از این وجود ندارد.
با این حال مدیران باشــگاه ذوب آهن به دنبال سنت 
شکنى هستند و قصد دارند برنامه ویژه اى براى رجب 

زاده کاپیتان کهنه کار خود در نظر بگیرند. 
 خبرگزارى هاى تســنیم و ایمنا در این بین به ســراغ  
احمدرضا فقیهى، معاون فنى باشگاه ذوب آهن رفتند 
تا دیدگاه وى را در این باره جویا شــوند. وى در پاسخ 
به این سئوال که آیا باشــگاه ذوب آهن قصد برگزارى 
بازى خداحافظى براى رجــب زاده دارد یا خیر؟ گفت: 
بخش ورزش قهرمانى باشگاه ذوب آهن در حال انجام 
برنامه ریزى هایى در این خصوص اســت که تا قبل از 
نهایى شــدن نمى توانیم در مورد جزئیات آن صحبت 
کنیم. رجب زاده اسطوره باشگاه ذوب آهن است، براى 
باشــگاه و به خصوص تیم فوتبال ذوب آهن زحمات 
زیادى کشیده و ما قدردان او هم هستیم. وى سال هاى 
متمادى در باشگاه ذوب آهن حضور داشته و روزهاى 
خوب و بدى را با هم تجربه کردیم، ضمن اینکه با حضور 
رجب زاده در تیم فوتبال ذوب آهن باشگاه را به درجات 

بسیار باالیى رسانده ایم.
 وى اضافه کرد: رجب زاده فردى ارزشــى است، تمام 
ایران او را مى شناسند و باید به نحوى از او قدردانى شود 
که در صالحدید شخصیت او باشــد. در حال برنامه 
ریزى خوب و مدونى هستیم تا ورود وى به حوزه 
مربیگرى بابى باشد که باشگاه هاى دیگر هم این 

کار را انجام دهند.
اما به ناگهان و پس از این موضعگیرى ها 
از سوى رسانه رســمى و همچنین معاون 
باشگاه ذوب آهن، سعید آذرى به میدان آمد 

و موضوع را از بیخ و بن تکذیب کرد!
 ســعید آذرى با چند خبرگزارى مصاحبه کــرد و  در 
خصوص سوء تفاهم ایجاد شده در خصوص اعالم نام 
مهدى رجب زاده به عنوان مربى تیم فوتبال ذوب آهن 
به سامانه اطالع رسانى این باشگاه گفت: حضور رجب 
زاده در کادرفنى تیم به منزله خداحافظى او از مستطیل 
سبز نیست و احتمال حضور وى به عنوان مربى-بازیکن 

خواهد بود!
 وى گفت: امید نمازى در ارتباط با بازى کردن رجب زاده 

تصمیم نهایى را مى گیرد. 
به گزارش نصف جهان، بهتر بــود در موضوعى با این 
درجه از اهمیت، رسانه ها و مدیران باشگاه ذوب آهن 
قدرى با هم هماهنگ بودند تا  سوء تفاهمى اینچنینى 
پیش نیاید و در صــورت  تصمیم قطعــى رجب زاده 
براى خداحافظى از دنیاى فوتبــال به عنوان بازیکن، 

موضعگیرى و بیانیه هماهنگ شده اى منتشر شود.

ناهماهنگى مدیران و رسانه هاى رسمى باشگاه ذوب آهن

عجب از خداحافظى رجب!

گربه اى که رأى به عربستان داد!
گربه پیشگوى روسى در پیش بینى جالب توجه از برترى سعودى ها برابر روسیه در افتتاحیه جام جهانى 2018 خبر داد.

 «آشیل» گربه پیشگو درجام جهانى 2018 انتظار دارد عربستان برنده جدال افتتاحیه مقابل روسیه باشد. این گربه معروف روسى که در سن 
پطرزبورگ زندگى مى کند قرار است به عنوان گربه پیشگو، رقابت هاى جام بیست و یکم را پیش بینى کند که در اولین پیش بینى جنجالى 

از شکست روسیه در جدال با حریف آسیایى خبر داد.
گربه پیشگو که در موزه آرمیتیک سن پطرزبورگ زندگى مى کند و توسط بانوى روســى به نام «آنیان» پرورش یافته است بیشتر شهرت 
خود را در جام جهانى 2010 آفریقاى جنوبى به دست آورد، جایى که پیش بینى او در قهرمانى اسپانیا درست از آب در آمد. این گربه معروف 
اخیراً در جام کنفدراسیون ها نیز پیش بینى هاى غافلگیرکننده اى داشت از همین رو پیش بینى شکست روسیه در دیدار افتتاحیه از جانب 

او موجى از نگرانى در این کشور به راه انداخته است.
آشیل گربه اى ناشنواســت از همین رو صاحب و پرورش دهنده او نمى تواند در پیش بینى هایى که این گربه انجام مى دهد دخالتى داشته 
باشد. نحوه پیش بینى این گربه نیز انتخاب غذا از میان دو کاسه مقابل پرچم کشورهاست که این بار او براى بازى افتتاحیه از ظرف غذایى 

بهره برد که مقابل پرچم عربستان قرار گرفته بود تا همه از شکست روسیه در دیدار افتتاحیه صحبت کنند.

 «مامه بابا تیام» سنگالى علیرغم عملکرد فوق 
العاده اش در استقالل جایى در فهرست تیم 
ملى کشــورش براى جام جهانى نداشت. 
موضوعى که گویا تیام از مدتها قبل در جریان 
آن بوده و با انتخاب استقالل، قید حضور در 
تیم ملى کشورش را زده است. خبرآنالین 
درباره این موضوع نوشــته:«اینطور که 
سرمربى تیم سنگال به او گفته بوده اگر به 

فوتبال ایران برود شانسش براى دعوت به 
تیم ملى کم مى شود. تیام اما تصمیم گرفت 
در فوتبال آســیا و لیگ قهرمانان خودش را 

نشان دهد و به نظر هم راضى است.»

چرا تیام دعوت نشد؟  

و خوبى است با حضور او مى توانیم نتایجج قابل قبولى بگیریم.
شهاب عادلى در حاشیه تمرین تیم امید گفت: خدا را شکر همه 
بازیکنان وضعیت خوبى دارند ما هــم در کنار «تونچى» مربى 

دروازه بانان خارجى تمرینات سنگینى را برگزار مى کنیم. 
وى درمورد اینکه تونچى خیلى خوب فارسىصبحت مى کند 

و ارتباط نزدیکــى با بازیکنان دارد عنــوان کرد: او هفت 
سالى اســت که در ایران حضور دارد و به خوبى فارسى 
حرف مى زند. در حال حاضر با تمریناتى که در نظر گرفته 

مى خواهد شرایط بدنى ما را بهبود ببخشد.
گلر تیم امید درمورد حضور زالتکو کرانچار خاطرنشــان 

کرد: کرانچار مربى بزرگى است و تیم قوى را آماده حضور در 
بازى هاى آسیایى مى کند. با حضور او مى توانیم شرایط خوبى 

داشته باشیم و نتیجه خوبى بگیریم. 
نننننننران عادلى در ارتباط با جدایى ازنفت ته

و حضور در سپاهان عنوان کرد:
فصل یک ماه قبــل از اتمام
مصدوم شدم اما هیچکدام 
از مســئوالن نفت پیگیر 
وضعیت من نبودند. من 
هم بــراى فصل یک 
طرفــه اقــدام کردم 
و پــس از جدایى به 

سپاهان پیوستم. 
وى درمورد وضعیت 
ســپاهان گفت: با 
چند تیــم مذاکره 
کردم و ســپاهان 
نتخابى  بهتریــن ا
بود که مى توانستم 
داشــته باشــم. در 
این تیم «تابارس» 

مربى پرتغالى فعالیت 
زیر کارکردن مى کند و

نظر او یک پوئن مثبت 
براىمن است. 

نصف جهان  صفحه رسمى  اینستاگرام باشگاه ذوب آهن
دو روز پیش در مطلبى احساسى از خداحافظى مهدى
رجب زاده از دنیاى فوتبال به عنــوان بازیکن خبر داد
و از زحمات او قدردانى کرد. این صفحه در ادامه تأکید
بودکه وى به عنوان مربىدر کادر فنىذوبآهن کرده
حضور خواهد داشت. معاون باشگاه ذوب آهن هم در
تقدیر از رجب زاده گفتگو کرد اما به ناگهان مدیرعامل
ضوع را تکذیب کرد تا ناهماهنگى دراین باشگاه این موضوع را تکذیب کرد تا ناهماهنگى در

مى خیلى به چشم بیاید.چنین موضوع مهم
شــروع شــد که با توجه بــه  اخبار موضوع از اینجا ش
ى رسمى باشگاه ذوب آهن خبر آمد کهرسانه هاى مجازى
پس از سال ها حضور در فوتبال کشورمهدى رجب زاده پ
هاى خود را آویخت، اما همچنان در نهایت کفش ه
 آهن به عنوان مربى به کار خود در باشــگاه ذوب

ادامه مىدهد.
خبر  زیاد بود و موج احساســات  تحلیل روى این خ
ن بازیکن به راه افتاد.هوادارى براى این
 ها در تجلیل از او نوشتند که این بسیارى از رسانه
ذوبهافبک خستگى ى ناپذیر در لیگ برتر دو بار با

ب قهرمانى دست یافت و دو مرتبه آهن به عنوان نایب
ام حذفى و یک سوپرجام را تجربه هم قهرمانى در جا
مچنین یــک مقام نایب قهرمانى کرد. این چهره هم

2010 را نیز در کارنامه  ساللیگ قهرمانانآس سیا در
ى از چهره هــاى ماندگار فوتبال خود مى بیند و یکى
ند.اصفهان خواهد مان
ى باشگاه ذوب آهن هم  با انتشار متنى اینستاگرام رسمى
ع را تأیید کرد تا به استناد این متن همهکامًال این موضوع
که رجب زاده دیگر قطعًا خداحافظىمطمئن شوند ک

کرده است. 
ى باشگاه ذوب آهن بدینگونه بود: متن احساسى
میان شـ شــکوه همه روزهاى درخشان اخیر، «در
 چیز به اندازه خداحافظى با دو دهه شاید هیچچ
 حضورت درعرصه فوتبالملىپرافتخارح
هى کشور غمناك نیست.و باشگاه
ى رجــب زاده عزیز بى مهــدى
ــد همگان تــو را به تردیـ
وان یــک الگوى عنو

و  اخالقــى 
فنــى بزرگ 
ال ت ف در فوتبــال د

کشور خواهند 
شــناخت و هر ش
ســختىچن نــد 
ظــى بــا خداحافظ

ک و فوتبال شــیک
و و متفــاوت تو

م

ى علیرغم عملکردفوق
جایى در فهرست تیم 
جام جهانى نداشت. 
دتها قبل در جریان 
الل، قید حضور در 
ه است. خبرآنالین 
شــته:«اینطور که 
ه او گفته بوده اگر به 

سش براى دعوت به 
تیام اما تصمیم گرفت 
گ قهرمانان خودش را 

م راضى است.»

 دعوت نشد؟  

  کار به فایل صوتى کشید!
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بازیکن فصل گذشته نفت تهران با امضاى قراردادى به 
ذوب آهن پیوست.

فعالیت ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت همچنان ادامه 
دارد و ذوبى ها  با حبیب زاده قرارداد امضا کردند تا این 

نمازى اضافه شود.بازیکن نیز به جمع شــاگردان 
رضا حبیب زاده بازیکن 

فصل گذشــته نفت 
تهران کــه با این 
تیم به لیگ یک 
ســقوط کــرد، 
سهمیه زیر 23 
سال محسوب 
مــى شــود 

کــه بعد از 
مذاکــره با 

ذوب  مدیران 
آهن، بــا این تیم 

قرارداد امضا کرد.
حبیب زاده قراردادى 

سه ساله با ذوب آهن دارد تا 
به این ترتیب ذوبى ها بعد از 

انتخاب نمازى و جدایى قلعه 
نویى، یکى از پرکارترین 
تیم هاى حاضر در لیگ 

برتر باشند.

حبیب زاده  
شاگرد نمازى شد

نمازى اضافه شود.بازیکن نیز به جمع شــاگردان 
رضا حبیب زاده بازیکن 

فصل گذشــته نفت 
تهران کــه با این 
تیم به لیگ یک 
ســقوط کــرد، 
3سهمیه زیر 23
سال محسوب
مــى شــود 

کــه بعد از 
مذاکــره با 

ذوب  مدیران 
آهن، بــا این تیم 

قرارداد امضا کرد.
حبیب زاده قراردادى 

آهن دارد تا  سه ساله با ذوب
به این ترتیب ذوبى ها بعد از 

انتخاب نمازى و جدایى قلعه 
نویى، یکى از پرکارترین 
هاى حاضر در لیگ  تیم

برتر باشند.

دایى پیشنهاد 
پرسپولیس را رد کرد

ترس از 
رونالدو هرگز!

جنگ جناح چپ در 
اردوگاه سبز  

سرمربى سایپا پیشنهاد باشگاه پرسپولیس مبنى 
بر معاوضه ملى پوش تیمش با گرانترین بازیکن 

سرخپوشان را نپذیرفت.
 باشگاه پرســپولیس براى جذب مهدى ترابى 
دو راهکار را مدنظر داشــت که تا االن در هر دو 
زمینه ناکام مانده اســت. اول اینکه این باشگاه 
با درخواست از ستاد کل نیرو هاى مسلح در نظر 
داشت حداقل اجازه جذب یک بازیکن سرباز را 
داشته باشــد تا از این طریق بتواند ترابى را به 
خدمت بگیرد که این امر منتفى شد، چرا که ستاد 
کل نیروهاى مسلح به ســرخابى ها اجازه جذب 

بازیکن سرباز را نداد.
راهکار دیگــرى کــه برانکــو ایوانکوویچ به 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس ارائه کرد، پیشنهاد 
معاوضه گادوین منشا که بیشــترین دستمزد 
را در پرســپولیس مى گیرد با مهدى ترابى بود، 
درخواستى که از سوى على دایى رد شد. باشگاه 
سایپا و ســرمربى این تیم تحت هیچ شرایطى 
حاضر به از دست دادن ستاره ملى پوش تیم خود 
نیستند و قصد دارند در نیم فصل این بازیکن را به 

اروپا ترانسفر کنند.
با توجه به اینکه برانکو روى جذب ترابى حساب 
کرده است باید دید مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
ایــن بار چــه پیشــنهادى را به ســایپایى ها

 مى دهند. 

رامین رضاییان این روزها خود را براى حضور موفق 
برابر ستاره هاى جهان آماده مى کند و امید زیادى به 

درخشش برابر پرتغال و اسپانیا دارد
  تمرینات تیم ملى ایران در کمپ لوکوموتیو مســکو 
برگزار شــد و بازیکنان آخرین تمرینــات تاکتیکى 
خود را براى بــازى اول خود با مراکــش ملى مرور 

کردند.
رامین رضاییان یکى از بازیکنانى اســت که شانس 
زیادى براى حضور در ترکیب ایران دارد و به احتمال 
فراوان توسط کارلوس کى روش در سمت راست دفاع 

ایران مورد استفاده قرار مى گیرد.
 رضاییان در مصاحبه اخیر خود با اصحاب رســانه از 
روحیه باالى خود خبر داد و اعالم کرد هیچ ترســى 
از رونالــدو و دیگــر بازیکنان بزرگ جهــان ندارد و 
همراه با دیگر بازیکنان ایرانى به دنبال تاریخ ســازى 

است.
رامین رضاییان در مسابقات مقدماتى جام جهانى یکى 
از یاران اصلى کى روش بــود و در اکثر بردهاى ایران 
تاثیر به ســزایى داشت. حال ســرمربى پرتغالى تیم 
ملى، امید دارد با تکیه به بازیکنانى هم چون رضاییان 
روحیه جنگندگى و میل به بــرد بازیکنان را باال ببرد 
تا به این وســیله بتواند شگفتى ســازى کند و ایران 
را براى اولیــن بار به دور دوم مســابقات جام جهانى 

برساند.

با اضافه شدن مسعود ابراهیم زاده به ذوب آهن این تیم در 
فصل آینده رقابت جالبى در این پست خواهد داشت. 

ذوب آهن اصفهان در نقل و انتقاالت زمســتانى مسعود 
ابراهیم زاده را از نفت آبادان جذب کرد تا اکنون با حضور این 
بازیکن در کنار مهران درخشان مهر و محمد ستارى، جنگ 

جناح چپ براى حضور در ترکیب اصلى داغ شود.
امیر قلعه نویى در فصل گذشته بیشتر از محمد ستارى در 
این پست سود مى برد و مدافع جوان ذوبى ها با 25 حضور و 
ثبت 5 پاس گل عملکرد قابل قبولى از خود به جا گذاشت. 
با این حال با احتمال جدایى درخشان مهر، بازیکن تیم امید 
ذوبى ها از این تیم، مسووالن باشگاه به سراغ ابراهیم زاده 
از صنعت نفت رفتند تا باالنس الزم را براى رقابت در این 

پست را حفظ کنند.
ستارى که سابقه حضور در راه آهن، ملوان و در نهایت ذوب 
آهن را در لیگ برتر در کارنامه دارد، به دنبال حفظ جایگاه 
خود در سمت چپ دفاعى است. او که در فصل گذشته با 5 
پاس گل یکى از مهره هاى کارآمد ترکیب امیر قلعه نویى 
محسوب مى شد و اکنون با حضور امید نمازى امیدوار به 
درخشش در این پست است و با حضور رقیب سرسختى 
مثل ابراهیم زاده باید دید این جنگ در نهایت به سود کدام 

بازیکن خواهد بود.

 نصف جهان یکى از ســایت هاى ورزشى براى 
چندمین بار و مانند خیلى از رســانه هایى که از 
ناکامى سه سال قبل سپاهان خوشحالند تأکید 
کرده که این سه سال ناکامى نتیجه آه و نفرین 
فرکى علیه زردهاى اصفهان بوده اســت. این 
مطلب را بخوانید که بتوانیم در ادامه  بر روى آن 

تحلیل کوتاهى داشته باشیم:
«سپاهان اصفهان در چند ســال اخیر روزهاى 
خوبى را سپرى نکرده است. از روزى که حسین 
فرکى این تیم را با کســب قهرمانى و با ناراحتى 
از جدایى اش ترك کرد، سپاهان دیگر روز خوش 
به خود ندیده است. شاید فرکى در همان روزها 
زردپوشان اصفهانى را نفرین کرد! که این تیم با 
وجود صرف هزینه هاى زیاد و جذب بازیکنان و 
مربیان مطرح طى چند سال اخیر نه تنها نتوانسته 
نتایج قابل قبولى را کســب کنــد بلکه فصل به 
فصل نتایــج بدترى هم گرفته اســت. تا جایى 
که این تیم متمول در پایان لیگ هفدهم فاصله 

زیادى تا سقوط نداشــت. به طور حتم نتایج این 
تیم طى ســال هاى اخیر به خوبى نشان دهنده 
اوضاع نابسامان آنهاست. سپاهانى ها هر چقدر 
که طى این دو سه ســال براى برون رفت از این 
شرایط تالش کردند و دست و پا زدند، بیشتر به 
ناکامى نزدیک شدند. در این مسیر البته این تیم 
قربانى هاى زیادى هم داشــته است، از کرانچار 
باتجربه گرفته تا ویسى که توانسته بود با تیمى 
مثل استقالل خوزســتان به قهرمانى لیگ برتر 

برسد.
ســپاهانى ها حتى به مربى خارجى که با ســر و 
صداى زیادى به این تیم پیوست هم رحم نکردند. 
ایگور اســتیماچ گزینه جدى استقاللى ها در آن 
فصل بود اما پول نقد ســپاهانى ها او را به سمت 
اصفهان سوق داد!(این موضوع در حالى در این 
ســایت بدینگونه آمده که اســتقالل در نهایت 
با پرویز مظلومى قرارداد بســت و اینگونه نبود 
که ســپاهان با پول نقد بتواند رقابت با استقالل 

در جذب ایگور اســتیماچ را به نفع خود به اتمام 
برســاند) اما ناکامى مطلق حاصــل همکارى 
اســتیماچ با سپاهان بود. شــاید بتوان گفت که 
استیماچ قربانى سپاهان شــد و براى همیشه از 
فوتبال کشورمان رفت. ویســى و کرانچار هم 
همین سرنوشت را داشــتند. همه این مربیان با 
هدف نجات ســپاهان پا به این تیم گذاشتند اما 
ســپاهان آنها را هم با خودش به ناکامى کشاند. 
حاال امیر قلعه نویى پا جاى پاى کسانى گذاشته 
که به نظر مى رسید مى توانند سپاهان را از بحران 
چند ساله خارج کنند اما اتفاقات اخیر در این تیم 
نشان مى دهد که ســپاهان همچنان در بیراهه 
گام بر مى دارد! و به احتمــال زیاد قلعه نویى هم 
قربانى بعدى این تیم خواهد بود(معلوم نیســت 
دلیل این ســایت براى اینکه سپاهان همچنان 
به بیراهه مى رود چیســت!) ســپاهان با اوضاع 
خوب مالــى اش و البته حضــور زود هنگام امیر 
قلعه نویى خیلى زود دست روى بازیکنان مطرح 

لیگ هفدهم گذاشــته و مخصوصًا از تیم هایى 
مثل ذوب آهن و پیــکان بازیکنانى را به خدمت 
گرفته است، جذب دروازه بانى مثل پیام نیازمند 
با مبلغ قرارداد باال و کشاندن بازیکنان ذوب آهن 
به این تیم نشــان مى دهد که حاشیه هاى این 
تیم در لیگ هجدهم اگر بیشــتر از ســال هاى 
گذشــته نباشــد، کمتر نخواهد بود و این نه به 
نفع ســپاهان و نه بــه نفع قلعه نویــى نخواهد

 بود.»
به گزارش نصــف جهــان، این بــراى اولین 
بار نیست که رســانه هاى ورزشــى تهران در 
نوشــته هاى عجیب و غیــر حرفــه اى خود 
ناکامى هاى سپاهان را صرفًا به آه و نفرین فرکى 
ربط داده اند. البته آنها کامًال واقف شده اند که امیر 
قلعه نویى امسال مى تواند سپاهان را به روزهاى 
اوج بازگرداند و نسبت به این مسئله هم بیمناك 
شده اند. در دوران طالیى سپاهان، تا مدت هاى 
زیاد دست دو تیم محبوبشان در پایتخت از جام 

لیگ برتر دور مانده بود و آنها دوست ندارند این 
اتفاق دوباره کلید بخــورد. ضمن اینکه در مورد 
اینکه پس از اخراج فرکى از ســپاهان، این تیم 
دیگر روى خوشــى را ندید و در اینجا آه و نفرین 
فرکى در میان است باید پرسید که پس ناکامى ها

و خانه نشینى هاى فرکى پس از سپاهان را باید 
حاصل نفرین چه کســى دانست؟ فرکى پس از 
جدایى از سپاهان مدت زیادى خانه نشین بود و 
در فصلى هم که هدایت سایپا را به عهده داشت 
این تیم را تا مرز سقوط به دسته یک پیش برد و 
چندین بار هم در معرض اخــراج قرار گرفت.  او 
امســال کاندیداى هدایت فوالد خوزستان بود 
که در نهایت مدیران این تیــم از تصمیم اولیه 
خود براى همکارى با وى پشیمان  شدند!آیا باید 
ناکامى هاى محض فرکى پس از خداحافظى از 
تیم اصفهانى را به آه و نفرین سپاهانى ها براى 
او ربط بدهیم؟ پس باید گفت نفرین سپاهانى ها 

بیشتر جواب داده است!

