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خواب و حافظه؛ 2 رفیق دیرینهانتقاد شدید مرکز بهداشت از بازگشت قلیان ها به شهرباالخره «گلشیفته» به آخر خط رسیدسئواالت امتحانات نهایى امسال چگونه لو رفت پلیس به دنبال «ظریف» قالبى  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

پایلوت طرح غربالگرى اوتیسم در اصفهان

نرخ کرایه درخواستى کامیونداران چقدر است؟
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خطاى راموس روى صالح 
فن جودو بود!

«پاپیـون» باز مى گردد

حمید گودرزى 
به «ستایش 3» پیوست

4

یک کار 
خیـلى خیلى 

معمولى!
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 اصفهان با همکارى سه دستگاه وزارت رفاه، وزارت بهداشت و 
سازمان بهزیستى، پایلوت طرح غربالگرى اوتیسم شد. 

هنوز آمار دقیقى از تعداد بیماران اوتیسم در کشور وجود ندارد اما بر 
اساس مدل هاى جهانى پیش بینى مى شود که حدود ده هزار کودك 

ایرانى به این بیمارى مبتال باشند. این در حالى است که بنا بر اعالم 
معاون سازمان بهزیستى، تا کنون فقط حدود سه هزار کودك مبتال به 

اوتیسم در کشور شناسایى شده اند که...

 فراشــبند یکى از شهرهاى اســتان فارس و در 
180 کیلومترى جنوب غربى شــیراز  است. اگر 
تا روز جمعه هفته پیش از کســى مى پرسیدید 
موقعیت جغرافیایى این شهر دقیقاً کجاست، شاید 
هیچکس نمى توانســت به درستى پاسخ شما را 
بدهد اما از جمعه به این ســو، معروفیت فراشبند 

کم از اصفهان و تهران نیست!
اما چرا نام این شــهر یک شبه تا این حد معروف 
شده اســت؟ ماجرا به یک شــنا کردن ساده بر 

مى گردد.
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260260 میلیارد تومان تا شکسته شدن یک طلسم میلیارد تومان تا شکسته شدن یک طلسم

احداث پروژه سالن اجالس سران اصفهان با احداث پروژه سالن اجالس سران اصفهان با 6868 درصد پیشرفت فیزیکى متوقف مانده است  درصد پیشرفت فیزیکى متوقف مانده است 
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مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان پاسخ مى دهد

چرا حتى سوژه هاى تکرارى پرمخاطب ترین 
برنامه مناسبتى هم مخاطب دارد؟

راز و رمـزهـاى 
 «ماه عسـل»

هافبک دفاعى مورد هافبک دفاعى مورد 
عالقه کى روشعالقه کى روش

 پشت پرده دیدار رئیس فیفا و AFC با سعودى ها 
دیدار هفته اخیر «جانى اینفانتینو»، رئیس فدراسیون جهانى فوتبال(فیفا) با «ترکى آل شیخ»، رئیس هیئت 
ورزش عربستان و بالفاصله یک روز بعد سفر «شیخ ســلمان»، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به جده و 
مالقات با «عادل عزت»، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان نشان دهنده این واقعیت است که سعودى ها در 
حال رایزنى با فیفا و AFC هستند تا کماکان پروژه زمین بى طرف در قبال نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 

آسیا را تثبیت کنند.
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تالش هاى عربستان علیه ایران ادامه دارد

آگهى فراخوان مشارکت عمومى
(نوبت اول)

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

شــهردارى فوالدشــهر به اســتناد مصوبه جلســه 97/02/19 هیئت عالى 
سرمایه گذارى و مشارکت ها در نظر دارد موضوع شناسایى سرمایه گذار جهت 
مشــارکت در احداث و بهره بردارى از جایگاه هاى سوخت کوچک شهرى (کنار 
خیابان، حاشیه گذر) از طریق مشارکت عمومى به روش B,O,L,T اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد فراخوان مشارکت 
حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 97/03/27 به اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى 

شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.

چاپ اول
آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شــهردارى 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 پیشــنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حســاب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

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

نوبت دوم

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

آگهى مناقصه عمومى مرحله دومنوبت اول 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/56 مورخ 97/02/18 شوراى اسالمى شهر مجلسى، امور مربوط 
به حفظ و نگهدارى فضاى سبز سطح شهر را با اعتبار حداکثر 7/872/831/932 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو 
میلیون و هشتصد و سى و یک هزار و نهصد و سى و دو ریال) از محل اعتبارات بودجه سال 1397 براى مدت یکسال از طریق 
مناقصه عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مناقصه به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه 

نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاددهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 393/650/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ برآورد تحت عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر 

ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى 

مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852- 031 (امور مالى شهردارى) تماس حاصل نمایید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان کوثر- شهردارى مجلسى

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث ایستگاه پمپاژ 4 پمپه 90 کیلوواتى و مخزن 1000 25/2- 1- 97
22/121/166/0001/107/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىمترمکعبى شهر مدیسه منطقه لنجان (دو مرحله اى) 

عملیات اجرایى اصالح و شبکه فاضالب منطقه 3 اصفهان 75- 1- 97
3/223/603/961162/000/000جارى (با ارزیابى کیفى)

اجراى عملیات تکمیلى سازه تصفیه خانه فاضالب شهر 76- 1 -97
8/166/409/054409/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىچادگان (با ارزیابى کیفى)

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب باقیمانده شهر زاینده رود 77- 1- 97
24/379/139/5371/219/000/000جارى (مجتمع فوالد مبارکه)(با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/03/19 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/03/20 

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

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

(داخلى 335) 
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/03/07
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زراز و رمـزهـاى
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در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعى، پرویز پرستویى 
با بیان این مطلب که صداوســیما براى مردم است و از 
پول شما مردم و بیت المال اداره مى شود، گفت: چرا باید 
صداوسیما زمانى از ناصر ملک مطیعى یاد کند که به دیار 
باقى شتافته اســت؟به گزارش ایلنا، پرویز پرستویى با 
انتقاد از عملکرد صداوسیما گفت:  در این ساعات گذشته 
صداوســیما تازه به خاطر آورد که ناصرخان را ببیند اما 

یادتان مى آید چند وقت پیش با او چه کرد؟
او خطاب به مهران مدیرى گفت:  آقاى مدیرى شما در 
برنامه خود از مهمانان مى پرسیدید عاشق هستى یا نه؟ 
آیا مى دانى ملک مطیعى به خاطر عشق به مردم به برنامه 

شــما آمد؟ چرا برنامه او را پخش نکردید؟ مگر او براى 
حضور در صداوسیما التماس کرده بود؟ مدام مى گویند 
از باال به ما دســتور دادند که برنامه پخش نشود. آن باال 

کیست؟
وى ادامه داد: به خدا قسم هنرمندان نه اختالس کردند 
و نه خالف کردند. هنرمند هرگز دنبال براندازى نیست. 
پرســتویى افزود: هر کارى بکنیــم نمى توانیم تاریخ را 
خط بزنیم و آ ن را پاره کنیم. ناصرخان ها جزئى از تاریخ 
و یادگار ســینما هســتند. وى گفت : چرا باید 40 سال 
صداوسیما از اسم ناصر ملک مطیعى و امثال وى وحشت 

کند و بترسد؟ 

«میزان» نوشــت: دبیر دوم شــوراى عالى حوزه هاى 
علمیه طى مصاحبه اى با اشــاره به بیانات بســیار مهم 
چند روز پیــش رهبر معظم انقــالب در دیدار رمضانى 
مسئوالن و کارگزاران نظام با ایشــان اظهار کرد: مقام 
معظم رهبرى در این دیدار همچون دیدار هاى قبل، به 
تبیین مهمترین نکات و ارائه رهنمود هایى پرداختند که 
بى شــک اهتمام به آنها به خصوص از ناحیه مسئوالن 
مى تواند باعث عزت و عظمت و موفقیت بیشتر کشور و 

نظام اسالمى شود.
آیت ا... مرتضى مقتدایى افزود: از این منظر همه ما حقیقتًا 
باید خداى متعال را بخاطر وجود چنین رهبر فهیم، آگاه و 

شجاع و حکیمى شکرگزار باشیم چرا که همواره و در همه 
صحنه ها با هدایت خویش، امور را به پیش برده و باعث 
خنثى شدن توطئه ها و نقشه هاى شوم دشمنان مى شوند؛ 
طبعًا ملت و مسئوالن نیز باید همچون گذشته در تبعیت 
از ایشان و تحقق فرمایشات و منویات معظم له بکوشند 
تا شاهد عزت و عظمت بیشتر ملت و کشور ایران باشیم.

وى گفت: ایشان همچون گذشته بار دیگر بر لزوم حفظ 
و تعمیق وحدت و انسجام داخلى تأکید فرمودند و به این 
مســئله اشــاره کردند که وحدت و پرهیز از دو دستگى 
و بدبینــى و به خصوص بحث دوقطبى ســازى، الزمه 

حمایت و تقویت نظام اسالمى است. 

چرا صداوسیما از اسم ناصر 
ملک مطیعى وحشت کرد؟

بخاطر وجود چنین رهبر 
فهیمى باید شکرگزار باشیم

300 میلیون دندان پوسیده 
عضو کمیته ســالمت دهان    تسنیم|
انجمن دندانپزشکان ایران با بیان اینکه 300 
میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیان وجود 
دارد، بیان کرد: بنابر این ضرورى اســت تمام 
دســت اندرکاران ســالمت و مردم در حوزه 

پیشگیرى فعال شوند.

یک روستا با 2 باسواد!
  ایرنا | معتمدان روســتاى نگور گرگان 
از توابع دهســتان مهبان نیکشــهر در جنوب 
سیستان و بلوچســتان گفتند: در این روستا با 
قدمت 130 سال تنها دو نفر آن هم با عزیمت 
به یکى دیگر از روستاهاى منطقه و ثبت نام در 
مدرسه شبانه روزى با سواد شده اند. روستاى 

نگور گرگان، 18 خانوار و 78 نفر جمعیت دارد.

تب و تاب سیندرال شدن!
  باشگاه خبرنگاران جوان | 

کارشناس ارشــد روانشناســى بالینى به بیان 
توضیحاتــى دربــاره رواج ســندرومى به نام 
«سیندرال» در دختران جوان اشاره کرد. محمد 
هادى جاذبى زاده اظهار کرد: برخى از دختران 
جوان به ویــژه آنهایى که در خانــواده فقیر و 
مســتمند زندگى مى کنند دچار خیالبافى هاى 
افراطى مى شوند و چنین تصور مى کنند که به 
طور ناگهانى و یک دفعه باید شاهزاده اى سوار 
بر اسب سفید بیاید و آنها را از درد، رنج و مصیبت 
نجات دهد. ایــن دختران در واقــع مرد هاى 
بزهکار را با شاهزاده داستان «سیندرال» اشتباه 
مى گیرند و به چنین مردانى اعتماد مى کنند و 
از این طریق وارد بزه هاى اجتماعى مى شوند. 

75 درصد فقر غذایى 
  ایلنا | نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: 75 درصد مردم استان 
سیستان و بلوچستان فقر غذایى دارند و از هر 
نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبى هستند. 
علیم یارمحمدى گفت: مردم روســتاهاى این 
استان آب سالم براى خوردن ندارند، نان ندارند و 
از هر بیمارى که فکر کنید، در این استان هست. 
خب وقتى مردم از نظر تأمیــن مواد غذایى از 
امنیت کامل برخوردار نیستند، هیچ بعید نیست 
که رو به خوردن گوشت حیواناتى نظیر گربه و 

کالغ بیاورند. 

کیفیت خوب تجهیزات 
پزشکى 

  انتخاب| رضا مسائلى، مدیرکل نظارت 
و ارزیابى تجهیزات و ملزومات پزشکى سازمان 
غذا و دارو در پاسخ به این پرسش که امروز وقتى 
اســم خودرو مى آید مردم از کیفیت آنها راضى 
نیســتند، آیا مى توان این دو را با هم مقایســه 
کرد؟ اظهــار کرد: به هیچ عنــوان؛  زیرا اتفاق 
خوبى که در تجهیزات پزشــکى رخ داده است 
مثل بخش هاى دیگر که خصولتى شدند نیست 

بلکه به طور کامل خصوصى است.

آجیل  وایتکسى هم داریم؟!
ً مباحثى مطرح شــده  اخیــرا   ایسنا|
مبنى بر اینکه فروشــندگان آجیل و خشکبار 
به سبب آنکه محصول سال هاى گذشته روى 
دستشان باقى مانده اســت و به دلیل خشک 
شــدن قابل عرضه نیســت، آن را با وایتکس 
رقیق شــده و آب مخلوط مى کننــد تا پس از 
خشک شدن رطوبتى را به آجیل هاى کهنه خود 
برگردانند که مصطفى احمدى،  رئیس اتحادیه 
فروشــندگان خشــکبار و آجیل در این زمینه 
گفت: به شدت این موضوع را تکذیب مى کنم، 
چرا که اگــر آجیل و خشــکبارى که فرآورى 
شده باشد رطوبت داده شــود، به طور کلى از 

بین مى رود.

هواپیماى روحانى هم 
تحریم شد

  عصر ایران| ایاالت متحده آمریکا در لیست 
تحریمى شــرکت هاى هواپیمایى ایران، شــرکت 
هواپیمایى «دنا»، ارائه دهنده ســرویس به حسن 
روحانى، رئیس جمهــورى ایران را نیــز قرار داده 
اســت. «دنا ایرویز» تنها به همیــن هواپیماى 19 
ساله ایرباس ســرویس مى دهد. تحریم جدید مى 
تواند مشکالتى جدى را در سفرهاى خارجى رسمى 
روحانى ایجاد کند، چون شــرکت هایى که به این 
هواپیما سوخت یا ســرویس برسانند با تحریم هاى 

ثانویه آمریکا مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

ائتالف علیه الریجانى
  تابناك | مســعود رضایــى، نماینــده 
اصالح طلب مردم شیراز با اشاره به احتمال ائتالف 
تاکتیکى «امید» و «نمایندگان والیى» در انتخابات 
هیئت رئیســه مجلس گفت: الزم است شاهد تغییر 
ریاست مجلس نیز باشــیم و طبیعتًا تأکید اصلى ما 
بر کرسى ریاست اســت و با این حال، مى توانیم در 
صورت نیاز به ائتالف، یکى از کرســى هاى نواب 

رئیس را به فراکسیون مؤتلف خود بدهیم.

انشعاب؟
حزب اعتماد ملى بیشــتر از هر    رویداد24|
زمانى در آســتانه انشعاب اســت و حداقل دو گروه 
تهرانى ها (به محوریت حق شناس، امینى و رهبرى 
الیاس حضرتى و با اســتراتژى فعالیت سیاسى در 
کنار ســایر احزاب اصالح طلب) و شهرســتانى ها 
(به رهبرى رسول منتجب نیا و استراتژى جدایى از 
شوراى عالى سیاستگذارى اصالح طلبان) صریح تر 
از همیشــه رو در روى هــم قــرار گرفته انــد. در 
صورت انشــعاب، احتمــاًال تعــدادى از اعضاى 
حزب از کار سیاســى کنار خواهند رفت. مجموعه 
اظهار نظرهــا و توئیت ها، نشــان از وجود اختالف 

فراوان است. 

یعنى افشار نمى داند؟
  خبرآنالین| روزنامــه «جــوان» نوشــت: 
رفتار هاى این روز هاى مهناز افشار، بازیگر سینماى 
ایران نشان مى دهد امر بر وى مشتبه شده و فرض 
را بر این گرفته که مى شــود هم براى عناصرى از 
میان دشــمنان ملت ایران ابراز موفقیت کرد و هم 
در ســطحى باال از ســینماى ایران فعالیت داشت. 
مهناز افشار در شــبکه اجتماعی توییتر تولد  احمد 
باطبی را تبریک گفته و نوشــته «الهی شاد باشی» 
یعنی خانم افشــار نمی دانند تنها راهی که منجر به 
شــادي باطبی می شود تحریم بیشــتر ملت ایران 

است؟
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رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش، لو رفتن 
سئواالت امتحانات نهایى امســال را تأیید و مراحل آن 

را تشریح کرد.
عبدالرســول عمادى اظهار کرد:  در روز سه شنبه (اول 
خرداد) که نخستین امتحان نهایى در درس دین و زندگى 
برگزار شد،  یک ساعت مانده به آغاز امتحان یک صفحه 
از ســئواالت مربوط به این درس توسط یکى از عوامل 
حوزه هاى تکثیر براى شــخصى فرستاده و از آن طریق 
پخش شد. این فرد شناســایى و دستگیر شد، هم اکنون 
مورد دیگرى نداریم که ســئواالت امتحانات نهایى درز 
پیدا کرده باشد و فقط ســئواالت درس امتحانى دین و 

زندگى منتشر شده بود.
وى افزود: آموزش و پرورش فرآیند ارسال سئواالت براى 
امتحانات نهایى را تغییر داده است و سئواالت مستقیمًا 
به حوزه هاى اجرا ارسال مى شود یعنى واسطه ها حذف 
شــده و این اقدام امکان لو رفتن سئواالت و افشاى آن 
را با استفاده از فناورى هاى ارتباطى در حد صفر کاهش  

مى دهد.وى افزود: در گذشته سئواالت در قالب سى دى 
به مناطق آموزش وپرورش ارسال مى شد و ممکن بود در 
بخش قرنطینه یا تکثیر، سئواالت باز  و از طریق دخالت 
عامل انسانى توزیع شــود اما در روش جدید سئواالت 
ســاعت 7و30دقیقه صبح به حوزه هاى امتحانى ارسال 
مى شود و همان زمان رمز سئواالت در اختیار حوزه ها قرار 
مى گیرد تا ســئواالت را چاپ و بین دانش آموزان توزیع 
کنند و دیگر فرصتى براى انتشــار سئ واالت قبل از آغاز 

جلسه امتحان وجود ندارد.

نماینده اصولگراى مجلس دهم در خصوص اینکه برخى نمایندگان سعى 
دارند على الریجانى را بر منصب ریاست نگه دارند، گفت: الریجانى عده اى 
از افراد را تحت مدیریت خود دارد و هــر زمانى که بخواهد از آنها در مقابل 

اصولگرایان و اصالح طلبان و امیدى ها استفاده مى کند.

حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با ایلنا،  افزود: الریجانى نقشى انفعالى 
در مجلس بازى مى کند. درحال حاضر کشور نیاز به تعمیر و جراحى دارد، 
این تعمیر باید در قالب اقداماتى قوى و مقتدرانه شکل بگیرد اما این ظرفیت 

را در ریاست فعلى نمى بینم.

نماینده مردم شاهین شهر گفت: على الریجانى با دولت بده بستان دارد، در 
طرح هایى که مى خواهد به نفع دولت تمام شــود با تمام وجود و تمام قد از 
دولت حمایت مى کند و در مجموع ریاســت فعلى مجلس اصالً  مستقالنه 

عمل نمى کند.

حدود هشت سال از کشف یک فســاد کالن بانکى که 
حکایت از کالهبــردارى 1400 میلیاردى اعضاى یک 
خانواده از هشت بانک دولتى و خصوصى دارد، مى گذرد 
اما تعلل در رسیدگى به این پرونده تا جایى طول کشید که 

متهم از کشور گریخت.
به گزارش تسنیم، 18 شهریور سال 92 بود که دادسراى 
ویژه امور اقتصادى تهران براى یکى از بدهکاران بزرگ 
بانکى که با استفاده از اســناد مجعول و فک  رهن هاى 
جعلى از هشت بانک دولتى و خصوصى تسهیالت گرفته 

بود، کیفرخواست صادر کرد.
این پرونده در مجمــوع ده متهم دارد کــه «م.الف» و 
«و.الف» که رابطه پدر و پســرى با هم دارند، دو متهم 
اصلى آن به شــمار مى روند و اتهاماتشان مشارکت در 
کالهبردارى با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک 
دولتى و خصوصى جمعًا به  مبلغ حــدود 1400 میلیارد 

ریال است.
متهم ردیف نهم این فساد اقتصادى نیز «الف.ح.س.» 
داماد متهم ردیف دوم اســت که بر اساس کیفرخواست 
صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به مبلغ 
32 میلیارد و 720 میلیون و 899 هزار و 160 ریال متهم 

است.
بانک هاى ملى، پســت بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، 
تجارت، صادرات و کشاورزى شکات این پرونده هستند 
و گزارش مرجع انتظامى و حفاظت اطالعات قوه قضائیه 
نیز حکایت از جعل اســناد و اخذ تسهیالت از بانک ها از 
جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و 

آیین نامه ها در پرداخت تسهیالت دارد.
متهمان این فســاد اقتصادى خانوادگى در ســال 89 
دستگیر شدند، اما به رغم گذشــت حدود هشت سال از 
کشف این فساد و صدور کیفرخواست در سال 92 و ارسال 
پرونده به دادگاه، هیچ حکمى در پرونده صادر نشده است.
نکته تأسفبار این اســت که متهم ردیف دوم این پرونده 
یعنى «م.الف»  از تعلل دادگاه در رســیدگى به موضوع 
که شاید در میان فسادهاى چند هزار میلیاردى سال هاى 
اخیر به چشم نیاید، استفاده کرده و بنابر اطالعات واصله 

به همراه همسر خود از کشور فرار کرده است.
بررسى ها نشان مى دهد این متهم به طور قانونى از کشور 
خارج نشده زیرا آخرین خروج قانونى وى به سال 88 باز 
مى گردد که به لندن رفته بود. پیش تر نیز «الف.ح.س.» 

متهم ردیف نهم پرونده به هلند گریخته است.  

چندى پیش قیمت خودروهاى خارجى وارداتى به طور 
ناگهانى باال رفت. متعاقب این اتفاق و با ورود دیوان 
عدالت به ماجرا، سایت ثبت سفارش براى مدتى بسته 
شد. نتیجه این اتفاقات آن شد که در چند ماه اخیر، بازار 
خودروهاى وارداتى عمًال راکد و خرید و فروش در آن 

هم به صفر نزدیک شد.
على خاکسارى، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با  
«انتخاب» اظهار کرد: گرچه در ظاهر، واردات خودرو 
آزاد اســت و هر فردى مى تواند خودرو وارد کند، اما 

در عمل، افراد خاص به گونــه اى فرآیند را چیده اند 
که واردات، عمًال در انحصــار چند فرد و چند خانواده 
قرار گرفته اســت. این شــرایط کامًال انحصارى، بر 
واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم است. البته 
این واردکنندگان انحصارى، تحــت نفوذ تعدادى از 
دولتمردان هستند و بیشتر نقش رابط را بازى مى کنند.

او با بیان اینکه خودروهــاى وارداتى با قیمتى بیش 
از ســه یا چهار برابر بهاى آن در خارج از کشــور، به 
دست مصرف کننده داخلى مى رســد، گفت: اینکه

واردکننده ها اجازه پیدا مــى کنند که ناگهان قیمت 
خودرو را 30 یا 40 درصد افزایش دهند، نشان دهنده 

نفوذ افراد خاصى در این حوزه است.
خاکسارى افزود: هدف نهایى این افراد نیز آن است 
که منافع این کار به جیب قطعه سازان و خودروسازان 
داخلى برود. یعنى با باال بردن قیمت تعداد محدودى 
خودروى خارجى، قیمت خودروهــاى داخلى را باال 

ببرند.   

به گــزارش «خبرآنالین»، از زمانــى که خاورى از 
ریاســت بانک ملى با میلیاردها پول از کشور خارج 
شــد و در کانادا ســکنى گزید، بحث دوتابعیتى ها 
مطرح شــد اما جبهه گیرى در برابر ایــن پدیده از 
زمانى شروع شد که دولت دوازدهم امور را به دست 
گرفت؛ از آن زمان بود که گفته شــد دو تابعیتى ها 
باید از مســئولیت کنار گذاشته شــوند و این بحث 
موضوع داغ خانه ملت شد. روزى با مشخص شدن 
اعضاى کمیته تحقیق و تفحص درباره مســئوالن 
دوتابعیتى ایــن موضوع به صدر اخبار رســید و این 
روزها تهیه گــزارش نهایى آن اســت که جنجالى 

شده است. 
محســن کوهکن، نماینده لنجان در پاسخ به اینکه 
در لیست این کمیته نامى از شخصیت هاى سیاسى 
اصولگرا دیده نمى شــود و این مسئله شبهه آفرین 
اســت، گفت: مســئله مهم این اســت کــه وقتى 
مى گوییم مدیر دو تابعیتى نباید باشــد، باید اســم 
همه کســانى که چنین موقعیتى دارند گفته شــود. 

منع به کارگیــرى دوتابعیتى ها در مســئولیت هاى 
مهــم کشــور بــه هیــچ عنــوان نبایــد جناحى 
شــود و هر کســى وابســتگى داشــته باشــد یا 
نداشــته باشــد، مســتقل باشــد یا غیر مستقل، 
صالحیــت قــرار گرفتــن در منصــب هــاى 

مهم را ندارد.
کوهکن در پاسخ به ســئوال دیگرى مبنى بر اینکه 
چرا وقتى صحبت از فرزندان حدادعادل مى شــود 
مى گویند آنها مسئولیت ندارند اما وقتى پاى فرزندان 
محمدجواد ظریف به میان مى آید، داد اعضاى کمیته 
تحقیق و تفحص در مى آید، گفت: ما قرار نیســت 
به حاشــیه برویم؛ یک اصل مشــخص است و آن 
اینکه کسى که مســئولیت مهم بر عهده دارد؛ نباید 

دوتابعیتى باشد.
او افزود: قوانین ما دوتابعیتى بودن را جرم نمى داند؛ 
پس نباید اشتباه تلقى شود، اما بحث بر سر این است 
که دوتابعیتى ها نباید مسئولیت مهم به عهده داشته 

باشن د.

نصف جهان   فراشبند یکى از شــهرهاى استان فارس 
و در 180 کیلومترى جنوب غربى شــیراز  است. اگر تا 
روز جمعه هفته پیش از کســى مى پرسیدید موقعیت 
جغرافیایى این شهر دقیقاً کجاست، شاید هیچکس نمى 
توانست به درستى پاسخ شما را بدهد اما از جمعه به این 

سو، معروفیت فراشبند کم از اصفهان و تهران نیست!
اما چرا نام این شهر یک شــبه تا این حد معروف شده 
است؟ ماجرا به یک شنا کردن ســاده بر مى گردد. روز 
جمعه تصاویرى از فرماندار و نماینده این شهر در مجلس 
به شکل گســترده اى در فضاى مجازى پخش شد و 
شگفتى زیادى به بار آورد. البته نه اینکه شنا کردن این 
دو نفر اتفاق عجیبى بوده (هرچند یکى شــان نماینده 
باشد و یکى شان هم فرماندار) بلکه تعجب آنجایى بود 
که هر دو این مســئوالن محترم با کت و شلوار در حال 

لذت بردن از آب تنى بودند!
سایت «تابناك» در شــرح ماجرا نوشــت: «فرماندار 
و مدیــرکل ورزش و جوانان فارس، بــه دعوت مدیر 
مجموعه استخر شهداى فراشــبند، همراه با مهمانان 
براى بازدید به آنجا مــى روند. در بازدیــد از محوطه 
استخر، آقاى فرماندار که قصد شوخى داشته، به ظاهر 
دچار لغزش شده و در آستانه افتادن به آب قرار داشته که 
دستش را به سمت آقاى نماینده دراز مى کند تا با کمک 
او در آب نیافتد... و دست آقاى نماینده را به سمت خود 
مى کشــد و  هر دوى آنها درون استخر مى افتند و این 

عکس شکل مى گیرد.»
طنزهاى زیادى درباره این اتفاق شکل گرفت اما آنچه 
بیشتر از همه محل بحث شد، مقایسه اى بود که بین این 
اتفاق و یکى از سکانس هاى سریال «لیسانسه ها2» که 
سال گذشته پخش شد صورت گرفت. در آن سکانس 

هم سه شخصیت اصلى ســریال با لباس به داخل یک 
استخر رفتند که حرف و حدیث هاى زیادى را به بار آورد. 
حاال هوتن شکیبا یکى از آن سه شخصیت، در صفحه 
اینســتاگرام خود عکســى از آن ســکانس معروف را 
همراه با نوشــته اى کنایه گونه درباره شــناى با لباس 

مسئوالن فراشبند منتشــر کرده و در آن گوشه اى هم 
به صداوسیما زده است. شــکیبا نوشته: «ظاهراً این دو 
بزرگوار نماینده و فرماندار شهر فراشبند هستند که با کت 
و شلوار پریدن تو استخر تا استخر رو افتتاح کنن بعد ما 
تو «لیسانسه ها» این کارو مى کنیم محکوم مى شیم به 

«طعنه به سانسور» و یه سرى میگن «فانتزیتون زیاده 
آخه مگه ممکنه با کت و شلوار برید تو استخر» بعدشم 
که صدا و ســیما بهش برمى خــوره و... ولى دیدین ما 
قصدى نداشتیم و این یه کار معمولیه؟! خیلى معمولى. 

خیلى خیلى معمولى.» 

یک کار خیــلى خیلى معمولى!

سئواالت امتحانات نهایى امسال چگونه لو رفتواردات خودرو در «انحصار» چند خانواده است

بدهکار بزرگ بانکى از کشور گریختدوتابعیتى ها؛ از فرزندان حداد عادل تا فرزندان ظریف

انتقاد تند نماینده شاهین شهر از الریجانى 
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منتقد تلویزیونى گفت: «ماه عسل» چنان قدرتى دارد 
که مى تواند به سوژه هاى تکرارى بازى جدید دهد و با 

چنین برنامه اى سخت مى شود جنگید.
حســین ســلطان محمدى گفت: «ماه عسل» در ماه 
رمضان و بهترین زمان باکس شــبکه 3 سیما پخش 
مى شــود و همین به ما ثابــت مى کند که شــهرت 
«ماه عسل» سنگین است تا جایى که حتى اگر سوژه 

دومى را بردارد هم مخاطبان آن را نگاه مى کنند.
وى ادامه داد: گستره مخاطب شبکه 3 از نسیم بیشتر 
است و اگر نسیم در برخى آیتم ها پرتماشاگرتر از برخى 
شبکه هاست اما شهرت «ماه عسل» شهرتى دائم است. 
دقیقاً مثل این مى ماند که شــبکه ورزش انواع و اقسام 
برنامه هاى ورزشى را پخش مى کند اما هنوز هم برنامه 

90 درصد باالیى از مخاطبان را دارد.
این منتقــد در ادامه افــزود: در اینجا بایــد پرداخت 
جدید به ســوژه را ببینیم. این موضــوع را مى توان به 
ســریال ها و فیلم ها هم تســرى داد که در بسیارى از 
آنها سوژه یکى با پرداخت متفاوتى دارند. البته باید در 
بازخوردها دیــد که مردم چقدر با نحــوه پردازش این 

برنامه همراه بودند.
وى در ادامه بیان کرد: اشــکالى ندارد که یک سوژه در 
دو برنامه پرداخته شود و این از اهمیت باالى آن سوژه 
اســت که در اینجا مادران متفاوت را به تصویر کشیده 
که به این بهانه ســوژه مادر را طرح کند و خیلى نباید 

سختگیرانه به آن نگاه کرد.
ســلطان محمدى با اشــاره به تشابه ســوژه در سایر 
برنامه هاى تلویزیونى نیز گفت: اینجا هم مثل ســایر 
برنامه هاى تلویزیون اســت که یک مهمان به فاصله 

یک یا دو ساعت مهمان برنامه هاى دیگر هم مى شود. 
به عبارتــى مى گوییم برخى اوقــات مهمانى که وارد 
ساختمان صدا و سیما مى شــود به همه برنامه ها سر 
مى زند به خصوص کارشناسان سیاسى خبرها و فقط 
یکى دو سئوالشــان در دو واژه فرق دارد و نقطه هدف 
پاسخ ها مشخص است. وى با بیان اینکه «ماه عسل» با 
سوژه هایش شاهانه برخورد مى کند، گفت: «ماه عسل» 
در این چند ساله ثابت کرده که با سوژه هایش شاهانه 
برخورد مى کند. از پشت پرده و قدم زنان و با دوربین دو 
و سه و... مهمان را وارد استودیو مى کند اما برنامه هایى 
که از نســیم پخش مى شــوند، به غیر از «دورهمى» 
و «خندوانــه» برنامه هایــى کم امکانات هســتند و 
کارمندى و ظرافت هزینه اى برخورد مى شــود و اگر 
سرمایه گذارى هم پشت ســرش باشد خیلى پرهیاهو 

نبوده است.
این منتقد درباره شراکت مخاطبان در «ماه عسل» نیز 
گفت: «ماه عسل» هر ساله با گردن گلفتى خود مى آید 
و امسال هم از مخاطبان خواسته تا قهرمان هایشان را 
به برنامه معرفى کنند و با این روش برنامه را عمومى تر 
کرده تا از سوژه یابى هاى خودش دفاع کرده و یارگیرى 
کند. مشخص اســت که با چنین پتانسیل و قدرتى به 
سختى مى شود جنگید چراکه این طراحى شاهانه است.
وى با اشــاره به دکور طراحى شــده در «ماه عسل» 
امسال بیان کرد: پرده بزرگ در کنار استودیوى وسیع 
و باشــکوه در کنار سایر اســتودیوهاى کوچک باقى 
برنامه هاى تلویزیونى تفاوت بســیارى را رقم مى زند. 
استودیویى با فضاى شبانگاهى عکس هاى ماهواره اى 
و دکورى متحرك و... کارى ســخت است که مدیون 

تیمى حرفه اى این برنامه است.
ســلطان محمدى نتیجه گیرى خود را از به کار گیرى 
مهمان هاى تکــرارى در برنامه هایى اینچنینى مثبت 
دانســت و افزود: «ماه عســل» چنان قدرتى دارد که 
مى تواند به ســوژه تکرارى بازى جدید دهد و با چنین 
برنامه اى سخت مى شــود جنگید. باید دید که سازنده 
کدام قدرت اســت و قدرت احســان علیخانى ساده 

نیســت و ماحصل ســال ها تجربه است 
و براى همیــن مى داند که ســوژه 

دستمالى شــده را چطور مدیریت 
کند.

وى در ادامه بیان کرد: علیخانى 
چنان بزرگى به سوژه مى دهد 
که فقط افرادى که در رسانه 
کار مى کنند تکرارى بودن 
مهمان را یادشان هست 
و افراد عــادى خیلى 
یادشان نیســت. از 
طرفى هم مخاطبى 
که پاى «ماه عسل» 
مى نشیند، لزوماً پاى 
برنامه هاى شــبکه 

نسیم نبوده است که این 
سوژه تکرارى را دیده باشد. هر چند 

باز هم مى گویم در آن برنامه، به صورت 
عادى گفتگویى بین یکى از این مادران با 
مجرى برقرار شده و نوع پرداخت با «ماه 

عسل»  متفاوت بوده است.

چرا حتى سوژه هاى تکرارى پرمخاطب ترین برنامه مناسبتى هم مخاطب دارد؟

راز و رمزهاى  «ماه عسل»
رفه اى این
ن محمدى
هاى تکــ
ت و افزود
 به ســو
ى سخت
رت اســ

 و ماحصل
م همیــن
ى شــده

امه بیانک
رگى به س
 فرادى ک
نند تکرار
را یادشان
عــادى
 نیســت
هم مخاط
«ماه عسل
د، لزوماً پا
اى شــب
وده است
رارى را د
د ى گویم
فتگویى بی
رقرار شد
متفاوت بو

ر ب م ى

سل»
ن برنامه است.

به کار گیرى ى نتیجه گیرى خود را از
ـرارى در برنامه هایى اینچنینى مثبت 
: «ماه عســل» چنان قدرتى دارد که 
ژه تکرارى بازى جدید دهد و با چنین 
 مى شــود جنگید. باید دید که سازنده 
ـت و قدرت احســان علیخانى ساده 

صل ســال ها تجربه است 
 مى داند که ســوژه 

چطور مدیریت  را

علیخانى  کرد:
سوژه مى دهد 
که در رسانه 
رى بودن 
نهست 
 خیلى
ت. از 
طبى 
ل»

اى 
بکه 

 که این 
دیده باشد. هر چند 

 در آن برنامه، به صورت 
بین یکىاز این مادران با
ده و نوع پرداخت با «ماه 

است. وده

ل»

جمشید مشــایخى بیش از هر شــخص دیگرى با ناصر ملک مطیعى همکارى داشته است. شاید 
درخشــان ترین همکارى این دو در فیلــم «قیصر» به کارگردانى مســعود کیمیایــى رقم خورد. 
مشــایخى اعتقاد دارد که چرا بعد از درگذشــت هنرمندانمان تازه یادمان مى افتد کــه باید از آنها 

یاد کنیم.
جمشید مشایخى با اشاره به درگذشت ناصر ملک مطیعى به «اعتمادآنالین» گفت:اکنون درباره ناصر 
ملک مطیعى چه مى توان گفت؟ به هر حال ما خاطراتى با هم داریم که همه آنها خوب نبودند. هر چند 
بسیارى از این خاطرات مى توانند بد باشند اما بعضى از آنها نیز خوب بود. البته جاى ناصر ملک مطیعى 

خالى خواهد بود. او یکى از کسانى بود که براى سینما زحمات زیادى کشید.
مشایخى ادامه داد: پیشکسوتان و کسانى که براى هنر و سینماى ایران زحمت کشیده اند قابل تقدیر 
و ارزشمند هستند. باید به آنها احترام گذاشت. چرا زمانى که یک نفر فوت مى کند تازه یادمان مى افتد 

که چقدر عزیز و مهم بوده است؟ این اخالق و رفتار خوبى با هنرمندان این کشور نیست. 
مشــایخى درباره همکارى با ناصــر ملک مطیعى در فیلم هــاى مختلف گفت: مــا در فیلم هاى 
زیادى با هم همکارى داشــتیم. در ســریال «ســلطان صاحبقران» هم  با هم همکارى داشتیم. 
من نقش ناصرالدین شــاه را بازى مى کــردم و آقاى ملک مطیعــى هم نقش امیرکبیــر را بازى 
مى کرد. البتــه در فیلم «پل» هم با هم همکارى داشــتیم. شــاید درخشــان ترین کار ما در فیلم 
«قیصر» بود. این فیلم یکى از بهترین آثار ســینماى ایران است و کســى آن را از یاد نخواهد برد.
 اولین دیدار و آشــنایى ما در فیلم «قیصر» بود. بهروز وثوقى، من و ناصر ملک مطیعى در آن زمان 
خاطرات عجیب و غریبى با هم داشــتیم. بهروز وثوقى آن زمان 33 سال داشت، من 35 سالم بود و 

ناصر ملک مطیعى هم 39 ساله بود. 

حمید گودرزى جدیدترین بازیگرى است که به جمع بازیگران 
سریال «ستایش 3» پیوسته است.

تصویربردارى سریال «ستایش 3» به کارگردانى سعید سلطانى 
از 10 فروردین در تهران آغاز شده است و در حال حاضر در تهران 
ادامه دارد.  حمید گودرزى آخرین بازیگرى اســت که به سریال 

پیوسته است. 
سعید مطلبى نگارش «ستایش 3» را در 30 قسمت بر عهده دارد 
و آرمان زرین کوب تهیه کننده این سریال است. تاکنون حضور 
نرگس محمدى و داریوش ارجمند در فصل ســوم این سریال 

قطعى شده است.

 فصل هاى 1 و 2 «ستایش»، در ســال هاى 90 و 92 از شبکه 
3 سیما پخش شــد. نرگس محمدى، داریوش ارجمند، مهدى 
سلوکى، زهرا سعیدى، ســیما تیرانداز، محمود عزیزى، مهدى 
پاکدل، حدیث میرامینى و ... از بازیگران فصل هاى پیشین این 

سریال بودند.

تصویربردارى مجموعه «گلشیفته» به کارگردانى بهروز شعیبى 
با ضبط آخرین سکانس ها به پایان رسید.

آخرین ســکانس هاى سریال «گلشــیفته» ویژه شبکه نمایش 
خانگى، روزجمعه 4 خرداد ماه پــس از پنج ماه تصویربردارى در 

لوکیشینى در فرمانیه به پایان رسید.
تاکنون 9 قسمت از این مجموعه پخش شده و توزیع آن تا قسمت 
پایانى به صورت هفتگى ادامه خواهد داشت. این مجموعه در قالب 
طنز و با طعنه، نقش پررنگ فضاى مجازى در زندگى امروز مردم، 

مسائل و مشکالت زنان در جامعه را مورد بررسى قرار مى دهد.
در خالصه داستان این مجموعه آمده است: «حبیب آقا عالقه اى 
ندارد دخترش گلى که رتبه یک کنکور را کسب کرده، براى ادامه 
تحصیل به تهران بیاید. رئیس دانشــگاه گلى که همســرش از 
مدیران وزارت ورزش است تالش مى کند، گلى را در دانشگاه نگه 
دارد اما این مسئله مشکالتى بین او و همسرش را موجب مى شود، 
از ســوى دیگر امید مدال المپیک در رشته ووشــو بانوان براى 
حضور در مسابقات خارج از ایران با همسرش دچار چالش هایى 

شده است و...» 
 مهدى هاشمى، مهناز افشار، سیامک انصارى، نازنین بیاتى، بهاره 
کیان افشار، امیر مهدى ژوله، محمد بحرانى، شیال خداداد و نسیم 

ادبى با حضور هومن سیدى از بازیگران این مجموعه هستند.

فیلم ســینمایى «پاپیون» ســاخته تحســین برانگیز 
«فرانکلین جى. شافنر» پس از گذشت 45 سال بازسازى 

مى شود.
در بازسازى این فیلم ســینمایى «رامى مالک» در نقش 
«لوئیس دگا» و به جاى «داستین هافمن» به ایفاى نقش 
پرداخته و «چارلى هونام» در نقش «آنرى  شاریر» به جاى 
«استیو مک کوئین» ظاهر شده است. کارگردانى این فیلم 
ســینمایى را «مایکل نوئر» بر عهده داشته و این اکران 

بین المللى خود را در سینماهاى آمریکاى شمالى از 24 
آگوست 2018 آغاز خواهد کرد.

آنرى شاریر با نام مستعار «پاپیون» فردى است که به اتهام 
قتل در دادگاهى در فرانسه محاکمه شده و براى گذراندن 
دوران محکومیت باید به گویان فرانسه برود ولى خود او 
منکر هرگونه دخالت در قتل است و مدعى است که براى 
او پاپوش درست کرده اند. در طول مسیر وى با «لوئیس 
دگا»  آشنا مى شود. دگا به دلیل جعل کردن اوراق قرضه 

ملى فرانسه براى دوران محکومیت راهى گویان است. دگا 
به طریقى مقدار زیادى پول را با خود حمل مى کند و اکثر 

زندانیان همراه آنان این موضوع را مى دانند.
دگا ناچار مى شود پیشنهاد پاپیون مبنى بر مراقبت از وى را 
بپذیرد و در مقابل هزینه فرار او را متقبل شود. این، سرآغاز 
آشنایى این دو است. در نهایت پس از سال ها تالش و سه 
بار فرار نافرجام پاپیون موفق به فرار مى شــود ولى دگا با 

او نمى رود.

جمشید مشایخى: 

درخشان ترین همکارى من با ملک مطیعى
 در «قیصر» بود

5 سال داشت، من 35 سالم بود و  3خاطرات عجیب و غریبى با هم داشــتیم. بهروز وثوقى آن زمان 33
9ناصر ملک مطیعى هم39 ساله بود. 

ارد
ضور
ال

92 از شبکه  2 و 2 «ستایش»، در ســال هاى 90 2 و 1 فصل هاى 1
3 سیما پخش شــد. نرگس محمدى، داریوش ارجمند، مهدى

سلوکى، زهرا سعیدى، ســیما تیرانداز، محمود عزیزى، مهدى 
این پاکدل، حدیث میرامینى و ... از بازیگران فصل هاى پیشین

ال

حمید گودرزى به «ستایش 3» پیوست

بازسازى شاهکار سینماى جهان 
بعد از 45 سال

«پاپیون»
 بـــاز مى گردد

ســاره بیات بــه فیلم ســینمایى 
«ایده اصلــى» بــه کارگردانى آزیتا 

موگویى پیوست.
ســاره بیات که اولیــن بازیگر فیلم 
سینمایى «ایده اصلى» است، تاکنون 
برنده چند جایزه بین المللى به عنوان 
بهترین بازیگر زن براى فیلم «جدایى 
نادر از ســیمین» با کارگردانى اصغر 
فرهادى و نیــز بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن بیســت ونهمین جشنواره 

فیلم فجر بوده است.
او همچنین جوایز بین المللى دیگرى 
را براى فیلم هــاى «ناهید»، «فصل 
فراموشى فریبا» و «آااادت نمى کنیم» 

در کارنامه دارد.
براى ساخت این فیلم، شهر هاى ماالگا 
و بارسلون در اسپانیا، جزیره کیش در 
ایران و شهر کلن در آلمان به عنوان 
لوکیشــن هاى اصلى «ایده اصلى» 
انتخاب شــده اند و در فروردین ماه 
امســال نیز بخش هایى از این فیلم 
با بازیگران خارجى در شهر ونکوور 

کانادا فیلمبردارى شده است.
در حال حاضر گروه سازنده مشغول 
مذاکره با بازیگران دیگرى هســتند 
که  اسامى آنها به زودى اعالم خواهند 

شد.
آزیتا موگویى عالوه بــر کارگردانى، 
تهیه کنندگى فیلم «ایده اصلى» را هم 

به عهده دارد.

ساره بیات به 
«ایده اصلى» پیوست

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى 
«پاهاى بى قرار» با عبور از مرز 85 

درصد ادامه دارد.
ایــرج محمــدى، تهیــه کننــده 
«پاهاى بى قرار» گفــت: عوامل 
تولیــد و فیلمبــردارى اکنون در 
ویالیى در اوشــان فشــم مشغول 
ضبط سریال هســتند و پیش بینى 
ما این است که تصویربردارى این 
مجموعه تا اوایــل مردادماه تمام 

شود. وى ادامه داد: تمام بازیگران «پاهاى بى قرار» تاکنون جلوى دوربین رفته اند و تدوین و مراحل 
فنى سریال نیز همزمان در حال انجام است.

این مجموعه ملودرامى خانوادگى است که به قلم مهدى محمدنژادیان و بابک کایدان براى شبکه 
5 سیما تولید مى شود.

سریال «پاهاى بى قرار» داســتان رویارویى دو خانواده را نشان مى دهد که قربانیانش فرزندان آن 
خانواده ها هستند.

مســعود رایگان، پانته آ بهــرام، حمیــد گــودرزى، مهرانه مهین ترابى، شــاهرخ اســتخرى، 
لیندا کیانى، افســانه ناصرى و ســمیرا حســن پور بازیگران اصلى ســریال «پاهــاى بى قرار»

 هستند.
مجموعه تلویزیونى «پاهاى بى قرار» بــه کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى ایرج محمدى 

براى پخش  از شبکه 5 سیما ساخته مى شود.

باالخره «گلشیفته» به آخر خط رسیدتازه ترین خبرها از سریال پربازیگر «پاهاى بى قرار»
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اردوى آماده سازى تیم ملى ایران براى حضور در جام جهانى روسیه 
در کشور ترکیه ادامه دارد و ملى پوشان خود را براى حضور موفق در 

جام جهانى آماده مى کنند.
بى شــک یکى از پســت هایى که دغدغه و دردسر شــیرین براى 
«کارلوس کى روش» به وجود مى آورد، دروازه بانى است. سرمربى 
پرتغالى تیم ملى در این پست سه دروازه بان شاخص و آماده در 

اختیار دارد که رقابت فشرده اى با یکدیگر دارند.
یکى از این نفرات محمدرشــید مظاهــرى، دروازه بان 
ذوب آهن اســت. فردى کــه یکى از درخشــان ترین 
بازیکنان لیگ قهرمانان آســیا لقب گرفت و همچنین 
یکى از عناصر نایب قهرمانى تیمش در لیگ برتر ایران

 بود.
حاال مظاهرى شاداب تر از گذشــته در تمرینات تیم ملى حضور پیدا 
مى کند و به دنبال تسخیر قفس تورى ایران در مسابقات جام جهانى 
است. جایى که رقابت سختى با علیرضا بیرانوند، گلر اصلى ایران در 
مسابقات مقدماتى و همچنین امیر عابدزاده ستاره  جوان این روزهاى 
فوتبال ایران دارد. دروازه بان ملى پوش تیم ذوب آهن اصفهان عزم 
خود را براى حضور ثابت در جام جهانى آماده کرده  اما امید این بازیکن 
به ســرمربى پرتغالى تیم ملى ایران اســت. مردى که با تصمیمات 

درستش نظر همه فوتبالدوستان را معطوف به خود مى کند.

تیم هاى ملى فوتبال و والیبال ایران در اتفاقى جالب به صورت همزمان در روسیه 
حضور خواهند داشت.

تیــم ملــى والیبــال ایــران از روز جمعــه کار خــود را در یکــى از معتبرترین 
تورنمنت هاى این رشته آغاز کرده است و در این راه باید سفرهاى زیادى را انجام

 دهد.
شــاگردان «کوالکوویچ» بعد از بازى دیشــب مقابل ژاپن باید راهــى آرژانتین 
شــوند تا اواخر هفته جارى در این کشور با ســه تیم آرژانتین، ایتالیا و کانادا بازى 

کنند. بعد از پایان بازى هاى هفته دوم در آرژانتین، دوشــنبه هفته آینده تیم ملى 
والیبال راهى روسیه مى شود تا هفته ســوم لیگ جهانى را مهمان این کشور باشد. 
جالب اینکه تقریبًا همان 15 خردادماه که والیبالیســت هاى کشورمان به روسیه 
مى رســند، اعضاى تیم ملى فوتبال هم راهى کشــور میزبان جام جهانى خواهند 

شد.
بلندقامتان 18، 19 و 20 خردادماه ســه بازى خود را در کشــور روسیه با تیم هاى 
چین، برزیل و روســیه انجام مى دهند و ســپس باید به آمریکا ســفر کنند. اما از 

ســوى دیگر شــاگردان کى روش بعد از انجام یک بــازى تدارکاتى بــا لیتوانى 
در تاریــخ 18 خردادمــاه خود را بــراى اولین بازى جــام جهانى آمــاده خواهند 

کرد.
با توجه به برپایى کمپ تیم ملى در مسکو و برگزارى بازى هاى تیم ملى والیبال در 
شهر «یو اف اى» روسیه بعید است شاگردان «کارلوس کى روش»  و کوالکوویچ با 
هم روبه رو شوند؛ اما در هر صورت این اتفاق که دو تیم محبوب ایرانى همزمان در 

سرزمین پهناور روسیه حضور دارند، جالب به نظر مى رسد.

شاگردان کى روش و کوالکوویچ، همزمان در روسیه!

 پشت پرده دیدار رئیس فیفا و AFC با سعودى ها 

جواد نکونام و تیم نساجى حضورى فعال در فصل نقل و انتقاالت خواهند 
داشت و در صورت جذب بازیکنان مورد نظر، تیم پرستاره اى را در اختیار 

خواهند داشت.
نساجى در لیگ یک به نتایج بسیار خوبى رسید و توانست پس از 24 سال، 
به سطح اول فوتبال ایران برسد. یکى از مؤلفه هاى حضور قدرتمندانه در 
لیگ برتر، پتانسیل نیروى انسانى در مستطیل سبز و روى نیمکت است. 
از این رو نساجى ها لیست خرید جواد نکونام را تحویل گرفته اند و مى 

خواهند حضورى فعال در تابستان پیش رو داشته باشند.
شنیده ها حاکى از آن است که جواد نکونام براى خط دروازه روى حامد 
لک، محسن فروزان و محمدرضا اخبارى نظر مثبت دارد. لک و فروزان 
فصل بسیار خوبى را در تیم هاى جنوب کشور سپرى کردند و در مقاطعى 

به تیم ملى هم دعوت شدند اما اخبارى، اغلب نیمکت نشین بود. 
نکونام عالقه شدیدى هم به خرید پژمان منتظرى دارد اما باتوجه به 
قرارداد دو ساله او با استقالل، این انتقال کمى سخت به نظر مى رسد. 
عزت ا...  پورغاز دیگر بازیکن مورد عالقه نکونام به شمار مى رود. گمانه 
زنى ها، از حضور چند بازیکن نامدار در خط هافبک خبر مى دهند. مسعود 
شجاعى، هافبکى است که این باشگاه قائم شــهرى در فصل نقل و 

انتقاالت به سراغش خواهد رفت.

در شرایطى که «ارطغرل ساغالم»، سرمربى ترکیه اى تراکتورسازى 
بعد از ترك این تیم گفته بود احتمال بازگشــتش به تبریز وجود دارد، 
اما گویا عمر همکارى او با تراکتورســازى فقط چند ماه بوده و او دیگر 
شانسى براى نشستن روى نیمکت تراکتورسازى ندارد چرا که زنوزى، 
مالک جدید باشگاه تراکتورسازى نماینده اى به ترکیه فرستاده است  تا 
با سرمربى سابق این تیم تسویه حساب کند و با پرداخت 150 هزار دالر 
باقیمانده از قرارداد او جلوى شکایت این مربى و جریمه تراکتورسازى 
را بگیرد. البته مى توان به این قضیه به یک شکل دیگر هم نگاه کرد و 
اینکه شاید نماینده تراکتورسازى با سفر به ترکیه قصد مذاکره با ساغالم 

براى ادامه همکارى را دارد.

احسان حاج صفى در دومین تجربه خود در جام جهانى بازهم در پست 
هافبک دفاعى به میدان خواهد رفت.

حاج صفى على رغم ســال ها بازى در پست دفاع چپ همواره توسط 
«کارلوس کى روش» به عنوان هافبک دفاعى به کار گرفته شده است. 
او در هر سه بازى تیم ملى در جام جهانى 2014 برزیل در خط میانى به 

کار گرفته شده و یک خط جلوتر از مهرداد پوالدى بازى کرد.
حاج صفى که در برزیل طى سه دیدار آمار 241 دقیقه بازى را به نام خود 
ثبت کرد، در روسیه یکى از هافبک هاى مورد اعتماد کى روش خواهد 
بود. به خصوص در دیدار اول مقابل مراکش که ســعید عزت اللهى 
محروم است و ســرمربى پرتغالى تیم ملى حساب ویژه اى روى حاج 

صفى باز کرده است.
را در لیگ یونان پشــت حاج صفى که فصل موفقى 

با مســعود شــجاعى سر گذاشــته مى تواند 
مقابل در میانــه میــدان دژ  مســتحکمى 
بسازد تا اولویت اول و خط دفاعــى تیم ملى 

مهم کى روش یعنى گل 
نخوردن محقق شود. قطعاً  
نقش کلیدى حاج صفى 
در ترکیب تیم ملى 

طى دو دیدار دوستانه 
مقابل ترکیه و یونان 
بیــش از پیــش 
نمایان خواهد شد.