ماجراهاى سپاهان و فرکى ادامه دارد

داستان داستان 
تکـــرارى تکـــرارى 

آه و نفرین!آه و نفرین!

 فریبرز محمودزاده مى گوید که انعقاد قرارداد مهدى 
شــریفى با باشــگاه پرســپولیس هیچ خلل قانونى

 ندارد.
 چند روز پیش باشگاه پرســپولیس از عقد قرارداد با 
مهدى شــریفى مهاجم فصل گذشــته سپاهان خبر 
داد و به مدت 2 ســال با این بازیکن قــرارداد امضا 
کرد. عقد قــرارداد با ایــن مهاجم در شــرایطى که 
سرخ پوشان هنوز دوران محرومیت را سپرى نکرده اند،
بهاماتــى ایجــاد کــرده کــه محمــودزاده   ا
نتقــاالت در ایــن  مســئول کمیتــه نقــل و ا
خصوص مى گوید: «انعقاد قرارداد پرسپولیس با مهدى 
شریفى کامال قانونى است چون مراحل جذب بازیکن 

سه مرحله است. 
اول مذاکــره کــه در صــورت توافــق منجــر 
مى شــود  دوم  مرحلــه  یعنــى  قــرارداد  بــه 
و در نهایت نیز مرحله ســوم و نهایى ثبــت قرارداد 
است، که با عقد قرارداد متفاوت اســت. در واقع بازه 
زمانى نقل و انتقاالت شــامل عقد قــرارداد نخواهد 
شــد بلکه بازه زمانى فقط شــامل ثبت قرارداد است 
که منجر به صدورکارت مى شــود. پس اگرچه پنجره 
نقل و انتقاالت پرسپولیس بســته است، عقد قرارداد 

قانونى است. 

قرارداد
 شریفى مشکلى ندارد

زمانى نقل و انتقاالت شــامل عقد قــرارداد نخواهد 
شــد بلکه بازه زمانى فقط شــامل ثبت قرارداد است 
که منجر به صدورکارت مى شــود. پس اگرچه پنجره 
نقل و انتقاالت پرسپولیس بســته است، عقد قرارداد 

قانونى است. 
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بادام زمینى عالوه بر 
محتواى چربى مونو اشباع نشده، 
 ،Eحاوى ســایر مواد مغذى نظیر ویتامین

فوالت، پروتئین و منگنز است که همگى 
موجب بهبــود ســالمت قلب 

مى شوند.

منبــع مهمــى از فیبــر خوراکــى، 
ویتامین  هاى B6و C، اســید فولیک، 
منگنز، پتاســیم، مس و فســفر است. 
پیــاز قرمز براى قلب مفید اســت و به 
پیشــگیرى از بیمارى قلبى کمک مى 
 کند. استفاده مداوم از پیاز در رژیم غذایى 
باعث کاهش سطح کلسترول و فشار 
خون باال مى  شــود. مصرف پیاز خطر 
حمله قلبى را کاهش و کلسترول خوب 
را افزایش مى  دهــد. به عالوه خوردن 
منظم پیاز، خطر لخته شدن خون را در 

بیماران قلبى کاهش مى  دهد.

 گویند گوجه فرنگــى منبع غنى 
محققان مى

آنتى اکســیدانى به نام لیکوپن است. ده ها 
از 

مطالعه نشان داده است که بین مصرف منظم 

هاى قلبى- عروقى، آسیب هاى پوستى و برخى گوجه فرنگى و کاهش خطــر ابتال به بیمارى 

سرطان ها رابطه مستقیم وجود دارد.

 اضافه کردن بادام به رژیــم غذایى منجر به کاهش 
سطوح کلسترول بد مى شــود و از تشکیل پالك در 
عروق و خطر ابتال به حمله قلبى تا حد بســیار زیادى 
جلوگیرى مى کند. مطالعات بالینى نشــان مى دهد 
که مصرف بادام همچنین خطــر ابتال به مقاومت به 
انســولین و دیابت را نیز کاهش مى دهد و منجر به 
بهبود حساسیت به انسولین مى شود. عالوه بر این، 

مصرف بادام راهى براى کاهش وزن است. 

 افــراد مبتال به کلســترول تام بــاال با خطر 
افزایش LDL مواجه هستند و خطر ابتال به 
بیمارى هــاى قلبى به ویژه آترواســکلروز و 
حمله قلبى کرونر در آنها بیشتر است. فالوانول 
موجود در شکالت تیره منجر به کاهش جذب 
کلسترول در مسیر دستگاه گوارش و همچنین 

سنتز کلسترول LDL مى شود. 

بیمارانى که سابقه ابتال به 
بیمارى ترومبوز (تشکیل لخته 

خونى در عروق یــا قلب) را دارند، باید 
بدانند که سیر مى  تواند تأثیر اندك، اما مهم 

روى تجمع پالکت  ها داشــته باشد. مصرف سیر 
در کاهش سطح کلســترول خون و فشار خون نقش 

اساسى  دارد.

که سابقه ابتال به 
ومبوز (تشکیل لخته 

روق یــا قلب) را دارند، باید 
سیر مى  تواند تأثیر اندك، اما مهم 

 اض
س
ع
ج
ک

انس
به
مص ع پالکت  ها داشــته باشد. مصرفسیر 

 سطح کلســترول خون و فشار خون نقش 
د.

گى
ـرن

ه فـ

گوج

پیــاز قرمز 

بــادام

 سیب زمینى با فیبر و مواد مغذى بارگذارى شده که همگى 
به شما کمک مى کنند چربى بسوزانید. مواد مغذى موجود در 
سیب زمینى به نام کاروتنوئیدها؛ آنتى اکسیدان هایى هستند 
که سطح قند خون و مقاومت به انسولین را پایین مى آورند. 
این یعنى شما کمتر در معرض ابتال به دیابت قرار مى گیرید و 

در نتیجه سالمت قلبتان را بیشتر تضمین مى کنید.

سیب زمینى 

ینى
م زم

ـادا
بـ

 اضافه کردن این آجیل به رژیم غذایى داراى مزایاى بالقوه براى قلب است. 
در افراد مبتال به دیابت، مصرف پسته باعث کاهش کلسترول تام و کلسترول 
LDL یعنى دو فاکتور خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى مى شود. مصرف روزانه 
6 تا 10 گرم پسته با بهبود سرعت پاسخ قلب به استرس، کاهش فشار خون و 

بهبود عملکرد قلب مى شود.

پستـه

یـر  
س

ره
ت تی

کال
ش

 فقط یک قاشق غذا خورى از این دانه هاى 
فوق العاده قدرتمند تقریباً 3 گرم فیبر و 55 

کالرى دارند. دانه هاى کتان ثروتمندترین 
منابع حاوى امگا 3 هســتند که به کاهش 

التهاب در بدن کمک مــى کنند و منجر به 
جلوگیرى از تغییرات خلقى مى شوند. مصرف 

دانه هاى کتان عاملى مؤثر براى جلوگیرى از 
بیمارى هاى قلبى و دیابت است. ضمن اینکه 

منجر به افزایش کلسترول خوب یا همان 
HDL مى شود.

 سرشار از آنتى اکسیدان ها و اسیدهاى چرب امگا 3 است که به طور قابل توجهى خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد. تنها مصرف یک گردو براى بیشتر از پنج بار در هفته خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را تا 40 درصد کاهش مى دهد.

بذر کتان

گردو

د را در دستانتان قرار دهید و با اضافه کردن 10 گزینه غذایى سن قلبتان را پاییــــــــــن بیاورید
سالمت قلب خو

مؤثر به رژیم روزانه خود، ســن قلبتان را پایین بیاورید و به جوان ماندن آن 
کمک کنید:

کندر گیاهى است که خواص بسیارى دارد و به دلیل خاصیت افزایش 
هوش، بسیار کاربرد دارد. 

کارشناســان طب ســنتى مى گویند که در خانه « کندر  » بسوزانید، 
زیرا دود کندر خواص بسیارى دارد. در ادامه با خواص دود کندر آشنا 

مى شویم.

*دلیل سوزاندن کندر در خانه
دود کندر  مسّکن طبیعى براى اضطراب، افسردگى و سردرد است.

دود کنــدر نشــاط آور، تقویت کننــده حافظه، تمرکــز، خالقیت و 
ضدعفونى کننده هواست.

خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صدا و صاف شدن آن مى شود. 
این صمغ گیاهى، با کاهش خلط و ترشــحات حلقى خشونت صدا را 

برطرف مى کند.

درمانگران طب ســنتى بر این باورند که مصرف کندر در افراد مبتال 
به اســهال و افرادى که دچار تب و اســتفراغ هســتند، بسیار مؤثر 

است.
بســیارى از درمانگران بر این باورنــد، افرادى که بدزخم هســتند 
و زخــم هایشــان در مــدت زمــان بیشــترى خوب مى شــود، 
بــا مکیدن یــا جویــدن یک نخــود کنــدر بــه صــورت روزانه 
به مدت ســه تــا چهــار روز مــى تواننــد بــه درمان ســریع تر

 زخم ها کمک کنند.

*تأثیر کندر در درمان پوست خشک 
افــرادى کــه پوســت خشــک و زبر 
دارنــد، مــى تواننــد از ایــن نســخه 
بــراى بهبــود خشــکى پوســت خــود 
بهــره ببرنــد. ایــن افــراد کافــى اســت دو 
نخــود کنــدر را درون روغن بــادام حــرارت دهند 
تــا زمانى کــه کنــدر درون روغن حل شــود. پس از 
آن اجــازه دهند کــه روغن ســرد شــود و از آن براى 
ماســاژ پوســت دســت یا بدنشــان اســتفاده کنند. این 
روغن تأثیر بســیار زیادى در بهبود خشــکى پوست خواهد 

داشت.

*تسکین اعصاب و تپش قلب با کندر 
درمانگران طب سنتى معتقدند ماساژ ســتون فقرات با کمک روغن 
کنجدى که در آن کندر حل شده باشــد، براى تسکین اعصاب و آرام 

بخشى بیمار بسیار مؤثر است.  

در خانه «کندر» بسوزانید

خالقیت و دود کنــدر نشــاط آور، تقویتکننــده حافظه، تمرکــز،
ضدعفونى کننده هواست.

خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صدا و صاف شدن آن مى شود. 
این صمغ گیاهى، با کاهش خلط و ترشــحات حلقى خشونت صدا را 

برطرف مىکند.

*تأث
ا
د
بــر
بهــره ببر
نخــود کنــدر
تــا زمانى کــه
ک آن اجــازه دهند
ماســاژ پوســت دس
روغن تأثیر بســیار ز

داشت.

*تسکیناعصاب و تپش
درمانگران طب سنتى معتقدن
کنجدى که در آن کندر حل ش
بخشى بیمار بسیار مؤثر است.

یک محقق و پژوهشــگر طب ســنتى با بیان اینکه دســر آلوئه ورا حــاوى انواع 
ویتامین هاى A، Eو C است، از تأثیر این دسر در کنترل دیابت خبر داد.

 ،B1 مانند B گروه ویتامین هاى ، C وA ، E دسر آلوئه ورا حاوى انواع ویتامین هاى
B6 ،B2، کلسیم، سلنیوم، اسید فولیک، کولین، منگنز، منیزیم، پتاسیم، 

سدیم، روى، قند هاى مونوساکارید (گلوکز و فروکتوز) است.
حیدر عظمایى درباره مهمترین خواص دسر آلوئه ورا اظهار کرد: این دسر، 
نقش مؤثرى در کنترل دیابت دارد؛ همچنین موجب کاهش اسید معده هم 

مى شود و بنابراین براى مبتالیان به زخم معده مفید است.
وى درباره خواص دیگر دسر آلوئه ورا بیان کرد: این دسر، چربى و فشار خون را 

کاهش مى دهد و براى مبتالیان به سنگ کلیه هم مفید است.
این محقق و پژوهشــگر طب ســنتى افزود: دســر آلوئه ورا تأثیر 
چشمگیرى در بهبود رفالکس معده (برگشت غذا از معده به مرى) 
دارد؛ این دسر براى افرادى که دچار سرفه هاى خشک، سوزش سردل و 

زخم مرى هستند هم مؤثر است.
وى با اشاره به تأثیر دســر آلوئه ورا در تقویت قواى جنســى و افزایش انرژى بدن 

تصریح کرد: این دسر سبب پاکسازى بدن از سموم به ویژه در معتادان هم مى شود.

 فقط یک قاشق غذا خورى
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 سرشارار از آنتى اکسیدان ها و

بذر کتان

گردو

درخانه «کندر» بسوزانید

یک محقق و پژوهشــگر ط
Cو C است A، E ویتامین هاىE
ویتام دسر آلوئه ورا حاوى انواع
B6، کلسی ،6 B2
سدیم، روى، قند
حیدر عظمایى در
نقش مؤثرى در کنت

مى شود و بنابراین براى
وى درباره خواص دیگر
کاهش مى دهد و برا
اینمحققو
چشمگیرى
دارد؛ این دسر برا
زخم مرى هستند هم
وى با اشاره به تأثیر دســر
تصریحح کرد: این دسر سبب پاکساز

آلوئه ورا؛ 
انسولین طبیعى
 براى دیابتى ها

یک کارشناس مسئول واحد شنوایى شناسى اظهار کرد: 
درمان سرگیجه هاى ناگهانى باید توسط افراد جدى 

گرفته شود.
افــروز پورفهیمــى با تأکیــد بــر اینکه عــدم درمان 
ســرگیجه هاى ناگهانى، باعث ایجاد مشــکالتى در 
روند زندگى افراد مى شــود، خاطرنشان کرد: وجود 
مایع در پشت گوش و عفونت، منجر به ایجاد 
مشکالتى مانند کم شــنوایى، ناشنوایى، 
پیشــرفت عفونت و حتى بیمارى هایى 

مانند مننژیت در افراد خواهد شد. 

سرگیجه هاى 
ناگهانى را 
جدى بگیرید

عوارض تأخیر در درمان 
شکستگى انگشت

یک عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با 
بیان اینکه جوش خوردگى اولیه در شکستگى انگشت 
و کف دست در حدود یک تا دو هفته است،گفت: تأخیر 
در درمان، باعث ایجاد عوارضى شده که ممکن است 

براى رفع آن نیاز به جراحى داشته باشیم.
رضا شهریار کامرانى در ارتباط با اشتباهات شایع در 
تشخیص  و درمان جراحى دست و راه هاى جلوگیرى 
از آن اظهار کرد: دست، شایع ترین عضوى است که 
دچار آسیب مى شود و این مســئله، بیشترین دلیل 
مراجعات را به پزشکان ارتوپد به خصوص زمان هایى 
که ایمنى کار رعایت نمى،شــود به خود اختصاص 

مى هد.
وى با اشاره به اینکه رعایت نکردن ایمنى کار، عالوه 
بر اینکه ممکن اســت ضایعات دســت را به همراه 
داشته باشد، روزهاى خروج کارگران از کار را افزایش 
مى دهــد.  وى گفت: این مســئله هزینه هاى نظام 
سالمت را بیشتر مى کند که در صورت عدم توجه به 
درمان این مسئله، روزهاى بیکارى کارگران بیشتر 

شده و فرد براى درمان نیاز به جراحى پیدا مى کند. 
وى با بیان اینکه شکســتگى هاى انگشــت و کف 
دست، همچنین در رفتگى هاى انگشت از شایع ترین 
مشکالت مربوط به دست به ویژه در تروما و تصادفات 
به شمار مى رود، افزود: بسیارى از افراد تصور مى کنند 
که خود به خود و به مرور زمان مشــکل شــان حل 
مى شود، در صورتى که عدم مراجعه بیماران به پزشک 
سبب مى شود که یک ضایعه ساده و قابل درمان، به 

یک مسئله غیر قابل درمان و پیچیده تبدیل شود.
کامرانى گفت: کنده شدن تاندون خم کننده عمقى 
انگشت، در معاینه اول شاید مشکلى نباشد، ولى این 
مسئله در صورت عدم توجه، سبب مشکالتى مانند 

عدم حرکت بند آخر انگشت مى شود. 
وى ادامه داد: همچنین ضایعات مفصل فوقانى انگشت 
به دلیل پیچیدگى هایى که دارد ،عدم توجه به آن سبب 
عوارض زیاد براى بیمار شده  و ممکن است ضرورت 

انجام جراحى را به همراه داشته باشد. 

تنبلی چشــم یا آمبلوپی که در حدود 3 درصد از افراد دیده 
می شود، زمانی رخ می دهد که چشــم در دوره کودکی دید 

طبیعی نداشته باشد.
این اختالل که معموًال در یک چشم دیده می شود، به دلیل 
اختالل دید چشــم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظیر عیوب 
انکساري (دوربینی، نزدیک بینی یا آستیگماتیسم)، انحراف 

چشم (لوچی یا استرابیســم) یا عدم شفافیت مسیر 
بینایی (ناشی از عواملی نظیر آب مروارید، 

کدورت قرنیه، یا افتادگی پلک) رخ 
می دهد.

عدم وضوح تصویر در چشــم 
بیمار و بهتر بــودن تصویر 
ایجاد شــده در چشم سالم 
سبب می شود تا مغز بین دو 
چشم، چشم سالم را براي 
دیدن انتخاب کند و در واقع 

مسیر ارســال تصویر از چشم 
بیمار به مغز را مسدود یا اصطالحًا 

دید چشم بیمار را خاموش کند.

*عالیم تنبلی چشم
تنبلی چشم معموًال در سنین زیر شش سال ایجاد شده و 
اغلب توسط والدین کشف می شود. در سنینی که کودك 
قادر به بیان مشکالت خود باشــد، ممکن است از ضعف 
بینایی، خستگی چشم یا سردرد شکایت کند، اما در اغلب 

موارد کودك شکایتی ندارد.
ممکن است عالیم بیماري هاي مسبب تنبلی چشم نظیر 
انحراف چشــم و آب مروارید منجر به تشخیص شوند، 
ولی زمانی که تنبلی چشم ناشی از عیوب انکساري باشد، 

تشخیص آن مشکل است زیرا کودکان به راحتی توسط 
چشم دیگر می بینند و کمبود دید در چشم بیمار را جبران 

می کنند.
 