فهرست نکونام لو رفت!

پاى ساغالم در میان است

میالد فخرالدینى،  مدافع تیم فوتبال 
ذوب آهن بعد از نشست با مسئوالن 
این باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد.

این بازیکن قــراردادش را براى دو 
فصل دیگر با تیــم فوتبال ذوب آهن 
به امضــا رســاند. روز شــنبه هم 
 قاســم حدادى فر قــراردادش را با 

ذوب  آهنى ها تمدید کرده بود.

تالش هاى عربستان علیه ایران ادامه دارد

 پشت پرده دیدار رئیس فیفا و AFC با سعودى ها 

دیدار هفته اخیر «جانى اینفانتینو»، رئیس فدراسیون جهانى 
فوتبال(فیفا) با «ترکى آل شیخ»، رئیس هیئت ورزش عربستان 
و بالفاصله یک روز بعد سفر «شیخ سلمان»، رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به جده و مالقات با «عادل عزت»، رئیس فدراسیون 
فوتبال عربستان نشان دهنده این واقعیت است که سعودى ها 
در حال رایزنى با فیفا و AFC هستند تا کماکان پروژه زمین 
بى طرف در قبال نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا را 

تثبیت کنند.

ترکى آل شیخ که جایگاهى مشابه وزیر ورزش کشور را دارد پس 
از این جلسه اظهار کرد که نتیجه این جلسه با ریئس فیفا درباره 
مسائل مهم مثبت بود. مهمترین مسئله فوتبالى سعودى ها در 
شرایط کنونى بازى با نمایندگان ایران در زمین بى طرف است.

سفر شیخ ســلمان به جده پس از پرونده اختالف عربستان و 
متحدانش با قطر که سعودى ها شکست خوردند و به شدت از 
رئیس بحرینى دلخور بودند انجام شد و به نظر مى رسد رئیس 
AFC براى دلدارى از آنها عازم جده شد تا در اظهاراتى عجیب 

براى تالفى کردن شکست عربستان مقابل قطر، شاید ایران 
قربانى شود.

شیخ سلمان در پاسخ به سئوال خبرنگار سعودى که ایرانى ها مى 
خواهند باشگاه هاى سعودى را به تهران بکشانند و در ورزشگاه 
خانگیشان در لیگ قهرمانان آسیا بازى کنند، گفت: همه ما زیر 
سایه قانون کنفدراسیون فوتبال آسیا عمل مى کنیم و هر گونه 
رفتار غیرورزشى و قانون شکنى از سوى باشگاه هاى ایرانى به 
کمیته هاى مستقل(انضباطى) ارجاع داده مى شود  و من دخالتى 

در این موضوع نمى کنم.
با اظهارات رئیس AFC مشخص مى شود که خبرى از بازى 
در ورزشگاه خانگى نیست و سعودى ها در این دیدارهاى خود 
با رئیس فیفا  و AFC دوباره ورق را به نفع خودشان برگردانند. 
سعودى ها درحالى با مسئوالن بلند پایه فیفا و AFC دیدار مى 
کنند که مسئوالن فدراسیون ایران دست روى دست گذاشتند تا 
چهارمین سال متوالى هواداران فوتبال از میزبانى تیم هایشان 

محروم شوند.

هافبک دفاعى مورد عالقه 
کى روش

صفى باز کرده است.
را در لیگ یونان پشــت حاج صفى که فصل موفقى 

مســعود شــجاعى سر گذاشــته مى تواند  با
مقابل در میانــه میــدان دژ  مســتحکمى 
ملى  بسازد تا اولویت اول و خط دفاعــىتیم

روشیعنى گل مهم کى
نخوردن محقق شود. قطعاً  
نقش کلیدى حاج صفى 
در ترکیب تیم ملى 

طى دو دیدار دوستانه 
مقابل ترکیه و یونان 
بیــش از پیــش 
نمایان خواهد شد.

میالد فخرالدینى
ذوب آهن بعد از
این باشگاه قرار
این بازیکن قــ
با تیـ فصل دیگر
به امضــا رســ
 قاســم حدادى
ذوب  آهنى ها تمد

«وینفرد شفر» ســرمربى تیم فوتبال استقالل در حالى قرارداد 
خود را با آبى  پوشان پایتخت دو  ساله تمدید کرد که در این میان 
آپشن هایى براى پاداش به این مربى آلمانى در نظر گرفته شده 

است.
شفر براى قهرمانى در لیگ برتر فصل آینده حدود 50 هزار دالر 
دریافت مى کند. سرمربى آلمانى استقاللى ها همچنین در صورت 
قهرمانى در رقابت هاى جام حذفى سال بعد حدود 30 هزار دالر 
دریافت مى کند. از طرفى شفر براى قهرمانى در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا هم پاداشى حدود 80 هزار دالر از مدیران دریافت 
مى کند. شفر در بازى هاى لیگ پس از هر پیروزى همانند دیگر 

فنى پاداش مى گیرد.بازیکنــان و کادر 

آپشن هاى قرارداد شفر
 لو رفت

دروازه بان جوان پیکان سرانجام به سپاهان پیوست تا امیرقلعه نویى اولین خرید رسمى اش را درون 
دروازه انجام داده باشد.

پیام نیازمند یکى از بهترین هاى لیگ برتر در فصل گذشته بود او با پیکان بازى هاى خوبى انجام داد 
و سرانجام به سپاهان پیوست. نیازمند در این رابطه گفت: خیلى خوشحالم که با سپاهان به توافق 
رسیدم. سپاهان تیم بزرگى اســت و فکر کنم آرزوى هر  بازیکنى حضور در این تیم باشد. او اضافه 
کرد: شاید ابتدا کمى برایم سخت باشد چون سال ها در پیکان بازى کردم و حاال بعد از سال ها به تیم 

دیگرى مى روم. اما با سپاهان دنبال اهداف بزرگى هستم و مى خواهم به تیم ملى برسم.
او اضافه کرد: با توجه به بزرگى ســپاهان و حضور یک مربى بزرگ در این فصل دنبال قهرمانى و 

مقام هاى خوبى هستیم.

نیازمند: براى قهرمانى و تیم ملى
 به سپاهان آمدم

فخرالدینى با ذوب آهن 
2 ساله تمدید کرد

جنب و جوش 
رشید براى 

حضور ثابت 
در روسیه

اردوى آماده سازى تیم
در کشور ترکیه ادامه دا
جهانى آماده مى کن جام
بى شــک یکى از پســ
«کارلوس کى روش»
پرتغالى تیم ملى د
اختیار دارد که ر
یکى از این ن

ذوب آهن اس
بازیکنان لی
یکى از عنا

 بود.
حاالمظاهرى شاداب تر
مى کند و به دنبال تسخ
است. جایى که رقابتس
مسابقات مقدماتى و هم
دارد. دروا فوتبال ایران
خود را براى حضور ثابت
به ســرمربى پرتغالى ت
درستش نظر همه فوتبا

جنب و جوش 
رشید براى 

حضور ثابت 
در روسیه
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جهان علیه کاپیتان رئال مادرید

در آستانه جام جهانى فوتبال برخى موضوع حق پخش تلویزیونى را مطرح کردند 
و در مورد آن قیمت هایى هم عنوان شــد. ماه هاى اخیر هم زمزمه هایى آمد که 
سازمان صداوسیما برنامه هاى ویژه اى براى حق پخش دارد، برخى اینطور رایزنى 
مى کردند که قرار است حق پخش را بین مردم به فروش برسانند؛ به این شکل 
که شبکه ها در زمان پخش بازى ها، کد مى شوند و تنها کسانى مى توانند بازى ها 
را ببینند که مبلغى پرداخت کرده باشند، یا شایعات دیگرى که همیشه در آستانه 

چنین رویدادهاى بزرگ و پرطرفدارى مطرح مى شود.
حســین ذکایى، یکــى از باســابقه ترین گویندگان اخبار ورزشــى ســازمان 
صداوسیماســت که عالوه بر ایــن، رســانه اى ها او را به عنوان دبیر شــوراى 
سیاستگذارى ورزش رسانه ملى هم مى شناســند. وى این حرف و حدیث ها را 
شایعه اى بیش ندانســت و اعالم کرد: مردم نگران نباشند، ان شاءا... بازى هاى 
جام جهانى را با بهترین کیفیت از قاب تلویزیون تماشا خواهند کرد. اینکه برخى 

درباره حق پخش بازى ها درصداوســیما، مطالبى را بیان کرده اند، جز شــایعه 
مسئله دیگرى نیست. این نوع مسائل همیشــه به صورت محرمانه در سازمان 

بوده و هست.
وى در پایان درباره اعزام گزارشگر ایرانى به مسابقات جام جهانى روسیه، افزود: 
تاکنون هیچ تصمیمى مبنى بر اعزام گزارشــگران ایرانى به روسیه گرفته نشده 

است  و هنوز این موضوع در هاله اى از ابهام قرار دارد.

کاپیتان رئال مادرید در حالى براى سومین بار پیاپى جام را باالى 
سر برد که خطاى شدیدش روى فوق ســتاره مصرى لیورپول، 
واکنش هاى تندى را به همراه داشت. مصدومیت ستاره مصرى در 
فینال لیگ قهرمانان اروپا آن هم با خطاى عجیب مدافع سرشناس 
اســپانیایى جنجال هاى زیادى به راه انداخــت و این روزها نقل 

محافل فوتبالى است.
رئال در دیدارى جذاب و مهیج، موفق شد لیورپول را شکست دهد 
و سیزدهمین قهرمانى اش در اروپا را جشن بگیرد. این افتخار در 
حالى رقم خورد که شاید نقطه عطف مسابقه، مصدومیت «محمد 
صالح» در اواسط نیمه اول روى حرکت نه چندان جالب و به زعم 
بسیارى از کاربران شبکه هاى اجتماعى، ناجوانمردانه «سرخیو 
راموس» بود. پس از این اتفاق، محمد صالح تعویض شد و روند 
بازى نیز تغییر کرد و رئــال در نهایت، با پیروزى 3-1 قهرمانى را 

براى خودش به ارمغان آورد.
حرکت عجیب راموس و خطاى شــدید کاپیتان رئال مادرید که 
باعث مصدومیت شــدید محمد صالح و بر باد رفتن رؤیاى جام 
جهانى براى ستاره مصرى شد، در فضاى مجازى به یک فن در 
رشته جودو تشبیه شده است و برخى آن را حرکت عمدى از سوى 
کاپیتان خشن رئال مادرید مى دانند. محمود میران، قهرمان سابق 
جودوى ایران و جهان درباره این خطا مى گوید: «من بازى را کامل 
دیدم و از نظر من هم خطاى راموس روى صالح شبیه فنون جودو 
بود. شاید بیشتر بتوانیم این حرکت را به فن «کانست» در جودو 
تشبیه کنیم. یک دست گرو گرفته مى شود و حریف به سمت شانه 
دیگر به زمین کوبیده مى شود. در جودو وقتى چنین حالتى پیش 
مى آید که حریف بخواهد روى آرنج دست جودوکار مقابل فشار 
بیاورد. این گرو گرفتن دست و فشار به آرنج حریف باعث مى شود 
که جودوکار مقابل خیلى زود تسلیم شود. شکل اجراى این فن از 
سوى سرخیو راموس نشان مى دهد که حرکتش غیرعمدى نبود. 
فوتبال که با دست و چنین حرکاتى کارى ندارد. از نظر من این خطا 
از ســوى کاپیتان رئال مادرید برنامه ریزى شده بود و او به شکل 
عجیبى محمد صالح را به زمین زد. آسیب دیدگى ناشى از اجراى 
این فن از ناحیه سر کتف اســت. این بخش از بدن جاى حساسى 
است که براى بهبود وضعیت، ورزشــکار نیاز به سه تا چهار هفته 
استراحت مطلق دارد. شدت آسیب دیدگى صالح خیلى باالست 
چون وزن دو نفر روى یک کتف او پایین آمد. بعید مى دانم با چنین 

وضعیتى صالح به جام جهانى برسد.»

حرف هاى مزدك درباره گزارش جنجالى اش 
در این بین شنیدن این جمله که ســرخیو راموس به عمد محمد 
صالح را مصدوم کرد از مزدك میرزایى دردسرها و بازتاب هاى 
گسترده اى براى این گزارشگر سرشــناس سیماى ایران در پى 

داشــت. میرزایى هم در این باره مى گوید: «اگر خطاى سرخیو 
راموس روى محمد صالح را نتوان عمدى نامید باید چه صحنه 
و خطایى را عمدى دانســت؟ (باخنده) هنوز هم نظرم این است 
مدافع رئال به عمد دست صالح را قفل کرد و کشید تا باعث آسیب 
دیدگى این فوق ستاره مصرى شود و ترسى هم از این گفته ندارم. 
من نه طرفدار لیورپول هستم نه طرفدار رئال چون یک منچسترى 
محسوب مى شوم. از همین رو اگر مى گویم خطاى راموس روى 
صالح عمدى بود به این دلیل است که در تصویر کامًال مشهود بود 
مدافع اسپانیایى به عمد این مصدومیت را براى ستاره حریف رقم 
زد. من چیزى که به چشم دیدم و اطمینان داشتم درست است را 
به زبان آوردم. این نظر من بود و ممکن است به مذاق طرفداران 
رئال مادرید که اتفاقًا کم هم نیستند، خوش نیاید از همین رو بهتر 
اســت همه به نظرات یکدیگر احترام بگذارند. تا آنجا که شنیدم 
پزشکان تیم ملى مصر مدعى شدند محمدصالح نیاز به سه هفته 
اســتراحت و درمان دارد بنابراین او به جام جهانى خواهد رسید. 
مســلمًا دیدن مصر بدون صالح در جام جهانى روسیه همچون 
دیدن این کشور بدون اهرام ثالثه خواهد بود چون محمد صالح 

یعنى همه چیز مصر.»

زود خوب شو اما...
این اتفاق به ویژه براى مصرى ها که بعد از 28 سال به جام جهانى 
رسیدند و منتظر بودند تا با درخشش صالح، یک تورنمنت رؤیایى 
را پشت سر بگذارند، بسیار ناراحت کننده بود؛ به طورى که کاربران 
مصرى توییتر حمالت تندى را علیــه کاپیتان رئال ترتیب دادند. 
از جمله «رامز ناتان»، یکى از نویســندگان ارشد سایت «کینگ 
فوت»، معروف ترین سایت فوتبال مصر، که در توییترش با انتشار 
عکسى از راموس نوشت: «کثیف ترین بازیکنى که این ورزش به 
خودش دیده!» کاربرى هم جمعیت مصر (95/69 میلیون) را در 
صفحه اش به نمایش گذاشت و زیر آن نوشت:«سرخیو راموس 

امروز این تعداد دشمن پیدا کرد.»
امسال راموس براى سومین سال بازوبند کاپیتانى رئال را بر بازو 
داشت و توانست ســومین قهرمانى پیاپى در لیگ قهرمانان را به 
دست بیاورد. به عبارتى، از زمان خروج «ایکر کاسیاس» از رئال 
مادرید، کهکشــانى ها همواره قهرمان اروپا بوده اند و در پایان 
فصل، این جام را روى دســتان کاپیتانشان دیده اند؛ کاپیتانى که 
میزان محبوبیتش در بین اهالى فوتبال، امروز در معرض خطر افتاد. 
خود سرخیو راموس پس از قهرمانى تیمش در چمپیونزلیگ، براى 
محمد صالح که در جریان بازى باعث مصدومیتش شــد، پیامى 
روحیه بخش ارسال کرد. راموس در توییتر نوشت: «گاهى فوتبال 
روى خوشش را به شما نشان مى دهد و گاهى روى بدش را. فراتر 

از هر چیز، ما همه حرفه اى هستیم. زود خوب شو صالح.»

عضــو هیئــت مدیــره باشــگاه 
ذوب آهن دربــاره انتخــاب امید 
نمازى به عنوان ســرمربى جدید 
تیــم فوتبال ذوب  آهــن اصفهان 
اظهار کرد: نمــازى مربى بزرگ و 

رزومه دارى است.
 او ســه ســال در ایران دســتیار 
«کارلوس کى روش» بوده است و سابقه 
هدایت تیم زیر 18 سال آمریکا را نیز در کارنامه 
دارد. مطمئنم ذوب آهن با این مربى ســال آینده 
نسبت به فصل گذشته عملکردى بهترى خواهد 
داشت. با برنامه ریزى که صورت مى گیرد، شک 

نکنید این اتفاق خواهد افتاد.
احمد جمشیدى در گفتگو با تسنیم، درباره اینکه 
قرار اســت چه بازیکنانى از ذوب آهن جدا شوند، 
گفت: بدنه اصلى تیم با باشــگاه قــرارداد دارند 
و اکثر ایــن بازیکنان هم به قراردادشــان پایبند 
هستند. صحبت هایى که در فضاى مجازى براى 
جدایى بازیکنان ذوب آهن مطرح مى شــود همه 

تبلیغاتى است. 

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن راجع به اینکه 
بعد از پیوســتن امیر قلعه نویى به ســپاهان قرار 
است این باشــگاه براى جذب برخى از بازیکنان 
ذوب آهن نیز اقدام کند، خاطرنشان کرد: ان شاءا... 
به این شکل نیست، اما هر باشگاهى ممکن است 
قرارداد بازیکنانش تمام شده باشد و باشگاه هاى 
دیگر مى توانند با این بازیکنان وارد مذاکره شوند، 
اما مذاکره با بازیکنانى که هنوز قرارداد دارند، از 

لحاظ اخالقى خوب نیست.
جمشــیدى با بیان اینکه «مطمئنًا همه بازیکنان 
را حفظ خواهیــم کرد»، درخصــوص وجود نام 
«کى روش استنلى»  در فهرســت خرید باشگاه 
سپاهان، یادآور شــد: ذوب آهن باشگاه کوچکى 
نیست که بازیکنان موقعیت بازى کردن در آن را 
از دست بدهند. این تیم نایب قهرمان لیگ است و 
در آسیا هم باید به میدان برود. اینها فرصتى هایى 
اســت که بازیکنان مى توانند خودشان را نشان 
دهند. کــى روش در ذوب آهــن مى ماند، ضمن 
اینکه اکثر بازیکنان اصلى تیم با باشــگاه قرارداد

 دارند.

براى دیدن جام جهانى از تلویزیون باید پول پرداخت کرد؟

خطاى راموس روى صالح، فن جودو بود!

به نظر مى رسد محسن مســلمان بعد از قطعى شدن جدایى اش از 
پرسپولیس، فوتبالش را در اصفهان ادامه دهد. 

پرســپولیس و محســن مســلمان باالخره به آخر خط رسیدند و 
گرشاسبى، سرپرست این تیم از پایان همکارى با این بازیکن خبر 
داد. اتفاقى که دور از ذهن نبود و بســیارى از هواداران پرسپولیس 
منتظر مخابره این خبر بودند. مســلمان که در نیم فصل دوم لیگ 
هفدهم به نیمکت نشــین تمام عیار در تیمش تبدیل شده بود، در 
برهه اى خبر از مذاکره با سپاهان را داد اما عمًال هیچ اتفاقى نیافتاد 
تا مهندس پرسپولیسى ها فصل را با نیمکت نشینى به پایان برساند.

حاال با بازگشــت امیر قلعه نوعى به ســپاهان و عالقه او به بازى 
مسلمان، تصور بر این است که بهترین پاسور لیگ هفدهم با پیراهن 

طالیى ســپاهان به روزهاى اوجش باز گردد. 
ظاهراً پیشنهاد مالى سپاهانى ها نیز جالب 
توجه بوده است و خود مسلمان نیز در 

مقطعى آن را تأیید کرده بود.
اینکه مقصد بعدى مسلمان براى ادامه 

فوتبالش اصفهان است، شکى 
ً این  نیســت اما ظاهــرا

بازیکن ترجیــح داده 
اســت به دیگر تیم 
اصفهانــى یعنــى 
ذوب آهن بپیوندد. 
تیمى که سکوى 
پرتاب مســلمان 
بود و حــاال این 

بازیکن مى خواهد 
در جایى بــه دور از 

حاشــیه و در آرامش 
به فوتبالش بپــردازد. رابطه 
خوب مسلمان با سعید آذرى 

مزید بر علت شــده است 
 تــا احتمال بازگشــت 
مســلمان به ذوب آهن 
بیــش از پیــش قوت 

بگیرد.

معاون ورزشى اســتقالل اعالم کرد مشکل «مامه تیام» براى ادامه 
کار در استقالل، مالى نیست و او مى خواهد در جایى بازى کند که به 

تیم ملى سنگال دعوت شود.
توفیقى، معاون ورزشى باشگاه اســتقالل درباره این بازیکن با رادیو 

گفتگویى انجام داده که مى خوانید:
«تیام در سفرى که به کویت داشــت به ما اعالم کرد که قصد دارد 
خانواده اش را به مکه ببرد و از طریق کویت براى آنها ویزا بگیرد. بعد 
از آن ماجراى پیشنهاد الکویت شنیده شد، چقدر این پیشنهاد واقعیت 
اســت را نمى دانیم. ما بخاطر اینکه این مسائل را حل کنیم با ایشان 
و مدیر برنامه اش هماهنگ کردیــم تا در ترکیه مالقات کنیم، مدیر 
برنامه ایشان ماجراى پیشنهاد الکویت و رقم هاى نجومى را به ما گفت 

که باورش براى همه ما جاى سئوال بود.
روز شنبه من و تیام یک ساعت صحبت کردم تا جواب نهایى را بگیرم 
که ایشان بهانه جدیدى آورد و گفت مشکل من مشکل مادى نیست، 
گرفتارى هاى زیادى از جمله خانوادگى و همچنین دعوت به تیم ملى 
سنگال را دارم. من به او گفتم اگر قرار باشد از تیمى به تیم ملى برسى 
آن تیم استقالل است. بازى هایى که در تیم استقالل در آسیا انجام 
مى دهید باعث مى  شود تا سرمربى سنگال شما را ببیند، او گفت من 
پیشنهاداتى از تیم هاى عربى و ترکیه دارم، خانواده و مشاورانم راضى 
نیستند که به استقالل برگردم. من به ایشان گفتم شما شش ماه در 
ایران زندگى کردید و آنچه از دست ما بر مى آمده را براى شما فراهم 
کردیم، رفتار ملت ایران و هواداران با خودت و البته امنیت کشــور ما 
را دیده اى. االن هم منتظر تیام هستیم تا او نظرنهایى خود را اعالم 

کند.»

تیم ملى ایران براى برپایى اردویى در ترکیه به سر مى برد. ملى پوشان 
خود را براى جام جهانى آماده مى کنند و قرار است ام شب در دیدارى 
دوستانه به مصاف ترکیه بروند. تیم ملى این روزها در کمپ تمرینى 
بشیکتاش حضور دارد.کمپى با دو زمین تمرین، هتل، سالن بدنسازى و 
استخر که در منطقه کوهستانى و خوش آب و هواى استانبول قرار دارد. 
بازیکنان تیم ملى معتقدند تیم ملى الیق داشتن چنین کمپى است و 

حسرت داشتن آن را مى خورند.

شک نکنید 
با نمازى، بهتر 
نتیجه مى  گیریم

مهندس در راه ذوب آهن؛ 
نه سپاهان!

تیام: خانواده ام راضى نیستند

حسرت ملى پوشان 

«سرجیو راموس» دستانش را به دســت «محمد صالح» گره زد و او را نقش 
زمین کرد. او براى متوقف ســاختن صالح به خطــا روى آورد و او را متوقف 
کرد، ولى «انعام ویژه» اى هم نصیبش شــد: مصدومیت شدید شانه صالح. 
پســر مصرى با اشــک میدان را تــرك کــرد، مهمترین بــازى فصلش را

 از دســت داد و در کنار همه آنها، جــام جهانى را هم از دســت داد تا یادمان 
بیایــد فوتبال گاهى چقــدر بى رحم مى شــود. همه اینها رامــوس را براى 
خیلى هــا یک «هیوال» کــرد... مگر رامــوس همان بازیکنى نبــود که در 
فینال پارســال زمینــه اخراج «کــوادرادو»  را مهیا ســاخت؟ مگــر رکورد 

دریافت کارت قرمــز در صف رئالى هــا را به خود اختصاص نــداده؟... ولى 
حتــى در آن خطــا و ایــن کارت ها هــم تاریخ جــارى بــود، تجربه اى 

کارساز.
«حمیدرضا صدر»

 از راموس تا صالح

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:

راجع به اینکه 
ــپاهان قرار

از بازیکنان  ى
کرد: ان شاءا... 
 ممکناست 
 باشگاه هاى 
مذاکره شوند، 
رداد دارند، از 

همه بازیکنان 
ص وجود نام 
خرید باشگاه 
شگاه کوچکى 
ردن در آن را 
ن لیگ است و 
فرصتى هایى

را نشان  شان
ى ماند، ضمن 
ــگاه قرارداد

طالیى ســپاهان به روزهاى اوجش باز گردد.
ظاهراً پیشنهاد مالى سپاهانى ها نیز جالب 
توجه بوده است و خود مسلمان نیز در 

مقطعى آن را تأیید کرده بود.
اینکه مقصد بعدى مسلمان براى ادامه 

فوتبالش اصفهان است، شکى 
این نیســت اما ظاهــراً

بازیکن ترجیــح داده 
اســت به دیگر تیم 
اصفهانــى یعنــى 
ذوب آهن بپیوندد. 
تیمى که سکوى 
پرتاب مســلمان 
بود و حــاال این 

بازیکن مى خواهد 
در جایى بــه دور از 

حاشــیه و در آرامش 
به فوتبالش بپــردازد. رابطه 
خوب مسلمان با سعید آذرى 

مزید بر علت شــده است 
 تــا احتمال بازگشــت 
مســلمان به ذوب آهن 
بیــش از پیــش قوت 

بگیرد.

؟... ولى 
جربه اى 

ا صدر»

وکیل على کریمى براى تسویه حساب با باشگاه سپیدرود رشت 
در این باشــگاه حاضر شد، اما بازهم دســت خالى این باشگاه 
را ترك کرد. طبق اعالم  قبلى باشگاه ســپیدرود رشت، على 
کریمى و دستیاران او براى تسویه حســاب با این باشگاه باید 
در روزهاى ششــم و هفتم خردادماه در باشگاه سپیدرود حاضر 

مى شدند.
در همین راســتا، دیروز یک  شــنبه حنیف باقرزاده وکیل على 
کریمى به همــراه چند تــن از اعضاى کادرفنــى و تدارکات 
فصل گذشته سپیدرود براى تســویه حساب راهى این باشگاه 
شــدند، اما باز هم تســویه حســاب با طلبکاران انجام نشد و 
وکیل کریمى و دســتیاران او دســت خالى باشــگاه را ترك 

کردند.
طبق اعالم محســن ســیدى، مربــى دروازه بان هاى فصل 
گذشــته ســپیدرود در جلســه دیروز جواد تــن زاده، مالک 
باشــگاه ســپیدرود به طلبکارانى که براى دریافت طلب خود 
به باشــگاه رفته بودند اعالم کرد،  به زودى مالکیت باشــگاه 
تغییر و مالک جدید بدهى هاى طلبــکاران را پرداخت خواهد 

کرد!