*درمان تنبلی چشم
تنبلی چشــم در صورتی که در زمان مناسب تشخیص 
داده شــود، به راحتی قابل درمان اســت. 
درمان تنبلی چشــم معمــوًال به 
صورت بستن چشم سالم و 
وادار کردن مغز به دیدن 
با چشــم تنبل است. 

ایــن درمــان ممکن 
است هفته ها یا حتی 
ماه ها طول بکشد که 
البته چشم سالم باید 
به تناوب باز شــود. در 
مواردي که تنبلی ناشی 
از عیوب انکســاري است، 
تجویــز عینک یا لنز توســط 
اپتومتریست ســبب وضوح تصویر 
در چشــم معیوب و درمان تنبلی خواهد شد. 
مواردي نیز که تنبلی ناشی از انحراف چشم است، با جراحی 

و اصالح انحراف قابل درمان است.
تکامل سیستم بینایی تا سنین هشت تا ده سالگی صورت 
می گیرد و درمان تنبلی چشم بعد از این سنین بسیار بعید 
است؛ بنابراین در صورتی که چشم تنبل در سنین پایین 
درمان نشود بعد از سن ده سالگی در اکثر موارد هیچ درمانی 
نخواهد داشت و ممکن است منجر به از دست رفتن شدید 

دید در یک چشم شود.

تنبلی چشم، عارضه مشترك بسیاري از کودکان
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جوانى پس از آشنایى با یک زن و با همدستى وى، 
500 میلیون تومان طال و جواهــرات از منزلى در 

شمال تهران سرقت کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس پایگاه 
یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ اظهار کرد: در پى 
وقوع یک فقره سرقت منزل در شمال تهران که در 
آن سارق یا ســارقان اقدام به سرقت بیش از 500 
میلیون تومان طالجات و وجــه نقد از داخل خانه 
کرده بودند، پرونده براى رسیدگى در اختیار پایگاه 

یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
سرهنگ کارآگاه کامیار چهرى افزود: همزمان با 
آغاز رسیدگى به این پرونده که شواهد و دالیل به 

دست آمده از صحنه سرقت نشان از اطالع داشتن 
دقیق سارق یا ســارقان از وجود اموال با ارزش در 
این خانه را مى داد، زن جوانى به پایگاه یکم پلیس 
آگاهى مراجعه کرد و ضمن معرفى خود به عنوان 
خواهرزاده مالباخته مدعى شــد که قادر به معرفى 

سارق منزل دایى اش است.
وى گفت: زن جــوان در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت که چندى پیش با جوانى آشــنا شدم؛ پس از 
مدت کوتاهى به او عالقه مند شدم و مدت کوتاهى 
از آشنایى ما دو نفر نگذشــته بود که آن جوان مرا 
تشــویق کرد تا از منزل یکى از بستگان نزدیکم 
که وضعیت مالى مناسبى دارد ســرقت کنیم و با 

پول حاصل از ســرقت ازدواج کنیم. من که فریب 
صحبت هــاى وى را خورده بودم، با نشــان دادن 
محل سکونت دایى ام زمانى که از عدم حضور دایى 
و خانواده اش در خانه اطمینان داشتم، موضوع را به 

وى اطالع دادم و او نیز سرقت را انجام داد.
رئیس پایگاه یکــم پلیس آگاهى تهــران بزرگ 
افزود: خواهــرزاده مالباختــه در ادامه اظهاراتش 
به کارآگاهــان یکم پلیس آگاهــى تهران بزرگ، 
عنوان کرد که پس از ســرقت، رفتار آن جوان به 
طور کامل عوض شــد و حتى مرا تهدید کرد که 
باید مبلغ صد میلیون تومــان به او پرداخت کنم تا 
او موضوع همدستى با او در سرقت را با خانواده ام 

در میان نگذارد؛ زمانى که از نیت واقعى وى اطالع 
پیدا کردم، تصمیم گرفتم تــا موضوع را به پلیس 

اطالع دهم.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ گفت: 
با شناســایى متهم پرونــده، وى در مخفیگاهش 
دستگیر شد و در همان تحقیقات اولیه صراحتًا به 
ســرقت 500 میلیون تومانى منزل و تالش براى 
اخاذى صد میلیون تومانى اعتراف کرد. وى افزود: 
در حال حاضر و با توجــه به احتمال ارتکاب جرائم 
مشابه، متهم با قرار قانونى و براى انجام تحقیقات 
تکمیلى و شناسایى دیگر جرائم احتمالى در اختیار 

پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: پیک موتورى که براى انتقام جویى از 
مشترى زن خود، اقدام به انتشار تصاویر خصوصى او کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ تورج کاظمى اظهار کرد: خانمى با مراجعه به این پلیس با طرح 
شکایتى اعالم کرد طى تماس تلفنى افراد مختلف در طول شبانه روز متوجه 
شدم شماره موبایل و تصاویرم در دو اکانت اینستاگرام با عناوین مستهجن 
منتشر شده است و این موضوع ضمن ایجاد مزاحمت و سلب آرامش روحى 
و روانى بنده و همسرم، موجبات هتک حیثیت خانوادگى ما را فراهم کرده 
است. وى افزود: در این راستا پرونده در دستور کار ویژه کارشناسان این پلیس 
 IT قرار گرفت در بررسى فنى مشخص شد، متهم با دانش نسبى از مسائل
زمینه هاى عدم شناســایى خود را فراهم کرده و در کانکشن هاى خود به 
شبکه اینترنت از VPN اســتفاده مى کرد، لذا با اقدامات فنى، اکانت هاى 

اینستاگرامى وى شناسایى شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: با در جریان گذاشتن شاکى از نتیجه 
تحقیقات، نامبرده بیان کرد متهم در پیک موتورى کار مى کند و چند روز 
پیش بســته امانت بنده را به مقصد برده و به صورت معیوب تحویل داد و 
اینجانب نیز ضمن اعتراض به ایشان با شــرکت وى نیز تماس گرفتم و 
تقاضاى خسارت کردم. سرهنگ کاظمى تصریح کرد: موضوع سریعًا به 
مقام قضائى گزارش و با اخذ مجوز نامبرده احضار شد که با امتناع  از حضور 
در دادسرا، متهم جلب شد و مورد بازجویى قرار گرفت. وى افزود: متهم اظهار 
کرد براى تالفى اقدام شاکى در گرفتن خسارت از محل کارش، دست به این 
اقدامات زده است. سرهنگ  کاظمى گفت: متهم طى گزارشى به دادسراى 

مبارزه با جرائم رایانه اى معرفى شد.

انتقام پیک موتورى از مشترى زن 

انتشار ویدئویى چندش آور باعث شد تا از این به بعد مدیران 
با دقت بیشترى چاى خود را بنوشند.

آبدارچى هندى در شــرکتى که مشغول کار بود با حرکت 
چندش آورى که انجام داد اخراج شد. هنگامى که او مشغول 
چاى ریختن براى رئیس شرکت بود آب دهانش را به همراه 
چاى درون اســتکان ریخت. این صحنه به طور تصادفى 
توسط دوربین یکى از کارمندان آن شرکت ضبط شد و به 
دست رئیس رسید. رئیس شرکت پس از دیدن آن به دادگاه 
شکایت کرد و بر اساس چنین مدرك انکارناپذیرى دادگاه 

به سرعت حکم اخراج متخلف را صادر کرد.

نوزادى که با دستان بى رحمانه مادربزرگش زیر خروارها خاك مدفون شده بود بعد از هفت ساعت 
زنده بیرون آمد. پلیس برزیل پس از دریافت تماس تلفنى از یک ناشــناس موفق شد نوزادى را که 
هفت ساعت زیر خاك دفن شده بود، نجات دهد. پلیس گزارش داد از طرف فردى ناشناس تماسى 
دریافت کرده است که دو نفر اقدام به خاك کردن نوزادى در محله اى دور افتاده کرده اند. این ناشناس 

اطالعاتى را در مورد این افراد در اختیار پلیس قرار داد.
پلیس با توجه به نشانه ها و شواهد، «کامایورا» مادربزرگ 57 ساله نوزاد را بازداشت کرد. کامایورا در 
توضیح ماجرا گفت که دختر 15 ساله اش نوزاد را مرده به دنیا آورده و آنها تصمیم گرفتند تا طبق آداب 
و رسوم او را دفن کنند. اما سن کم مادر باعث شک و تردید پلیس شده است به همین دلیل تا اثبات 
بى گناهى، مادر و مادربزرگ بازداشت خواهند ماند. نوزاد نیز پس از نجات از زیر خاك به بیمارستان 

منتقل شد و به دلیل کمبود اکسیژن و مشکالت تنفسى تحت مراقبت است.

صدها جوجه در یک مرکز زباله در گرجستان سر از تخم درآوردند.
صدها جوجه از تخم مرغ هایى که توســط یک مرغدارى در شــهر «مارنئولى» (منطقه شرقى 
گرجستان) بیرون ریخته شده بودند سر از تخم درآوردند و ویدئویى از این اتفاق توسط ساکنان 

محلى در شبکه اجتماعى فیسبوك توزیع شده است.
«تیمور ابازوف»، شهردار مارنئولى، این اتفاق را غیرمعمول دانست و خاطر نشان کرد که جوجه ها 
از مرکز زباله به مرکز شهر منتقل شده اند و تعدادى از آنها را نیز برخى ساکنان محلى برداشته اند. 
وى افزود: تا آنجا که من مى دانم کارکنان مرغدارى تصور مى کردند تخم مرغ ها خراب شده اند 
و به همین علت آنها را دور ریخته اند اما در مرکز زباله شرایط به گونه اى بوده که انگار مرغ روى 

تخم ها نشسته و به همین دلیل بسیارى از تخم مرغ ها جوجه شده اند.

دادستان عمومى وانقالب شهرستان رامشیر گفت: چهار نفر از عواملى که قصد فرارى دادن زندانیان در 
جاده رامشیر– رامهرمز را داشتند و در عملیاتشان ناکام ماندند، شناسایى و دستگیر شدند.

حمید عیدانى نیا در گفتگو با میزان اظهار کرد: تحقیقات تکمیلى براى شناسایى و دستگیرى دیگر 
عوامل این حادثه در حال انجام است.

گفتنى است، ظهر روز یک شنبه مأموران نیروى انتظامى رامهرمز در حال انتقال متهمین از دادگسترى 
شهرستان رامشیر به زندان رامهرمز بودند که توسط دو نفر راکب موتورسیکلت مسلح ناشناس مورد 

اصابت گلوله قرار گرفتند و زخمى شدند. 
طبق آخرین اخبار دریافت شده، یکى از مأموران تحت عمل جراحى قرار گرفته و وضعیت جسمانى 
این فرد رو به بهبودى اعالم شده است.  قابل ذکر است زندانیان هفت حوزه قضائى اطراف رامهرمز 

در زندان رامهرمز نگهدارى مى شوند.

ماجراى  چاى و
 اخراج آبدارچى! 

قتل پسر جوان با 
اسلحه شکارى

زنده به گور شدن نوزاد توسط  مادربزرگ

جوجه شدن تخم مرغ هاى خراب ! 

دستگیرى 4 نفر از عوامل فرارى دادن زندانیان

فرمانده انتظامى استان گلستان گفت: کودك چهارساله 
که به علت درگیرى هاى طایفه اى در شهرستان آزادشهر 
ربوده شده بود با تالش مأموران انتظامى سالم از دست آدم 

ربایان نجات یافت.
ســردار على اکبر جاویدان اظهار کرد: مردى 34ساله به 
پلیس آگاهى شهرستان آزادشــهر مراجعه و اعالم کرد 
افرادى ناشناس با ســر و صورتى بســته به دِر منزلش 
مراجعه و اقدام به درگیرى و ضرب و شتم وى و همسرش 
کرده اند. وى افزود: شاکى بیان کرد براى نجات جان خود 
و اعضاى خانواده با خودرو از محــل گریختیم اما آنها در 
مکانى خارج از شهر جلوى ما را گرفتند و اقدام به ربودن 
پسر چهارســاله ام از داخل خودرو کردند و به سرعت از 

محل متوارى شدند.
این مقام ارشــد انتظامى اســتان ادامه داد: بــا توجه به 
حساسیت موضوع و هماهنگى مراجع قضائى تحقیقات 
پلیس آگاهــى در این خصــوص آغاز شــد. وى افزود: 
بررسى هاى مقدماتى پلیس آگاهى نشان داد چند روز پیش 

بین دو طایفه بر سر اختالفات قومى و قبیله اى درگیرى 
صورت گرفته که شــاکى عضو یکى از آن طایفه ها بوده 
اســت، لذا با این احتمال که اقدام مجرمانه توسط طایفه 
مقابل صورت گرفته باشد تحقیقات پلیسى به صورت ویژه 
در دستور کار قرار گرفت. سردار جاویدان گفت: با اشراف 
اطالعاتى و تالش بــى وقفه پلیس، ســرانجام یکى از
 آدم رباها در حالى که با سوارى زانتیا در سطح شهر در تردد 
بود توسط مأموران شناســایى و طى یک تعقیب و گریز 

پلیسى خودرو متوقف و راننده آن دستگیر شد.
فرمانده انتظامى استان گلستان ادامه داد: متهم براى انجام 
تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل شد و اعالم کرد به علت 
نزاعى که چند روز پیش شاکى با طایفه آنها داشته، اقدام 
به این عمل مجرمانه کرده است. سردار جاویدان افزود: با 
ادامه تحقیقات و تنگ کردن عرصه بر آدم ربایان، محل 
اختفاى کودك چهار ساله شناسایى شد و مأموران موفق 
به آزادى کودك از چنگال آدم رباها شــدند که تحقیقات 

پلیس در این رابطه ادامه دارد.

کارآگاهان پلیس آگاهى استان اصفهان، سه سارق را که 
با مالکان خودروهاى فروشى در ســایت «دیوار» تماس 
مى گرفتند و تحت عنوان خریدار تعداد 11 دستگاه خودرو 

را سرقت کرده بودند، دستگیر کردند.
سرهنگ سعید سلیمیان، اظهار کرد: در پی شکایت چند 
نفر مبنی بر سرقت خودروى آنها توسط سه فرد ناشناس، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه 
با ســرقت پلیس آگاهی قرار گرفت. وي تصریح کرد: در 
بررسى هاى به  عمل آمده مشخص شد این سارقان بامالکان 
خودروهاى فروشى در سایت دیوار تماس گرفته و پس از 
نوشتن قولنامه و اخذ وکالت تعویض پالك از فروشنده او را 

فریب مى دادند و خودرو را سرقت مى کردند.
سرهنگ سلیمیان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از 
انجام یکسرى کارهاى تخصصى موفق شدند سه سارق 
را شناســایى و پس از هماهنگی قضائی آنها را دستگیر 
کنند. این مقام انتظامی افزود: افراد دستگیر شده به سرقت 
11 دستگاه خودرو شــامل اپتیما، هیونداي آزرا، ام وي ام، 
پراید، پژو پارس، سمند و پراید به ارزش سه میلیارد ریال 
اعتراف کردند. رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان در 
پایان از تحویل ســارقان به مرجع قضائى و بازگرداندن 
خودروهاى سرقتى به مالکان پس از طى مراحل قانونى 

خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از جان باختن یک نفر 
در این شهرستان بر اثر سقوط در چاه آب خبر داد.

 سرهنگ حسن یار دوستى اظهار کرد: درپى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر سقوط فردى در چاه آب در 
یکى از مناطق شهر اصفهان بالفاصله گروه گشت انتظامى 
این فرماندهى بــه محل اعزام شــدند. وي تصریح کرد: 
مأموران اعزامى به محل حادثه مشاهده کردند فردى 51 
ساله در اثر بى احتیاطى به داخل چاه آب 30 مترى سقوط 
کرده و متأسفانه جان خود را از دست  داده است. سرهنگ 
یار دوستى ادامه داد: جسد متوفى توســط مأموران اداره 
آتش نشــانى به بیرون از چاه انتقال یافت و در نهایت به 

پزشکى قانونى منتقل شد.

رهایى پسر 4 ساله از چنگال آدم ربایان

سارقان خودروهاى اصفهانى ها به دام ا فتادند

سقوط مرگبار مرد اصفهانى در چاه  

دادستان عمومى و انقالب کالله استان گلستان از وقوع 
یک فقره قتل در کالله و دستگیرى چهار مظنون در این 

رابطه خبر داد.
 به گزارش ایســنا، على خانى گفت : ساعت12  شنبه شب 
جوانى 23 ساله به نام «س.ل» در خیابان  جامى کالله با 
شلیک گلوله یک اسلحه شکارى به قتل رسید. دادستان 
عمومى و انقالب کالله با اشاره به اینکه در این خصوص 
چهار نفر بازداشت شدند یادآور شد: بررسى ها و تحقیقات 
براى کشــف انگیزه قتل و شناســایى قاتل یا قاتلین در 

دادسراى این شهرستان در حال انجام است.

رئیس پلیس فتا اســتان آذربایجان غربى از شناســایى 
و دســتگیرى باند هکرى برداشت از حســاب هاى افراد 
در فضاى مجازى خبر داد که با ایجــاد ربات صیغه یابى 
فیک در شبکه اجتماعى تلگرام اقدام به سرقت اطالعات 
کارت هاى بانکى شــهروندان کرده و در نهایت اقدام به 

برداشت وجه از حساب بانکى آنان کرده اند.
ســرهنگ دوم کارآگاه اکبر نصرتى در تشــریح این خبر 
اظهار کرد: فردى با در دســت داشتن مرجوعه قضائى در 
این پلیس حاضر شد و اعالم کرد که بنده براى عضویت در 
یک ربات صیغه یابى در شبکه اجتماعى تلگرام اطالعات 
حســاب بانکى خود را وارد کرده و مبلغى را براى ثبت نام 
پرداخت کردم که با پیغام خطا مواجه شــدم، بعد از مدتى 
متوجه شدم که مبلغ هشــت میلیون و 500 هزار ریال از 
حسابم برداشت شده اســت. وى ادامه داد: با بررسى هاى 

فنى و پلیس مشخص شــد که متهمین با استفاده از این 
ربات جعلى اقدام به ســرقت اطالعات کارت هاى بانکى 
شهروندان در سراسر کشــور کرده و پس اخذ موجودى 
از حســاب ها، اقدام به برداشــت از حســاب شهروندان 

مى کردند.
سرهنگ دوم نصرتى گفت: در جریان رسیدگى به پرونده 
مشخص شد که متهمین اطالعات حدود 300 فقره کارت 
بانکى را در سراسر کشور به سرقت برده و از حساب هاى 
آنان اخذ موجودى کرده بودنــد. وى افزود: با تالش هاى 
شبانه روزى کارشناســان این پلیس متهمین مورد نظر 
پرونده در شهرستان تبریز شناسایى و دستگیر شدند که تا 
قبل از دستگیرى تنها موفق به برداشت وجه از 35 کارت 
بانکى شده بودند و از برداشــت وجوه از مابقى حساب ها 

پیشگیرى شد.

ازدواج آنالین، 8 میلیون آب خورد !

سرقت 
 500

میلیونى 
از منزل 
دایى 



اســالم همان تســلیم در برابر خــدا و تســلیم همان 
یقین داشــتن و یقیــن، اعتقاد راســتین اســت و باور 
راستین، همان اقرار درســت و اقرار درست، انجام 
مسئولیت ها و انجام مسئولیت ها همان عمل کردن به 

موال على (ع)احکام دین است. 

شهردارى سمیرم در نظر دارد به اســتناد مصوبه شوراى اسالمى 
شهر مجموعه تفریحى تقرچه واقع در مرکز شــهر را جهت انجام
امور تفریحى و راه اندازى غرفه و ســفره خانه هاى سنتى به افراد 
واجد شرایط واگذار نمای د. متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/03/22 
لغایت 1397/03/31 به مدت 10 روز کارى جهت دریافت اسناد و کسب 
اطالعات مورد نیاز به دبیرخانه و واحد روابط عمومى و خدمات شهرى 
مراجعه و تا پایان وقت ادارى 1397/04/01 نسبت به تحویل اسناد به 
دبیرخانه اقدام نمایند. شایان ذکر است شهردارى در رد یا قبول کلیه 
پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد. 

آگهى مزایده

حسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به حفر و تجهیز 70 حلقه چاه  جدیــد براى تأمین   آب 
اصفهان گفت: در حال حاضر درحدود 200 لیتر در ثانیه 
آب چاه هاى کشــاورزى و اجاره اى نیز به بخش شرب 

اختصاص پیدا کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
هاشم امینى افزود: حوضه آبریز زاینده رود امسال متاثر 
از کاهش بارش ها و خشکســالى در فالت مرکزى، با 
افت محســوس منابع آبى مواجه شده است، به طورى 
که حجم ذخیره مخزن ســد زاینده رود نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و بلندمدت کاهش بسیار چشمگیرى 
داشته و میزان آورد رودخانه نیز درحدود 30 درصد سال 

گذشته بوده است.
وى افزود: این روند باعث شــده تا شرایط توزیع آب در 
حوضه زاینده رود در بخش شرب، کشاورزى و صنعت 
بر اساس مصوبات شوراى حوضه زاینده رود و کارگروه 
سازگارى با کم آبى تغییراتى داشته باشد، به طورى که 
محدودیت هاى بخش کشاورزى باعث شده تا امسال 

کشت محصول در شرق اصفهان نداشته باشیم.
امینى ادامه داد: در بخش صنعت نیز مقرر شده تا صنایع 
استان کاهش 40 درصدى مصرف آب را داشته باشند و 
در بخش شرب هم بر اساس مصوبات کارگروه سازگارى 
با کم آبى، مقرر شده تا کاهش 20 درصدى در این بخش 

اعمال شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: کاهش 20 درصدى تحویل آب شرب 
شرایط بسیار سختى را براى ســامانه 56 شهر و 300 
روستایى که حدود چهار میلیون جمعیت را تحت پوشش 

قرار داده است، ایجاد کرده و باعث شده تا سناریوهاى 
جدیدى را براى بخش شرب استان داشته باشیم.

وى گفت: در گام نخست، حفر و تجهیز 70 حلقه چاه در 
دستور کار فعالیت هاى مجموعه قرار گرفته است که از 
اردیبهشت ماه به رغم اینکه هیچگونه اعتبارى هنوز به 
شــرکت تخصیص پید،ا نکرده است، ولى با وجود این، 
قرارداد تمامى 70 حلقه چاه بسته شده و جانمایى آن ها 
نیز انجام شده است که نیمه نخست خردادماه، حفارى 

بیش از 20 حلقه چاه نیز آغاز شده است.
***

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
استفاده از ظرفیت چاه هاى شهردارى را، یکى دیگر از 

برنامه هاى این مجموعه عنوان کرد و افزود: پایشى از 
تمامى چاه هاى شهردارى انجام شده و اتصاالت مربوط 
به 47 چاه که کیفى بوده و امکان فنى الزم را داشته اند، 
انجام شده است و از طرفى مقرر شده است تا از ظرفیت 

چاه هاى کشاورزى و اجاره اى نیز استفاده کنیم.
***

وى میزان اســتفاده از چاه هاى کشاورزى و اجاره اى را 
بیش از 200 لیتر در ثانیه عنوان کرد و افزود: یکى دیگر از 
تمهیدات آبفاى اصفهان، تهیه و توزیع شیرآالت کاهنده 
مصرف بوده که مى تواند تا 30 درصد در کاهش مصرف 

آب اثرگذار باشد.
امینى تأکید کرد: براین اســاس، مشترکانى که تمایل 

داشته باشند و براساس قانون متقاضى دریافت تجهیزات 
کاهنده مصرف باشــند، مى توانند با سامانه 1522 آبفا 
تماس گرفته تا گروه هاى مربوطه لوازم را در اختیار آنها 
قرار داده و ما هم به صورت اقساط، هزینه هاى تجهیزات 

را از روى قبوض آنها کسر مى کنیم.

راه اندازى سامانه تله مترى شبکه توزیع 
شهر اصفهان

وى با اشاره به اینکه براى مدیریت مصرف آب، در تالش 
براى تعدیل فشار شبکه هستیم، اضافه کرد: چندى پیش 
سامانه تله مترى شبکه توزیع شهر اصفهان افتتاح شده 
است که یکى از اتفاقات خوب در استان و به خصوص در 

سامانه اصفهان بزرگ، وجود سامانه تله مترى و مدیریت 
فشار بوده است.

امینى یادآور شد: در برخى از روزها و ساعات شبانه روز 
چند هفته اخیر ما درحدود 40 درصد کاهش تحویل آب 
را داشتیم، ولى توانسته ایم بدون اینکه تنش اجتماعى 
به وجود بیاید شبکه را اداره کنیم و بتوانیم با وارد کردن 
منابع جدید، مدیریت فشــار و توزیع آب و همچنین با 
همکارى مشترکان و مردم شــرایط فعلى را به شکل 

مناسب ترى سپرى کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: اگر این شرایط ادامه دار باشد، قدرى وضعیت 
ما دشوار خواهد شــد؛ ولى با وجود این، بناى ما بر این 

است که به سمت نوبت بندى و جیره بندى آب نرویم و از 
طریق کمک مردم و مشترکان، توزیع بهینه آب، تعدیل 
فشار و نصب شیرآالت کاهنده مصرف بتوانیم تابستان 

را با شرایط مناسب ترى سپرى کنیم.

حفر و تجهیز 70 حلقه چاه جدید براى جبران کمبود آب شرب  

حوضه آبریز 
زاینده رود امسال متاثر 

از کاهش بارش ها 
و خشکسالى در 

فالت مرکزى، با افت 
محسوس منابع آبى 

مواجه شده است، به 
طورى که حجم ذخیره 
مخزن سد زاینده رود 
نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته و بلندمدت 
کاهش بسیار چشمگیرى 

داشته و میزان آورد 
رودخانه نیز درحدود 

30 درصد سال گذشته 
بوده است

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان:
ـْر ُاُمــورى فیــِه ِمــَن  اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنــى فیــِه َفْضــَل لَْیلَــه الَْقــْدِر َوَصیـِّ
ْنــَب َوالْــِوْزَر،  ـى الذَّ الُْعْســِر اِلَــى الُْیْســِر َواْقَبــْل َمعاذیــرى َوُحــطَّ َعنـِّ

یا رئوفًا بِِعباِدِه الّصالِحیَن.
خدایا! فضیلت شــب قــدر را در ایــن روز، روزیم گــردان و بگردان 
کارهایم را در آن از سختى به آســانى و عذرهایم را بپذیر و گناهم را 

بریز، اى مهربان به بندگان شایسته ات. 
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آغاز خرید تضمینى گندم از 
کشاورزان کاشانى

خرید تضمینى گندم از کشاورزان کاشانى آغاز شد. 
مدیر جهاد کشاورزى شهرستان کاشان پیش بینى 
کرد با توجه به خسارت واردشــده به مزارع در سال 
زراعى جارى، درحدود  10 هزار ُتن از محصول گندم 

را اداره غله این شهرستان خریدارى کند.
مجید کافى زاده با اشــاره به اینکــه خرید تضمینى 
گنــدم در مناطق گرمســیرى تا پایان مهــر ادامه 
مى یابد، افزود: سیلوى شهید جبل عاملى کاشان، با 
تجهیزات و امکانات الزم، مجهز و براى ذخیره گندم 

آماده شده است.

کاریکاتوریست هاي اصفهانی 
در جشنواره وردپرس کارتون

رئیس خانه کاریکاتور اصفهان گفت: شاخص هاى 
داورى جشــنواره وردپرس کارتون بــراى انتخاب 
بهترین آثار، تناسب کاریکاتور با اخبار و قدرت سوژه 

است.
پیام پور فــالح در خصوص جشــنواره مطبوعاتى 
وردپرس کارتــون و حضور هفت نفــر از اصفهان، 
اظهارکرد: جشنواره مطبوعاتى ورد پرس کارتون یک 
نمایشگاه جهانى اســت که در سه بخش موضوعى، 
آزاد و چهره برگزار مى شــود. وى با اشاره به اینکه 
براى هر بخش جوایزى در نظر گرفته شــده است، 
افزود: در پروسه داورى، بهترین آثار انتخاب مى شود 
که خوشبختانه از اصفهان هفت نفر به این نمایشگاه 

راه پیدا کردند.
گفتنى است؛ جمال الدین اعتباریان، حامد بذرافکن، 
پیام پورفالح، منصوره دهقانى، وحید شریفى، مطهره 
ناســخیان و مهناز یزدانى از اصفهان آثارشــان به 

نمایشگاه این جشنواره راه یافته است.

توقیف 350 کیلوگرم ترشى و 
زیتون غیر بهداشتى

350 کیلوگرم ترشى و زیتون غیربهداشتى در محله 
کوجان شهر اصفهان توقیف شد.

مدیر مرکز بهداشــت شــماره2 اصفهــان گفت: 
کارشناســان بهداشــت محیط مرکز خدمات جامع 
سالمت کوجان، در بازرســى از فروشگاه ارزانسراى 
مواد غذایى محدوده خیابان امــام خمینى(ره)، این 
مقدار ترشى با عالیم فساد و زیتون بدون مجوزهاى 
بهداشــتى در معرض فروش را کشف و جمع آورى 
کردند. منصوره ابوفاضلــى افزود: پرونده تخلف این 

فروشگاه، به مراجع قضائى تحویل شد.

تولید روزانه 50 ُتن زباله
 در اردستان

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اردســتان از تولید روزانه حدود 50 ُتــن زباله در این 
شهرستان خبر داد. محمد عباسى دشتکى این حجم 
تولید زباله را براى جمعیت شهرستان اردستان زیاد 
عنوان کرد و گفت: بر اساس اســتاندارد، به ازاي هر 
نفر چهارکیلوگرم زباله در نظر گرفته می شود که این 
مقدار زباله براى اردســتان زیاد است و براى دفن و 

بازیافت آن با مشکل مواجه هستیم.

راه اندازى 17 جایگاه کوچک 
بنزین در شهر اصفهان

17 جایگاه کوچــک بنزین در اصفهــان احداث و 
راه اندازى شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه در گذشته شــهروندان باید مسافتى 
درحدود 10 کیلومتر را براي رسیدن به جایگاه هاي 
سوخت طی می کردند تا ســوختگیري انجام دهند، 
گفت: از سال 94 جانمایی استقرار جایگاه هاي کوچک 

سوخت رسان در نقاط مختلف شهر انجام شد.
علیرضا صلواتى بابیان اینکه 200 نقطه با هماهنگى 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی، شناسایی 
و 50 نقطه انتخاب شده افزود: از 50 جایگاه تصویب 
شده، تاکنون 17 جایگاه احداث شــده و تأثیر آن در 

شهر مشهود است. 

خبر

1072پایگاه کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان، 
آماده دریافت فطریه و کفاره  شهروندان مختلف استان 

اصفهان در عید سعید فطر است.
معاون توســعه مشــارکت هاى مردمى کمیتــه امداد 
امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: میزان زکات فطره 
هر نفر براى قوت غالب گندم حداقل 80 هزار ریال، کفاره 
غیر عمد 25 هزار ریال  و کفاره عمد یک میلیون و 500 
هزار ریال به ازاى هر روز براى ماه مبارك رمضان امسال 

تعیین شده است.
مهدى رنجکش افزود:زکات جمع آورى شــده در عید 
سعید فطر امســال بین صد هزار خانوار زیر حمایت این 

نهاد توزیع مى شود.
وى گفت: در هر پایگاه، چهار صندوق براى جمع آورى 
زکات فطره عام، زکات فطره سادات، کفاره عمد و کفاره 
غیر عمد مستقر مى شود و وجوهات جمع آورى شده هم 

بر اساس موازین شرعى هزینه مى شود.
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى اداره کل کمیته 
امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان افزود: همچنین 
نیکــوکاران اصفهانــى مى توانند با شــماره گیرى کد 
#5*031*8877* یا مراجعــه به بخش نیکوکارى در 
تارنماى isfahan.emdad.ir فطریه و کفاره خود 

را پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان عمران شــهردارى اصفهان از آغاز 
اجراى بخش هایى از حلقه چهارم ترافیکى به  خصوص 

در شمال شرقى شهر تا شهریور ماه سال جارى خبر داد.
سعید کورنگ بهشتی با بیان اینکه اجراى بخش هایى از 
حلقه چهارم ترافیکى به  خصوص در شمال شرقى شهر 
که خودروهاى سنگین در آن تردد مى کند و جایگزینى 
ندارد در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: به همین ســبب، 
عملیات اجراي تقاطع غیر همســطح شهید اردستانی، 
تقاطع غیر همسطح کارخانه قند و نیز ایستگاه مترو زینبیه 

در دستور کار قرار گرفته است.
وي ادامه داد: معاونت عمران مقدمات آغاز احداث تقاطع 

غیرهمسطح شــهید اردســتانی را با  برآورد هزینه 25 
میلیارد تومان در دست اقدام دارد.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداري اصفهان از شروع 
عملیات اجرایی تقاطع غیر هسمطح کارخانه قند با هزینه 
60 میلیارد تومان نیز گفت و تصریح کرد: این طرح، بعد 
از توافقات نهایی با بنیاد مســتضعفان به عنوان مالک 

کارخانه قند، اجرا خواهد شد. 
وي اضافه کرد: معماري تقاطع شهید اردستانى و تقاطع 
کارخانه قند به صورت منحصر به فرد طراحی شــده و 
هر دوى این تقاطع ها، در مســیر حلقه حفاظتی شــهر

 قرار دارد.

اجراى بخش هایى از 
حلقه چهارم ترافیکى اصفهان

استقرار 1000 پایگاه 
کمیته امداد در عید فطر

با بهره گیرى از روش هاى نوین، مصرف آب 
در کارواش هاى اصفهان در حدود 90 درصد 

کمتر از روش سنتى شد.
مســئول بازرســى کارواش هاى اصفهان 
گفت: این روش نویــن در  20 کارواش از 
حدود صد کارواش داراى مجوز فعالیت شهر 

اصفهان اجرا شده است.
مسعود نجفى افزود: در حرکتى خودجوش، 
این تعداد کارواش با اســتفاده از تجهیزات 
کاهنده از جمله نصب تصفیه پســاب آب 
کارواش و بهره گیرى از روش نوین استفاده 
از بخار، مصرف آب براى شستشــوى هر 

خودرو را از 30 لیتر به سه لیتر کاهش دادند.
وى ارائه تسهیالت دولتى را، از راهکارهاى 
مؤثر در تشــویق دیگــر کارواش ها براى 
بهره گیرى از روش هاى نوین شستشوى 

خودروها دانست.
وى استفاده از آب شــرب در کارواش ها را 
غیر قانونى عنوان کرد و گفت: با واحدهاى 
متخلف از طریق گشــت هاى مشــترك 
بازرســى شــرکت آب و فاضالب استان 
 واتحادیه صنف خودروهاى سبک برخورد 

قانونى مى شود.

فرمانده انتظامى شهرستان فالورجان از دستگیرى سه سارق و مالخر اماکن خصوصى و کشف 
20فقره سرقت خبر داد. سرهنگ حســن نیکبخت گفت: در پى اعالم شکایت فردى مبنى بر 
ســرقت یک عدد کف کش آب از باغ او در شهرســتان فالورجان، مأموران پلیس آگاهى این 
فرماندهى موفق شدند یکى از سارقان را شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى دستگیر 
کنند. وى افزود: فرد دستگیرشده هنگامى که با مستندات پلیس روبه رو شد، به 20فقره سرقت 
از اماکن خصوصى در شهرستان فالورجان با همدستى یک نفر و فروش اموال به مالخر اعتراف 
کرد. فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان با اشاره به دستگیرى همدست سارق و مالخر اموال 
مسروقه گفت: در بازرسى از مخفیگاه مالخر اموال، تعداد زیادى از اموال سرقتى کشف شد که 

پس از طى مراحل قانونى،  به مالکان تحویل داده مى شود.

منصور یزدى زاده، مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان شد.
طى جلسه اى با حضور مسئوالن هلدینگ شســتا و اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان، 
منصور یزدى زاده به عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان منصوب شد. در این جلسه از زحمات 

احمد صادقى، مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر شد.
شایان ذکر است یزدى زاده که از شهریور سال گذشته به عنوان مدیرعامل شرکت ملى فوالد 
ایران فعالیت مى کرد،  از سال 73 در ذوب آهن اصفهان سمت هایى چون عضو هیئت مدیره، 
معاون برنامه ریزى و توســعه، معاون بازاریابى و فروش، مدیرفروش داخلى و... را تجربه کرده 
است.  وى در شــکل گیرى بورس کاالى ایران و همچنین اجراى پروژه ریل ملى ذوب آهن 

نقش مهمى ایفا کرده است.

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه کاشان از برطرف شدن مشــکل واگذارى زمین براى ساخت 
نمایشگاه بین المللى در مرکز این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا مؤمنیان گفت: طلسم 17 ســاله اختصاص زمین براى ساخت نمایشگاه بین المللى 
شکسته شد و این سایت نمایشــگاهى، هم اکنون آماده واگذارى به منظور ساخت، تجهیز و 

سرمایه گذارى است.
وى افزود: نظــر کارشناســى رســمى دادگســترى در خصوص ایــن ملک انجام شــده
و مورد موافقت اداره کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان نیز قرار گرفته تا 150هزار مترمربع 
زمین در محدوده آزادراه امیرکبیر تا بام شــهر کاشان، به این ســایت نمایشگاهى اختصاص

یابد. 

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه قیمت ساخت مسکن در سال 
جارى، 10 درصد گران تر از ســال گذشته خواهد شد، 

گفت: رشد بازار مسکن در برخى مناطق بیشتر است.
ایمان طاهر در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: 
قیمت مسکن نسبت به سال گذشته تغییرى نکرده، اما 

خرید و فروش مسکن رشد داشته است و البته این رشد در 
برخى مناطق بیشتر است. وى با بیان اینکه بازار مسکن 
به عواملى همچون عرضه و تقاضا وابسته است، افزود: در 
دولت قبل، با ساخت فراوان مسکن مهر، عرضه بر تقاضا 

غالب و رکود ایجاد شد.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان 

اصفهان با اشاره به اینکه موضوع دیگر، مدیریت منابع 
موجود در دســت مردم اســت، گفت: در واقع نقدینگى 
به سمت سود بیشــتر مى رود و با سود باالى بانک ها و 
افزایش قیمت سایر اجناس، ســرمایه گذارى در بخش 
مســکن صورت نمى گیرد، بنابراین در این بخش تغییر 

قیمت نداریم.

طاهر با بیان اینکه به یقین امسال در بخش مسکن رشد 
خواهیم داشت، افزود: میزان درآمد مردم، مقدار این رشد 

را مشخص مى کند. 
وى ادامه داد: در چند ماه گذشــته با توجه به رشد بازار 
مسکن پایتخت، بازار مسکن سایر کالنشهرها همچون 
اصفهان، چند ماه بعد از این تغییرات، دچار دگرگونى شد 
و طبق پیش بین، در دو ماه آینده شــاهد رشد 10 تا 15 

درصدى قیمت مسکن در اصفهان خواهیم بود.
***

طاهر با تأکید بر اینکه مردم به ساخت خانه هایى با متراژ 
کمتر تمایل دارند، بنابراین رشــد این مسکن ها بیشتر 
شده اســت، اظهار کرد: در آینده نیز با توجه به مساحت 
مفید و متناســب با درآمد دهک هاى متوسط، مسکن 

ساخته مى شود. 
***

مدیر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان با اشاره به افزایش 20 درصدى دستمزد 
کارگران در ســال جارى گفت: در واقع 30 درصد نرخ 
ساختمان مربوط به دستمزد مستقیم کارگر و 30 درصد 
دیگر نیز مربوط به دستمزد غیرمستقیم همچون فوالد 
و سیمان است. وى همچنین افزود: درحدود 15 درصد 
قیمت مصالح به نرخ کرایه حمل و نقل بستگى دارد و با 
افزایش کرایه ها شاهد رشد 15 درصدى در قیمت ساخت 

مسکن خواهیم بود. 
طاهر با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران با افزایش قیمت 
ساخت مســکن و نبود رونق فروش مسکن، مجبور به 
فروش مسکن با نرخ کمتر از ساخت مى شوند که براى 
آنها به صرفه نیســت، گفت: براساس شــرایط موجود، 
مطمئنًا تا پایان سال جارى با رشــد 10 تا 15 درصدى 

قیمت مسکن مواجه مى شویم.