وکیل على کریمى 
باز هم دست خالى برگشت!
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برخى مواد غذایى براى سالمتى مضر هســتند و معموالً اغلب افراد آنها را 
مى شناسند. در مقابل، برخى دیگر براى سالمتى مفید هستند؛ اما نباید به 

صورت ناشتا با معده  خالى مصرف شوند، چرا که مصرف آنها با شکم خالى، 
موجب مشکالتى مانند سوءهاضمه، اســیدى شدن بدن و عدم تعادل قند 

خون مى شود، از این گروه مى توان به موز، ماست، گوجه فرنگى و سبزیجات 
برگ سبز اشاره کرد. 

ممنوعه  هـــــــــاى
خوردن 

مرکبات با معده  خالى، براى 
آنهایى که دیابت دارند یا معده شان حساس 

است، خوب نیست. میوه هاى بسیار اسیدى چون 
پرتقال، لیمو و گریپ فروت مى تواند تعامل منفى با 

مایعات گوارشى ایجاد کرده و موجب سوزش معده و 
گاستریت شود. ضمناً میوه هاى ُپرکربوهیدرات مى توانند 
قند صبحگاهى را باال ببرند که براى دیابتى ها خطرناك 

است. اگر مى خواهید براى صبحانه مرکبات 
بخورید، گردو را با آن همراه کنید.

هرچند 
گفته مى شود که ماست 

همراه با میوه، صبحانه اى سالم است و 
به کاهش وزن کمک مى کند، اما تمام ماست ها 

مناسب این گونه مصرف نیستند. ماست هاى موجود 
در بازار که برچسب بدون چربى خورده اند، اغلب پُر 
از قند هستند تا نبود چربى را جبران کنند. ضمناً تمام 
ماست ها پروتئین کافى ندارند. بهترین و سالم ترین 

ماست، ماست یونانى است که اگر مایل باشید 
مى توانید خودتان با عسل یا میوه آن را 

شیرین کنید.

جو دوسر انتخاب 
بسیار خوبى براى صبحانه است 
چون فیبر، ویتامین و پروتئین

 فراوانى داشته و گلوتن ندارد. اما 
بسته هاى جو دوسر آماده

 داراى قند اضافى، نمک و رنگ هاى 
مصنوعى هستند. 

گوجه فرنگى سرشار از 
ویتامین ها بوده و کم کالرى و مغذى 

است. اما نباید با معده  خالى آن را مصرف کنید 
زیرا مى تواند موجب معده درد و ناراحتى معده 

شود. گوجه فرنگى مانند برخى از سبزیجات سبز 
داراى قابض هاى محلول است که باعث واکنش 

با اسید گوارشى مى شود.

دن  ر خو
موز با معده  خالى کار درستى 

نیست. درست اســت که موز سرشار از 
پتاسیم، فیبر و منیزیم است، اما اسیدى نیز هست 

و قند زیادى دارد. خوردن غذاهاى اســیدى با معده  
خالى مى تواند مشکالت گوارشى ایجاد کند و قند زیاد 
آن در ابتداى صبح باعث شــود بعد از یکى دو ساعت 
احساس افت انرژى و خواب آلودگى کنید. اگر موز 

را همراه با غذاى دیگرى میــل کنید، این 
مشکالت وجود نخواهند داشت.

مرکبات

گوجه فرنگى
موز

ماستجو دوسر 

سبزیجات سبز خام
هر چند سبزیجات کًال سالم  هستند، اما خوردن آنها با معده  خالى، در بعضى از افراد 
مى تواند مشکالتى چون نفخ و معده درد ایجاد کند. یکى از دالیل آن نیز فیبر غیر 
محلولى است که در بیشتر سبزیجات وجود دارد و آنهایى که مشکالت گوارشى 
دارند، باید از مصرف آنها خوددارى کنند.

گالبى
هر چند گالبى میوه اى بسیار مغذى و پُر از ویتامین ها، پتاسیم و کم کالرى است، اما 
توصیه مى کنیم براى صبحانه گالبى نخورید. گالبى داراى فیبرهاى سختى است که 
مى توانند به غشاى ظریف معده  خالى آسیب بزنند، مخصوصاً گالبى هاى سفت تر. 
خوب است بدانید مطالعات نشان داده آنهایى که گالبى مى خورند، کمتر ممکن است 
چاق شوند و معموالً کیفیت رژیم غذایى شان باالست.

نوشیدنى هاى سرد
نوشیدنى هاى سرد از هر نوع که باشند، براى معده  خالى ضرر دارند و

 ناراحتى هایى چون نفخ و معده درد ایجاد مى کنند. توصیه مى کنیم 
صبح بعد از بیدار شدن از خواب و پیش از صبحانه، یک لیوان آب گرم

 بنوشید تا به گوارش، جریان خون و کاهش وزنتان کمک 
کنید.

ناشتـایىناشتـایى
شیره با ارده سبب تقویت عمومى بدن مى شود؛ این 
 ، A ، C ، D ماده غذایى، حاوى انواع ویتامین هاى
گروه ویتامین هاى B مانند B2 و B6، اسید چرب 
امگا3، پروتئین، کلسیم، فسفر، منیزیم، اسید فولیک، 

آهن، روى و اسید لینولئیک است
یک محقق و پژوهشــگر طب سنتى، مصرف 

شیره و ارده را به علت 
اسید  داشــتن 
فولیک و آهن، 
در رفع کم خونى 

مؤثر دانست.
حیدر عظمایى درباره 

مهمترین خواص شیره با ارده 
اظهارکرد: این ماده غذایى، کم خونى 

را درمان مى کند و موجب بهبود حافظه مى شود؛ 
شــیره با ارده چاق کننده و براى افــراد الغر مفید 
است. وى درباره خواص دیگر شــیره با ارده بیان 
کرد: شیره با ارده گرمى بخش است و رطوبت را از 
بدن خارج مى کند و این مــاده غذایى براى درمان 
اختالالت کبــدى و کلیوى هم مؤثر اســت. این 
محقق و پژوهشگر طب سنتى افزود: شیره با ارده 
نقش مؤثرى در درمان آرتــروز نیز دارد و این ماده 
غذایى سبب تسکین درد هاى استخوانى و ناشى از 

روماتیسم هم مى شود.
عظمایى تأکید کرد: شــیره با ارده به علت داشتن 
ویتامین هاى A ، E و C خاصیت آنتى اکسیدانى 

دارد و موجب تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.
وى تصریح کرد: شیره با ارده پالکت خون را افزایش 
مى دهد، بنابراین این ماده غذایى براى افرادى که 

پالکت خون پایینى دارند، مفید است.

سرکه سیب سرشــار از مواد الزم براى سالمتى 
است، بسیارى از خواص ســرکه سیب، از لحاظ 
علمى تأیید شده اند، از جمله این خواص مى توان 
به کاهش وزن، کلسترول، سطح قند خون و بهبود 

دیابت اشاره کرد.
سرکه از دیرباز براى پاکسازى و ضدعفونى کردن، 
درمان قارچ هاى ناخن، شپش، زگیل و عفونت هاى 

گوش استفاده مى شده است.
اگر شما به دنبال یک راه طبیعى براى حفظ مواد 
غذایى خود هستید، سرکه سیب مى تواند بسیار مفید 
باشد. مطالعات نشان مى دهند که سرکه مانع از رشد 
باکترى هایى مانند E.coli در مواد غذایى مى شود. 
همچنین گزارش ها حاکى از این است که سرکه  
سیب رقیق شــده در درمان جوش صورت مؤثر 
است.همچنین سرکه سیب قند خون را کاهش 
مى دهد. تاکنون موفقیت آمیز ترین کاربرد سرکه، 
کمک به درمان بیماران مبتال به دیابت  نوع 2 بوده 
است، دیابت نوع 2 به دنبال افزایش میزان قند خون 
یا به علت مقاومت در برابر انسولین یا ناتوانى در 
تولید انسولین بروز مى کند. با این حال، حتى افرادى 
که به دیابت مبتال نیستند، از مشکالت و عوارض 
ناشــى از افزایش قند خون در امان نخواهند بود. 
گفته مى شــود افزایش قند خون از دالیل اصلى 

پیرى و بیمارى هاى مزمن دیگر است. 
*کاهش وزن و ســوختن چربى هاى 

شکمى
سرکه سیب با ایجاد احساس سیرى، به شما 

براى مصرف کالرى کمتر کمک مى کند و 
باعث کاهش وزن واقعى مى شود. مصرف 

سرکه در کنار غذاهاى حاوى 
کربوهیــدرات، موجــب 
تشدید احساس سیرى در 
شما مى شود و 200 تا 275 

کالــرى کمتر جذب 
خواهید کرد. 

*بهبود سالمت 
قلب 

بیمارى هــاى قلبى 
امــروزه مهمترین عامل 

مرگ و میر است، عوامل بیولوژیک در کاهش یا 
افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى نقش دارند، 
مطالعات نشــان مى دهد که سرکه سیب موجب 
کاهش سطح کلسترول و ترى گلیسیرید مى شود.

همچنین طبق برخى مطالعات انجام شده، سرکه 
موجب کاهش فشار خون شده است.

شیره و ارده 
درمانى براى 
کم خونى

سرکه  سیب
 از بین برنده باکترى ها

مضربرخى مواد غذایى براى سالمتىمضر
دمى شناسند. در مقابل، برخى دیگر بر

تاپتاس
قنو قند
لىخالىم

موزموز

قوتقسببتقوسدهردارباهبا اردهشیرشیشیر ببببسب سه ندومىبدنموعمعتتویت عمهره ای؛نمى شود؛اینبىىم نینىمى دوشى ش منوم یتو
 ، ،AAAA ،  A CCCC ، ، DDDD دهادماده اى حاوى ان،ىیذاغذ غذایىم ىهامین هاىامیتویعوعواع ویتىواح ى هننی ىمتاحى DDوانو غه
رچ، اسید چرب  ببس، چدیدس BBBBB66666 و و BBBB2222ددننا م مانند BBBBB ىن هاى ینمتایتویه ویتامیگرورگرو ىاهن نی BBووه

سسن، کلسییترورپ، پروتئ مزیر، منیزیمفرسفس ف،یم، فسفکل کن،ن کیک، اسید فولیک، یزنیمنم ک،کسیس ولفوفد اسم،رفرینئی میم 33اامگمگامگا333
نلی سید لینووىىوىرو، روىوآهنهآهن تتستست سکککئیولئیکدلدسیس ساساس و لئو،رن
هشه وپژوهشقققحح محققیکککیک تسنطب سنتىطرگرگـشــگرطوژپژو ففى، مصرفسسبب فرصص م، ىىط طوق ـش مک
علع را به علهدرا وه و اردشیرشیشیر تته به ر ه تلتهره
شاداش دیدسسید انتنـتــتند ا س  ــشـ
لیوفولی ،ننهن،ه وککک و آف هآه کیک
رردر رف ىىونونى خممکعکفع کمخد خو خ عف
ثؤمؤثر .تتتسسانر دانستم  در
باریى درباماظمظعظ عر عظمحیدحیحید هرهدىیى یما رهارردر
هردارباهره با اردصصصاصشی شواص شیخونخنینریمترین خمهمهمهم هدهوخ رهیرترمت

دردررشیره و ارده  هااشیش ه رریی و وش هدووشش هره
ىاامادرمانى براى  ىىبربرر ىنى ررمم ىىد ىىبرد نن
ىممکم خونى نىنک خخ ىىکک نووخو خ خ

میان وعده هاى سالم 
براى کودکان

بهترین متخصصان تغذیه توصیه هایى براى تغذیه سالم کودکان به ویژه میان وعده ها دارند.
مهم است که نیاز بدن کودك خود را قبل از انجام تکالیف، بازى و ورزش و یا حتى خواب بدانیم و آن را 

با یک میان وعده سالم و البته خوشمزه برآورده کنیم.

*قبل از انجام تکالیف
به دنبال غذایى باشید که سرشار از فیبر و پروتئین باشد و چربى و قند پایینى داشته باشد. این میان وعده 
ها، باعث مى شود فرزندتان براى مدت زیادى سیر بماند و در انجام تکالیف خود دچار افت نشود. شکالت 
داغ مى تواند مناسب باشد، چون مقدارى کافئین دارد که سطح اندروفین بدن را باال مى برد که باعث 

افزایش تمرکز مى شود.

*قبل از ورزش
میان وعده اى انتخاب کنید که کم چرب و سرشار از کربوهیدرات باشد. همچنین مقدارى هم فیبر 

داشته باشد (چوب شور سبوس دار، کراکرهاى سبوس دار، پوره سیب شیرین نشده ).
هضم و تبدیل یک منبع ثابت انرژى آسان خواهد بود. آب نقشى کلیدى دارد و بهتر از نوشیدنى هاى 

ورزشى، سرشار از کالرى است.
اگر کودکتان عالقه اى به آب ندارد، از میوه هاى آبدار یا بستنى هاى یخى میوه اى استفاده کنید.

*قبل از خواب
غذاهایى که حاوى تریپتوفان هســتند مانند لبنیات به تولید ســروتونین کمک مى کنند، سروتونین 

هورمون آرامش بخشى است که کمک مى کند فرزندتان راحت بخوابد.
براى باال بردن تأثیر، این میان وعده ها را با بهبود دهنــده هاى خواب یعنى کربوهیدرات هاى 

پیچیده ترکیب کنید که در غالت کامل یافت مى شود.
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ششککعوامل بیولوژیک در کاهش یا  کروول ر یایملم اکیژ هشهل دکوبی وعو
رندالبقله بیمارى هاى قلبى نقش دارند،  قناىه د،ندمیم ششىى دشرىار ىبىى هى  بیه
جبجکهکمى دهد که سرکه سیب موجب  یبسی سه ببهد ببرسر و مدهد ىى سهکه ک
وشسیسرول وترى گلیسیرید مى شود. دیگى .دلل مىملیگ ى شىت و رسیىر ور
رکسرجاجخى مطالعات انجام شده، سرکه شد شتت هکمطم هدنجا ممعالع س،طاط ىى

تترخونشده است. هده سسونخو .شدشنشن خر

*قبل از خواب
غذاهایى که حاوى تریپتو
هورمون آرامش بخش
براى باال بردن تأثی
پیچیده ترکیب کنید
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مى تواند مشکالتى چون نفخ و معده درد ایجاد کند. یکى از دالیل آن نیز فیبر غیر 
محلولى است که در بیشتر سبزیجات وجود دارد و آنهایىکه مشکالت گوارشى
دارند، باید از مصرف آنها خوددارى کنند.

رببیعى براطبطهرک راه ط مومى حفظ مواد ىىعی دواحى ظظفح ىاىطبط کک
توىبمى تویسهکهرک سرکهس ف ماند بسیار مفیدىمبب دی بسد ریاسیس ندوایبسی سرس
رسدکه سرکندهدىىنمى ده رشرکهمانع از رشد سهکدک دشمه کهرکندهن زعنعان من

شوشغغ در مواد غذایى مى شود. د.ودىیىمرم ىىمىدو ایذدرد E.colcocEE lo ii

رکسر س ها حاکى از این است که سرکه   کت ایز هکاکح هکنین سىک تساى حها
ؤ مشش در درمان جوش صورت مؤثر  صوص جن رثدر رتروشجو تتمر درد صشنا
شهخخرکه سیب قند خون را کاهش  رنق ششسه کرادند اهکیس نوبب کهرک
کرننفقیت آمیز ترین کاربرد سرکه،  بررتز ه،کهتی درینر س س آت کا کیم قف
هدوب بوده  یادیاران مبتال به دیابت  نوع22 نتبال عودهنن عمب م تبتالت 22راار
خوخ مشه دنبال افزایش میزان قند خون  نانیشزا نونبانب قنقشش دندلل زیفز اف  ده
ىىنی در برابر انسولین یا ناتوانى در  ر دبرر نیاسنس تواتولسو نىوابر ینار درد
درالحامى کند. با این حال، حتى افرادى  حت حنی ىىکن ک ىىحن فرافد.ند ،حلاب ىمى
ضرالکیستند، از مشکالت و عوارض  وتمشم ضضتنست واعودند عوشکش تالزا سی
خوخر د بودنانقند خون در امان نخواهند بود.  د.ود خد هواما دهنوخو نخنن ندقن
صلص ازنایش قند خون از دالیل اصلى  الالخو خ ىىشش لیلنو یشای دزدند صل قنش

تسى مزمن دیگر است.  گرگ ت.تیدنن اسرمز  مى
اىهاننو ســوختن چربى هاى  ررخخ ىىسـس ىبىنت هىـــ چ چوـو سو

امریراد احساس سیرى، به شما ب،سس هس سح اح شمشسس ىىساس داد
کنکمکم مکى کمتر کمک مى کند و  ددککمک ىى کر وترمت کى
.د واقعى مى شود. مصرف رصشى ففوشوعىقع فىى ص مى م اق و

ىىهاى حاوى  واححىى اىه
بببــجموجــب وجمو
رر دىىیرى در رىیر
27557272 55ا تا تا5

ببب 

میانمیان

بهترین متخصصان تغذیه تو
مهم است که نیاز بدن کود
با یک میان وعده سالم و الب

انجام تکالیف *قبل از
به دنبال غذایى باشید که س
فرزندتان ها، باعث مىشود
داغ مى تواند مناسب باش
افزایش تمرکز مى شو

*قبل از ورزش
میان وعده اى انتخاب
داشته باشد (چوب شو
هضمو تبدیلیک منبع
ورزشى، سرشار از کالرى
آ اگر کودکتان عالقه اى به

یک فــوق تخصص گوارش گفــت: نوشــیدن مایعات داغ 
همچون چاى و کمبــود ویتامین C و A در بروز ســرطان 

مرى نقش دارد.
محمدرضا قوام نصیرى با اشــاره به اینکه ســرطان دستگاه  
گوارش فوقانى شــامل مرى و معده و سرطان هاى دستگاه 
گوارش تحتانى شامل روده بزرگ و انتهاى روده است، گفت:  

سرطان معده جزو شــایع ترین سرطان ها در میان زنان 
و مردان به شــمار مى رود، البته در زنان سرطان سینه 

شایع تر از سرطان معده است.
وى افزود:  عالیم ســرطان معده دیر تظاهر مى یابد و 
در بیش از نیمــى از موارد، در مرحله پیشــرفته خود را 
نشان مى دهد و جواب درمان و پیش آگهى بیمار خوب 

نخواهد بود.
قوام نصیرى بیان کرد:  طبخ غذا نیــز در افزایش تعداد 
بیماران مبتال به ســرطان معده نقــش دارد و غذاهاى 

نمک سود در این زمینه خطرآفرین هستند. 
وى در مورد سرطان مرى نیز گفت: این سرطان، ضایعه 
بدخیمى است که در ایران شیوع زیادى داشته و مصرف 
 A و C مایعات داغ همچون چاى و کمبــود ویتامین
در بروز سرطان مرى نقش داشــته، البته گاهى کمبود 
ویتامین D نیز مؤثر است و عوامل ژنتیکى نیز از دیگر 
دالیل بروز این بیمارى به شــمار مى رود، به طورى که 
افراد داراى این سرطان در نسل هاى قبلى خانواده خود، 

احتمال بیشترى براى ابتال شدن به این بیمارى دارند.  
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محققان دریافتند که چند دقیقه استراحت بعد از مطالعه، منجر به حفظ دقیق یادگیرى خواهد شد.
تحقیقات محققان حاکى از آن است که اندکى استراحت پس از یادگیرى، کمک مى کند تا جزئیات را به صورت دقیق به یاد داشته باشیم.

همه ما مى دانیم که خواب منجر به ایجاد خاطرات جدید مى شود، اما فقط ده دقیقه استراحت بعد از یادگیرى مى تواند به حفظ جزئیات کمک 
بسیار زیادى کند.

مطالعات اخیر نشان داده است که خواب، کلیدى براى تقویت خاطراتى است که ما در هنگام بیدارى داشته ایم و همچنین عاملى براى حفظ 
توانایى مغز براى یادگیرى چیزهاى جدید در آینده است. مطالعات همچنین نشان داده است که خواب کلیدى براى تقویت خاطراتى است که 

ما در هنگام بیدارى داشته ایم و همچنین براى حفظ توانایى مغز براى یادگیرى چیزهاى جدید در آینده است. 

خواب و حافظه؛ 2 رفیق دیرینه
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فرمانده انتظامى استان کردستان از کشف سه میلیارد ریال طالى قاچاق در شهرستان سروآباد 
خبر داد. سردار مسعود خرم نیا با اعالم این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامى شهرستان سروآباد در 
راستاى اجراى طرح سراسرى مبارزه با قاچاق کاال و ارز حین کنترل عبور و مرور به یک دستگاه 
سمند سفید رنگ مشکوك و اقدام به متوقف کردن خودرو کردند. وى افزود: در بازرسى از خودرو 
یک کیلو و 458 گرم انواع زیورآالت طال کشف شد که خودرو به پارکینگ انتقال یافت و متهمان 
با پرونده متشکله تحویل مراجع قضائى شدند. فرمانده انتظامى استان کردستان تصریح کرد: 

کارشناسان ارزش ریالى کاالى قاچاق کشف شده را بیش از سه میلیارد ریال برآورد کردند.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى تهران با اعــالم خبر 
آتش ســوزى در یــک ســاختمان چهارطبقه مســکونى 
و کارگاه مبل ســازى از نجــات ســه نــوزاد یک ماهــه 
ســه قلو بــه همــراه 12 نفردیگر از ایــن ســاختمان خبر 

داد.
جالل ملکــى دربــاره جزئیات ایــن حادثه گفت: ســاعت 
16و4دقیقه ظهر روز شــنبه یک مورد حادثه آتش سوزى در 
یک ســاختمان در محله یافت آباد، بلوار معلم به سامانه 125 
سازمان آتش نشانى اطالع داده مى شــود. وى با بیان اینکه 
بالفاصله دو ایســتگاه با امکانات کامل به محل اعزام شدند، 
خاطرنشان کرد: محل آتش سوزى یک ساختمان چهارطبقه 
مسکونى روى همکف بود که در هر طبقه یک واحد مسکونى 

وجود داشــت و طبقه همکف کاربرى پارکینگ داشت اما با 
بى احتیاطى به کارگاهى براى رنــگ رزى و رویه کوبى مبل 
تبدیل شده بود. مقدارى پارچه، اسفنج و لوازم که براى همین 

کار استفاده مى شود در همین محل نگهدارى مى شد.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى تهران تصریح کرد: زمانى 
که آتش نشــانان به محل حادثه رســیدند کارگاه رویه کوبى 
کامًال شــعله ور بود. دود غلیظى طبقات باالیــى را فراگرفته 
بود و آتش به سرعت در حال ســرایت به طبقات باالیى بود. 
در لحظات اولیه مشخص شد ساکنان در وضعیت ناایمنى در 
طبقات باالیى محبوس هستند. ملکى با بیان اینکه یک گروه 
براى خاموش کردن آتش به طبقه همکف رفتند، خاطرنشان 
کرد: گروه هاى دیگر با دستگا ه هاى تنفسى به طبقات باالیى 

رفته و در مجموع 15 نفر از این ساختمان با تالش آتش نشانان 
شامل هفت مرد و هشت زن به سالمت و بدون آسیب دیدگى 

خارج شدند.
وى ادامه داد: یک مرد که متولى و سرپرست کارگاه بود دچار 
آسیب دیدگى جزئى شده بود که تحویل عوامل اورژانس شد 
و بین این 15 نفر نیز سه دختر بچه یک ماهه که سه قلو بودند 
همراه مادر در وضعیت ناایمــن به وجود آمده گرفتار بودند که 
به کمک آتش نشانان به سالمت خارج شدند. البته براى اینکه 
مشــکل خاصى پیش نیاید تحویل عوامل اورژانس شــدند. 
ملکى خاطرنشان کرد: آتش خاموش شد و از گسترش آتش و 
سرایت به اطراف جلوگیرى شد و ساعت 17و14دقیقه عملیات 

به پایان رسید.

پدر «عاطفه» دختر 9 ســاله روســتایى که در 
شهرستان دلگان استان سیستان وبلوچستان 
به طرز فجیعى به قتل رسیده و سپس جسدش 
سوزانده شــده بود توضیحاتى در خصوص این 

جنایت داد.
ساعت 2 بعدازظهـر یک شنبه 30 اردیبهشت 
ســال جارى عاطفه از خانه شــان در روستاى 
گزشاهان شهرستان دلگان خارج شد تا به خانه 
پدربزرگش بــرود که پس از آن ناپدید شــد. با 
طوالنى شدن غیبت این دختر9ساله، جستجو 
براى یافتن او آغاز شد تا اینکه شامگاه جمعه جسد 
سوخته او در حاشیه روستا کشف شد. مأموران به 
«عبدالواحد» 28 ساله یکى از بستگان این دختر 
بچه که در نزدیکى خانه آنها زندگى مى کرد و 
مدعى بود عاطفه در حادثه تصادف جان باخته، 
مشکوك شدند. این پسر جوان، عصر جمعه در 
دو کیلومترى روستا موتورش را آتش زد و جسد 
سوخته را هم در کنار موتور قرار داد. او ادعا مى کرد 
ماشینى با موتورش تصادف کرده و بر اثر تصادف 
موتور آتش گرفته و عاطفه که ترك موتور بوده 
سوخته است. این صحنه ســازى متهم به قتل 

خیلى زود لو رفت.
رئیس پلیس آگاهى سیستان و بلوچستان در این 
باره گفت: متهم صبح شنبه دستگیر شد. تحقیقات 
نشان داد، او پس از خفه کردن عاطفه، جسدش را 
به آتش کشیده است. سرهنگ ابراهیم مالشاهى 
درباره اخبار منتشر شده درباره قتل با انگیزه خارج 
کردن کلیه دختربچه عنوان کرد: این موضوع تا 
به حال تأیید نشده و براى افشاى انگیزه قتل باید 

تحقیقات کامل شود.
پدر عاطفه نیز در خصوص این ماجراى خونین 

توضیحاتى ارائه کرده که در ادامه مى خوانید.
عبدالواحــد را از چه زمانى 

مى شناسید؟
از بچگى همسایه ما بود و در کنار ما بزرگ شد.

در روزى که عاطفه گم شد چه 
اتفاقى رخ داده بود؟

ظهر روز حادثه عاطفه راهى خانه پدربزرگش شد 
و تا بعداز ظهر از او بى اطالع بودیم، زیرا گمان مى 
کردیم در خانه پدربزرگش است اما زمانى که به 

آنجا رفتیم متوجه شدیم که آنجا نیست.
در ادامه چه اتفاقى رخ داد؟ 

جســتجوها در روستا آغاز شــد، تا اینکه یکى 
از همســایه ها گفت که عاطفه را پشت موتور 
عبدالواحد دیده است اما زمانى که این موضوع را 
با عبدالواحد در جریان گذاشتیم او مدعى شد که 
چنین چیزى صحت نداشته و شاید فرد موتورسوار 
صرفاً با او تشابه ظاهرى داشته است. او قسم خورد 
و گفت این بچه مانند خواهر من مى ماند چرا من 

باید دست به چنین کارى بزنم.
ماجراى مراســم ســوگند 

خوردن چه بود؟
صبح روز شنبه عبدالواحد به مسجد رفت و پیش 
امام جمعه و دیگران دست روى قرآن گذاشت و 

قسم خورد که کار او نبوده است.
ماجراى سرقت کلیه ها چه بود؟

یکى از احتماالتى که در خصوص قتل و ربودن 
عاطفه مطرح شده است مسئله سرقت کلیه هاست. 

عبدالواحد متأهل است؟ 
بله و همسرش نیز باردار است.

متهم با شــما و خانواده شما 
خصومتى ندارد؟

خیر، هیچ خصومتى نــدارد و من نمى دانم چرا 
دست به چنین کارى زده است.