مسکن در اصفهان تا 2 ماه آینده 15درصد گران تر مى شود کاهش 90 درصدى مصرف 
آب در کارواش هاى اصفهان

مشکل واگذارى زمین نمایشگاه بین المللى کاشان 
برطرف شد

انهدام باند سارقان اماکن خصوصى 
با 20فقره سرقت در فالورجان

مدیرعامل جدید ذوب آهن 
منصوب شد

مدیر گروه روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: امکان تبدیل بیمارستان خورشید به موزه وجود 
ندارد، چون به تازگى بخش مســمومان آن را نوسازى 
کرده اند و این موضوع، یک اظهارنظر شــخصى بوده 

است.
غفور موســوى اظهار کرد: طبق قانون باید 10 درصد 
تخت هاى بیمارستانى در هر بیمارستان براى بسترى 
بیماران اعصاب و روان اختصاص یابد و این قانون از ده 
سال گذشته و توسط ســه وزیر بهداشت مطرح شده، 
اما تاکنون به اجرا در نیامده و تخلــف قانونى صورت 

گرفته است.
وى در پاســخ به این ســئوال که چرا با توجه به شیوع 
باالى بیمارى اعصاب و روان، شــاهد یک یا دو تخت 
بیمارستانى در هر بیمارستانى براى بیماران اعصاب و 
روان هستیم و چرا این بیمارى به حاشیه رفته است، بیان 
کرد: بیماران اعصاب و روان چون براى بیمارســتان ها 
درآمدزا نیســتند و مثل اعمال جراحى زیبایى، پوست، 
بیماران قلبى و... عمــل جراحى ندارنــد که بخواهد 

درآمدزا باشد، به همین علت غالبًا به حاشیه رفته اند.
***

مدیر گروه روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در خصوص اظهــار نظر معاون رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان در این خصوص که بیمارستان خورشید 
که تنها بیمارستان مرکزى و داخل شهرى براى بسترى 
بیماران اعصاب و روان اســت به موزه مبدل مى شود، 
گفت: با پیگیرى این موضوع، متوجه شــدیم که یک 
اظهار نظر شخصى بوده است و امکان تبدیل بیمارستان 

خورشید وجود ندارد.
وى با بیــان اینکه از آبــان ماه 95 بخــش اورژانس 
روانپزشکى زنان تعطیل شده اســت، ادامه داد: در این 
ســال با این عنوان که دیوار و ســقف این بخش نیاز 

به ترمیم دارد، دِر بخش اورژانس روانپزشــکى زنان را  
بستند و این در حالى اســت که طى این دو سال، چون 
جایى براى بسترى بیماران اورژانسى روانپزشکى حاد 
زنان وجود نداشــت، بیماران یا به خانه بر مى گشتند و 
دست به خودکشى مى زدند یا اینکه در جامعه رها بودند 
و به جامعه آسیب مى رســاندند و عده کمى از آنها در 
بیمارســتان در کنار بیماران روانپزشکى عادى بسترى 

مى شدند.
موسوى بیمارى اختالل دو قطبى را یکى از شایع ترین 
نوع از بیماران اعصاب و روان در اصفهان معرفى کرد 
و گفت: پرخاشــگرى، پرحرفى، عصبانیت، زودرنجى 
و ولخرجى از عالیم بارز این بیمارى اســت و بیشــتر 
دعواهایى که در خیابان ها شــاهد هســتیم، مى تواند 

نمودهایى از این بیمارى باشد.
وى گفت: در حال حاضر 56 تخت بیمارســتانى براى 
بیماران اعصاب و روان در بیمارســتان خورشید وجود 
دارد که 22 تخت براى بسترى مردان در بخش عمومى 
اعصاب و روان و 22 تخــت در بخش عمومى اعصاب 
و روان زنــان و 12 تخت در بخــش اورژانس مردان 

اختصاص یافته است.

براى نخستین بار، مدیران ارشد شهردارى کاشان در 
قالب جشنواره «ضیافت خوبان» با حضور در جلسات 
قرآنى و مساجد به عنوان «کانون نورانى محالت» به 
بررسى و رصد مشکالت موجود هر محله و منطقه از 

شهر کاشان مى پردازند.
مرتضى والــى زاده، مدیر عامل ســازمان فرهنگى 
-ورزشى شهردارى کاشــان گفت: مساجد به عنوان 

مرکزى براى بصیرت افزایى و محل رفع مشــکالت 
شهرى مردم محســوب مى شــود و به کارگیرى و 
بهره مندى از ظرفیت مساجد به عنوان کانون نورانى 
محالت، در راستاى کاهش مشکالت موجود مدیریت 

شهرى است.
وى افــزود: با توجه بــه اینکه هر مســجد مى تواند 
عالوه بر نشر معارف قرآنى و اهل بیت(ع)، به عنوان 
کانونى در بین اهالى محله و شهر براى رفع مشکالت 
موجود در مدیریت شهرى باشــد، حضور فعال مردم 
کاشان در مســاجد، فرصتى بى بدیل براى مدیریت 
شــهرى ایجاد کرده تا براى ارتقاى مشارکت گیرى 
معنوى، مادى و فکرى شــهروندان و در راســتاى 
افزایــش بهــره ورى در انجــام امور قدمــى مؤثر 

بردارد.
والى زاده گفت: در این نشســت ها و جلسات قرآنى، 

مدیران شــهرى دغدغــه هاى حــوزه فعالیت خود 
را تبیین و بــا توجه به مأموریت مدیریت شــهرى با 
بهره گیرى از آموزه هاى دینى مسائل مربوط به فرهنگ 
همســایه دارى، ترافیک، محیط زیســت و فرهنگ، 
حفظ اموال عمومى را مطرح و از طرفى شهروندان نیز

 مشکالت و مســائل محله خود را بدون واسطه مطرح 
مى کنند.

وى گفت: آگاهى مردم از خدمات شهردارى در شهر 
مناسب نیست که وجود این ضعف در کاهش همراهى 
شهروندان با مدیریت شهرى تأثیرگذار است و بهترین 
روش براى رفــع این نقص، ارتباط گیرى مســتقیم 
مردم با مدیران و تبیین خدمات متعدد شــهردارى از 
زبان مدیران شــهرى اســت که در این طرح،امکان 
ایجاد پیوند بیشــتر مردم با مسئوالن به خوبى میسر 

شده است.

بیمارستان خورشید موزه نمى شودشنیدن دغدغه ها و رفع مشکالت شهرى در  مساجد کاشان

عضو کمیسیون کشــاورزى اتاق بازرگانى اصفهان 
گفت: وابسته شدن اصفهان به دیگر استان ها در حوزه 
تأمین سبزى، صیفى جات و میوه ها، باعث افزایش 

قیمت در این اقالم شده است.
ناصر اطرج اظهار کرد: با توجه به اینکه سال گذشته، 

آبى براى کشاورزى تخصیص نیافت، میزان تولیدات 
صیفى، سبزى و میوه در اصفهان به 30 تا 40 درصد 
رسیده اســت و به همین میزان، اصفهان به واردات 
میوه، صیفى و ســبزى به اســتان هاى دیگر وابسته 

شده است.
بــه گفتــه وى، وابســته شــدن اصفهــان بــه 
دیگر اســتان ها در حــوزه تأمین ســبزى، صیفى 
جات و میوه ها، باعث افزایش قیمــت در این اقالم 

شده است.
این عضو کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان 
تصریح کرد: اگــر تولیداتى محــدود در حوزه میوه، 
صیفى و سبزى را در اصفهان شاهد هستیم، به دست 
کشاورزانى بوده که چاه هاى آبى در اختیار داشتند که 

اگر امسال نیز آبى تخصیص نیابد، به یقین سال آینده 
کشاورزى سختى خواهیم داشت.

وى گفــت: قیمــت صیفى جــات مثــل هندوانه، 
گرمــک و طالبى بســیار افزایــش یافتــه، چون 
در اصفهان میزان تولیدات به شــدت کاهش یافته 

است.
عضو کمیسیون کشــاورزى اتاق بازرگانى اصفهان 
گفت: با وجودى که میزان تولیــدات میوه و صیفى 
جــات در اصفهان بــه صفر نرســیده اســت،  اما

 وابســتگى بیشــتر اصفهان بــه دیگر اســتان ها 
براى واردات میوه، ســبزى و صیفى جــات را باید

 به گونه اى کنترل کرد که فشــار قیمتى آن به مردم 
وارد نشود.

وابستگى اصفهان به واردات میوه، صیفى و سبزى از دیگر استان ها
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معــاون امــور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان گفت: اســتقبال مردمى از پیش دبســتانى ها 
در ســطح اســتان اصفهــان، بیشــتر از مهدهــاى 

کودك است.
مجتبــى ناجى اظهار کــرد: خانواده ها بــراى ثبت نام 
بچه هاى پنج تا شش ساله خود در پیش دبستانى بیشتر 
رغبت دارند تــا اینکه کودکان خود در این ســنین را به 

مهدهاى کودك بسپارند.
وى بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به 760 مهد کودك 
در ســطح اســتان اصفهان داریم که درحدود 35 هزار 

کودك را پذیرش مى کنند.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه ظرفیــت مهدهاى کــودك خالى 
اســت، اما بــا وجــود ایــن، محدودیتى بــراى دادن 
مجــوز بــراى تأســیس مهــد کــودك نداریــم،
 تصریح کرد: امروز با تعــداد باالیى از مهدهاى کودك 

مواجهیم.
وى از ایجاد مراکز رفاهى کودك و خانواده براى نگهدارى 
شیرخوارگان تا خردساالن(زیر سه سال) خبر داد و گفت: 
در حال حاضر دو مرکز در این زمینه ایجاد شده و بهترین 
زمینه براى سرمایه گذارى و مشــارکت مردمى، براى 

توسعه بیشتر این مراکز است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: سمپاشــى عمومى شــبانه تعدادى از 
گونه هاى گیاهى سطح شهر تا 31 خرداد براى درختان 
نارون، چنار، زبان گنجشک، بید، اقاقیا و انواع گونه هاى 

سرو، براى مقابله با آفت کنه انجام خواهد شد.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: در عملیات سمپاشى، به 
منظور صرفه جویى در میزان سموم مصرفى و باالبردن 
کیفیت و ســرعت انجــام عملیات در مســیرهایى که 
امکانپذیر اســت، از دســتگاه هاى توربوالینر استفاده 
مى شــود.وى با بیان اینکه ســموم مورد استفاده براى 
سمپاشى درختان، با غلظت هاى پایین و بر پایه گیاهى 

بوده کــه عوارض منفــى کمترى بر محیط زیســت و 
شهروندان دارد، افزود: با این حال، الزم است شهروندان 
در ایام سمپاشى درختان همکارى الزم را داشته باشند 
و حتى االمــکان از قرار دادن خودروى خود در مســیر 
سمپاشى خوددارى کنند و از قراردادن مواد غذایى در این 
ایام در بالکن ها بپرهیزند. مدیرعامل سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان ادامه داد: در ایام سمپاشى 
درختان، شهروندان باید در هاى مشرف به مسیر سمپاشى 
را ببندند و چنانچه میز نانوایى در خیابان قرار گرفته باشد، 
ضرورى است متصدیان نانوایى قبل از استفاده، میزها را 

شستشو دهند تا از بروز بیمارى جلوگیرى کنند.

استقبال از پیش دبستانى 
بیشتر از مهدهاى کودك است

آغاز سمپاشى شبانه
درختان شهر 

نوزدهمین دوره مسابقات 
قرآن  کارکنان مخابرات

 نوزدهمین دوره مســابقات قرآن کریم در مخابرات 
منطقه اصفهان برگزار مى شود.

به منظور انس هر چه بیشتر با کالم وحى و همچنین 
گســترش فرهنگ قرآنى بین کارکنان، نوزدهمین 
دوره مســابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده 
کارکنان مخابرات منطقه اصفهان در چهار رشــته 
حفظ، مفاهیم، قرائت و اذان،  در دو مرحله حضورى 
و غیر حضورى  برگزار مى شود. گفتنى است؛ مراسم 
اختتامیــه نوزدهمین دوره مســابقات قرآنى پس از 
ماه مبارك رمضان و با حضور ثبت نام شــدگان در 

مسابقات و تجلیل از برگزیدگان برگزار خواهد شد.

تأکید بر حفظ وحدت در نماز جمعه
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
نماز جمعه محل وحدت، همدلــى و متعلق به همه 
قشرها است. آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد حفظ 
وحدت را  در نمازهاى جمعه ضرورى بیان کرد و گفت: 
نباید دیدگاه هاى سیاسى باعث اختالف و دو دستگى 
شود. وى افزود: وجود نماز جمعه یک امتیاز براى هر 
شهرى محسوب مى شود و نماز جمعه نیازمند خطیب 
خوب، اهل مطالعه و فاضل است تا حضور نمازگزاران 
در آن چشمگیر باشد. آیت ا.. طباطبایى نژاد گفت: نماز 
جمعه تنها سیاسى نیســت؛ بلکه محل تجمع افراد، 
طرح مسائل و مشکالت و برطرف کردن بسیارى از 

نیازهاى جامعه است.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139560302015000410 مورخ 95/02/27  محمد ضیائى فرزند حسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,39 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139560302015000411 مورخ 95/02/27  اعظم رمضانیان ریزى فرزند على نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,39 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شماره 139660302015002087 مورخ 96/11/28  اصغر عباس زاده ریزى فرزند احمد نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,39 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
4 - راى شماره 139660302015002088 مورخ 96/11/28  فاطمه عباس زاده ریزى فرزند حسین نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 182,39 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شماره 139660302015002099 مورخ 96/11/30  اکبر جمشیدى فرزند میرزا محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,84 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عوض کریمى .
6 - راى شماره 139660302015002100 مورخ 96/11/30  نعمت اله کریمى ملک آبادى فرزند عزیزاله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 391,56 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله کریمى ملک آبادى .
7 - راى شــماره 139660302015002101 مورخ 96/11/30  قربانعلى قربانى چم کهریزى فرزند عزت 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 257,64 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در 

چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزت اله قربانى چم کهریزى.
8 - راى شــماره 139660302015002103 مورخ 96/11/30  منوچهر کریمى چرمهینى فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 295,94 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عوضعلى نجفیان .
9 - راى شــماره 139660302015002104 مورخ 96/11/30  محمد على کرمى کله مســیحى فرزند 
رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 456,52 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع 
در کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سبزعلى نجفى کله مسیحى .
10 - راى شــماره 139660302015002107 مورخ 96/11/30  اســماعیل گنجى چرمهینى فرزند رضا 
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 253,68 مترمربع مفروزى از پــالك 375 - اصلى واقع 
در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم امیرى 

چرمهینى.
11 - راى شــماره 139660302015002535 مورخ 96/12/12  نســرین باتوانى فرزند نصراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 347,08 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شماره 139660302015002547 مورخ 96/12/15  رضا معظم فرزند على نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 303,34 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 1943 –اصلى 
تبدیل شده) واقع در باباشــیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

معظم باباشیخعلى .
13 - راى شــماره 139660302015002548 مورخ 96/12/15  قدمعلى شیرمحمدى باباشیخعلى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 340,27 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به 
شماره 1943 –اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى علیمراد شیرمحمدى .
14 - راى شماره 139560302015002549 مورخ 96/12/15  محمد قربانى چم کهریزى فرزند امیرآقا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 775,56 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم 

کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبداله قربانى چم کهریزى.
15 - راى شماره 139660302015002551 مورخ 96/12/19  منور توانگر ریزى فرزند رحیم نسبت به پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226,76 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شماره 139660302015002552 مورخ 96/12/19  اشرف توانگر فرزند رجبعلى نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226,76 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
17 - راى شماره 139660302015002553 مورخ 96/12/19  عادل امینى خشوئى فرزند ناصر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264,74 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در خشوئیه بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرهاد کرمى .
18 - راى شــماره 139660302015002554 مورخ 96/12/19  حجت اله سلیمى باباشیخعلى فرزند باقر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287,92 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 
1943 –اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسن سلیمى .
19 - راى شــماره 139660302015002555 مورخ 96/12/19  احمدرضا معظم باباشیخعلى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,90 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 
1943 –اصلى تبدیل شده) واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى على معظم .
20 - راى شماره 139660302015002557 مورخ 96/12/19  عبدالرضا ثابت ورنامخواستى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192,60 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
21 - راى شماره 139660302015002580 مورخ 96/12/19  اصغر مهدى خشوئى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297,67 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در خشوئیه بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرهاد کرمى .
22 - راى شــماره 139660302015002581 مورخ 96/12/19  على اکبر رحیمى خشوئى فرزند عیدى 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198,38 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در 

خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرهاد کرمى .
23 - راى شماره 139660302015002582 مورخ 96/12/19  قاسم سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,87 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
24 - راى شماره 139660302015002583 مورخ 96/12/19  غالمرضا قربانى ریزى فرزند شکراله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200,25 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
25 - راى شــماره 139660302015002589 مورخ 96/12/19  ابراهیم گلشاهى فرزند قربان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع مفروزى از پالك 5 فرعى از 106 - اصلى واقع در حیدرآباد 

کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین پلنگى ریزى .
26 - راى شــماره 139660302015002590 مورخ 96/12/19  فردوس براتــى ریزى فرزند محمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144,75 مترمربع مفروزى از پالك 5 فرعى از 106 - اصلى واقع 

در حیدرآباد کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله رمضانى .
27 - راى شماره 139660302015002591 مورخ 96/12/20  جعفر حســینى ملک آبادى فرزند آقاگل 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257,70 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خانعلى کریمى ملک آبادى .
28 - راى شــماره 139660302015002593 مورخ 96/12/20  خلیل مختارى همامى فرزند عبدالرحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مســاحت 870,06 مترمربع مفروزى از 
پالك 524 فرعى از 158 - اصلى واقع در قریه همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى على مختارى همامى و سید اسداله هدائى .
29 - راى شماره 139660302015002594 مورخ 96/12/20  پوران باللى فرزند حسینعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مساحت 870,06 مترمربع مفروزى از پالك 524 فرعى 
از 158 - اصلى واقع در قریه همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

مختارى همامى و سید اسداله هدائى .
30 - راى شــماره 139660302015002672 مورخ 96/12/22  ابوالفضل ملک زاده قلعه قاسمى فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239,89 مترمربع مفروزى از پالك 111 - اصلى واقع 
در حاجى آباد قلعه قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى على شفائى 

زاده ریزى .
31 - راى شماره 139660302015002693 مورخ 96/12/27  محمد یوسفیان دستجردى فرزندحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مساحت 1732,50 مترمربع مفروزى از پالك 325 - اصلى 
واقع در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى خداداد محمدى چم 

آسمانى .
32 - راى شماره 139760302015000007 مورخ 97/01/09  عطاء اله شارقى فرزند حسینقلى نسبت به 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 224,79 مترمربع مفروز از پالك 181 فرعى از 296 - اصلى 
واقع در مزرعه چم یوسفعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نادر شمسى .

33 - راى شماره 139760302015000008 مورخ 97/01/09  محمد ضیاء منش فرزند روح اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 230,20 مترمربع مفروزى از پالك 261 اصلى واقع در قریه آیدغمیش 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على محمدى .
34 - راى شماره 139760302015000009 مورخ 97/01/14  علینقى رمضانیان چرمهینى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 2186,69 مترمربع پالك 33 فرعى از 371 - اصلى واقع در 
خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله فرزند حاج 

باقر .
35 - راى شماره 139760302015000013 مورخ 97/01/15  غالمحســین شکرچى باغبادرانى فرزند 
عبدالکریم نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 44,38 مترمربع مفروزى از پالك 517 
فرعى از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

خانم جان نسائى باغبادرانى .
36 - راى شــماره 139660302015000014 مورخ 97/01/15  مهوش خان محمدى خشــوئى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 536,50 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در 
خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى چراخعلى خان محمدى خشوئى .

37 - راى شماره 139760302015000016 مورخ 97/01/15  مریم جعفرى چمگردانى فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288,40 مترمربع مفروزى از پالك 15 فرعى از 103 - اصلى واقع در 

چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد خدادادى چمگردانى .
38 - راى شماره 139760302015000018 مورخ 97/01/15  اسماعیل طغیانى ریزى فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
39 - راى شماره 139760302015000019 مورخ 97/01/15  راضیه بیگى ریزى فرزند صفرعلى نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
40 - راى شــماره 139760302015000020 مورخ 97/01/15  محمد رضا سلیمیان ریزى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174,04 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
41 - راى شــماره 139760302015000021 مورخ 97/01/15  محمد رضا سلیمیان ریزى فرزند احمد 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259,67 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .

42 - راى شماره 139760302015000022 مورخ 97/01/15  مهرى مهربانى ریزى فرزند خدارحم نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 259,67 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
43 - راى شــماره 139760302015000026 مورخ 97/01/16  طوطى جان محمدى خشــوئى فرزند 

خداکرم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 645,38 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در 
خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى چراخعلى خان محمدى خشوئى .

44 - راى شــماره 139760302015000029 مورخ 97/01/16  محمد کرباســیان ورنامخواستى فرزند 
عبدالعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282,47 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
45 - راى شــماره 139760302015000091 مورخ 97/01/16  نظامعلى خان محمدى خشــوئى فرزند 
خداکرم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 221,15 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى 
واقع در خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى چراخعلى خان محمدى 

خشوئى .
46 - راى شماره 139760302015000100 مورخ 97/01/16  نادعلى صادقیان خشوئى فرزند صفرعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مساحت 1066,87 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى 
واقع در خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى بخشعلى صادقیان خشوئى .
47 - راى شــماره 139760302015000102 مورخ 1397/01/20  محب على حیدرپور چرمهینى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 788,44 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع 

در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیار تقى زاده .
48 - راى شــماره 139760302015000109 مورخ 1397/01/20  حسن بهرامى فرزند حاجى اسماعیل 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2081,37 مترمربع مفروزى از پالك 53 - اصلى واقع در قریه 

اشیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اقدس ایرانپور مبارکه .
49 - راى شماره 139760302015000465 مورخ 97/02/19  دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکى – دانشگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشتى درمانى استان 
اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 7340,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
50 - راى شــماره 139760302015000140 مورخ 97/02/22  قربانعلى سبکتکین ریزى فرزند رجبعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 266,15 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
51 - راى شــماره 139760302015000467 مورخ 97/02/22  حســین رجائى فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163,81 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
52 - راى شماره 139760302015000468 مورخ 97/02/22  آسیه ایزدى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 176,38 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
53 - راى شماره 139760302015000469 مورخ 97/02/22  ام البنین عباس زاده ریزى فرزند احمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 57,30 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .

54 - راى شماره 139760302015000470 مورخ 97/02/22  مرضیه نصیرى ریزى فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 57,30 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .

55 - راى شــماره 139760302015000471 مورخ 97/02/22  مهرداد سبکتکین ریزى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,05 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
56 - راى شماره 139760302015000473 مورخ 97/02/22  قربانعلى طغیانى ریزى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
57 - راى شــماره 139760302015000482 مورخ 97/02/25  جعفر ناظرى نژاد فرزند حســین نسبت 
به ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت 724,14 مترمربع مفروزى از پالك 287 - اصلى واقع در مزرعه 
چم کوره از مزارع چم حیدر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى امیرقلى 

یزدانى و غیره .
58 - راى شــماره 139760302015000483 مورخ 97/02/25  جعفر ناظرى نژاد فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یک درب باغ به مســاحت 3277,97 مترمربع مفروزى از پالك 287 - اصلى واقع در مزرعه چم 
کوره از مزارع چم حیدر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى امیرقلى یزدانى 

و غیره .
59 - راى شماره 139760302015000484 مورخ 97/02/27  ارسالن اسماعیلى فرزند فرج اله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 302,64 مترمربع مفروز از پالك 321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله اسماعیلى دورباطى .
60 - راى شــماره 139760302015000485 مورخ 97/02/27  نیما جهاندار فرزند مجتبى نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 354,24 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى جهاندار ملک آبادى . تاریخ انتشار نوبت 
اول :  روز  دوشنبه  مورخ 1397/03/07 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 م الف:345 

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/  3/314
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836101950 شماره پرونده: 9709986836100174 شماره بایگانى شعبه: 
970184 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سهراب حیدرى گندمانى خواهان خانم پریسا 
حیدرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سهراب حیدرى به خواسته اذن در ازدواج مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836100174 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/26 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.  اصفهان، خ میرفندرسکى (خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال 
و پل میر، مجتمع قضایى شهید قدوسى، طبقه 4، اتاق 403. م الف: 6128 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/522
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
964520ج/ اول له خانم زهرا کرمعلیان به وکالت ادیبى و علیه آقاى احسان مهدى لو مبنى بر مطالبه مبلغ 

131548741 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجــراى دولتى در تاریخ 1397/04/16 
ساعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال 
توقیفى که 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 جلسه مزایده به نشانى اصفهان، خیابان 
سجاد، شرکت یادگار مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: 1- تعداد 130 شل تن ماهى برند 
هیالج به قیمت هر عدد 70/000 ریال و کل قیمت محموله براى مصرف کننده 218/840/000 ریال و با 
احتساب کسرى قیمت به طور معمول ارزش نهایى محموله به میزان 163/800/000 ریال تعیین مى گردد. 

م الف: 3797 مدیر  اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/152
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
960044ج/6 له آقاى على بیات و علیه آقایان محمدرضا چلنگر و ابوالفضــل چلنگر مبنى بر مطالبه مبلغ 
1/157/321/690 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/4/19 
ساعت 9/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال 
توقیفى که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان، 
خیابان شمس آبادى کوچه نوبهار پالك 36 نزد حافظ اموال خانم ثریا کریمى مراجعه و از اموال بازدید و با 
همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد 
مزایده: 1- پیراهن پارچه اى (اسلب کش کتان آردوپوبلین حریر مصنوعى)- تعداد 1280- قیمت 14000 
تومان قیمت مجموع 17920000 تومان 2- شلوار لى زنانه در طرح ها و رنگ هاى مختلف تعداد 1100- 
قیمت 20000 تومان قیمت مجموع 22000000 تومان 3- شــلوار زنانه ساتن و کتان تعداد 197- قیمت 
15000 تومان- قیمت مجموع 2955000 تومان 4- شلوار زنانه اسلب کش کج راه کتان تمام پنبه- تعداد 
189- قیمت 15000- قیمت مجموع 2835000 تومان 5- شلوار زنانه کتان استرج کبریتى تمام پنبه تعداد 
314- قیمت 18000 تومان- قیمت مجمــوع 5652000 تومان 6- پیراهن جعبه اى با بافت 80 درصد نخ 
پلى استر- تعداد 32 قیمت 15000 تومان – تعداد مجموع 480000 تومان 7- پیراهن جعبه اى با بافت 20 
تا 40 درصد نخ پلى استر- تعداد 328- قیمت 17000 تومان قیمت مجموع 5576000 تومان 8- شلوار پلى 
اســتر پنبه کاغذى تعداد 25- قیمت 16000 تومان – قیمت مجموع 400000 تومان 9- شلوار کتان کج 
راه- تعداد 636- قیمت 21000 تومان- قیمت مجموع 13356000 تومان 10- شــلوار اسلب کش تعداد 
1390 قیمت 18000 تومان تعداد مجموع 2502000 تومان 11- پیراهن جعبه اى با بافت اســپرت کتان 
کش- تعداد 200 قیمت 16000 تومان قیمت مجموع 3200000 تومان 12- کت تک دیپلمات و مخمل 
کوبیده تعداد 250 قیمت 85000 تومان قیمت مجموع 21250000 تومان 13- شلوار زنانه نگین دوز و کش 
مجلسى تعداد 22 قیمت 25000 تومان قیمت مجموع 550000 تومان 14- شلوار زنانه پولک دوز نیم کش 
ســاده تعداد 280 قیمت 25000 تومان قیمت مجموع 7000000 تومان 15- شلوار زنانه لى سنگ و آنزیم 
شور تعداد 298 قیمت 24000 تومان قیمت مجموع 7152000 تومان 16- شلوار زنانه لى پنبه کش سنگ 
و آنزیم شور (دوخت صنعتى) تعداد 99 قیمت 22000 تومان قیمت مجموع 217800 تومان 17- شلوار لى 
پنبه کشى اسلب کش تعداد 202 قیمت 35000 تومان قیمت مجموع 7070000 تومان 18- شلوار لى پنبه 
کشــى دوبل کش تعداد 470 قیمت 27000 تومان قیمت مجموع 12690000 تومان 19- شلوار لى پنبه 
کشى بدون کش تعداد 429 قیمت 30000 تومان قیمت مجموع 12870000 تومان 20- شلوار زنانه راحتى 
استرچ مخمل و پنبه تعداد 200 قیمت 6000 تومان قیمت مجموع 1200000 تومان 21- بلوز بافتنى مردانه 
تک پوش اکرولیک ترك تعداد 112 قیمت 20000 تومان قیمت مجموع 2240000 تومان 22- بلوز مردانه 
زیرکت، نازك تعداد 188 قیمت 15000 تومان قیمت مجموع 2820000 تومان 23- گاو صندوق مستعمل 
یک عدد قیمت 110000 تومان. جمع کل قیمت به نظر هیئت منتخب کارشناســان براساس پایه مزایده 
154006000 هزار تومان معادل یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون و شــصت هزار ریال مى باشد. م الف: 

4110 مدیر اجرا ى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/358
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836101954 شماره پرونده: 9709986836100226 شماره بایگانى شعبه: 
970243 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى رضا سایر فرزند ذکریا خواهان خانم مهرك 
حسن الریجانى دادخواســتى به طرفیت  خوانده آقاى رضا سایر به خواســته طالق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836100226 شعبه1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/27 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.  اصفهان، خ میرفندرسکى (خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال 
و پل میر، مجتمع قضایى شهید قدوسى، طبقه 4، اتاق 403. م الف: 6129 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/523
اخطار اجرایى

شماره: 465/96ش11ح- 1397/3/6 به موجب راى شــماره 1 تاریخ 97/1/5 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- زهرا سلمان زاده 2- پرویز کشتى آراء 
هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است به متضامنًا به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرسى 185/000 ریال بابت الصاق تمبر پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (96/2/4) تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له رضا مهرجویان فرزند 
نعمت اله به نشانى شاهین شهر، خ فردوسى فرعى 3 شرقى پ 26 مجتمع فریدون واحد 5. ضمنا پرداخت 
هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه تا سى روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه 
صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود مگر دعوى م سترد یا رد شود. م الف: 

482 شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /3/542

مدیر امور برق غرب شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان از کاهش 65 درصدى زمان خاموشى هاى 

سال جارى خبر داد.
محمد رضا آریان پور با اشاره به شاخص ها و اهداف  
راهبردى تعریف شده در شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت:کاهش خاموشــى ها و انرژى توزیع 
نشــده، به عنوان یکى از هفت محور کلیدى چشم 
انداز اســت و از اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد 
که در این راســتا، این امور با ارائه خدمات مناسب و 
متناسب با استانداردهاى بین المللى  توانسته اهداف و 
شاخص هاى پیش رو را در تمام فرآیندها به کار گیرد 
و میزان خاموشى 608 دقیقه به ازاى هر مشترك در 
سال گذشــته را، به 213 دقیقه خاموشى به ازاى هر 

مشترك در سال جارى  برساند. 
وى برق رســانى مطمئن و پایــدار را، از وظایف و 
رســالت هاى اصلى امور برق غرب  دانست و افزود: 
اقدامات زیادى براى محقق شــدن این مهم به کار
 گرفته شده به طورى که با استفاده از هشت ایستگاه و  
پست فشار قوى از طریق 30 فیدر(خط فشار متوسط) 
به طول تقریبى 230 کیلومتر، به انتقال انرژى مورد 
نیاز به پست هاى توزیع و با به کارگیرى 680دستگاه 
پست هوایى و زمینى به کاهش ولتاژشبکه تا 400ولت 

اقدام کردیم.
مدیر امور برق غرب شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان تأکید کرد: برنامــه ریزى و اجراى عملیات 
تعویض شــبکه هــاى فشــار ضعیف با اســتفاده 
از کابل هاى خود نگهــدار به طــول 65 کیلومتر، 
بهینه ســازى شــبکه فشــارضعیف فرســوده و 

تعویــض 800 اصله پایه فشــارضعیف فرســوده 
قدیمى، بهینه ســازى و تعویض کلیــد کابل هاى 
روغنى فشــار متوســط موجود در محــدوده امور، 

برنامه ریــزى، تقویــت و تعدیل بار49 دســتگاه 
ترانسفورماتورتوزیع فول بارموجود در شبکه، نصب و 
بهره بردارى از کلیدهاى گازى هوایى جدید با قابلیت

 اتوماســیون شــبکه و امــکان صدور فرمــان از 
راه دور در 35 نقطــه از شــبکه انجــام شــده 

است.

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: همزمان با سراسر کشور، نماز باشکوه عید فطر در 
188 بقعه متبرکه و امامزاده شاخص استان اصفهان برپا مى شود.

حجت االسالم حسن امیرى بیان کرد: براساس برنامه ریزى هاى 
انجام شــده با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب هاى فرهنگى، 
امسال نیز همچون سال هاى گذشته نماز باشکوه عید سعید فطر 
به همراه دیگر آداب این روز، در جوار حرم مطهر 188 بقعه متبرکه 

و امامزاده عظیم الشأن استان برگزار مى شود.
وى گفت: سر دادن تکبیر و شکرگزارى به درگاه خداوند سبحان، 
قرائت دسته جمعى دعا، برپایى نماز عید و قرائت خطبه از سوى 
ائمه جماعات، از جمله برنامه هاى در نظر گرفته شــده در آیین 

جشن روز عید فطر است. 

مرغدار متخلف بهداشتى در شهرستان تیران وکرون به 36 میلیون 
ریال جزاى نقدى محکوم شد.

سرپرست واحد حقوقى اداره کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: 
درپى گزارش مســئول فنى یک مرغدارى، کارشناســان شبکه 
دامپزشکى در بازدید از این مرغدارى، متوجه جابه جایى غیرقانونى 
20 هزار  قطعه مرغ پایان دوره صنعتى، بدون هماهنگى با آن شبکه 
و بدون دریافت گواهى حمل بهداشتى قرنطینه اى و تأیید سالمت به 

محل نامشخص شدند.
امیر مساح افزود: همچنین در دو مرحله در خصوص انتقال طیور پایان 
دوره صنعتى با سن باالى 80 هفتگى، به این مرغدار متخلف اخطار 
داده شده است. وى گفت: این درحالى است که جا به جایى غیر مجاز 
طیور، تهدیدى بالقوه براى بهداشت دام و فرآورده هاى مربوط به آن 

و در نهایت سالمت و امنیت غذایى مردم جامعه است.

برگزارى نماز عید سعید فطر کاهش 65 درصدى زمان خاموشى ها در سال جارى
در 188 امامزاده استان

محکومیت 36 میلیون ریالى
 مرغدار متخلف تیرانى
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کشف 1/5 ُتن مواد مخدر در 
محورهاى مواصالتى استان 

با اجراى موفق طرح «مرصاد 4» بیش ازهزار و 850 
کیلوگرم انواع مواد مخــدر از قاچاقچیان مواد مخدر 

کشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: این طرح، 
در مدت ده روز در محورهــاى مواصالتى اصفهان 

با اولویت اصلى مقابله با قاچاق مواد مخدر اجرا شد.
سردار مهدى معصوم بیگى با اشاره به دستگیرى 470 
نفر در قالب اجراى این طرح افزود: این مواد افیونى 
شامل تریاك، هرویین و حشیش از شش باند قاچاق 
کشف و ضبط شده اســت.به گفته وى در عملیات 

مرصاد4، سى وشش خودرو توقیف شد.

احیاى سّنت داستان خوانى 
در ماه رمضان از امشب 

ویژه برنامه داســتان خوانى رمضان با هدف احیاى 
سنت داستان خوانى امشب در اصفهان آغاز مى شود.

مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان، موزه عصارخانه 
شاهى و موزه حمام علیقلى آقا با همکارى مجموعه 
فرهنگــى مذهبى تخــت فــوالد، ویــژه برنامه 
داستان خوانى رمضان را برگزار مى کنند.این برنامه 
امشــب در تکیه میرفندرســکى، 23 خرداد در موزه 
عصارخانه شاهى و 24 خرداد در موزه گرمابه علیقلى 
آقا برگزار مى شــود. عالقه مندان براى شرکت در 
این برنامه، در این ســه روز از ســاعت 18 به محل 

مکان هاى تعیین شده مراجعه کنند.

خبر

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: بیشــترین موارد تخلف در بازرسى هاى بهداشت 
محیط اســتان اصفهان، رعایت نکردن بهداشت مواد 

غذایى بوده است.
حسین صفارى اظهار کرد: بازرسى هاى بهداشت محیط 
در چهار رده بهداشــت مواد غذایى، بهداشــت فردى، 
بهداشت ساختماهى، ابزار و تجهیزات انجام مى شود که 
بیشترین مواد تخلف را در حوزه رعایت نشدن بهداشت 
مواد غذایى شــاهدیم. وى بیان کرد: از اول ماه رمضان 
تاکنون 30 هزار و 143 مورد بازرســى بــر روى تهیه و 
توزیع مواد غذایى در اصفهان صورت گرفته و 15 مورد 

پلمب داشته ایم.
صفــارى تصریــح کــرد: در این بازرســى هــا، 37 
هزار و 870 کیلوگرم مــواد غذایى معدوم شــدند و از 
این مقدار، هشــت هزار و 942 کیلوگــرم آش و هلیم 
فاســد، خرماى مشــکل دار و زولبیا و بامیه است. وى 
با اشــاره به اینکه تعــداد پرونده هاى قضائــى ارجاع 
یافتــه 482 مورد بــوده اســت، ادامــه داد: در همین 
مدت، 694 مورد نمونه بردارى هم از مواد غذایى صورت 
گرفته است. مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان افزود: میزان تخلفات نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش یافته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از برنامه ریـزى 
و اجراى طرح هایـى بـراى پایـــش و کنتـرل هزینه هـا 
در مدیریـت درمـان تأمین اجتماعـــى اسـتان اصفهـان 
خبـر داد کـه منجـر بـه رضایـــت بیمه شـدگان و مراکـز 
درمانـى طرف قـــرارداد و نیـز کاهـــش هزینـه در ایـن 
بخـش شـده اسـت. علـــى اعتصام پور افزود: در اسـتان 
اصفهان در راسـتاى اقتصـاد مقاومتى سـه راهـکار بـراى 
کاهـش هزینه هـا در درمان غیرمسـتقیم به کار بسـته ایم. 
وى اظهار کرد: بـــراى پایـــش و کنتـــرل هزینه هـا در 
درمـان غیرمسـتقیم، مراکـــزى را بـا عنـوان طرف هـاى 
قـرارداد ترجیحـى تعریـف کرده ایم و بـه منظـور صیانـت 

از منابـع ســـازمان بـا آنهـا قـــرارداد مى بندیـم. اعتصام 
پور بیان کرد: ویژگى قـــرارداد با مراکـــز ترجیحـى، سـه 
جانبه گرایى اســـت؛ یعنى قراردادهـا بـــه گونه اى منعقـد 
مى شـوند کـه هم ســـازمان، هـم بیمـه شـــدگان و هـم 
طرف هاى قـــرارداد منتفـع شـوند. مدیـــر درمـان اسـتان 
اصفهـان افـزود: آنچـه بـه نفـع سـازمان خواهـد شـد، ایـن 
اسـت کـه مـا ارتقـاى کیفیت خدمـات را در طـرف قرارداد در 
نظـر مى گیریـم و هزینه هـاى اضافـى بـر سـازمان و بیماران 
بار نمى کنیـم؛ چون قرارداد بـه گونه اى منعقـد مى شـود 
کـه فرانشـیزى از بیمـاران دریافـت نمى شـود و آنهـا مثـل 

درمان مسـتقیم خدمـات دریافـت مى کننـد.