خواسته شما چیست؟
تنها خواسته ما قصاص است.

مرد آبادانى در سناریوى مشکوکى قبل از رسیدن 
به بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.

ساعت 12 شامگاه یک شنبه 30 اردیبهشت ماه 
امســال مأموران کالنترى 15 کارون در جریان 
مرگ مشکوك مرد جوانى در خیابان بهمن 18 سده 
آبادان قرار گرفتند و خیلــى زود تیمى از مأموران 

براى بررسى موضوع در محل حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل پى بردند که مرد جوان 
توســط امدادگران اورژانس به بیمارستان شهید 
بهشتى آبادان منتقل شده اما وى قبل از رسیدن به 

بیمارستان به کام مرگ فرو رفته است.
تیم پلیسى در تحقیقات میدانى پى بردند که مرد 
جوان به دلیل نامعلومى در خانه حالش بد شده که 
توسط امدادگران به بیمارستان منتقل شده است. 
پزشــکان در اقدامات ابتدایى مرگ مرد جوان را 
نامشــخص اعالم کردند که با توجه به مشکوك 
بودن ماجرا تیمــى از مأموران دایره جنایى پلیس 

آگاهى آبادان وارد عمل شدند.
بنا به این گزارش، جسد مرد جوان براى تحقیقات 
بیشتر در اختیار کارشناسان پزشکى قانونى قرار 

گرفته است.

پلیس آگاهى با انتشــار تصویر مردى که خود را به نام 
«ظریف» معرفى کرده و اقدام به کالهبردارى از زنى به 
بهانه ازدواج کرده بود، از شهروندان خواست که این فرد 

را شناسایى کنند.
به گــزارش ایســنا، هجدهــم فروردین ماه امســال 
پرونده اى بــا موضــوع کالهبردارى به شــیوه جعل 
عناویــن از کالنترى 108 نــواب به اداره ســیزدهم 
پلیــس آگاهى تهــران بزرگ ارجاع شــد کــه در آن 
زنى بــا مراجعه بــه مأموران عنــوان کــرده بود که 
فــردى پــس از معرفى خود بــه عنوان مأمــور یکى 
از وزارتخانه هــاى دولتى و به بهانــه خرید خودروى 
اقســاطى بدون بهره با شــرایط بســیار مناسب اقدام 
به کالهبــردارى چند میلیــون تومانــى از وى کرده

 است.
این زن پس از حضور در اداره ســیزدهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، در توضیح شــکایت خود به کارآگاهان 
گفت: «چندى پیش با فردى که خودش را آقاى ظریف 
معرفى کرده بود، آشــنا شــدم. او خودش را به عنوان 
مأمور یکى از وزارتخانه هــاى مهم دولتى معرفى کرد 
و پس از مدت کوتاهــى به بنده پیشــنهاد ازدواج داد. 
طى این مــدت وى بارها در خصوص جایــگاه ادارى 
خــود صحبت مى کــرد تا اینکــه یک بــار گفت که 
مى توانــد بــا اســتفاده از موقعیــت خود نســبت به 
ثبت نام خرید یک دســتگاه خودروى ســوارى براى 
من آن هم به صورت اقســاط بلند مــدت و مهمتر از 
آن بدون بهره اقدام کند و تنها بایــد مبلغ را به عنوان 
پیش ثبت نــام بــه حســاب خودروســازى مربوط 
واریز کنم تــا در عرض چنــد روز خــودرو را تحویل

 بگیرم.»
شــاکى ادامه داد: «من نیز که طى همین مدت کوتاه 
به او اعتماد کامل پیــدا کرده بودم، پول درخواســتى 
را براى ثبــت نام اولیه خودرو پرداخــت کردم و منتظر 
ماندم تا طــى چند روز خــودرو را تحویــل بگیرم اما 
هیچ خبرى نشــد و بارهــا با شــماره موبایلش تماس 

گرفتم اما گوشــى تلفن همراهش خاموش شــده بود 
و آن زمــان بود که فهمیــدم قصد ازدواج با کســى را 
داشــته ام که تنها از او یک شــماره تلفن همراه بیشتر 

ندارم.»
کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس آگاهى بــا توجه به 
اظهارات شــاکى که گفته بود بــراى دریافت پول به 

همراه متهم متــوارى پرونده به شــعبه بانک مراجعه 
کرده، به شعبه بانک مورد نظر رفته و در بازبینى تصاویر 
ضبط شده توســط دوربین هاى مداربســته بانکى و با 
راهنمایى شاکى موفق به شناسایى تصویر متهم پرونده

 شدند.
مرکز اطالع رســانى پلیــس آگاهى تهــران بزرگ با 

تأییــد ایــن خبر اعــالم کــرد: بــا توجه بــه ادامه 
رســیدگى بــه این پرونــده و بــه منظور شناســایى 
و دســتگیرى متهم، هماهنگى الزم براى انتشار بدون 
پوشش تصویر به دست آمده از متهم با بازپرس شعبه 7 
دادسراى ناحیه 10 تهران به عمل آمده است. بنابر این 
از کلیه شهروندانى که موفق به شناسایى تصویر متهم 

شده و اطالعاتى در خصوص هویت واقعى و یا مخفیگاه 
و محل هاى تردد او دارند درخواست مى شود تا هرگونه 
اطالعات خود را از طریق شماره 51055513 در اختیار 
کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار دهند.
 همچنین از دیگر شــکات و مالباختگانى که موفق به 
شناسایى تصویر متهم پرونده شــده و توسط این فرد 
مورد کالهبردارى قرار گرفته اند نیز دعوت مى شــود 
تا براى طرح و پیگیرى شــکایات خود به نشانى اداره 
سیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت 

اسالمى مراجعه کنند.

پلیس به دنبال «ظریف» قالبى 

فرمانــده انتظامــی اســتان لرســتان از 
دســتگیري ســارق حرفه اي با 28 فقره 

سرقت در دورود خبر داد.
سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: در 
پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و مغازه در 
شهرستان دورود موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وي 
افزود: کارآگاهان با تحقیقات گســترده و 
شگردهاي خاص پلیسی سارق را شناسایى 

و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: سارق 
در تحقیقات اولیه به هشــت فقره سرقت 
مغازه، سه فقره ســرقت اماکن خصوصی، 
هفت فقره سرقت خودرو و ده فقره سرقت 
قطعات و محتویات خودرو در شهرســتان 
هاي دورود و خرم آباد اعتراف کرد. سردار 
مهدیان نسب در پایان گفت: متهم به مرجع 

قضائی معرفی شد.

28 فقره سرقت 
در پرونده 

سارق حرفه اى

جوان 18 ساله چابکسرى که اقدام به حلق آویز کردن کرده 
بود، نجات یافت.

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى گیالن با اشاره به 
نجات جان جوان 18 ساله از مرگ، اظهار کرد: در پى گزارش 
حلق آویز کردن جوان 18 ســاله در چابکســر، بالفاصله 

تکنسین هاى اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند.
پیمان اسدى اظهار کرد: براى این جوان 18 ساله  که به علت 
اقدام به حلق آویز کردن، بدون نبض، تنفس و عالیم حیاتى 
و تروماى گردن تحویل تیم فوریت هاى پزشکى شده بود، در 
مسیر اعزام به بیمارستان با مدیریت به موقع صحنه متشنج و 

ناآرامى همراهان، سریع اقداماتى نظیر مونیتورینگ، شروع 
cpr و اینتوبه کردن بیمار، همچنین تزریق داروهاى مورد 

نیاز و فیکس به موقع مهره هاى گردن انجام شد. وى یادآور 
شد: این جوان خوشبختانه بابرگشت نبض تحویل اتاق احیا 

و در ادامه icu بیمارستان امام سجاد(ع) شد.

یکى از وکالى مدافع پزشک تبریزى گفت: پرونده موکلم 
از تبریز خارج و به دیوان عالى کشور ارسال و در آنجا تعیین 

شعبه شده است.
بابک بابــازاده در گفتگو بــا ایلنا، دربــاره آخرین وضعیت 
«علیرضا صلحى» پزشــک تبریزى گفت: پرونده از تبریز 
خارج شده و به دیوان عالى کشور ارســال شده است. این 
پرونده در دیوان عالى کشور ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع 
شده است و اکنون در نوبت رسیدگى قرار دارد. وى با بیان 
اینکه تعداد پرونده ها در دیوان عالى کشور زیاد است، یادآور 
شد: پرونده ها در شعبه هاى دیوان عالى به نوبت رسیدگى 
مى شوند با توجه به حساســیتى که این پرونده  دارد شاید 

رسیدگى به آن در دیوان عالى تا شش ماه هم طول بکشد.
بیستم مهر ماه ســال گذشــته و همزمان با روز تاسوعاى 
حســینى خبرى مبنى بر فوت دو عضو خانــواده علیرضا 
صلحى یکــى از پزشــکان تبریز در رســانه ها منتشــر

 شد. 
این پزشک مدعى شــده بود که فردى چند غذاى نذرى در 
اختیار آنها قرار داده و اعضاى خانواده اش با مصرف این غذا 
مسمومیت پیدا کرده، راهى بیمارستان شده اند و در نهایت 
همسر و مادربزرگ این پزشک فوت مى شوند. ادعایى که 
تحقیقات پلیس دروغ بودن آن را ثابت کرد و مشخص شد 
که نه تنها غذاها نذرى نبودند، بلکــه علیرضا، خودش آنها 

را از یکى از رســتوران ها تهیه کرده بود. بر اســاس نظریه 
پزشــکى قانونى علت فوت دو نفر از اعضاى خانواده این 
پزشک مسمومیت با سم فسفین بوده و در بررسى غذاها نیز 
این نوع سم کشف شده اســت. بنابر این احتمال داشت که 
دکتر صلحى بعد از تهیه غذاها آنها را به قرص برنج آغشته 
کرده و در اختیار خانواده اش قرار داده باشــد. به این ترتیب 
انگشت اتهام به ســوى وى نشــانه رفت و او به جرم قتل 
دستگیر شد و در آخرین روزهاى اسفند ماه سال گذشته نیز 
در دادگاه رأى قصاص وى صادر شد که به دلیل اعتراض به 
این حکم، پرونده این پزشــک براى بررسى به دیوان عالى 

کشور ارجاع شد. 

راز قتل و سوزاندن جسد دختر راز قتل و سوزاندن جسد دختر 99 ساله چیست؟  ساله چیست؟  ماجراى زنده شدن جوان مرده! 

 رسیدگى به پرونده پزشک تبریزى طى 6 ماه 

سرهنگ حیدر اقبالى مطلق با اعالم این خبر گفت: در پى اعالم 11 مورد شکایت 
مبنى بر اینکه افرادى با ترفند هاى مختلف از مردم کالهبردارى کرده اند، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس 
آگاهى استان قرار گرفت. این مقام انتظامى با بیان اینکه متهمان با ترفند هایى از 
قبیل جعل اسناد، امضا و... اقدام به کالهبردارى مى کردند، تصریح کرد: مأموران 
با انجام یکسرى اقدامات پلیسى و بررســى اظهارات شاکیان پرونده، موفق به 

شناسایى محل اختفاى کالهبرداران شدند.
سرهنگ اقبالى خاطر نشان کرد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه چهار نفر از 
اعضاى این باند حرفه اى را دستگیر کردند و متهمان در بازجویى ها به 11 مورد 
کالهبردارى به ارزش پنــج میلیارد و 240 میلیون ریال اعتــراف کردند. معاون 
اجتماعى فرماندهى انتظامى استان خراسان شمالى با اشاره به اینکه متهمان بعد 
از تشکیل پرونده براى انجام مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى شدند، یادآور 

شد: پلیس با هنجارشکنان و مجرمان به شدت برخورد مى کند.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان خراسان شمالى از انهدام 
باند چهار نفره کالهبرداران حرفه اى با پنج میلیارد و 240 میلیون ریال 

کالهبردارى در استان خبر داد.

 انهدام باند کالهبرداران 5 میلیاردى 

مرگ مرموز مرد جوان 
در مسیر بیمارستان

300میلیون طالى قاچاق در خودروى سمند نجات نوزادان سه قلو از میان دود و آتش 

 بارها با شماره 
موبایلش تماس 

گرفتم اما گوشى تلفن 
همراهش خاموش شده 
بود و آن زمان بود که 
فهمیدم قصد ازدواج 
با کسى را داشته ام 

که تنها از او یک شماره 
تلفن همراه بیشتر 

ندارم



خوشــا به حال آنکس که خود را کوچک مى شــمارد و کسب و 
کار او پاکیزه اســت و جانش پــاك و اخالقش نیکو اســت، که 
مازاد بر مصرف زندگى را در راه خدا بخشش مى کند و زبان را 
از زیاده گویى باز مى دارد و آزار او به مردم نمى رسد و سنت 
پیامبر(ص) او را کفایت مى کند، بدعتى در دین خدا نمى گذارد. 

موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان:
ْتِر َوالَْعفاِف، َواْسُتْرنى فیِه بِلِباِس الُْقُنوِع َوالَْکفاِف، َواْحِمْلنى فیِه  اَللّـُهمَّ َزیِّنّى فیِه بِالسِّ

َعلَى الَْعْدِل َواِالْنصاِف، َو آِمنّى فیِه ِمْن ُکلِّ ما أَخاُف، بِِعْصَمتَِک یاِعْصَمه الْخآئِفیَن.
خدایا! در این روز مرا به زیور پوشــش از گناه و پاکدامنــى بیاراى و جامه قناعت 
و اکتفــاى به مقــدار حاجت را به بــرم کــن و وادارم کــن در این روز بــه عدالت و 
انصاف و ایمن ســاز مرا در این روز از هر چه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت، 

اىنگهدارنده ترسندگان.

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

شهردارى در نظر دارد به استن اد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 3 قطعه زمین واقع 
در کوى گنبد باز، فیض آباد و جنب سوله ستاد مدیریت بحران متعلق به شهردارى اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 
97/03/17 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 54222119- 031

نوبت دوم

آگهى مناقصه نوبت دوم

مدیرعامل شرکت اعتماد بتن پرتیکان (با مسئولیت محدود)

به استناد مجوز شماره 34 مورخ 1397/01/18 شوراى اسالمى شهر دامنه، شرکت اعتماد بتن پرتیکان (با مسئولیت محدود) وابسته به شهردارى دامنه 
در نظر دارد براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت در خصوص واگذارى بارگیرى و حمل الشه سنگ از معدن تا دهانه سیلو و تولید شن و ماسه در سال 1397 
از طریق مناقصه عمومى به صورت حجمى (تناژ) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه 
روزه از تاریخ درج در آگهى به مدت 10 روز با شماره تلفن 09133671161 و 09132716044 تماس حاصل و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى 

شرکت واقع در شهر دامنه مراجعه نمایند.
1- نوع خدمات قابل واگذارى: 1- کلیه امور مربوط به بارگیرى و حمل الشه سنگ از معدن تا دهانه سیلو 2- کلیه فعالیت هاى مربوط به تولید شن و ماسه.

2- مدت انجام کار از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت دو سال مى باشد.
3- محل تحویل و اخذ اسناد: امور مالى شرکت مى باشد.

4- مهلت قبول پیشنهادها: از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز مى باشد.
5- مبلغ برآورد تقریبى براى یکسال کلیه فعالیت ها 6/000/000/000 ریال مى باشد.

6- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5 درصد بهاى کل برآورد امورات پیشنهادى مى باشد.
7- نوع سپرده: ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى به حساب شماره 0109655521004 شرکت نزد بانک ملى شعبه داران مى باشد.

8- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده اول و دوم و سوم ضمانت نامه شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
1-8) هزینه نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

2-8) در صورت اجاره ماشین آالت جهت انجام کار، پیمانکار مى تواند براساس قیمت کارشناس رسمى از ماشین آالت شرکت استفاده نماید.
3-8) شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مجاز و تام االختیار است.

4-8) شرکت هاى ذیصالح فقط مى توانند در یکى از امور بند 1 (نوع کار) پیشنهاد قیمت به شرکت ارائه نمایند.
دفتر مرکزى: دامنه، خیابان شهداى غربى، شهردارى دامنه

تلفکس: 57362055- 031 

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (903، 1397)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه: اجراى عملیات شبکه گذارى پراکنده فوالدى و پلى اتیلن و ساخت، نصب، جابجایى و جمع آورى انشــعابات فوالدى و پلى اتیلن به صورت پراکنده جهت شهرستان 

آران و بیدگل و نواحى تابعه 
میزان تضمین: 400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال) 

کد فراخوان: 3162372 
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/03/13 
مناقصــه گــران مــى تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــالع رســانى الکترونیکــى شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــه آدرس

www.iets.mporg.ir  ،www.nigc -isfahan.ir یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

نوبت دوم
شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در جریــان بازدیــد از 
پروژه هــاى مرتبــط بــا شــبکۀ جمــع آورى و تصفیه پســاب 
شــهرى شــهرهاى همجوار این شــرکت و پروژه هاى تصفیه و 
بازچرخانى پســاب صنعتى، بر تســریع و تکمیل فازهــاى پایانى 
و بهره بــردارى کامل و هرچه ســریعتر پروژه هــاى مذکور تأکید 

کرد.
سبحانى درخصوص اهمیت این موضوع گفت: اســتفاده بهینه از 
منابع انرژى و به ویــژه آب، از ابتداى بهره بردارى در دســتور کار 
فوالد مبارکه قرار گرفته و از اهداف استراتژیک و اساسى این شرکت 
بوده اســت. وى ادامه داد: از این رو باید همواره با اجراى پروژه هاى 
متعدد، راهکارهاى مناسبى براى کاهش مصرف هرچه بیشتر ارائه 

و اجرا کنیم.
■■■

در این بازدید، اســتکى مدیر اجراى پروژه هاى انرژى و ســیاالت 
شرکت فوالد مبارکه گزارشى از روند پیشرفت طرح هاى در دست 

اجرا ارائه کرد.
■■■

همچنیــن عبــاس اکبــرى، مدیــر ناحیۀ انــرژى و ســیاالت 
فوالد مبارکه نیــز با ارائه گزارشــى از روند پیشــرفت اجراى این 
پروژه هــا، از کاهش مصرف آب این شــرکت خبــر داد و گفت: با 
ســرمایه گذارى هاى عظیم انجام شده و در دســت انجام در این 
زمینه که بیش از 450 میلیارد تومان اســت و همچنین با شــروع 
بهره بردارى از قســمتى از این پروژه ها، مصرف ویژه آب صنعتى 
شرکت فوالد مبارکه کاهش قابل توجهى داشته و از 4/4 مترمکعب 
در هر تن تولید کالف نورد گرم در ســال 1396 به 3/6مترمکعب 

رسیده است.
وى با تأکید بــر اینکه با بهره بردارى از فازهــاى نهایى پروژه هاى 
مذکور، میزان مصرف کاهش چشــمگیرترى خواهد داشت، گفت: 
طراحى و اجراى این پروژه ها از سال ها قبل از سوى فوالد مبارکه، 

نشانگر دوراندیشى مدیریت شــرکت در جهت ایجاد شرایط تولید 
پایدار است.

مدیر ناحیه انرژى و سیاالت فوالد مبارکه با اشاره به پروژه هاى انجام 
شده و در دست اقدام مرتبط با موضوع آب در فوالد مبارکه گفت: این 

پروژه ها در فوالد مبارکه به سه دسته تقسیم مى شوند. 
وى ادامــه داد: دســته اول پروژه هــاى تأمیــن آب اســت 
کــه مهمتریــن آنهــا جمــع آورى و تصفیه پســاب شــهرهاى 

اطراف و اســتفاده بــه عنــوان آب صنعتــى مورد نیاز شــرکت
 است. 

وى افــزود: این پروژه ها با ســرمایه گذارى بیــش از 350 میلیارد 
تومــان در مراحل پایانى خود قــرار دارد، به گونه اى کــه انتقال و 
تصفیه پســاب هاى شــهر مبارکه و صفائیه انجام شــده و انتقال 
پساب شهرهاى زرین شهر و ورنامخواســت نیز طى یک ماه آینده 
تکمیل مى شود و با تکمیل شبکه جمع آورى داخل شهرها و اتصال 

مشترکین طى یکســال آینده و رســیدن به ظرفیت نهایى طرح، 
درحدود 30 درصد آب موردنیاز شــرکت از این طریق تأمین خواهد 

شد.
اکبــرى در همیــن خصوص خاطرنشــان کــرد: اجــراى پروژه 
جمع آورى پســاب هاى شهرى شــهرهاى همجوار فوالدمبارکه 
عالوه بر اینکــه آب باطله را به آب قابل اســتفاده در صنعت مبدل 
مى کند، شرایط منطقه را نیز از منظر بهداشتى و محیط زیستى ارتقا 

مى دهد.
مدیر ناحیه انرژى و ســیاالت فوالد مبارکه در توضیح دســته دوم 
پروژه ها گفت: این بخش مربوط به پروژه هاى تصفیه و بازچرخانى 
اســت که مهمترین آنها پروژه توســعه ظرفیت تصفیه خانه پساب 

صنعتى است که در آستانه راه اندازى قرار دارد. 
وى بیان داشت: پروژه اسُمز معکوس (RO) سه هزار مترمکعبى که 
فاز اول آن راه اندازى شده و فاز دوم آن نیز در حال راه اندازى است، 

از این دسته هستند. 
وى ادامــه داد:همچنین پــروژه RO تکمیلــى 900 مترمکعبى، 
اســتخرهاى ذخیــره 50 هــزار مترمکعبــى و خطــوط انتقــال 
مربوطه، اســتخر ذخیــره آب ریجکــت RO و خــط انتقال آب 
ریجکت جهت خنــک کارى ســرباره و آبگیر و پمــپ خانه منبع 
ذخیــره، از دیگــر پروژه هایــى اســت که بــا ســرمایه گذارى 
بیــش از 100 میلیــارد تومــان انجام شــده یا در حــال تکمیل

 است.
وى گفت: ایــن پروژه ها نقش مهمى در کاهــش مصرف و تأمین 
آب صنعتى موردنیاز شــرکت دارد؛ به گونه اى که بــا تکمیل آنها، 
درحدود 20 درصد از آب صنعتى موردنیاز شرکت از این طریق تأمین 

مى شود.
وى ســومین دســته از پروژه هاى مرتبط با کاهش مصرف آب در 
فوالد مبارکه را مربوط به طرح هاى کاهش مصرف آب در فرایندهاى 
تولید دانســت و در این خصوص گفت: پروژه هــا و اقدامات بزرگ 
و کوچک متعددى با همکارى واحدهاى تولیدى شــرکت و ناحیه 
انرژى و سیاالت تعریف و اجرایى شــده که نتیجه آنها نیز کاهش

10 درصدى مصرف آب صنعتى در واحدهاى تولیدى شرکت طى 
دو ماه اخیر است.

اکبرى خاطرنشان کرد: با راه اندازى و تکمیل تمام فازهاى مجموعه 
پروژه هاى فوق، درمجموع به میزان 50 درصد از آب خام موردنیاز 

شرکت تأمین خواهد شد.

سرمایه گذارى عظیم براى کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه
در جریان بازدید مدیر عامل فوالد مبارکه از پروژه هاى مرتبط با شبکه جمع آورى و تصفیه پساب شهرى تشریح شد

کلیه پروژه هاى انجام شده و در دست انجام مرتبط با موضوع آب در سه دسته تقسیم بندى شده است
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افتتاح کتابخانه مکتب علمى 
صفوى در چهلستون

مدیر مجموعه جهانى کاخ چهلستون گفت: کتابخانه 
تخصصى مکتب علمـى صفوى(متعلق بـه قرن 11 
هجـرى قمـرى) در مجموعـه تاریخى چهلسـتون 

اصفهان افتتاح شد.
عاصفه بـدر گفت: با توجـه به اینکه کاخ چهلسـتون 
یکى از اصلى ترین بناهاى تاریخى اصفهان در عصر 
صفوى و به عنوان بخشى از دولتخانه خاندان صفوى 
به شـمار مى رود، با همـت همکاران ایـن مجموعه، 
کتابخانـه تخصصـى مکتب علمـى صفـوى در این 

مجموعه افتتاح شد.
 

بهره بردارى از کارخانه 
بازیافت شمش سرب

مرحله جدید کارخانه بازیافت شمش سرب از ضایعات 
باترى درشهرك رازى شهرضا به بهره بردارى رسید.

فرماندار شـهرضا در آیین افتتاح این طـرح گفت: در 
این مرحله از طرح بازیافت شمش سرب، از ضایعات 

باترى 40هزار تن شمش سرب تولید مى شود.
على اصغر رفیعى نژاد افزود: براى اجراى این مرحله، 
هشت میلیارد تومان هزینه شده و زمینه اشتغال براى 

60 نفر فراهم شده است.
کارخانه بازیافت شمش سرب با ظرفیت تولید ساالنه 
15هزار تن سـرب از باتـرى خودروهـاى صنعتى، با 
شـش میلیارد تومان سـرمایه و ایجاد اشـتغال براى 

24نفر در سال1393 فعالیت خود را آغاز کرد.

آغاز طرح بازآفرینى زواره از 
نیمه مرداد ماه

فرماندار اردسـتان گفت: طرح بازآفرینى شـهر زواره 
از نیمه مـرداد آغاز خواهد شـد و بافت تاریخى شـهر 
مهاباد، در صورت تصویب اولیه طرح، اجرا خواهد شد.
حمیدرضـا تأملـى بـا بیـان اینکـه طـرح بازآفرینى
پروژه اى نیسـت که بخواهیـم به تنهایـى آن را اجرا 
کنیم، تأکید کـرد: زمانى این طرح موفـق خواهد بود 
که دسـتگاه هاى متولى با هم متحد شـوند و بتوانند 

کار را جلو ببرند. 

سفر یک میلیون و 240 نفر از 
طریق ناوگان ریلى

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: بیش از یک میلیون 
و 240 نفر از طریق ناوگان ریلى از اصفهان به مقاصد 

مختلف سفر کردند.
رضا سـادات حسـینى  اظهار کرد: میزان بارى که در 
سال گذشته توسـط خطوط ریلى از اصفهان به دیگر 
نقاط جابه جا شد نسبت به سال 95 ، با رشد 7 درصدى 
و در حوزه تخلیه بار در همین مدت با رشد 14درصدى 

مواجه بود. 
وى بیـان کـرد: همچنیـن میزان تـن -کیلومتـر بار 
خالـص و ناخالص حمل شـده توسـط خطـوط ریلى 
راه آهن اصفهـان در همین مدت، هرکـدام 9 درصد 

افزایش یافته است.

تدوین شناسنامه 
فرهنگى و هنرى تیران 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تیران 
و کرون گفت: شناسـنامه اطالعات فرهنگى، هنرى 
و اجتماعى شهرستان تیران و کرون تدوین مى شود.

اقبـال صالحى بـا بیـان اینکـه اطالعـات جامعى از 
وضعیت عرصـه فرهنگـى و هنرى این شهرسـتان 
وجود ندارد، اظهارکرد: شناسنامه اطالعات فرهنگى، 
هنـرى و اجتماعى شهرسـتان تیران و کـرون براى 
جمع آورى اطالعات و تدوین چشـم انـداز این حوزه 

تدوین مى شود.
وى افزود: در این شناسنامه، ظرفیت هاى فرهنگى، 
هنرى و اجتماعى شـامل نیروهاى فعـال، امکانات و 
زیرسـاخت ها و همچنیـن نیازهـاى عرصه فرهنگ 
و هنر شهرسـتان تیران و کرون جمع آورى و منتشر 
مى شـود که فرصت برنامـه ریزى براى توسـعه این 

اقدامات ایجاد خواهد شد.