پایش و کنترل هزینه ها 
توسط مدیریت درمان استان 

معدوم شدن 37 هزار کیلو 
مواد غذایى

ابالغ راى
کالسه پرونده: 961209 شماره دادنامه: 9709976794100123- 97/1/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى سیدرسول معین الدینى چادگانى فرزند سیدجعفر به 
نشانى اتوبان چمران خ بعثت کوى استقالل 9 پالك 6 خوانده: خانم پگاه نمازى اصفهانى فرزند مرتضى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى رســیدگى و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10812189 ریال بابت قسمتى از یک فقره چک به شماره 355912 به تاریخ 96/2/13 به عهده 
بانک مهر ایران با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مطلق هزینه هاى دادرسى و صدور قرار تامین خواسته 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى سیدرسول 
معین الدینى چادگانى فرزند سیدجعفر به طرفیت خانم پگاه نمازى اصفهانى فرزند مرتضى به خواسته 
مطالبه قسمتى از وجه چک به مبلغ 10/812/189 ریال وجه چک به شماره 355912 مورخ 96/2/12 
به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و 
بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى نشــر 
آگهى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/812/189 ریال بابت اصل خواسته و 1/205/150 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(96/2/12) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6105 شعبه 11 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/525
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961210 شماره دادنامه: 9709976794100091- 97/1/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى سیدرســول معین الدینى چادگانى فرزند سیدجعفر 
به نشانى اتوبان چمران، خیابان بعثت، کوى اســتقالل 9 پالك 6 خوانده: خانم زهره شیریان شاهى 
فرزند جالل به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى رسیدگى و صدور حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلــغ 13/377/000 ریال بابت قســمتى از یک فقره چک به شــماره 127226 به تاریخ 
95/12/15 عهده بانک ملى با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مطلق هزینه هاى دادرسى و صدور قرار 
تامین خواسته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
سیدرسول معینى الدینى چادگانى فرزند ســیدجعفر به طرفیت خانم زهره شیریان شاهى فرزند جالل 
به خواسته مطالبه قسمتى از وجه چک به مبلغ 13/377/000 ریال وجه چک به شماره 127226 مورخ 
95/12/15 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/377/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/237/210 ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/12/15) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 6104 شعبه 11 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/526
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794300045 شماره پرونده: 9609986794300905 شماره بایگانى شعبه: 
960906 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794300047 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794303894 محکوم علیه سعید مهران فر به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/905/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 95/11/20 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام در حق محکوم له شیرزاد سوارى 
فرزند على به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ کهندژ، سه راه کهندژ، کوئى 
رستگارى، بعد از هنرستان روناسى، پالك 40، کدپســتى 8116676571 و نیم عشر دولتى. محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالــى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). نشــانى: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 6101 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/527
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960578 شماره دادنامه: 9709976794600357- 97/2/31 مرجع رسیدگى: شعبه 
16 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید فرهاد رهنمائى نشانى: اصفهان شهرك امیریه خ اول 
فرعى هفتم پالك 8 وکیل: خ ســهیال روانان نشانى: بلداجى- بلوار شــهید بهشتى جنب بانک ملى 
مجتمع تجارى شهاب طبقه 2 خوانده: مهدى طالب زاده نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
18 فقره رسید بانضمام یک فقره چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: خواهان ســید فرهــاد رهنمائى با 
وکالت خ ســهیال روانان دادخواســتى بطرفیت خوانده مهدى طالب زاده بخواســته مطالبه 18 فقره 
رســید بانضمام یک فقره چک جمعًا به مبلغ 165/585/000 ریال بانضمام خســارات مطرح و اظهار 
میدارد موکل طى 18 فقره رســید بانکى بانــک ملت جمعًا به مبلغ 115/585/000 ریال به حســاب 
خوانده واریز و یــک فقره چک بانک رفــاه به شــماره 574787- 92/10/24 نیــز بابت طلب خود 
داشته اســت که با نگرش به محتویات پرونده و مستندات ابرازى و شــهادت شهود دعوى مطروحه 
محمول بر صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى و ماده 
265 قانون مدنى که اصل بر عدم تبرع وجــوه واریزى بوده حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 165/085/000 ریــال بابت اصل دیــن و مبلــغ 2/200/000 ریال هزینه دادرســى و تأخیر 
تأدیه نســبت به چک و مبلغ 50/000/000 ریال از تاریخ سررســید 92/10/24 و نســبت به مازاد از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 96/7/25 را صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابــى و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابــل اعتراض در محاکم 
حقوقى اصفهان مى باشد (مبلغ مندرج در سطر ششم یکصد و شــصت و پنج میلیون ریال و هشتاد و 
پنج هزار ریال صحیح است) م الف: 6096 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /3/529
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961238 شماره دادنامه: 9709976793700116- 97/1/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
هفتم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 1- هوشنگ فتحى فرزند قربانعلى 2- على فتحى فرزند 
هوشنگ نشانى: هر دو اصفهان- خانه اصفهان- خ تابلو کوى 22 بهمن بن بست پارسا شماره 8 خوانده: 
سید مجتبى ابطحى نشانى: مجهول المکان خواســته: تقاضاى مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
وجه پرداختى به انضمام مبلغ 150/000 هزینه کارشناسى و مبلغ 1/000/000 ریال هزینه کارشناسى، 
هزینه دادرسى، تأخیر در تأدیه بدواً صدور قرار تأمین خواسته اجراى قبل از ابالغ 108 و 117 گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى آقایان: 1- هوشــنگ فتحى فرزند قربانعلى 2- على فتحى فرزند هوشنگ 
به طرفیت آقاى سید مجتبى ابطحى به خواســته تقاضاى مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت وجه 
پرداختى به انضمام مبلغ 150/000 هزینه کارشناسى و مبلغ 1/000/000 ریال هزینه کارشناسى هزینه 
دادرسى، تأخیر در تأدیه بدواً صدور قرار تأمین خواسته اجراى قبل از ابالغ 108 و 117. با توجه به جمیع 
محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمى و با توجه به قرارداد فى مابین خواهان و خوانده که در خوانده 
در قرارداد به عنوان پیمانکار نامیده شده و امضاء ذیل قرارداد شماره 000182 مورخ 96/6/23 مربوط به 
پیمانکار مى باشد و با توجه به اظهارات خواهان ها در جلسه مورخ 96/12/23 مبنى بر وکالت خواهان 
ردیف دوم از جانب خواهان ردیف اول جهت انعقاد قرارداد مذکور و وصول پاسخ استعالم انجام گرفته 
از بانک مبنى بر واریز مبلغ هفتصد هزار تومان از کارت خواهان ردیف دوم به کارت خوانده بابت باقى 
مانده مبلغ پیش پرداخت تحویل به پیمانکار و تکمیل مبلغ پیش پرداخت و با توجه به این امر که خوانده 
با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه دفاعیه اى نیز به شعبه ارائه ننموده است 
لذا شورا دعوى خواهان ردیف اول را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادخواست تأمین دلیل و هزینه کارشناسى و مبلغ یک میلیون 
و چهارصد و پنجاه و یک هزار و دویســت و پنجاه ریال به عنوان هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/9/18 مى نماید در حق خواهان ردیف اول مى نماید و اعالم مى دارد 
رأى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شعبه و بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص خواهان ردیف دوم 
با توجه به اینکه نامبرده نائب (وکیل) خواهان ردیف اول بوده است به استناد بند 10 ماده 84 قرار به رد 
دعوى خواهان ردیف دوم صادر مى نماید و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 6095 عبادى- قاضى شعبه 

هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/530
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426796900052 شــماره پرونده: 9609986796900298 شماره بایگانى 
شــعبه: 960298 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976796903052 محکوم علیه 1- ســید حسین ســیدان 2- عباس ابوطالبیان نشانى: هر دو 
مجهول المکان محکوم است به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 1580/472385/50 مورخ 1396/05/02 
و پرداخت مبلغ 1285000 ریال هزینه دادرسى و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مهرداد 
عزیزى فرزند رضا نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ جابر انصارى خ 5 
آذر- کوى آذر 1 پ 72. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 

نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 6150 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/531
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961503 مرجع رسیدگى کننده: شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان شماره دادنامه: 
9709976794100100- 97/1/28 خواهــان: آقاى وحید نورى فرزند کاظم با وکالت خانم ســمیه 
شهبازى دستجرده به نشــانى: اصفهان، خ آپادانا دوم، مجتمع 222- روبروى کوچه طالقانى- طبقه 
دوم شرقى خواندگان: 1- آقاى مسیب محمدرضایى فرزند عبدا... به نشانى: اصفهان، خ شمس آبادى 
بانک ملى عیسى بن مریم 2- خانم زهرا محمدرضایى فرزند عبدا... به نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 85/200/000 ریال به نحو تضامنى از خواندگان بابت یک فقره چک عهده بانک ملى به 
انضمام مطالبه مطلق خسارات دادرسى و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه و صدور قرار 
تأمین خواسته گردشکار: به تاریخ 97/1/27 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شعبه ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى وحید نورى فرزند کاظم با وکالت خانم سمیه 
شهبازى دستجرده به طرفیت 1- آقاى مســیب محمدرضایى 2- خانم زهرا محمدرضایى به خواسته 
مطالبه مبلغ 85/200/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 9515/930884- 12- 96/6/30 به 
انضمام کلیه خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدى بودن چک و بقاى اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در استقرار دین و 
اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و عدم حضور خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونى ماده 700 و نشر آگهى در جلسه رسیدگى و اینکه مشــارالیه ها در قبال دعوى مطروحه 
دفاعى به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثــر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز 
و اقامه ننموده اند، شــورا به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض 
قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 515- 522- 519 قانون آئین 
دادرســى مدنى و رأى وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومى دیوانعالى کشور، حکم به 
محکومیت تضامنى خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس، 
به پرداخت مبلغ 85/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/185/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
(96/6/30) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم میدارد 
رأى صادره غیابى و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن نیز 
ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 6148 شعبه 

11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /3/532
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976797903410 شماره پرونده: 9609986797901040 شماره بایگانى شعبه: 
961048 خواهان: سید رضا حسینى جبلى فرزند سید اسماعیل به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب اهن- گلزار دوم- خیابان میثم- پالك 21 خواندگان: 
1- طیبه جانى پور مال بیجار به نشــانى مجهول المکان 2- رضا ماهرانى به نشانى مجهول المکان 
خواسته مطالبه وجه چک رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى سید رضا حســینى فرزند اسماعیل به 
طرفیت 1- طیبه جانى پور مال بیجار 2- رضا ماهرانى به خواســته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال 
وجه دو فقره چک به شــماره هاى 375/762611 و 375/762612 به عهده بانک صادرات ایران به 
انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ در جلسه رسیدگى 
حاضر نگردیده الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 
قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان بــه پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 742/500 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها 90/11/03 و 90/12/7 تا تاریخ وصول که محاســبه ى آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. نشانى: اصفهان- خیابان سجاد- آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 6155 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/533
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759501496 شــماره پرونده: 9609983759500588 شماره بایگانى 
شعبه: 960605 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على على مهرى خواهان آقاى 
جواد مولویانجزى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى على على مهرى به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759500588 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/04/30 ساعت 09:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان 
اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حســین(ع) خیابان شهید منتظرى خیابان شهید توالیى 

دادگسترى شاهین شهر. م الف: 491 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/540
حصر وراثت

شماره 97/169 تاریخ 97/3/12 آقاى على افرا به شناســنامه شماره 53 به استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 169 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان خانم عصمت گرجیان به شناسنامه شماره 317 در تاریخ 97/2/28 درگذشته و ورثه 

وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- حمید افرا فرزند امیرحسین شــماره شناسنامه 289 نسبت با 
متوفى فرزند 2- پروین افرا فرزند امیرحسین شماره شناســنامه 14 نسبت با متوفى فرزند 3- نسرین 
افرا فرزند امیرحسین شماره شناسنامه 641 نسبت با متوفى فرزند 4- على افرا فرزند امیرحسین شماره 
شناسنامه 53 نســبت با متوفى فرزند 5- کامران افرا فرزند امیرحسین شــماره شناسنامه 247 نسبت 
با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 480 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/541
مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

شماره صورتمجلس: 9709003762000154 شماره پرونده: 9509983761901264 شماره بایگانى 
شــعبه: 963865 تاریخ تنظیم: 1397/03/12 نظر به اینکه در پرونده کالسه 963865 اجراى احکام 
کیفرى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى 1- محمد محمدى فرزند اسماعیل 2- خانم زهرا 
هادیان جزى فرزند رجبعلى به عنوان وثیقه گذاران محکوم علیه آقاى حمید عرب بیگى فرزند محمد 
و در قبال مبلغ 1 دو میلیارد و نهصد میلیون ریال از نامبرده ضمانت نموده اند و این اجرا حضور محکوم 
علیه را ضرورى تشخیص و وثیقه گذاران علیرغم ابالغ از معرفى و تحویل وى خوددارى نموده اند لذا 
مستندا به مواد «230 و 235» قانون آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392 دستور ضبط وثیقه وثیقه 
گذاران توسط دادستان محترم عمومى و انقالب شهرســتان صادر گردیده و مراتب به ایشان ابالغ و 
تفهیم گردیده است لذا مراتب در راستاى اعمال ماده «537» قانون آیین دادرسى جهت مزایده و فروش 
به کارشــناس خبره ارجاع که به شرح ذیل کارشناسى شده اســت. صورت اموال مورد مزایده: پالك 
ثبتى شماره 437/9869 بخش 16 ثبت اصفهان دو طبقه به نشانى گز، ســپاه، کوچه شهید ماشاءا... 
شریفى ف بن بست 2، پالك 94 (آخرین خانه بن بست) واقع شده و داراى مساحت حدود 301 مترمربع 
داراى پى و ستون هاى مقاومت مصالح به کار رفته در بنا شــامل تیرچه بلوك، تیرآهن، آجر معمولى، 
سیمان، ماسه و گچ است و ســاخت اعیان در طبقه همکف 200 مترمربع و داراى سه اتاق خواب، هال 
و پذیرایى، آشپزخانه با کابینت ام دى اف و ســرویس بهداشتى مى باشد و طبقه اول به مساحت اعیان 
160 مترمربع به انضمام حیاط واقع در پشت بام مشاعى داراى 2 اتاق خواب هال و پذیرایى و آشپزخانه 
با کابینت ام دى اف و سرویس بهداشتى مجزا مى باشــد که کف آپارتمان به صورت سرامیک و نماى 
داخلى داراى گچ برى و تزئینات معمولى و نماى بیرونى ســاختمان به صورت ســنگ تزئینى است و 
انضمام پارکینگ به مساحت 30 مترمربع واقع در طبقه همکف و حیاط خلوت در طبقه همکف و قدمت 
ساختمان اعیانى 7 سال مى باشد و هر دو واحد داراى انشعابات آب، گاز ف برق و تلفن مجزى است که 
وفق نظر کارشناس رسمى دادگسترى قیمت ملک معادل ســه میلیارد ریال ارزیابى گردیده و با توجه 
به اینکه نظریه کارشناســى به وثیقه گذاران ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش پالك ثبتى فوق الذکر از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1397/04/12 
محل برگزارى مزایده: دفتر اجراى احکام کیفرى دادسراى شاهین شهر. محل بازدید از ساختمان فوق: 
گز، سپاه، کوچه شهید ماشاءا... شریفى ف بن بســت 2، پالك 94 (آخرین خانه بن بست) محل ملک 
موصوف مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشد تا عندالزوم به 
حساب سپرده دادگسترى شاهین شهر واریز و تا یک هفته فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد کسانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل 
از مزایده به دایره اجراى احکام کیفرى دادسراى شاهین شهر مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
تحویل تا در مزایده شــرکت داده شوند. م الف: 487 شــعبه اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان شاهین شهر /3/543
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001235 چون اقاى مجید عاملیان فرزند احمد باستناد دو برگ استشهاد 
محلى شماره 11657 مورخ 1397/03/13که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 391/501 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 348 و 
دفتر 5 متمم امالك بموجب سند انتقال شماره 3290 مورخ 1390/05/12 دفترخانه 216 کهریزسنگ 
نجف آباد به ذیل ثبت 7506 و ســند بشماره ســریال 017691 الف/16-89 به نامش ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار1397/03/22 - 1020/م الف- حسین زمانى علویجه رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/3/551
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001270  سید مظفر صالحى فرزند حمزه باستناد دو برگ استشهاد محلى 
شماره 208071 مورخ 1397/03/12 که هویت و امضاء شــهود به دفترخانه 339 نجف آباد رسیده 
است مدعى سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 87/4625 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که 
درصفحه 593 دفتر 33 امالك ذیل ثبت 3651 و به موجب سند انتقال 34263 مورخ 1393/4/9 به 
ایشان انتقال یافته است و سند به شــماره (734044-د91)بنامش صادر شده است و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى منزل مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند 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 مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشــار 1397/3/22- 1033/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك نجف 

آباد/3/550

یادداشت

در بسیارى از کشورها شهروندان در مقابل حقوق 
و خدماتى که از دولت دریافت مى کنند وظایفى 
را هم بر عهده دارند که پرداخت مالیات به عنوان 
تأمین کننده منابع مالى خدمــات دولتى یکى از 

اصلى ترین آنها محسوب مى شود.
البتــه ایــن رویــه و روش معقــول از قدیم در 
کشــور ما به دلیل اتکا و وابستگى به درآمدهاى
نفتى کمتر مورد توجــه بوده، اما خوشــبختانه 
وصول مالیات طى دهه هاى اخیــر مورد تأکید 
دولتمردان و کارشناســان اقتصادى قرار گرفته 

است.
تقسیم بندى مالیات ها به مالیات هاى مستقیم و 
غیر مسـتقیم عمـده تـــرین نـوع طبقـه بنـدى 
در آمارهاى دولتى در ســطح بین المللى اســت 
کــه مالیــات مســتقیم دامنــه وسیع تـــرى 
نســـبت بـــه مالیـــات غیر مســتقیم دارد.
مالیات هاى مســتقیم، مالیات هایى هســتند که 
از مؤدیــان در هنگام تحصیل درآمــد یا دارایى 
اخذ مى شــود. براســاس قانــون، مالیات هاى 
مستقیم داراى دو بخش اصلى مالیات بر دارایى 
و مالیات بر درآمد است. مالیات بر دارایى از مالیات 
بر ارث و حق تمبر تشکیل مى شــود. مالیات بر 
درآمد شــامل مالیات بر درآمد امــالك، مالیات 
بر درآمد کشــاورزى، مالیات بــر درآمد حقوق، 
مالیات بــر درآمد مشــاغل، مالیات بــر درآمد 
اشــخاص حقوقى، مالیــات بر درآمــد اتفاقى

 است.

وظیفه مهمى که 
شهروندان بر عهده دارند

نایب رئیس کمیسیون گردشگرى و برند شهرى اصفهان 
از دایر شدن خط پروازى اصفهان - آلمان به زودى خبر 
داد و گفت: رایزنى براى خط پروازى به یکى از شهرهاى 
هامبورگ، فرانکفورت یا دوســلدروف آلمان در دست 

انجام است.
على کرباســى زاده همچنین اظهار کرد: برند شــهر 
اصفهان طى یکسال و نیم گذشته آماده رونمایى است، 
اما مسئولین اجرایى کشور تاریخى را براى رونمایى آن 

مشخص نکرده اند.
وى برندســازى شــهرى، همکارى با شــرکت هاى 
روابط عمومــى بین المللــى در بخش گردشــگرى، 
توســعه فرودگاه اصفهان و پیگیرى قطار پرســرعت 
اصفهان–تهران را، از دیگر برنامه هاى اصلى کمیسیون 
گردشــگرى اتــاق بازرگانــى اصفهان عنــوان کرد 
و افزود: ایجاد ســازمان مدیریت مقصــد براى جذب 
گردشــگران خارجى، یکى از برنامه هــاى اصلى این 
کمیســیون اســت که نیاز به حمایت اســتاندارى و 

شهردارى دارد.
کرباســى زاده تأکید کرد: در حوزه گردشگرى اصفهان 
متولى زیاد است، اما کسى کار خاصى انجام نمى دهد؛ 
با این حال، اتاق بازرگانى با هدف توسعه پایدار شهر با 

تمام توان وارد گود شده است.

در حوزه گردشگرى اصفهان متولى زیاد است 
اما کسى کارى انجام نمى دهد

 خط هوایى اصفهان – آلمان راه اندازى مى شود
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مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: تحقق عدالت 
مالیاتى و جلوگیرى از تضییع مالیاتى، از اهداف اداره کل امور 

مالیاتى است که به جد به دنبال تحقق آن هستیم. 
مهدلو، وجود آرامش و تعامل مؤثر با اصناف را حائز اهمیت 
خواند و افزود: ســازمان امور مالیاتى امســال توافقى را بر 
اساس تبصره ماده 100 قانون مالیات هاى مستقیم تنظیم 
کرده است و صاحبان مشاغل گروه سوم که مالیات خود را 
5 درصد نسبت به سال 95 افزایش دهند، در راستاى قطعى 
سازى مالیات سال 96 اقدام کرده اند. وى با اشاره به جایگاه 
اصناف به عنوان حلقه آخر زنجیره حمایت از کاالى ایرانى 
بیان کرد: فرصت خوبى براى مؤدیان مالیاتى که به عنوان 

صاحبان مشاغل گروه سوم شناخته مى شوند، فراهم شده 
است و مهمترین نکته این توافق این است که تمامى مؤدیان 
خواســتار اســتفاده از این توافق، نیازى به ارائه اظهارنامه 
مالیاتى از طریق سامانه www.tax.gov.ir ندارند و فقط باید 
فرم مربوط را از طریق سامانه مذکور ارائه کنند. وى با اشاره 
به لزوم دریافت اوراق قطعى عملکرد سال 95 براى استفاده 
از دســتورالعمل تعیین مالیات مقطــوع برخى از صاحبان 
مشاغل (تبصره ماده 100 ق.م.م) گفت: کلیه نیروهاى اداره 
کل امور مالیاتى استان آماده ارائه خدمات به مؤدیان هستند 
که از آن جمله ارائه اوراق قطعى سال 95 به مؤدیان براى 

استفاده از تبصره 100 ق.م.م است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت : پنج هزار نیکوکار اصفهانى در ماه مبارك رمضان 
حمایت از پنج هزار و 564 نفر از ایتام و فرزندان نیازمند 

غیر یتیم را بر عهده گرفتند.
حمیدرضا شــیران بابیان اینکه مردم نیکوکار اصفهان 
توجه ویژه اى به حمایت از ایتام و فرزندان محسنین دارند، 
گفت: سال گذشــته و به همت مردم نیکوکار اصفهان، 
هشت هزار و 513 نفر از فرزندان محسنین داراى حامى 
شدند و در ماه رمضان امســال  هم خّیران و نیکوکاران 
اصفهانى دو هزار و 54 نفر از این فرزندان را تحت حمایت 

خود گرفتند.