خبر

مدیــرکل ثبــت احــوال  اســتان اصفهــان گفت: 
نــرخ جمعیــت ســالمندى در اســتان  در حــال 
حاضــر 7 درصد اســت و در شــرایط مطلــوب قرار

دارد.
حســین غفرانى بــا بیــان اینکــه اکنــون جمعیت 
اســتان اصفهــان در پنجــره طالیــى قــرار دارد، 
اظهــار کــرد: در صــورت ادامــه روند کندى رشــد 
جمعیت، در دهــه 1420 تا 1430 بــه جمعیت پیرى

مى رسیم.
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفت: 
چنانچه رشــد 7 درصدى ســالمندى فعلى استان به 

بــاالى 12 درصد برســد، وارد فــاز پیــرى خواهیم
شد.

وى با اشــاره به جمعیت اســتان اصفهان اظهار کرد: 
تعــداد کــودکان زیر 15ســال بیش از یــک میلیون 
و 103 هــزار و 546 نفر و تعــداد جوانــان 15 تا 29 
ســال، بیش از  یک میلیــون و 207 هــزار و 854 نفر

 است.
مدیرکل ثبت احوال  اســتان اصفهــان ادامه داد: تعداد 
میانســاالن بیش از دو میلیون و 448 هزار و 192 نفر 
و ســالمندان بیش از361 هزار و 258 نفر گزارش شده

است.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت:طرح هاى 
جامع شــهرها را مورد بازنگرى قرار مى دهیــم تا موانع و 

مشکالت پیش روى این طرح ها را مرتفع سازیم.
حجت ا... غالمى اظهار کــرد: اعتبارات عمرانى که ما قادر 
به هزینه آن هستیم در سه بخش اعتبارات ملى، اعتبارات 
ســازمان راهدارى و اعتباراتى که از مرکز شهرستان ها و 
استان اصفهان به ما اختصاص پیدا مى کند، تقسیم مى شود. 
وى با بیــان اینکه گاهى اوقات درگیر بروکراســى ادارى 
هستیم، افزود: استاندار اصفهان دستور ویژه اى را به تمام 
نهادها ابالغ کرده که تا حد امکان، پروژه ها درگیر بروکراسى 
ادارى نشود. مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: 

باید تا حد امکان از تمرکز فعالیت هاى عمرانى و جلســات 
کارشناســى در مرکز استان اصفهان کاســت، به همین 
دلیل درصدد هستیم که کارگروه هاى تخصصى را در 24 
شهرستان استان اصفهان ایجاد کنیم. وى با تأکید بر اینکه 
باید با یک دید مســئله محور و جدید به شهرستان ها نگاه 
کرد، خاطرنشان کرد: شــهرها موجودات زنده اى هستند 
که نمى توان با یک نسخه ثابت با آن برخورد کرد. غالمى 
با بیان اینکه توان بررسى مسائل 107 شهر استان اصفهان 
به صورت همزمان را نداریــم، اظهارکرد: طرح هاى جامع 
شهرها را مورد بازنگرى قرار مى دهیم تا موانع و مشکالت 

پیش روى این طرح ها را مرتفع سازیم.

طرح هاى جامع شهرها را 
مورد بازنگرى قرار مى دهیم

نرخ جمعیت سالمندى استان 
7 درصد است

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 
1340نفر زندانى جرائم غیرعمد و مالى در زندان هاى استان 

اصفهان حضور دارند.
اسدا...گرجى زاده با اشاره به افزایش 40 درصدى زندانیان 
جرائم مالى و غیر عمد استان اصفهان در سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته اظهار کرد: 15 نفر از زندانیان 
جرائم غیر عمد اســتان اصفهان زنان هستند که پنج نفر از 
آنها مجرد و ده نفر متأهل هستند و براى آزادى نیازمند یک 

میلیارد و 113 میلیون تومان کمک مالى هستند.
وى میزان بدهــى زندانیان جرائم مالى و غیرعمد اســتان 
اصفهان را 150 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 318 نفر 
از این زندانیان به دلیل ناتوانى در پرداخت مهریه، 24 نفر به 
دلیل بدهى در خصوص پرداخت دیه و هزار و 64 نفر نیز به 

دلیل جرائم مالى در زندان به سر مى برند.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى استان اصفهان 
با بیان اینکه در ماه مبــارك رمضان عالوه بر برنامه «یک 
شهر ضیافت» 24 جشــن گلریزان نیز در شهرستان هاى 
مختلف استان اصفهان پیش بینى شده است، اضافه کرد: از 
ابتداى ماه رمضان تاکنون 24 زندانى جرائم غیر عمد با یک 

میلیارد و 600 میلیون تومان بدهى از بند رهایى یافته اند.
گرجى زاده با بیان اینکه امسال با توجه به شرایط اقتصادى 
حاکم بر جامعه و همچنین مشکالت ایجاد شده در صنایع، 
پیش بینى ما از جمع آورى کمک هاى مردمى کمتر از سال 
گذشته است، ادامه داد: امیداوریم افرادى که توان حمایت از 

زندانیان و خانواده هاى این افراد را دارند، کمک هاى خود را 
از این قشر دریغ نکنند.

وى همچنین به آزادى 592 نفــر زندانى جرائم غیرعمد و 

مالى از زندان هاى استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: این تعداد زندانى، 56 میلیارد تومان بدهى داشتند که 
20 میلیارد تومان آن از محل گذشت شاکیان، هشت میلیارد 

تومان از محل کمک هاى مردمى، 12 میلیارد و 600 میلیون 
تومان از محل تسهیالت بانکى و بقیه نیز به واسطه آورده 

زندانى تأمین شده است.

افزایش 40 درصدى
 زندانیان جرائم غیر عمد اصفهان

پروژه سالن اجالس ســران اصفهان یکى از ابَرپروژه هایى 
است که به رغم وعده هاى یکساله براى بهره بردارى، هنوز 
پس از گذشت هفت ســال بالتکلیف مانده است و به گفته 
نوروزى، شهردار اصفهان، طلسم آن با 260 میلیارد تومان 

شکسته مى شود.
به گزارش تسنیم، عملیات اجرایى سالن اجالس اصفهان در 
سال 90 با امید کمک هاى دولت آغاز شد. قرار بود این پروژه 
در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره بردارى برســد، اما شش 
سال از عملیات اجرایى این پروژه مى گذرد و هنوز نیمه تمام

 است.
پروژه سالن اجالس، یکى از پروژه هاى ماندگارى است که 
با تکنولوژى روز دنیا احداث مى شود و اکنون که درحدود 68 
درصد از عملیات آن اجرا شده است، شهردار اصفهان اعالم 
مى کند که براى بهره بردارى از ایــن پروژه به بیش از 200 

میلیارد تومان دیگر نیاز داریم.
■■■

با این حال، سال گذشته بود که دولت وعده کمک 65 میلیارد 
تومانى به سالن اجالس را داده بود تا شاید به روند اجراى این 
پروژه سرعت بخشیده شود و هرچه سریع  تر این پروژه عظیم، 

اما طلسم شده به بهره بردارى برسد، اما متأسفانه هنوز دولت به 
وعده خود عمل نکرده و این در حالى است که نماینده اصفهان 
در مجلس شوراى اســالمى تأکید مى کند که به دلیل ملى 

بودن پروژه، دولت باید به تعهدات خود در قبال آن عملکند.
حســن کامران درباره عدم تکمیل پروژه ســالن اجالس 
اصفهان اظهار کرد: دلیل عدم بهره بردارى این پروژه پس از 

گذشت شش سال، نداشتن بودجه کافى است.
وى با بیان اینکه براى تکمیل و بهره بــردارى از این پروژه 
ملى نیازمند اعتبار الزم هستیم، افزود: شهردارى نمى تواند از 
عوارض مردم در این زمینه استفاده کند و در این راستا، پروژه 

سالن اجالس اصفهان هم پروژه اى ملى است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
دولت تعهد داده بود که پروژه سالن اجالس را به اتمام برساند، 
گفت: دولت دهم و پس از آن دولت یازدهم به وعده هاى خود 

براى تکمیل و بهره بردارى از سالن اجالس عمل نکردند.
وى تصریح کرد: پیش تر درباره تکمیل و تأمین اعتبار سالن 
اجالس در ردیف هاى بودجه اى پیشنهادهایى به مجلس ارائه 
دادم، اما دوباره به هم خورده و عنوان کردند چرا بابت این پروژه 

باید پول بدهیم؟ در صورتى که این پروژه ملى است.

بخش خصوصى در پروژه سالن اجالس 
حضور ضعیفى دارد

شهردار اصفهان با بیان اینکه سالن اجالس شامل چند بخش 
سالن ها، هتل و بخش تجارى است، افزود: در بخش هتل و 
سالن ها قرار بوده که دولت در آن ســال صد میلیارد تومان 
کمک کند و بقیه هم توســط شــهردارى تأمین شود.وى 
تصریح کرد: دولت همان ابتدا صرفاً 20 میلیارد تومان داده، اما 
بقیه آن هنوز پرداخت نشده است و به دنبال این هستیم که 65 
میلیارد تومان را دریافت کنیم. نوروزى افزود: به دلیل طوالنى 
شدن، هزینه هاى این پروژه سنگین شده است، از این رو براى 
سالن ها تاکنون 215 میلیارد تومان هزینه شده است و حدود 
260 میلیارد تومان دیگر پول نیاز داریم. شهردار اصفهان بیان 
کرد: متأســفانه به  رغم اینکه انتظار داریم بخش خصوصى 
از شهردارى و دولت جلو باشــد، در اینجا بخش خصوصى 
وضعیت مناسبى ندارد. وى اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال 
سرمایه گذار از بخش خصوصى هستیم تا در زمینه تکمیل این 
پروژه کمک بگیریم. اگر بتوانیم بخش تجارى و هتل را به 
بخش خصوصى قوى واگذار کنیم تا احداث شود، آن زمان 
مى توان گفت این سالن، سالن اجالسى به معناى واقعى است.

احداث پروژه سالن اجالس سران اصفهان با 68 درصد پیشرفت فیزیکى متوقف مانده است 

260 میلیارد تومان تا شکسته شدن یک طلسم

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان از پذیرش 60 طلبه براى اجراى طرح 
«سبک زندگى اسالمى» در بقاع متبرکه استان اصفهان 

براى دومین سال متوالى خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین حســن امیرى گفت: در 
راستاى اجراى طرح سبک زندگى اسالمى براى دومین 
ســال متوالى، معاونت فرهنگى و اجتماعى اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 60طلبه خواهر و 
برادر را از طریق آزمون جذب مى کند. وى افزود:معاونت 
فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در نظر دارد تا در راستاى عمل به تدابیر مقام 
معظم رهبرى مبنى بر تحقق  سبک زندگى اسالمى و 
اهتمام به کاهش آسیب هاى اجتماعى در جامعه، طرح 
زندگى به سبک اسالمى را در بقاع متبرکه و امامزادگان 
عظیم الشأن و شاخص استان اجرا کند. وى گفت: طلبه 
هاى پذیرفت شــده در این طرح، در دوره هاى تربیت 
مربى سبک زندگى اســالمى در شهر قم شرکت مى 
کنند و مدرك مربیگرى را از سازمان اوقاف و امور خیریه 

دریافت مى کنند.

پذیرش60 طلبه براى 
اجراى «سبک زندگى 

اسالمى» در بقاع متبرکه 

اتحــادى،  مدیــر اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
شهرســتان گلپایــگان گفــت: همــکارى شــرکت  
خودروســازى«دیار خودرو» با ســایپا و «بایک چین» 
مى تواند عــالوه بر 260 نفــر نیروى فعلــى، هزار نفر 
نیروى دیگر را به صورت مســتقیم جذب این شــرکت 

کند.
شرکت دیار خودرو، یک شــرکت تولید کننده خودروى 
ایرانى اســت که در سال 1379 با ســرمایه گذارى 25 

شرکت قطعه ساز براى تولید قطعات پرسى بدنه خودرو 
در شهرك صنعتى سایپا شهرستان گلپایگان تأسیس شد.

ایــن کارخانــه بــزرگ تریــن واحــد صنعتــى و 
تولیــد خــودرو در شهرســتان گلپایــگان و اولیــن 
خودروســازى در مقیــاس انبــوه در اســتان اصفهان 

است.
متأسفانه در سال هاى گذشته، این شرکت  خودروسازى 
هر روز با مشــکالت متعددى دســت به گریبان بود و 
کارگران این شرکت بارها به دلیل پرداخت نشدن حقوق 

و معوقات خود، دست به اعتصاب زده اند.
اعتصاب و اعتراضات کارگران این شــرکت  تاکنون به 
دفعات مختلف شهرســتان گلپایــگان را دچار بحران و 
تنش کرده و مشکالت معیشتى این قشر، نارضایتى ها و 

مشکالت اجتماعى زیادى را در پى داشته است.
شــرکت دیار خودرو گلپایگان اخیراً با انعقاد قراردادى 
بــا شــرکت ســرمایه گذارى «بایــک چیــن»، افق 
روشــنى را براى پیشــرفت صنعت خودروسازى ایران 
و بــه خصــوص شهرســتان گلپایگان ترســیم کرده

 است.

ایجاد1000موقعیت شغلى
 در صنعت خودروسازى گلپایگان

نرخ کرایه درخواستى
 کامیونداران چقــدر است؟

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل  جاده اى استان اصفهان پاسخ مى دهد فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى خدمات ساختمانى

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى خدمات ساختمانى تعمیر و تکمیل 
مجتمع فرهنگى هنرى دولت آباد شهرستان برخوار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  97/03/07 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ 97/03/10 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12 روز یکشنبه 97/03/20 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 97/03/20
هزینه آگهى فراخوان مناقصه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
 آدرس: اصفهان، ابتداى خیابان آبشار سوم، نبش پل هاى غدیر، کى کوهسار تلفن تماس 36309103- 031 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

نوبت اول 

م الف: 179682

مدیرکل راهــدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان اصفهــان گفت: از ابتــداى خــرداد، 20 درصد نرخ 
کرایه بــار کامیــون ها افزایــش یافت، امــا کامیونــداران به دنبــال افزایــش 40 درصــدى کرایه ها 

هستند.
مهدى خضرى اظهار داشت: به دنبال افزایش 35 تا 60 درصدى نرخ لوازم مصرفى کامیون ها از جمله قیمت 
الستیک، روغن، قطعات و دیگر هزینه هاى آن، کامیونداران خواستار افزایش قیمت 40 درصدى کرایه بار 

شدند.
وى بیان کرد: قیمت کرایه حمــل و نقل از اول خرداد 20 درصــد افزایش یافت که شــامل کامیونداران، 
اتوبوس هاى بین شهرى و... مى شود، اما کامیونداران خواستار افزایش قیمت 40 درصدى کرایه بار هستند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصریح کرد: این درخواست کامیونداران غیرمعقول 
است، اما پافشارى آنها و ممانعت از کارکردن باعث شد که جلسه اى را بین صنف انجمن رانندگان و انجمن 
صنفى شرکت هاى حمل و نقل به نمایندگى صاحبان کاال تشکیل دهیم تا با بررسى جزئیات بیشتر به توافق 

برسیم.
وى اضافه کــرد: افزایش 40 درصــدى کرایه بار غیر ممکن اســت زیــرا باید منافع مــردم را هم در نظر 

گرفت.
خضرى تصریح کرد: رشد 40 درصدى کرایه بار به طور غیرمســتقیم هم باعث مى شود که هزینه از جیب 
خود کامیوندار هم برود، چون با افزایش 40 درصدى دیگر اقــالم مرتبط با حمل بار هم متأثر از این افزایش 

نرخ خواهد شد.
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شهردار اصفهان گفت: درحدود 107 پروژه با مبلغى بالغ 
بر سه هزار میلیارد ریال در مناطق 15 گانه شهردارى در 

حال اجراست.
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: حضور در اجتماعات مختلف 
مردم و برگزارى 30 نشست تخصصى «اصفهان فردا» 
با نخبگان و راه اندازى سرویســى جدید در سامانه 137 
براى شنیدن نظرات سازنده، پیشــنهادات و انتقادهاى 
مردم، از جمله اقدامات شــهردارى براى شنیدن هر چه 
بهتر نظرات شهروندان است. وى با بیان اینکه به زودى 
با مکانیزمى که اعالم خواهد شد، هر هفته به جمع مردم 
در مناطق خواهیم رفت، افزود: باید شهر را با مشارکت و 

همدلى همگان بسازیم و مدیریت شهرى در این راه نیاز 
به مشارکت همه مردم دارد و امیدواریم با حضور در مناطق 

بتوانیم از ارتباط و یارى شهروندان بهره مند شویم. 
نوروزى تأکید کرد: با وجود مشکالت بسیارى که از گذشته 
بر دوش شهردارى اســت، دو کیلومتر از رینگ چهارم به 

طور100 در صد ساخته شد. 
وى ادامه داد: عالوه بر این، باقیمانده تقاطع اشــکاوند با 
اعتبار 70 میلیارد ریال احداث و 70 درصد باقیمانده تقاطع 
خروجى سالن اجالس، با اعتبار 60 میلیارد ریال به اتمام 
رسید که هم اکنون مورد بهره بردارى قرار گرفته، اما به 

صورت رسمى افتتاح نشده است. 

معاون مهندسى و توسعه شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان گفت: حفر 80 حلقه چاه در ســطح اســتان 
اصفهان باید در کمترین زمان ممکن انجام شــود، به 
طورى کــه حداکثر در مــرداد ماه این چاه هــا باید در 
مدار بهره بردارى قرارگیرند و برآورد مى شــود حداقل 
10 درصد آب شــرب، از طریق چاه هاى جدید تأمین

 شود.
حمید حکمتیان اظهار کرد: بحران کم آبى در اســتان 
اصفهان بسیار جدى است، به گونه اى که تأمین آب در 

فصل تابستان، با چالش هاى زیادى مواجه است.
وى افزود: بــراى اینکه بتوانیم در فصل تابســتان آب 

شرب مردم را تأمین کنیم، حتماً باید این 80 حلقه چاه در 
مدار بهره بردارى قرارگیرد، در غیر این صورت احتمال 
اینکه تأمین آب شــرب مردم با سختى روبه رو شود، از 

بین مى رود.
حکمتیان بــر تأمین حداقل 10 درصدى آب شــرب از 
طریق حفر چاه ها اشــاره کرد و گفت: با توجه به حجم 
ذخیره سد زاینده رود که در فصل تابستان بسیار محدود 
مى شــود، باید به دنبال شناســایى و جایگزین کردن 
دیگر منابع بود که در این میان، حفــر و تجهیز چاه ها 
بى تأثیر در تأمین بخشى از آب شــرب مردم نخواهد

 بود.

107 پروژه در مناطق 15 گانه 
اصفهان در حال اجراست

تأمین 10 درصد آب شرب 
استان از طریق چاه هاى جدید

کاهش 20 درصدى مصرف 
آب در نورد گرم فوالد مبارکه

مدیـر ناحیـه انـرژى و سـیاالت شـرکت فـوالد 
صنعتـى  آب  ویـژه  مصـرف  گفـت:  مبارکـه 
ایـن شـرکت کاهـش قابـل توجهـى داشـته و 
از4/4مترمکعـب در هر تـن تولید کالف نـورد گرم 
در سـال 1396 به 3/6مترمکعب در سال 97 رسیده

 است.
عبـاس اکبرى گفت: بـا سـرمایه گذارى هاى عظیم 
انجام شـده و در دسـت انجام در این زمینه که بیش 
از 450 میلیـارد تومـان اسـت و همچنین با شـروع 
بهره بـردارى از قسـمتى از ایـن پروژه هـا، مصـرف 
ویژه آب صنعتى این شـرکت کاهـش قابل توجهى 

داشته است. 

روستاییان تیرانى  
7/8میلیارد ریال وام گرفتند

سرپرسـت اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـى 
شهرسـتان تیـران و کـرون گفـت: هفت میلیـارد و 
800 میلیون ریال وام اشـتغال پایدار روسـتایى طى 
سـه ماه گذشـته در ایـن شهرسـتان پرداخت شـده

است.
عباس دادخـواه افـزود: 82 میلیارد ریال تسـهیالت 
بانکـى بـراى ایجاد اشـتغال پایدار روسـتایى سـال 
گذشته به شهرستان تیران و کرون اختصاص یافت 
که با توجه به تقاضاى باال، ایـن رقم به 130 میلیارد 

ریال افزایش یافت.

خبر

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 ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره  139760302023000083 مورخ 97/01/30 آقاى اصغر هوشــیارى به شماره 
شناســنامه 32614 کدملى 1282253931 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 130/54 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 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 شــد. تاریخ انتشــار 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
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796900134  شماره پرونده: 9509986796900583 شماره بایگانى شعبه: 950583 
و 787/95 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796900612 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976796900958 محکوم علیه متین عباســى فرزند هوشنگ نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
مبلغ سى میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/720/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/3/27 وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
مجتبى هنرى فرد فرزند مهدى نشانى: اصفهان- خ امام خمینى کوى بهار بن بست ایمان پ 32  صادر و اعالم 
مى گردد و حق الوکاله وکیل محمدامین بصیرى فرزند احمد نشــانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان خ شــیخ 
صدوق شمالى کوى شماره 30 (آســیاب) پالك 111 طبق تعرفه قانونى یک فقره چک به شماره 322550 به 
تاریخ 1395/3/27 نیم عشر حق االجرا مى باشد. محکوم علیه مکلف است 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 
بازداشت مى شــود (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 شــش 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). م الف: 5080 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/268
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420351200145 شماره پرونده: 9409980351200272 شماره بایگانى شعبه: 940308  
و 941086 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9409970351201287 محکوم علیه 
مهدى مزروعى فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان، خ امام خمینى، خانه اصفهان، خ شهید اسماعیلى، کوى 
قائم، جنب حمام، پ 1 محکوم است به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 44/995/000 
ریال بابت خسارات دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول براساس نرخ 
اعالمى از ســوى بانک مرکزى در حق محکوم له عباس زمانى فرزند حسن به نشانى اصفهان، خ بزرگمهر، خ 
آراسته، مجتمع تندیس پالك 1 به وکالت محسن نصوحى فرزند رمضان به نشانى اصفهان، خیابان بزرگمهر، 
خیابان آراسته مجتمع تندیس طبقه اول واحد 13 کدپستى 8184879989 ضمنًا پرداخت 5 درصد محکوم به 
بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است 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 
بازداشت مى شــود (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 شــش 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). خواهان: عباس زمانى فرزند حســن با وکالت محسن نصوحى 
فرزند رمضان به نشانى  اصفهان- خیابان بزرگمهر خیابان آراسته مجتمع تندیس طبقه اول واحد 13 کدپستى 
8184879989 خوانده: مهدى مزروعى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان- خ امام خمینى- خانه اصفهان- خ 
شهید اسماعیلى- کوى قائم- جنب حمام- پ 1 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه خسارت دادرسى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: دعوى آقاى عباس زمانى با وکالت آقاى محسن نصوحى بطرفیت آقاى مهدى 
مزروعى بخواسته مطالبه مبلغ 800/000/000 ریال وجه چکهاى شماره 449/296962 مورخ 1393/12/12 
به مبلغ 400/000/000 ریال و 449/296963 مورخ 1394/01/30 به مبلغ 400/000/000 ریال عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 

صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوى داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه 
ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 44/995/000 ریال بابت خسارات 
دادرسى و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. م الف: 5076 شعبه 12 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/269
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426795700053 شــماره پرونده: 9609986795700846 شــماره بایگانى شعبه: 
960846 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795700055 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976795703431 محکوم علیه مجید ذره فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 780/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/1 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى احکام مى باشد. در حق محکوم له سیدمهدى کافى 
موسوى فرزند سیدمحمود به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان برازنده، ابتداى 
خیابان آل بویه جنوبى، اولین ساختمان سمت چپ، جنب امالك توکل، طبقه سوم، کدپستى 8199859593 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشــخصات وکیل محکوم له : آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله به نشانى 
اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى روبروى سرپرســتى بانک ملت کوچه فیاضى ساختمان وکیل پایه یک 
دادگسترى طبقه اول دفتر خانم ســمیه ثمین فر. محکوم علیه مکلف است 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 
بازداشت مى شــود (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 شــش 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5061 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /3/270
اجراییه

شماره اجراییه: 9710420350900078 شماره پرونده: 9409980350900969 شماره بایگانى شعبه: 941084 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350900370 محکوم 
علیهم 1- خدابخش فردى قهنویه فرزند رضاقلى به نشانى اصفهان، خ رباط اول، کوى طالقانى، بن بست شقایق، 
پالك 34، 2- جعفر صادقى فرزند احمد به نشانى اصفهان، خ رباط اول، روبروى مهدیه کوى مهدیه پالك 25، 
3- حمید طاهرى فرزند على به نشانى اصفهان، دروازه تهران، خ باهنر (فاطمى سابق) بعد از 4 راه آیت اله خادمى 
سمت چپ مبل کالسیک کدپستى 8139800000 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 52/735/113 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/687/053 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل افسانه حبیبى دهکردى فرزند 
عبدالرحیم به نشانى اصفهان، خیابان هشت بهشت غربى بین ملک و نشاط نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبقه 
زیرزمین وفق تعرفه قانونى در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى اصفهان، 
پل آذر ابتداى توحید پالك 3، خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسید 
چک در زمان اجرا محاسبه مى شود و پرداخت نیم عشر دولتى. راى صادر شده غیابى است و رعایت تبصره 2 ماده 
306  الزامى مى باشد. 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 اعســار 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 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). خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت افســانه حبیبى دهکردى فرزند 
عبدالرحیم به نشانى اصفهان- خیابان هشت بهشت غربى بین ملک و نشاط نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبقه 
زیرزمین خواندگان: 1- خدابخش فردى قهنویه فرزند رضاقلى به نشانى اصفهان- خ رباط اول- کوى طالقانى بن 
بست شقایق پالك 34، 2- حمید طاهرى فرزند على به نشانى اصفهان- دروازه تهران- خ باهنر (فاطمى سابق) 
بعد از 4 راه آیت اله خادمى سمت چپ مبل کالسیک- کدپستى: 8139800000، 3- جعفر صادقى فرزند احمد 
به نشانى اصفهان- خ رباط اول- روبروى مهدیه کوى مهدیه پالك 25 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد باوکالت 
افسانه حبیبى دهکردى به طرفیت خواندگان آقاى 1 حمید طاهرى 2 خدابخش فردى 3 جعفر صادقى به خواسته 
مطالبه مبلغ 52/735/113 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه مى باشد با توجه 

به دادخواست تقدیمى و فتوکپى مصدق چک شماره 607738- 94/3/19 عهده بانک صادرات و گواهینامه عدم 
پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاع در قبال دعوى مطرح شده و عدم ارایه 
دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده مى باشد 
دادگاه دعوى را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ 52/735/113 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/687/053 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى در حق خواهان محکوم مى کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص 
اعالمى بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه مى شود. راى صادرشده غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظ ر خواهى است. م الف: 