وى تعداد فرزندان محســنینى که کماکان فاقد حامى 
هســتند را بیش از هشــت هزار نفر اعالم کرد و گفت: 
امیدواریم که با توجه بیشتر خیران و نیکوکاران، تا پایان 

امسال همه این فرزندان داراى حامى باشند.
وى بابیان اینکــه مردم نیکوکار اصفهــان مى توانند با 
پرداخت ماهیانه هر مبلغى که در توان دارند، اقدام به ثبت 
حمایت از این فرزندان نیازمند کنند، گفت: شــهروندان 
براى ثبت نام در طرح هاى اکرام ایتام و فرزندان محسنین 
مى توانند عالوه بر دفاتر و پایگاه هاى این نهاد در محل 
زندگى خود، به تار نماى اینترنتــى mohsenin.ir نیز 

مراجعه کنند.

کدام صاحبان مشاغل نیاز به 
ارائه اظهارنامه ندارند

جذب 5000 حامى اصفهانى
 در ماه رمضان

نخستین کارگاه  آموزشى 
مخصوص دانشجویان پرستارى

نخستین کارگاه  آموزشــى، مخصوص دانشجویان 
گروه پرســتارى با عنوان کارگاه«فناورى اطالعات 
پرستارى» در دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان 

برگزار شد.
حامد معصومى، معاون آموزشى و پژوهشى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد گلپایگان گفت: هدف از برگزارى 
این دوره، آشــنایى با مفاهیم اساســى در فناورى 
اطالعات، کار بــا ویندوز، نــرم افزارهاى کاربردى

WORD و PowerPoint ، ساخت آدرس الکترونیکى 

و ارســال نامه و ضمائم از طریق آن و کسب توانایى 
جستجو در بانک هاى اطالعاتى عمومى و تخصصى 

با استفاده از موتورهاى جستجوگر است.
وى اظهار کرد: این کارگاه براى دانشجویان ورودى 
بهمن 96 برگــزار و در آینده نزدیــک، کارگاه هاى 
دیگرى مانند احیاى مقدماتى و آموزش مهارت هاى 
ارتباطى با بیمار و خانواده بیمار نیز برگزار خواهد شد.

اجراى 9 برنامه ویژه 
ماه رمضان در تخت فوالد

مدیر مجموعه تاریخى، فرهنگــى و مذهبى تخت 
فوالد اصفهان از اجراى 9 برنامــه ویژه ماه مبارك 
رمضان در این مجموعه خبــر داد و گفت: در دیگر 
ایام سال نیز ویژه برنامه هاى متعددى براى معرفى 
ظرفیت ها و پتانســیل هاى پنهان گردشگرى تخت 

فوالد برگزار مى شود. 
على معرك نــژاد اظهار کرد: ویــژه برنامه «روایت 
خوانى» امروز در گالرى فدك تکیه میرفندرســکى 
با همکارى مرکز ادبى قلمســتان ســاعت 18 اجرا 

مى شود.

بررسى تداوم حضور اصفهان 
در شبکه شهرهاى خالق 

سخنگوى شوراى اســالمى شهر اصفهان از حضور 
شــهردار، مدیر مرکز خالقیت و فناورى هاى نوین 
شهرداري اصفهان و عضو کمیســیون فرهنگى و 
اجتماعى شهردارى در شهرهاى کراکف و کاتوییس 
لهستان براى دفاع از باقى ماندن اصفهان در شبکه 

شهرهاى خالق خبر داد. 
مهدى مقدرى با اشــاره به حضور  هیئت سه نفره از 
مدیران شهرى در لهستان اظهار کرد: اصفهان از سال 
2014 در این شــبکه پذیرفته شده، اما تا کنون هیچ 
نماینده اى از مدیریت شهرى اصفهان در این اجالس 
حضور پیدا نکرده بود و از آنجا که این مسئله در ارزیابى 
ادامه عضویت اصفهان در این شبکه براى سال آینده 
بسیار حیاتى است، مدیریت شهري اصفهان در این 

دوره از اجالس حضور می یابد. 
وى ادامه داد: دوازدهمین اجالس ســاالنه شــبکه 
شــهرهاى خالق جهان از امروز تا 25 خرداد ماه در 
شهرهاى کراکف و کاتوییس لهستان برگزار مى شود. 

خبر

ابالغ راى
شماره پرونده: 2/97 شماره دادنامه: 150- 97/2/23 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: ایمان رضائى هارونى فرزند عباســقلى به نشــانى ورنامخواســت، خ 
شریعتى، ك ش قاســم کرمى پ 17 خوانده: 1- عبدالعظیم بهزادى فرزند عزیزقلى 2- حسن قلى 
پرنگ فرزند مصطفى به نشانى مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى ایمان 
رضائى هارونى فرزند عباســقلى به طرفیت 1- عبدالعظیم بهزادى فرزند عزیزقلى 2- حســن قلى 
پرنگ فرزند مصطفى مبنى بر الزام خوانده ردیف 2 به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و انتقال 
قطعى سند مالکیت خودرو سمند ال ایکس به شماره انتظامى 643/71 د 88 مقوم به 155/000/000 
ریال ضمن مطالبه مطلق خســارات دادرسى، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق 
مبایعه نامه مورخ 94/11/07 و همچنین تصویر مصدق ســند خودرو مذکور که به نام خوانده ردیف 
دوم مى باشــد و همچنین نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته و الیحه اى 
نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است خواسته خواهان را محرز تشخیص داده، لذا مستندا به مواد 
198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 
و 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و 
انتقال سند خودروى مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/077/500 ریال بابت خسارات دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى لنجان مى باشد و اما در خصوص خوانده ردیف اول مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسى 
تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق الذکر قرار رد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى لنجان مى باشد. م الف: 407 یوسفى قاضى شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /3/544
حصر وراثت

آقاى ابوذر رحیمى داراى شناسنامه شماره 3197 به شرح دادخواست به کالسه 114/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کوکب سلطان شیرمحمدى 
باباشیخعلى به شناســنامه 640 در تاریخ 94/08/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالرسول رحیمى باباشیخعلى فرزند محمدرضا ش.ش 
550 ت.ت 1314 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- ابوذر رحیمى فرزند عبدالرسول ش.ش 3197  
ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- باقر رحیمى فرزند عبدالرسول ش.ش 49 ت.ت 1342 
صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- محمد رحیمى فرزند عبدالرسول ش.ش 13 ت.ت 1351 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 5- جعفر رحیمى باباشــیخعلى فرزند عبدالرسول ش.ش 226 ت.ت 1359 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- حبیب اله رحیمى فرزند عبدالرسول ش.ش 39 ت.ت 1352 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 7- حسینعلى رحیمى فرزند عبدالرســول ش.ش 10 ت.ت 1353 صادره از 

فالورجان (پسر متوفى) 8- علیرضا رحیمى فرزند عبدالرسول ش.ش 2554 ت.ت 1357 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 9- مریم رحیمى باباشیخعلى فرزند عبدالرسول ش.ش 50 ت.ت 1342 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 10- فاطمه رحیمى فرزند عبدالرســول ش.ش 24 ت.ت 1349 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 11- بتول رحیمى باباشــیخعلى فرزند عبدالرســول ش.ش 99 ت.ت 1355 
صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 417 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /3/545
حصر وراثت

آقاى عباسقلى کاویانى باغبادرانى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست کالسه 169/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صدیقه کاویانى 
باغبادرانى به شناســنامه 48 در تاریخ 1396/11/15 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباســقلى کاویانى باغبادرانى فرزند محمد ربیع ش.ش 
39 همسر متوفى 2- مجید کاویانى باغبادرانى فرزند عباسقلى ش.ش 0051366460 فرزند متوفى 
3- مهران کاویانى باغبادرانى ش.ملى  3- 691862- 005 فرزند عباسقلى ش ش 10754 فرزند 
متوفى 4- مهدى کاویانــى باغبادرانى فرزند عباســقلى ش.ش 1- 973836- 006 فرزند متوفى 
5- سهیال کاویانى باغبادرانى فرزند عباسقلى ش.ش 9- 126491- 005 فرزند متوفى 6- صاحب 
جان بهادرانى بــاغ بهادرانى فرزند حســن ش.ملــى 9- 620938264 ش ش 264 مادر متوفى. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 409 شعبه دوم شــوراى حل اختالف بخش باغ 

بهادران /3/546
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 32/97 دادنامه 1397/03/06-140/97 
مرجع رسیدگى شعبه 6حقوقى خواهان: محمدرضا رحیمى ، وکیل جعفر چرغان به نشانى:نجف آباد 
–خ امام – چهارراه شهردارى- مجتمع نخل- طبقه 2- واحد2 خوانده: 1-حمیدرضا رحیمى 2- منیر 
اعظم میخوش نشانى: 1- ویالشــهر-خ اصلى- خ 106-پ7 ، 2-مجهول المکان، خواسته: الزام 
به سند رسمى،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى محمدرضا رحیمى بــا وکالت جعفر چرغان به 
طرفیت حمیدرضا رحیمى(فروشــنده) و منیر اعظم میخوش (مالک) به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمى انتقال مالکیت خودرو پراید ســوارى به شــماره 33 ایران 115 ه 14 به انضمام هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله وکیل، با تمامیت به دادخواست تقدیمى، قولنامه تنظیمى فى ما بین خواهان 
و خوانده ردیف اول و استعالم و اداره راهور که حکایت از مالکیت خوانده ردیف دوم داشته و با احراز 
رابطه  معاملى فى ما بین خواسته خواهان ثابت تشخیص و مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنى و 

مواد 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى راى در محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى انتقال مالکیت خودرو پراید سوارى به شماره 33 ایران 115 ه 
14 به نام خواهان و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دو میلیون و دویست هزار ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق شرح کانون وکال در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى و سپس قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم حقوقى نجف آباد مى باشد. 1012/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه ششم حقوقى 

حوزه قضایى نجف آباد/ 3/547
ابالغ وقت دادرسى

خواهان آقاى محمد جواد محمدى با وکالت جعفر چرغان دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک 
به مبلغ 18/000/000 تومان به انضمام خسارت و تاخیر تادیه و حق الوکاله به طرفیت خوانده آقاى 
ابراهیم فخرى فرزند جعفر و رضا عباسى سرارودى فرزند خلیل به شوراى حل اختالف شعبه 5 شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1954/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 1397/04/27 ســاعت 9صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 1011/ م الف شعبه 5 

شوراى حل اختالف نجف آباد/3/548
مزایده

شــماره نامه9710113733700092  شــماره پرونده 9309983732200942 شــماره بایگانى 
970568 – حسب محتویات پرونده کالسه 970568 الف دستور ضبط وثیقه و فروش دو قطعه ملک 
به شماره پالك هاى ثبتى 954 و 955 واقع در قطعه دو نجف آباد( بامشخصات ذیل) صادر و پس از 
طى مراحل قانونى و اجرایى  وفق ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى ملک موصوف از طریق مزایده 
عمومى در روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان نجف 
آباد به فروش  میرسد. جلسه مزایده در محل اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف 
آباد واقع در ساختمان دادگســترى (طبقه همکف اتاق 126برگزار  و قیمت پایه از بهاى کارشناسى  
شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد. برنده مزایده مکلف است 
ده درصد مبلغ پیشنهادى را فى المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقى را حداکثر 
ظرف یک ماه پرداخت نماید ودر صورتیکه در موعد مقرر بقیه بهاى مال را نپردازد سپرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد.متقاضیان شرکت در این مزایده در 
صورت تمایل میتوانند در مدت 5 روز قبل از موعد مزایده جهت مالحضه مال و کسب اطالعات به 
این اجرا مراجعه نمایند. مشخصات: قطعه اول: سى و یک و یکصد و شصت و هفت-سیصد و پنجاه 
و دوم حبه مشاع از هفتاد دو حبه پالك ثبتى 954 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 

معادل 91/46 مترمربع و قطعه دوم: ســه و هفتاد و پنج- یکصد و هفتاد وششم دانگ مشاع از شش 
دانگ پالك ثبتى 955 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان معادل 258/88 مترمربع 
(به انضمام قدر السهم از داالن اشــتراکى بین پالك هاى ثبتى 954 و 955 و 956) هر دو قطعه به 
نشــانى نجف  اباد خ امام خمینى قبل از باغملى روبه روى مسجد جامع گاراژ آیتى (پارکینگ ربانى) 
الزم به ذکر است راه دسترســى و مدخل دو پالك مذکور برابر سوابق ثبتى داالن مشترك واقع در 
سمت شرقى این پالك ها میباشــد متعلق به آقاى علیرضا ربانى فرزند مانده على میباشد دو قطعه 
ملک جمعا با قیمت کارشناســى به میزان 10/860/540/000 ریال (معادل یک میلیارد و هشتاد و 
شش میلیون و پنجاه و چهار هزار تومان) مى باشد. 1032/م الف مدیر اجراى احکام دادسرى عمومى 

و انقالب نجف آباد/ 3/552
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى محمود کریم زاده به طرفیت اکبر امیرى 
به خواسته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 213/96 ثبت 
و براى روز سه شنبه مورخ 97/04/19 ساعت 8/45 وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول 
المکان معرفى نموده است. به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با 
مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 
جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف  : 

245  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان/ 3/553
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000083 مورخ 97/01/30 آقاى اصغر هوشیارى به 
شماره شناســنامه 32614 کدملى 1282253931 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 130/54 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5368- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/03/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/22 م الف: 5733 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/243

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شبکه جمع آورى فاضالب 
محوطه بیمارستان شهید رجایى داران براساس فهارس بهاى سال 1397

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 187999

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

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

2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (رتبه بندى 5 در رشته آب) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار 

4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه 
5) گواهى بازدید یکى از اعضا شرکت از محل پروژه 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 141/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1397/3/22 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/3/27 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در ارتباط 
با مشکل آلودگى هواى اصفهان گفت: جلسات مرتبط 
با آلودگى هوا همیشه برگزار مى شــود، اما پیش از آغاز 
فصل سرما به طور معمول چندان توجهى به آن نمى شود.

رحمان دانیالى تأکید کرد: در طول ســال هاى گذشته 
اقدامات خوبى در راستاى کاهش آلودگى هواى اصفهان 
مانند پلمب مشعل هاى مازوت سوز نیروگاه ها انجام شده 
اســت، اما به طور کلى مردم و به ویژه مسئوالن در این 

زمینه ضعیف عمل کردند.
وى در ارتباط با مشکالت ایجاد آلودگى توسط ذوب آهن 
و صنایع دیگر اســتان گفت: ذوب آهن نسبت به انجام 
پروژه هاى زیست محیطى ضعیف عمل کرده و از برنامه 
تعیین شده عقب است و بسیارى از صنایع دیگر استان 
نیز پروژه هاى تکلیفى انجام  داده اند که الزم است، اما 

کافى نیست.

در اعطاى مجوز معادن فرقى میان اشتغال 
و آشغال نمى گذارند

دانیالى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود به مشکل 
مهم اعطاى مجوزهاى بى رویه احداث معادن در استان 
اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه دیدگاه دادن 
مجوز براى معادن جدید در کشــور و اســتان اصفهان 
مبرهن است و با توجه به عالقه زیاد به اعطاى مجوز، در 

این ارتباط فرقى نیز میان اشتغال و آشغال نمى گذارند.
وى افزود: محیط زیست اســتان اصفهان نیز تا حدى 
مى تواند در این زمینه وارد عمل شود و موازین قانونى نیز 
تاحدودى بازدارنده است اما راه هاى فرار از این قوانین 

زیاد است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح 
کرد: بســیارى از معادن در راستاى اشتغال کمک کننده 
هستند، اما در بسیارى نقاط، ایجاد این معادن غیرضرورى 
تنها تخریب کننده بوده و مشکالت متعدد نیز براى اهالى 

منطقه ایجاد کرده است.
دانیالى گفت: اقدامات پیشگیرانه در برخى مناطق انجام 

و اقداماتى توسط بازرسى مدنظر است تا از دست درازى 
به داشــته هاى طبیعى که حق ما و فرزندانمان اســت، 

جلوگیرى کنیم.
***

وى در ارتبــاط با اقدامات انجام شــده دربــاره تاالب 
بین المللى گاوخونى ابراز کرد: خطر خشک بودن تاالب 
گاوخونى موضوعى نیست که از ســر باز کنیم، چراکه 
بیمارى هاى ناشى از پراکنش گردوغبار آن تمام کشور را 

در خطر جدى قرار داده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون طرح هــاى مطالعاتى خوبى در این ارتباط 
انجام شده است، اما از دانشگاه علوم پزشکى مى خواهیم 
که اثرات خشکى تاالب را با عدد و رقم ارائه دهد تا به ما 
نیز کمک کند، تصریح کرد: اینکه به دلیل امنیتى دانستن 
برخى موضوعات، صداى برخى مسائل را در نمى آوریم 
تبعات جدى به دنبال دارد دانشگاه هاى علوم پزشکى و 
صنعتى در زمینه مطالعات و پژوهش هاى دقیق و ارائه 
آمار بیمارى زایى ناشى از خشــکى تاالب به واقع دینى 

به گردن دارند.

متولى بهره بــردارى غیرمجاز در حوضه 
زاینده رود مشخص است

وى با بیان اینکه برداشت هاى غیرمجاز از چاه هاى مجاز 
در اصفهان، از همه استان هاى کشور باالتر بوده است، به 
راهکار ارائه شده توسط محیط زیست استان به استاندار 
اشــاره کرد و گفت: ورودى و خروجى از سد زاینده رود 
مشخص است و همه مى دانیم یک بهره بردارى غیرمجاز 

و غیرمنصفانه در این محدوده انجام مى شود که متولى 
آن مشخص است.

دانیالى تأکید کرد: یک مرد مى خواهیم تا جلوى اضافه 
برداشــت هاى حوضه زاینده رود را بگیرد تا این اضافه 
برداشت ها وارد حوضه زاینده رود شده و از حفر چاه هاى 
غیرمجاز و مشکالت عدیده ناشــى از این امر در استان 

جلوگیرى شود.

حقابه محیط زیست در اولویت دوم قرار 
دارد

وى اضافه کرد: بعد از آب شــرب، حقابه محیط زیست 
اولویت دوم است که اگر نباشد تبعات ناشى از ادا نشدن 

این حق، دامن بخش عظیمى از کشور را مى گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

جلوگیرى از اضافه برداشت هاى زاینده رود، مرد عمل مى خواهد

خطر خشک بودن 
تاالب گاوخونى 

موضوعى نیست 
که از سر باز کنیم، 
چراکه بیمارى هاى 
ناشى از پراکنش 
گردوغبار آن تمام 
کشور را در خطر 
جدى قرار داده 

است

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شوراى اسالمى گفت: با راه اندازى کارخانه کنسانتره سنگ آهن 
چاه پلنگ نایین، مسیر رشد و توسعه در شهرستان و 

استان هموار خواهد شد.
عباسعلى پوربافرانى قانونگذارى، نظارت بر فعالیت ها 
و پیگیرى مطالبات مردم را از وظایف مهم نمایندگان 
مجلس عنوان کرد و گفــت: مهمترین ویژگى که 
مجلس دهم را نسبت به ســایر ادوار گذشته متمایز 
مى کند، وجود سه فراکسیون والیى، امید و مستقلین 
است که تنها دوره مجلسى اســت که ترکیب سه 

فراکسیون حفظ شده است.
پوربافرانى همچنین گفت: علت راه اندازى نشــدن 
کشتارگاه صنعتى مرغ، دخالت و ورود برخى از نهاد ها بود که با طرح سئوال از وزیر جهاد کشاورزى، مقرر شد این 

واحد صنعتى در آینده با اشتغال صد نفر راه اندازى شود و چرخ اقتصاد به حرکت در آید. 

راه اندازى کارخانه کنسانتره سنگ آهن 
چاه پلنگ تا پایان سال