5060 اصالنى- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/271
ابالغ راى

شــماره ابالغنامه: 9710100370300878 شــماره پرونده: 9509983648801009 شماره بایگانى شعبه: 
950258 متهم: آقاى محمدحســن مزیدى فرزند یعقوب به نشــانى مجهول المکان اتهام: حمل و نگهدارى 
12/750 کیلوگرم حشیش گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمدحســن مزیدى فرزند یعقوب متولد 
78/11/20 مبنى بر حمل و نگهدارى مقدار دوازده کیلو و هفتصد و پنجاه گرم حشیش دادگاه با توجه به گزارش 
اولیه مرجع انتظامى که حکایت از دستگیرى متهم به همراه مواد مخدر مذکور که در یک کوله پشتى بوده دارد و با 
عنایت به اظهارات متهم در مرجع انتظامى و شعبه بازپرسى که اعالم داشته راننده خودرو پژو مواد مخدر مکشوفه 
را به او داده تا او از روبروى ایست و بازرسى مرجع انتظامى عبور نماید که متهم در حین حمل مواد مخدر دستگیر 
شده است و همچنین دیگر اظهارات متهم در دادسرا صفحه 13 که بیان داشته است کوله حاوى مواد مخدر را 
راننده خودرو سوارى به او داده است تا از ایست و بازرسى عبور نماید و پس از مشاهده توسط مأمورین فرار کرده 
است و با عنایت به صورت جلسه توزین مواد مخدر و اظهارات مأمورین انتظامى و عدم حضور متهم و عدم هرگونه 
دفاع از ناحیه وى على رغم احضار وى از طریق نشــر آگهى و با عنایت به سایر محتویات پرونده بزه انتسابى به 
نامبرده محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده 89 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم را به تحمل سه سال نگهدارى در کانون اصالح و تربیت با احتساب 
ایام قبلى نگهدارى محکوم نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
مرجع و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل فرجام در دیوان عالى کشور مى باشد. م الف: 5058 اکبرى رئیس 

شعبه پنجم کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان اصفهان /3/272
ابالغ رأى

شــماره ابالغنامه: 9710100370300897 شــماره پرونده: 9109983648700234 شماره بایگانى شعبه: 
960265 شــکات: 1- فاطمه رضائى درزى فرزند على باز به نشانى شهرستان شــهرضا خ سروستان فاز 4 خ 
اســتاد پریش مجتمع الماس 8 طبقه 4 واحد 31، 2- مهین احسانى قمشلوئى فرزند طهمورث به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان دهاقان- شهر دهاقان- قمشلو خ ش بهشتى ك احسانى پ 893 متهم: 1- امید چراغى 
فرند حمید مجهول المکان اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدى 2- آدم ربایى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
امید چراغى فرزند حمید متولد 1367 و فاقد سابقه کیفرى مبنى بر مشارکت در آدم ربایى با وسیله نقلیه و ایراد 
ضرب و جرح عمدى نسبت به شاکیه خانم فاطمه رضایى درزى فرزند على باز دادگاه با توجه به شکایت شاکى 
بیان داشته در مورخه 90/12/4 نزدیک غروب هنگامى که جهت فروش طالهایش به خیابان شهید طباطبایى 
رفته است متهم که نوه خال ه شاکیه بوده و سرنشین خودرو پژ 405 بوده جلوى او را گرفته و با زور او را سوار ماشین 
کرده است و به همراه متهم دیگر به نام صمد نوروزى او را به خارج از شهر و به طرف دهاقان برده (در جاده آستانه) 
و هنگام برگشت اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به وى نموده است و با توجه به گواهى پزشکى قانونى 
حکایت از ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به شاکیه دارد (صفحه 5) و اظهارات گواه خانم مهین احسانى که اعالم 
داشته حدیث (دختر وى) موقع برگشت به خانه دیده بود که امید چراغى با ماشین چراغ زده و به فاطمه گفته بود 
او را مى رساند و... و تا نصفه شب حدود ساعت 2 بود که به خانه برگشت (شاکیه) ژولیده بود کتک خورده بود و 
نمى توانست راه برود بر اثر گریه زیاد چشم هایش ورم کرده بود و... (صفحه 88) و با توجه به اظهارات متهم در 
شعبه بازپرسى مورخه 93/3/23 (صفحه 75) که بیان داشــت وقتى سر کوچه رسیدیم فاطمه و شوهر مادرش 
سر کوچه ایستاده بودند من پول را به فاطمه دادم شوهر مادر فاطمه گفت رفیقت کیه گفتم پسر خاله ام بعد با هم 
سالم و احوالپرسى کردن و صمد را به خانه دعوت کرد البته مادر فاطمه وقتى رفتیم خانه شان به من گفت مادرت 
و خواهرت آمدن و دعوا شد چرا اجازه دادى درب خانه ما بیایند و از این حرفها و بعد از نیم ساعت رفتیم و... و دیگر 
اظهارات متهم در جلسه مواجهه حضورى مورخه 93/4/30 شعبه بازپرسى و گواهى پزشکى قانونى و با توجه به 
عدم حضور و عدم هرگونه دفاع از ناحیه متهم در جلسه اخیر دادرسى على رغم احضار وى از طریق نشر آگهى 
و با عنایت به سایر محتویات پرونده بزه هاى انتســابى به نام برده محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد ماده 
621 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 1375 مواد 448- 449- 479- 714 و 709 قانون مذکور 
مصوب 1392 متهم را از لحاظ مشارکت در آدم ربایى با وسیله نقلیه به تحمل 15 سال حبس تعزیرى با احتساب 
ایام بازداشت قبلى از لحاظ مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى به المناصفه به همراه محکوم علیه دیگر به نام 
صمد نوروزى به پرداخت بیست و شش هزارم دیه کامل بابت کبودى بازوى چپ و کبودى خارجى ران راست و 
کبودى مختصر سمت داخل ران راست و کبودى مختصر سمت راست شکم و حارصه سمت چپ گردن و ارش 
آسیب نسخ نرم ضعیف شانه چپ در حق مصدوم محکوم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در شعبه محترم دیوان 
عالى کشور مى باشد. م الف: 5057 اکبرى- رئیس شــعبه پنجم کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان 

اصفهان /3/273
ابالغ اخطاریه

آقاى مهدى صدرى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت زینت درویشى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
77/97 ش 11ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/4/11 ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 

349 شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/281
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9710100351202554 شــماره پرونده: 9609980351201016 شماره بایگانى شعبه: 
961179 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به مرتضى و شیرین حسن زاده و مریم بدیعى- تجدیدنظر 
خواه مرتضى کاظمى و غیره دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده مرتضى حسن زاده و 
غیره نسبت به دادنامه شماره 9709970351200118 در پرونده کالسه 961179 ح 12 شعبه 12 حقوقى تقدیم 
که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده 
مراتب تبادل لوایح یک  نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز 

پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120. م الف: 5071 شعبه 12 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/274
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9710100351202558 شــماره پرونده: 9509980351200888 شماره بایگانى شعبه: 
951063 ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى بــه على آزادى- تجدیدنظر خــواه تعاونى اعتبارى 
ثامن االئمه دادخواســت تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده على آزادى نسبت به دادنامه شماره 
9709970351200125 در پرونده کالسه 951063 شعبه 12 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 
قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و 
چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به 
ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شــماره 120. م الف: 5066 شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان  /3/275
ابالغ اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9710106836201258 شــماره پرونده: 9609986836200865 شماره بایگانى شعبه: 
960972 محکوم له: مهناز تقى خواجه ء محکوم علیهم: سامان سر ادیب- غزال سراندیب- مصریه دریانوردیان 
پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به مصریه دریانوردیان که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود 
طبق اجرائیه در پرونده کالسه 960972 خ/2 به موجب دادنامه شماره 9609976836201855- 1396/09/28 
صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان محکوم علیهم محکوم به پرداخت مهریه محکوم لها شامل یکصد و 
بیست و چهار عدد سکه بهار آزادى به نسبت سهم االرث محکوم علیهم از ترکه بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 138/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم لها. پراخت نیم عشر 
حق اجرا به مبلغ 76/954400 ریال و نیز هزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم علیهم مى باشد. بدیهى است با 
توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناســب از محکوم 
له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشــد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و 
ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى 
نســبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى 
مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 5144 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)  /3/276
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106836701371 شــماره پرونده: 9609986836701000 شماره بایگانى شعبه: 
961091 خواهان حمیرا غالمى فرزند غالمحســین دادخواســتى به طرفیت خوانده مظفــر ابراهیمى فرزند 
ابوالمحمد به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان، خ 
میرفندرسکى (خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع قضایى شهید قدوسى، طبقه 2، اتاق 205 ارجاع 
و به کالسه 961091 ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  دریافت و در وقت مقرر فوق (هفت روز) جهت معرفى 
داور واجد الشرایط خود که متاهل، باالى سى سال سن و از بستگان نزدیک آشنا به مسائل شرعى و اجتماعى 
و خانوادگى باشــد، حاضر گردد. اصفهان، خ میرفندرســکى (خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع 
قضایى شهید قدوسى، طبقه 2، اتاق 205. م الف: 5133 شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى) /3/277
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حمید محمدیان لیاسى فرزند مهدى- خواهان بانک ملت با مدیریت آقاى هادى 
اخالقى فیض آثار دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالسه 774/96  ش 10 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 9 صبح تعین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 2756 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/278
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمدمهدى صبور آقاى فرزین مرادى دادخواستى به خواسته صدور حکم 
مبنى بر فسخ قرارداد به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 718/96 ش4ح 
ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 399 شعبه چهارم حقوقى  شوراى حل اختالف 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/279
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محسن آذربایجانى خواهان آقاى حمید شاه آبادى دادخواستى با موضوع 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 85/97 ش10ح ثبت و 
براى روز شنبه مورخ 9/ 97/4 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، 
به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 353 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک) /3/280

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مشــکل اصلــى ما در 
شهرستان هاى کوچک، سیاست زدگى است و این باعث 
عقب افتادگى این مناطق مى شــود، گفت: بــا همدلى و 
همکارى و دورى از سیاست زدگى مى توان شاهد پیشرفت 

استان اصفهان بود.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه همه مسئوالن فرزندان 
این ملت هستند، گفت: امروز وظیفه اى جز خدمت نداریم 
و با همدلى و همکارى و دورى از سیاست زدگى مى توان 

شاهد پیشرفت استان اصفهان بود. 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مشــکل اصلــى ما در 
شهرستان هاى کوچک، سیاست زدگى است و این باعث 
عقب افتادگى این مناطق مى شــود، یادآور شد: مسئوالن 
باید همکارى و هماهنگى الزم و مطلوب را انجام دهند و 
همواره رضاى خدا را در امور خود در نظر داشته باشند. وى 
با بیان اینکه موضوع سرمایه گذارى و گردشگرى باید در 
دستور کار قرار گیرد، متذکر شد: موضوع سرمایه گذارى در 
استان در حال پیگیرى اســت و تاکنون چهار سرمایه گذار 
بزرگ در اســتان مشغول سرمایه گذارى شــده اند. وى با 
بیان اینکه در اعطاى وام هاى کشــاورزى به دلیل برخى 
مشکالت خشکسالى امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد، 
ابراز کرد: با مسئوالن بانک ها در استان اصفهان صحبت 
شــده که تنفس هایى در این زمینه به کشاورزان داده شده 

است.

استاندار اصفهان: سیاسى بازى جایى در 
پیشرفت اصفهان ندارد

شهردار خور گفت: براى صدور پروانه ، تا 70 درصد به 
ساکنان این بافت ها تخفیف داده مى شود.

حیدر ثمریان با اشــاره به 90 هکتار بافت قدیمى و 
فرسوده این شــهر که بیش از 20 درصد بافت این 
شهر را تشکیل داده است، گفت: شهردارى خور براى 
صدور پروانه تا 70 درصد به ســاکنان این بافت ها 

تخفیف مى دهد.
وى اظهار کرد: درحال حاضر80 درصد از طرح هاى 
مطالعاتى بازسازى این بافت هاى فرسوده انجام شده 
و بعد از انجام طرح هاى مطالعاتى و تأیید مسکن و 
شهرسازى، ساکنان بافت فرســوده شهر مى توانند 
براى نوسازى و مرمت منازل خود، با اولویت حفظ بوم 

و ظاهر محله اقدام کنند .
وى بیان کرد: قرار اســت اداره مسکن و شهرسازى 
براى ســاخت هر واحد مسکونى فرســوده، تا 600 
میلیون ریال تسهیالت با نرخ 6 درصد پرداخت کند 
که به شرط تأمین منابع 50 میلیارد ریالى، احیاى بافت 

فرسوده خور آغاز مى شود.

تخفیف70 درصدى 
براى نوسازى  

بافت فرسوده خور
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کشف یک ُتن مواد غذایى فاسد 
دراصفهان

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: در نظارت ویژه بهداشتى ماه مبارك رمضان، یک 
ُتن مواد غذایى غیرقابل مصرف در مراکز عرضه استان 

اصفهان کشف و معدوم شد.
حسین صفارى افزود: بازرسان بهداشت محیط در قالب 
28 گروه دو نفره، در بازدید از 4500 مرکز تهیه و عرضه 
مواد غذایى این اسـتان، این مقدار مواد غذایى غیرقابل 

مصرف را کشف و معدوم کردند.
وى تمرکز بیشتر بهداشت محیط را بر مراکز تهیه وتوزیع 
زولبیا وبامیه وآش و هلیم بادمجان دانست و تأکید کرد: 
شـهروندان زولبیا و بامیـه را از مراکز تهیـه و فروش آن 
تهیه و از خرید محصول بى نام ونشـان در سوپرمارکت 

ها خوددارى کنند. 

توقیف 22 ُتن شیر پاکتى 
در نایین

مسئول بهداشت محیط شهرستان نایین از توقیف 22ُتن 
شیر پاکتى، به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتى حمل 

و نقل خبر داد. 
علیرضا پورعابدى گفت: کارشناسـان بهداشت محیط 
شهرسـتان نایین با هماهنگى پلیـس راه ناییـن - یزد 
محموله شیر پاکتى به وزن 22 تن را توقیف کردند. وى 
افزود: این محموله را تریلر کشنده ولوو که بدون شرایط 
حمل مواد غذایى و مجوزهاى بهداشتى براى حمل مواد 
غذایى و به خصوص مواد لبنى بود، حمل و نقل مى کرد.

خبر

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان گفت: ظرفیت مراکز 
اعصاب و روان تحت نظر بهزیستى تکمیل است و جالى 

خالى براى پذیرش جدید نداریم.
مرضیه فرشاد اظهار کرد: 17 مرکز اعصاب و روان تحت 
پوشش بهزیستى اصفهان اســت. وى بیان کرد: تمام 
مراکز نگهدارى بیماران اعصاب و روان خصوصى است. 
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان افزود: تنها بیماران 
اعصاب و روان مزمن در بهزیســتى نگهدارى مى شوند 
و براى این بیماران باید یارانه تخصیص دهیم یا خانواده 
تقبل هزینه  کند و اگر خانواده قــادر به پرداخت هزینه 
نباشــد، یارانه اختصاص مى یابد. وى اعــالم کرد: در 

حال حاضر ظرفیت مراکز اعصاب و روان تحت پوشش 
بهزیستى در استان اصفهان تکمیل است و حتى در لیست 

انتظار هم جاى خالى براى پذیرش نداریم. 
فرشــاد با اعالم اینکه بهزیســتى نهایتاً یک تا دو سال 
قادر به نگهدارى این نوع بیماران اســت و پس از اینکه 
به مرحله توانمندى و ثبات بیمارى رســیدند، آنها را به 
خانواده هایشــان تحویل مى دهد، ادامه داد: دسته اى از 
این بیماران هم هستند که خانواده ندارند و باید تا پایان 
عمر در این مراکز بسترى شــوند. مدیر کل بهزیستى 
استان اصفهان گفت: مراکز اعصاب و روان تحت پوشش 

بهزیستى در دو فاز روزانه و شبانه کار مى کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان گفت: این کانون در تابســتان امسال، برنامه هاى 
متنوعى در بخش هاى فرهنگى، هنرى و ادبى براى کودکان 

و نوجوانان اجرا مى کند. 
مهدى قربانى با اشاره به برنامه هاى تابستانه این کانون اظهار 
کرد: کارگاه هاى متنوع فرهنگى، هنرى و ادبى از جمله آشنایى 
با قرآن، خوشنویسى، نقاشى، سفالگرى، خالقیت ادبى، نمایش 
عروسکى، پویا نمایى، عکاسى، نجوم و سایر کالس ها براى 
کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد. وى افزود: در بخش 
فرهنگى نیز برنامه هاى گوناگونى در قالب 30 فعالیت انجام 
مى شــود که از جمله این برنامه ها مى توان به قصه گویى، 

شعرخوانى، روخوانى کتاب، معرفى کتاب، بحث آزاد، معرفى 
شخصیت، کاردستى، بازى و سرگرمى، نمایش و نقد فیلم، 

نمایش خالق، اردو، سفر و بازدید اشاره کرد. 
قربانى برنامه هاى بخش هنرى کانون را نیز شامل فعالیت 
هاى جذاب از جمله نقاشى، پویانمایى، خوشنویسى، سفالگرى، 
نمایش عروسکى، عکاسى و دیگر فعالیت ها اعالم کرد. وى 
افزود: کارگاه شعر و داستان، طرح هاى ادبى، اعالم فراخوان 
هاى متنوع، اجراى مسابقه و برگزارى شب شعر، از دیگر برنامه 
هایى است که در بخش ادبى این کانون براى نوجوانان اجرا 
مى شود. قربانى یادآور شد: مخاطبان کانون، کودکان شش 

تا 16 سال هستند.

اجراى برنامه هاى فرهنگى 
براى کودکان اصفهانى 

ظرفیت مراکز اعصاب و روان 
بهزیستى تکمیل است

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 ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر 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 شود 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 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 .
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 شماره 139660302015002101 مورخ 96/11/30  قربانعلى قربانى چم کهریزى فرزند عزت 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 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 شماره 139660302015002103 مورخ 96/11/30  منوچهر کریمى چرمهینى فرزند رمضان 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 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  اسماعیل گنجى چرمهینى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253,68 مترمربع مفروزى از پالك 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  نسرین 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 مساحت 303,34 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 1943 –اصلى 
تبدیل شده) واقع در باباشــیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

معظم باباشیخعلى .
13 - راى شماره 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 مساحت 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 شماره 139660302015002554 مورخ 96/12/19  حجت اله سلیمى باباشیخعلى فرزند باقر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شماره 139660302015002555 مورخ 96/12/19  احمدرضا معظم باباشیخعلى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شماره 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 مساحت 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 شماره 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 براتى 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 شــماره 139660302015002591 مورخ 96/12/20  جعفر حسینى 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 شماره 139660302015002593 مورخ 96/12/20  خلیل مختارى همامى فرزند عبدالرحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ 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 الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى على مختارى همامى و سید اسداله هدائى .
29 - راى شــماره 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 الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

على مختارى همامى و سید اسداله هدائى .
30 - راى شماره 139660302015002672 مورخ 96/12/22  ابوالفضل ملک زاده قلعه قاسمى فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 239,89 مترمربع مفروزى از پالك 111 - اصلى 
واقع در حاجى آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 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 الواسطه 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 مساحت 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 مساحت 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 شــماره 139760302015000009 مورخ 97/01/14  علینقى رمضانیــان چرمهینى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 2186,69 مترمربع پالك 33 فرعى از 371 - اصلى 
واقع در خشــک 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  غالمحسین 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 خشوئى 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 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 .

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 کرباسیان ورنامخواستى فرزند 
عبدالعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 خشوئى فرزند 
خداکرم نسبت به ششدانگ 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 خشــوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى بخشعلى صادقیان 

خشوئى .
47 - راى شماره 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 شماره 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 بهداشت 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 شماره 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 شماره 139760302015000467 مورخ 97/02/22  حســین رجائى فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــماره 139760302015000468 مورخ 97/02/22  آســیه ایزدى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــماره 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 شماره 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 حسین نسبت 
به ششدانگ 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 مساحت 3277,97 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 .
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 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 اخطاریه

مهدى صدرى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت زینت درویشى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
76/97 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/4/11 ساعت 10 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 

350 شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/282
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى پیمان ظاهرى- آقاى 1- ملک حسین قلى پور 2- ادوین طاطوسیان 
3- شرکت نیم رخ با مدیریت محمدباقر حدادزاده هندو و غالمحسین مقراضى نوبر  دادخواستى به خواسته 
الزام به تنظیم و انتقال قطعى خودرو و به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به 
کالسه 118/97 ش4ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/4/30 ساعت 6 عصر تعیین وقت گردیده است، با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 374 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /3/283
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى قدرت اله کرم فتحى خانم افسانه مهدى فر دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 18/97 ش4ح ثبت و براى 
روز شنبه مورخ 97/5/6 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 294 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /3/284
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به  آقاى محمدعلى حاج هاشمى آقاى محمدرسول حسین پور دادخواستى به 
خواسته مطالبه- فاکتور به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 114/97 
ش4ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/4/27 ســاعت 6 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

376 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /3/285
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103760001201 شماره پرونده: 9709983760000118 شماره بایگانى شعبه: 
970121 ابالغ دادخواست و ضمائم به صفیه مشــیر فاطمى فرزند عبدالحسین- همایون دخت دارابى 
فرزند محمد- على عمادى فرزند قاسم- حسن ابدالى حاجى ابادى فرزند على- خواهان حجت اله کاویانى 
جزى دادخواستى به طرفیت خوانده صفیه مشیر فاطمى فرزند عبدالحسین- همایون دخت دارابى فرزند 
محمد- على عمادى فرزند قاسم- حسن ابدالى حاجى ابادى فرزند على به خواسته تسلیم  مبیع- الزام به 
تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983760000118 شعبه 3 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/17 ساعت 9:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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 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 حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 357 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/286
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 804/96 شــماره دادنامه: 100- 97/2/15 مرجع رســیدگى: شــعبه چهــارم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: محمد ســلطانى کله مســلمانى فرزند خدامراد- نشــانى: زرین 
شــهر- خ بهشــتى- ك ســبکتکین- پ 85 خوانده: 1- زین العابدین وظیفه خواه فرزند عباســعلى 
2- على جمالزهى فرزند درمحمد- نشانى: مجهول المکان خواســته: انتقال سند گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رســیدگى با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست آقاى محمد 
سلطانى کله مســلمانى فرزند خدامراد به طرفیت 1- زین العابدین وظیفه خواه فرزند عباسعلى 2- على 
جمالزهى فرزند درمحمد مبنى بر انتقال ســند قطعى یکدســتگاه اتومبیل به شــماره انتظامى 531/85 
س 58 با احتســاب کلیه خســارات قانونى وارده مقوم به مبلغ 20/000/000 ریال، شــورا با عنایت به 
محتویات پرونده و تصویر مصــدق مبایعه نامه مورخ 96/06/05 و با توجه به اینکه خواندگان در جلســه 
ى رسیدگى شــورا حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است و همچنین استعالم 
صورت گرفته از پلیس راهور، خواسته ى خواهان را ثابت تشــخیص داده، لذا مستنداً به مواد 198 و 502 
و 519 قانون آیین دادرســى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مــواد 10 و 219 و 
225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال سند 
خودروى مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 525/000 ریال بابت خســارات دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهى در 
این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى لنجان مى 
باشــد. و اما درخصوص خوانده ردیف اول مســتنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى 
عمومى و انقــالب در امور مدنى ناظر  بر بند 4 مــاده 84 قانون فوق الذکر قــرار 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: 334 یوســفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /3/287
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962542 جلسه مزایده اى در روز 
شنبه مورخ 1397/04/02 از ساعت 9 لغایت 10/30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له 
و به جهت فروش میزان 3000 سهم مشاع از 24424 سهم مشاع از 375000 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزى تحت پالك ثبتى 15 فرعى از 697 اصلى واقع در ور نامخواست- اراضى کشاورزى پشت 
کالنترى با حدود اربعه شماال به اراضى کشاورزى آقاى عبدا... خاشعى شرقاً به اراضى کشاورزى آقاى على 
اکبر شیرى جنوبا به جاده خاکى و غربا به جاده خاکى که در حال حاضر تحت کشت گندم قرار داشته و توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 750/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد 
نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف 

مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 362 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /3/289

رئیس انجمن انبوه سازان مســکن اصفهان گفت: در 
حال حاضر شاهد رونق نسبى در بازار مسکن اصفهان 

هستیم.
احمد توال با اشــاره به آخرین تحوالت در بازار مسکن 
اصفهان، اظهار کرد: به دنبال افزایش20 درصدى مزد 
کارگران، 20 درصد قیمت خانه نیز افزایش داشته است.

وى بیان کرد: این رشد 20 درصدى را در خانه هاى تازه 
ساخت شاهدیم و آرام آرام این موج قیمتى به خانه هاى 

با ده تا 15 سال ساخت نیز مى رسد.
رئیس انجمن انبوه سازان اصفهان تصریح کرد: رونق 
نسبى در خرید و فروش خانه و افزایش قیمت، به علت 
این بوده است که متوسط افزایش تقاضاها جمع شده بود 
و خرید و فروش کمتر صورت مى گرفت و هم اکنون این 
متقاضیان خرید و فروش مسکن افزایش یافته و رونق 

بازار مسکن را رقم زده است.
■■■

وى با بیان اینکه رونق خرید و فروش و افزایش قیمت 
را تنها در خانه هاى نوساز شــاهدیم و در زمین، شرایط 
اینگونه نیست، اضافه کرد:  بعد از چند ماه، این موج آرام 
خود را در خرید و فروش خانه هاى قدیمى نیز نشــان 

مى دهد.
توال در خصوص پیش بینى ها براى بازار ساخت و ساز 
مسکن هم گفت: به طور طبیعى وقتى سازندگان مسکن 
بدانند با ساخت و ســاز خانه سودى حاصل مى شود، به 

یقین بازار ساخت و ساز هم افزایش خواهد یافت.

رونق نسبى در بازار مسکن اصفهان

تفاهمنامه همکارى فى مابین جهاد دانشگاهى واحد 
اصفهان و شـبکه پژوهش و فناورى استان اصفهان 
به منظور توسـعه همـکارى هاى مشـترك در زمینه 
برقـرارى و تقویت ارتباط دو طـرف و همچنین میان 
صاحبان ایده و طرح و متقاضیـان فناورى و صاحبان 
سـرمایه در حـوزه اشـتغال و کارآفرینى منعقد شـد. 
همکارى شـعبه تجارى سـازى فنـاورى و اشـتغال 
دانش آموختگان جهاد دانشـگاهى واحـد اصفهان با 
شـبکه پژوهش و فناورى اسـتان اصفهـان در زمینه 
تبـادل اطالعـات مربوط بـه محصوالت بـا فناورى 
پیشرفته (تجارى سازى ایده ها)، همکارى و مشارکت 
در تکمیـل بانـک اطالعـات متخصصـان مرتبط با 
حوزه صنعت و فناورى، زمینه سازى توسعه و تقویت 
ارتباطات و تبادل دانش، اجراى پروژه هاى تحقیقاتى 
مورد نیـاز در زمینه فنـاورى هاى نو و بین رشـته اى 
و همـکارى در اجـراى پایـان نامه هـاى تحصیالت 
تکمیلـى از جملـه عناوین اصلـى ایـن تفاهمنامه به 

حساب مى آیند.

انعقاد تفاهمنامه 
جهاددانشگاهى با شبکه 
پژوهش و فناورى استان

 قیمت خانه 20 درصد رشد کرد
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مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
گفت: بیش از ده هزار و 747نفر از فرزندان محســنین 
تحت پوشــش کمیتــه امداد چشــم انتظــار خّیران 

هستند.
حمید رضا شــیران افزود: از 19هزار و 400فرزند تحت 
پوشش طرح محســنین کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان، تنهــا هشــت هــزار و 700فرزنــد، حامى 

دارند. 
وى با اشاره به رشــد 70درصدى جذب حامى در طرح 
محسنین نســبت به ســال 95 افزود: بیش از 14هزار 
خّیر نیک اندیش اســتان در سر پرستى و تأمین حداقل 

امکانات معیشتى این فرزندان با کمیته امداد همکارى 
مى کنند. 

وى با بیان اینکه این تعداد حامى براى تأمین نیازهاى 
اولیــه فرزندان بد ســر پرســت و کــم بضاعت طرح 
محسنین کافى نیســت، گفت: خّیران و نیکوکاران با 
مراجعه به نشــانى اینترنتــى mohsenin.ir فرزندان 
محســنین را در بهبــود شــرایط زندگى بهتــر یارى

دهند.
وى ادامه داد: ســال گذشــته خّیران اســتان بیش از 
28میلیارد و 585میلیون تومان به فرزندان طرح اکرام 

ایتام و محسنین کمک کردند.

مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهان گفت: در صورت 
خرید اوراق شهردارى از سوى مردم، ساالنه صد میلیون 

تومان سود به آنها تخصیص مى یابد.
نادر آخوندى اظهار کرد: شــهردارى براى فروش 500 
میلیارد تومان اوراق مشــارکت از بهمن ماه با سود 16 
درصد وارد مذاکره شــد که 28 اســفند، بانک مرکزى 
سود را به 20 درصد رساند و ما توانستیم اوراق مشارکت 
را براى مردم به فروش بگذاریم. وى بیان کرد: این در 
حالى بود که پایین و باال رفتن نــرخ دالر باز هم باعث 
عقب افتادن فروش اوراق مشــارکت شــد تا اینکه در 
نهایت با سود 22 درصد اوراق مشــارکت را به فروش 

گذاشتیم.
آخوندى  با بیــان اینکــه از صد میلیون تومان ســود 
ساالنه اى که به مردم اختصاص مى دهیم، 45 میلیون 
را شهردارى و 45 میلیون تومان دیگر را دولت مى دهد، 
افزود: ده میلیون تومان باقیمانده هم با کار کردن پول 
در بانک پرداخت مى شــود. وى گفت: از 500 میلیارد 
تومان اوراق مشارکت مقرر شد، شرکت تأمین سرمایه 
زیرمجموعه بانک شهر 390 میلیارد تومان به شهردارى 
پرداخت کند و 110 میلیارد تومان هم در پایان چهار سال 
بپردازد و طى این چهار سال، این میزان اوراق مشارکت 

با سود 22 درصد با خود شرکت معامله مى شود.

10 هزار نفر در انتظار 
کمک خیران

پرداخت ساالنه100میلیون 
تومان سود مشارکت 

کنترل محسوس و نامحسوس 
نقاط جرم خیز

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهـان از کاهـش 
43درصدى سرقت هاى خشـن با اجراى طرح هاى 

عملیاتى و راه اندازى گشت هاى ویژه خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستى اظهارکرد: در اجراى تدابیر 
فرمانـده انتظامى اسـتان مبنـى بر اجـراى هدفمند 
گشـت هاى پلیس و تشـکیل تیم هـاى ضربت، در 
اردیبهشت ماه امسال با کاهش 43 درصدى سرقت 
هاى خشن نسبت به مدت مشـابه سال قبل روبه رو

 بودیم.
وى گفت: یکـى از موضوعاتـى که پلیـس اصفهان 
به شـدت دنبال مى کنـد، مقابلـه با جرائم خشـن به 
خصوص سـرقت هاى به عنف و زورگیرى است که 
از سوى برخى افراد شرور و قانون شکن رخ مى دهد 
و در این خصوص، از شـهروندان درخواست مى شود 
در صورت مشـاهده این گونه جرائم، سریعًا مراتب را 
از طریق شـماره تلفن 110 به اطالع مأموران پلیس

برسانند.
ایـن مقـام انتظامـى افـزود: در ایـن زمینـه تمامـى 
کالنترهاى اصفهان با تشکیل اکیپ هاى محسوس 
و نامحسوس در نقاط جرم خیز و راه اندازى تیم هاى 
ضربت، چتر امنیتى خوبى را در سطح محالت برقرار 
کرده اند که این روند، با قوت و شـتاب بیشترى ادامه 

خواهد داشت.

انتشارفراخوان کنفرانس 
«مهندسى برق و کامپیوتر»

فراخوان ارسـال مقالـه بـه هفتمیـن کنفرانس ملى 
مهندسـى برق  و کامپیوتر  در دانشـگاه آزاد اسالمى 

واحد شهر مجلسى منتشر شد.
دبیر علمى این همایش گفت: پژوهشـگران صنعت 
برق و کامیپوتر مـى توانند آخریـن یافته هاى علمى 
mcece@majlesi. خود را تا 31 خرداد به رایانامـه

info ارسال کنند.
حسـین امامى افـزود: الکترونیک، قـدرت، کنترل و 
مخابرات، مهندسى پزشکى، مکاترونیک و روباتیک، 
سیسـتم هاى هوشـمند، انرژى هـاى تجدیدپذیـر، 
اتوماسـیون، فوتونیـک و مخابـرات نـورى، اقتصاد 
مقاومتى در مهندسـى بـرق، داده هـاى حجیم، داده 
کاوى، روش هـاى تحلیل و ارزیابـى داده، یادگیرى 
ماشـین و محاسـبات نـرم، فنـاورى اطالعـات و 
ارتباطـات، محاسـبات ابـرى، سیسـتم هـاى توزیع 
شـده، شـبکه هاى کامپیوترى و پـردازش تصویر و 
بینایى ماشـین از جمله محورهاى این رویداد علمى  

است.
وى گفت: عالقه مندان براى شرکت در این کنفرانس 
و کسـب اطالعات بیشـتر مـى تواننـد بـه تارنماى

 conf.iaumajlesi.ac.ir مراجعه کنند.
هفتمین کنفرانس ملى مهندسى برق و کامپیوتر 24 
تا 25 مرداد امسال در دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر 

مجلسى برگزار مى شود.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى رضا جعفرى دادخواستى به مبلغ بیست میلیون 
ریال به طرفیت آقاى پویا امانى فرزند عباس که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 
96-1242 در شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یک 
شنبه مورخ 97/4/3 ساعت 9/30 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 361 شعبه ششم حقوقى  شوراى حل اختالف لنجان 

(مجتمع شماره یک) /3/288
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حسین معظم درخواستى به مبلغ پنجاه میلیون ریال بطرفیت آقاى على 
اکبر محمدى ف غالمحسین که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 123/97 در شعبه یک 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 4 عصر 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم رادریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 304 شعبه اول حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک) /3/290

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9709973641100259 شماره پرونده: 9509983641801227 شماره بایگانى شعبه: 
960213 پرونده کالسه 9509983641801227 شاکى: آقاى سیدمرتضى دادخواه فرزند سیدحسن به 
نشانى اصفهان خوراسگان محله گورت پل دوم کوى درالقرآن پ 10 متهم: آقاى نعمت اله طاهرى اوروند 
فرزند فرج اله به نشانى اصفهان خ جابر کوى 7 ناهید بن گلها پ 81 اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر 
اثر تصادف رانندگى دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسى، با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى نعمت اله طاهرى اورند فاقد مشخصات تکمیلى به لحاظ 
سورى بودن، دائر بر بى احتیاطى در امر رانندگى منتهى به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى، با عنایت به شرح 
شکایت آقاى سیدمرتضى دادخواه، گزارش مرجع انتظامى، نظریه کارشناس تصادفات و گواهى پزشکى 
قانونى که مصون از اعتراض باقى مانده، تصاویر ضبط شده دوربین هاى مداربسته مستقر در محل تصادف 
و متوارى بودن و عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگى علیرغم ابالغ و انتظار کافى و با التفات 
به کیفرخواست صادره، دادگاه بزه انتسابى نامبرده را محرز و مسلم تشخیص، در خصوص جنبه خصوصى 
بزه مستندا به مواد 558، 559، 709 و 714 قانون مجازات اســالمى (بخش دیات) حکم به محکومیت 
متهم به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت پارگى دامیه آرنج راست، دو صدم دیه کامل بابت خراشیدگى 
حارصه ابروى راست و قدام سر، سه هزارم دیه کامل بابت کبودى زانوى چپ و آرنج چپ و یک و نیم صدم 

دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم زانوى راست در حق شــاکى خصوصى صادر و اعالم مى دارد. در 
خصوص جنبه عمومى بزه مستندا به ماده 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمى (بخش تعزیرات) حکم 
به محکومیت نامبرده به تحمل چهار ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم م ى نماید. در خصوص اتهام آقاى 
نعمت اله طاهرى اورند، دائر بر بى احتیاطى در امر رانندگى منتهى به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى با وصف 
فرار از صحنه تصادف با عنایت به اینکه صدمات مشمول مواد 714، 715 و 716 نبوده به لحاظ عدم احراز 
وقوع بزه مستندا به ماده 120 قانون مجازات اسالمى و ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى حکم به برائت 
متهم صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان مى باشد. م الف: 307 شاهرخ رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى 2 شهرستان لنجان /3/291
ابالغ رأى

--شماره پرونده 96/769 مرجع رسیدگى :شعبه5 حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان خواهان : اکبر 
باقریان نشانى :اصفهان بهاران محله ابنیل جنب پست بانک فروشگاه جهان خواندگان:1- على جهان 
دیده به نشانى تهران خ فرجام خ سراج جنب هشت مترى یکم پ 12 طبقه 2 ،2- جواد قاسمى اصفهان 
بهاران محله ابنیل مقابل دبیرستان گارازتختیارى خواســته:الزامى خوانندگان با انتقال سند رسمى یک 
دستگاه اتومبیل سوارى کیا به رنگ مشگى مدل 2009 به شماره انتظامى 491د79 ایران 88 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى گردشکاربس از0اجراع بروند به این شعبه وثبت ان به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضا راى قاضى شورا درخصوص دعواى اقاى اکبرباقریان به ظرفیت یک 
1-على جهان  دیده 2-جواد قاسمى بر خواسته  الزامى خوانندگان 0انتقال سندرسمى یک دستگاه اتومبیل 
سوارى کیا به رنگ مشکى مدل 2009 به شماره انتظامى  491د79 ایران 88 به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى  با توجه به بررســى محتویات برونده بى مصدق قولنامه اظهارات خواهان وخوانده ردیف دوم 
درجلسه رسیدگى وباتوجه استعالم انجام گرفته ســندومدرك مالکیت به نام خوانده ردیف اول مى باشد 
لذا شورا خواسته خواهان راوارد وثابت دانســته وبه استنادماده 237-362ق م راى به محکومیت خوانده 
ردیف اول به حضور دردفترخانه اسناد رسمى وانتقال سند یک دستگاه سوارى کیا به رنگ مشکى مدل 
2009به شماره انتظامى 491د79 ایران 88به انضمام مطلق خسارات دادرسى به نام خواهان صادر نماید 
درخصوص خوانده ردیف دوم قراربه رد دعوى صادر مى نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم 
عمومی شهرستان فالورجان می باشد.  م الف  115 شعبه 5حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/3/313 

اخطار اجرایى
شماره 1672/96 به موجب راى شماره 1672/96 تاریخ 96/11/3 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید مهدى مویدى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و هشتاد و هفت هزار 
و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیردرتادیه از مورخ 96/08/13 لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: شرکت نیکو طعم اسپادانا به نمایندگى علیرضا متین با وکالت 
آقاى على محمدخانى به نشانى: اصفهان خ توحید میانى کوچه 29 پ 123 طبقه سوم سمت چپ، ماده 

34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 884/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد/3/315
ابالغ افراز

آگهى ابالغ مفاد راى افرازى پیرو آگهى شــماره 961218641556797 مورخ 97/02/30 نظر به اینکه 
آقاى عباسعلى صالحى فرزند على طى درخواست وارده 92/4375/38 مورخه 1392/09/18 تقاضاى افراز 
سهم مشاعى خود از پالك 831 واقع در قطعه سه بخش یازده اصفهان را نموده و با توجه به اینکه اقامتگاه 
برخى از خواندگان مشخص نمى باشد و امکان ابالغ قانونى وجود ندارد، لذا به استناد ماده 18 آیین نامه 
اجرا ، رأى افرازى شماره 94121036548370 مورخه 1397/01/15 به شرح زیر منتشر مى گردد : رأى 
افرازى ششدانگ پالك 831 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش11 ثبت اصفهان، خواهان: عباسعلى صالحى 
نجف آبادى فرزند على، خواندگان: 1- اکبر صالحى نجف آبادى فرزند على 2- محمدصالحى نجف آبادى 
فرزند على 3- زهره صالحى نجف آبادى فرزند على 4- محمود صالحى نجف آبادى فرزند على 5- قاسم 
صالحى فرزند على 6- صدیقه حمیدى فرزند اسدا... ، گردشــکار: خواهان طى مشروحه وارده به شماره 
92/4375/38 و مورخ 92/9/8 تقاضاى افراز سهم مشــاعى خودرانموده که طبق گواهى دفتر امالك 
ششدانگ که به نام نام بردگان در صفحات 311 و 487و 283 و 165 و 162 و 159 و 305 دفاتر 457 و 586 
و 28 و 626 و 586سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و پس از احراز مالکیت آگهى دعوت به افراز به شماره 
94121036548370 مورخ 96/11/11تهیه و تنظیم و در روزنامه نصف جهان طى شماره 3157 مورخ 
96/11/19 منتشر و جهت روز 96/12/21 تعیین وقت گردیده که در وقت مقرر به اتفاق خواهان از محل 
مورد افراز بازدید بعمل آورده که پس از پیاده نمودن محدوده سند مالکیت صادره، نقشه افرازى ترسیم و 
طى نامه شماره 9300482 مورخ  93/4/11 و 9600084 مورخ  96/2/11 به تایید شهردارى منطقه یک 
نجف آباد رسیده و با افرازســهام خواهان و تقابل موافقت نموده است که با اخذ شماره شماره یک فرعى 
را جهت سهم خواهان و 2 فرعى جهت سهم خواندگان از بایگانى و با گواهى به اینکه مالکیت خواهان با 
تصرفات وى تناسب دارد ذیال حدود و مشخصات هریک از قطعات تعریف میگردد: اول:حدود ششدانگ 
یک قطعه پالك 831 واقع در قطعه سه نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان قبل از افراز محدود است شماال  
اول در دو قسمت بدیوار اشــتراکى با ملک 829 (قسمت دوم شرق مجاور است) دوم بکوچه باغات شرقا 
بدیوار اشتراکى با ملک 830 جنوبا اول بدیوار اشتراکى با ملک 785 دوم بدیوار اشتراکى با ملک 784 غربا 
بشارع حقوق ارتفاقى حق المجرى براى ملک 830 گواهى میشود. دوم:حدود ششدانگ یک قطعه زمین 
پالك یک فرعى مجزى شده از پالك 831واقع در قطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان به مساحت 372٫86 
متر مربع سهم خواهان محدود است شماال بطول 8/48 متر پى و محل درب است به کوچه شرقا بطول 
27/20 پى است به پالك 830/1 جنوبا اول بطول 7/05 متر به دیوار پالك 785 دوم بطول 9/50 متر به 
دیوار پالك 785 مذکور غربا اول بطول 16/30 متر پى است به پالك831/2 دوم در دو قسمت که قسمت 
اول شمالى است به دیوار پالك 829 بطولهاى8/45 متر و 12/50 متر حقوق ارتفاقى: حق المجرى براى 
ملک 830 گواهى شده است. سوم:حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك دو فرعى مجزى شده از پالك 

831 واقع در قطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان به مساحت 396/71 متر مربع سهم (خواندگان) محدود است 
شماال اول بطول5/10 متر پى است به پالك 829 دوم بطول 9/55 متر به دیوار پالك 829 مذکور سوم 
بطول 9 متر به دیوار پالك 829 مذکور چهارم بطول0/54 متر به دیوار پالك 829 مذکور شــرقا بطول 
16٫30 متربه پى پالك 831/1 (سهم خواهان) جنو با اول به طول 0/25 متر به دیوار پالك 875 دوم در 
سه قسمت بطولهاى 8/30 متر و 8/30 متر و 7/45 متر به دیوار پالك 784/1 غربا بطول 16/15 متر پى 
است به خیابان معرفت حقوق ارتفاعى: حق المجرى براى ملک 830 گواهى شده است. این تصمیم در 
اجراى ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 و ماده 5 آئین نامه قانون مذکور تهیه 
شده و طبق ماده شش آئین نامه به خواهان و خوانندگان ابالغ مى گردد تا چنانچه اعتراضى دارند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد اقامه نموده و گواهى آن را به اداره ثبت ارائه 
نمایند. لذا چنانچه هر یک از طرفین افراز، به راى افرازى و یا نقشه ذیل معترض مى باشند ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهى به دادگاه شهرستان نجف آباد مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند. 798/م 

الف- حسین زمانى- رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/251 

 

کارخانه تاریخى ریســباف بنا به گفته استاندار وقت 
اصفهان در سال هاى گذشته قرار تبدیل به موزه بزرگ 
اصفهان را داشــت که این مهم، اکنون به یک آرزوى 
دست نیافتنى براى مجموعه داران و موزه داران اصفهان 

تبدیل شده است.
در دى ماه سال 95 بود که قرارداد خرید کارخانه ریسباف 
اصفهان با حضور وزیر راه و شهرسازى،  مدیرعامل بانک 
ملى و مدیرعامل شرکت عمران امضا شد و تأکیدات 
بیشــتر بر روى تبدیل این کارخانه میراثى و تاریخى 

اصفهان به موزه بزرگ اصفهان رنگ تازه اى گرفت.
بر اســاس قراردادى که وزارت راه با بانک ملى امضا 
کرده 50 میلیارد و 711 میلیون و 800 هزار ریال از این 
مبلغ به صورت نقدى، هزار و 522 میلیارد و 288 هزار و 
200 هزار ریال از طریق واگذارى 12 پالك مسکونى 
و تجارى از بهترین نقاط اصفهان و 500 میلیارد ریال 
دیگر تا 30 بهمن امسال در وجه بانک پرداخت مى شود.

همچنین شعبه بانک ملى از محل فعلى به روبه روى 
کارخانه ریسباف منتقل مى شود که ملک مورد نظر نیز با 
ارزش هشت میلیارد و 700 میلیون تومان توسط وزارت 

راه براى استقرار بانک خریدارى مى شود.
این کارخانه 69 هزار مترمربع مساحت دارد که ارزش 
تقریبى آن 207 میلیارد تومان اعالم شــده است، اما 
ماه ها از این خبر مى گذرد، امــا هنوز طرح موزه بزرگ 
اصفهان در محل کارخانه ریســباف رنگ عمرانى به 

خود نگرفته است.

امیدوارى موزه داران خصوصى به احداث 
موزه بزرگ اصفهان

اما از این کارخانــه تاریخى که همچنــان در انتظار 
تصمیم عملى مســئوالن براى تبدیل به یک کاربرد 
مفید در راستاى غناى فرهنگى اصفهان است، اخبار 
متعددى به گوش مى رسد و در همین راستا، بسیارى از 
مجموعه داران و موزه داران بخش خصوصى به تبدیل 
کارخانه ریســباف به موزه بزرگ اصفهان امیدهاى 
فراوانى دارند که مجموعه هــاى با ارزش آنها به جاى 
خاك خوردن در خانه ها، در مکانى در خور شأن اصفهان 

به نمایش عمومى گذاشته شود.
■■■ 

حجت ا... غالمى، مدیرکل راه و شهرســازى استان 
اصفهان درباره تملک کامل کارخانه ریسباف مى گوید: 
تا آینده اى نزدیک کارخانه ریسباف به طور کامل تحت 
تملک اداره راه و شهرسازى قرار خواهد گرفت و براى 
طرح ساخت این مجموعه، مسابقه اى در نظر گرفته 
شده اســت که پس از داورى و انتخاب طرح برتر، با 
ســرمایه گذاران بخش خصوصى و یا شهردارى وارد 

مذاکره خواهیم شد. 

موزه بزرگ اصفهان 
همچنان بالتکلیف

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: استان اصفهان 440 و شهر اصفهان 290 چایخانه 

دارد.
حسین صفارى اظهار کرد: تالش هاى بسیارى در حوزه 
جمع کردن چایخانه ها از ســطح شــهر اصفهان انجام 
دادیم که بتوانیم از رفتن جوان ها به چنین مکان هایى 
و افزایش آمار قلیان و ســیگار یا همان دخانیات در بین 
آنها جلوگیرى کنیم، اما اقدامات اخیر براى خارج کردن 
چایخانه ها از اماکن عمومى ســبب شد که تمام تالش 

هاى ما بى نتیجه بماند.
وى با بیان اینکه در صورت خــارج کردن چایخانه ها از 
اماکن عمومى و واگذارى به بخش خصوصى، دســت 
مرکز بهداشت روى عملکرد چایخانه ها و نظارت بر آنها 
به نوعى بسته مى شود، ادامه داد: سیاست امروز ما آگاهى 
بخشى و آموزش به گروه هاى مختلف مردمى در عرصه 

مضرات قلیان و کشیدن سیگار است.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
در پاســخ به این ســئوال که آیا فکر مى کنید مردم ما 
نســبت به مضرات قلیان و ســیگار آگاهــى ندارند یا 
آموزش آنها کم اســت، گفت: باید همکارى هاى بین 
بخشــى قوى بین تمام حوزه ها صــورت بگیرد و مثًال 
در پخش فیلم و تلویزیون و... شــاهد ســیگار کشیدن 
نباشــیم یا بازیگران و هنرمندان از ســیگار اســتفاده

 نکنند.
وى با اظهار تأســف از اینکه براى ایجاد اشتغال براى 
تعدادى از کســبه چایخانه داران، نباید تمام مردم را فدا 
کرد، افزود: مصرف مواد دخانى مثل قلیان در بین دخترها 

و پسرها بسیار افزایش یافته است.
صفارى گفت: بر پایه تحقیقى که در ســال 86 صورت 

گرفت، تا ســال 95 آمار 6/6درصدى مصرف قلیان در 
دختران به 19/5 درصد افزایش یافت و در پسرها رقم 11 
درصد به 39 درصد رسید و این در حالى است که مصرف 
سیگار بین دختر و پسرها نیز طى این سال ها با رشد 3 تا 

4 درصدى روبه رو بود.

وى بیان کرد: یکــى از اهداف اصلى مرکز بهداشــت، 
جلوگیرى از تبلیغات مواد دخانى بوده است، اما همیشه 
تبلیغات از ما جلوتر پیش رفته و مرکز بهداشــت براى 

کنترل دخانیات تالش هاى بسیارى کرده است. 
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 

با تأکیــد مجدد بــر اجــراى طرحى مبنى بــر خروج 
چایخانه ها از حوزه اماکن عمومى، بیان کرد: 12 ســال 
مرکز بهداشــت در حوزه جمع آورى قلیــان ها زحمت 
کشید، اما متأسفانه دســترنج ما با این اقدامات به هدر 

رفت.

انتقاد شدید مرکز بهداشت از بازگشت قلیان ها به شهر

معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با 
تأکید بر اینکه باغات اصفهان در تنش شــدید آبى قرار گرفته اند، گفت: 
آبرسانى براى نجات یک هکتار باغ از طریق تانکر حداقل بین پنج تا شش 

میلیون هزینه در بر دارد.
اصغر محسن  زاده کرمانى با بیان اینکه تالش هاى کمیسیون کشاورزى، 
آب و محیط زیســت اتاق بازرگانى اصفهان ســبب شد تا طرح«توسعه 
باغات دیم در اراضى شــیب دار» در اســتان اصفهان حالت توقف پیدا 
کند، اظهارکــرد: امیدوارم با پیگیــرى هاى آتى، این طرح در اســتان 
هاى مجاور نیز متوقف شود. وى افزود: کشاورزى شرق و غرب استان 
اصفهان صفر شــده و 1800هکتار از باغات اصفهان (پایین دست سد 
چم آسمان) در ُشــرف نابودى اســت، همچنین براى باغات باالدست 
ســد چم آســمان و حجت آباد نیز 17 میلیون مترمکعــب آب در نظر 
گرفته شــده اســت که این میزان نیز براى این منطقــه کافى نخواهد

 بود.
معاون بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى اســتان اصفهان، سطح 
باغات اصفهان که در تنش شــدید آبى قرار گرفته اند را 78 هزار هکتار 
اعالم کرد و ادامه داد: آبرســانى از طریق تانکر، از طریق لوله گذارى و 
ژئوممبران سه راه حلى اســت که براى کاهش خسارات باغات در نظر 

گرفته ایم که نیازمند اعتبار کافى است.

نجات یک هکتار باغ از  خشکى 
6میلیون هزینه مى خواهد محیا حمزه

 اصفهان با همکارى ســه دســتگاه وزارت رفاه، وزارت بهداشــت و سازمان 
بهزیستى، پایلوت طرح غربالگرى اوتیسم شد. 

هنوز آمار دقیقى از تعداد بیماران اوتیسم در کشور وجود ندارد اما بر اساس مدل 
هاى جهانى پیش بینى مى شود که حدود ده هزار کودك ایرانى به این بیمارى 
مبتال باشند. این در حالى است که بنا بر اعالم معاون سازمان بهزیستى، تا کنون 
فقط حدود سه هزار کودك مبتال به اوتیســم در کشور شناسایى شده اند که دو 
هزارنفر آنها در مراکز بهزیستى و یکهزار نفر از این کودکان در خانه نگهدارى 
مى شوند. سید اصغر فیاض، معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان با اشاره 
به مذاکرات وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بهزیســتى کشور، مى گوید: نهایتًا 
پیگیرى هایى در اصفهان صورت گرفت که قرار شد در بحث غربالگرى اوتیسم 
این سه دســتگاه با هم همکارى کنند. هرچند غربالگرى اوتیسم در بهزیستى 
کشور انجام مى شود اما رویکرد این طرح، انجام غربالگرى از کل کودکان زیر سه 

سال است که قرار است همچون طرح غربالگرى بینایى و شنوایى انجام شود. 
بیمــاري اوتیســم یــا «درخودماندگــی»، نوعی اختالل رشــدي اســت 
که فــرد مبتــال، در برقــراري ارتباط بــا دیگران دچار مشــکل می  شــود 
و به اشــتباه تصــور مى  شــود این افــراد عقــب  مانــده ذهنی هســتند. 
درحالى کــه بیش از 50درصــد از کودکان مبتال به اوتیســم هــوش طبیعى 
دارنــد امــا به دلیــل تشــخیص دیرهنــگام ایــن بیمــارى و بــاال بودن

 هزینه هاى درمانى که بســیارى خانواده ها توان پرداخــت آن را ندارند، این 

کودکان رفته رفته از فعالیت هاى اجتماعى فاصله مى گیرند و پس از چند سال به 
کلى ارتباط شان با دنیاى خارج قطع مى  شود. 

فیاض با تأکید بر لزوم درمان کودکان اوتیسم در سن طالیى گفت: سن طالیى 
درمان این اختالل قبل از سه سالگى است که باید آموزش ها و درمان از این سن 

شروع شود نتایج مؤثرى در درمان ایجاد شود.
براســاس برآورد اولیه، هر کودك دچار اختالل تکاملى به ویژه اوتیســم براى 
دریافت خدمات پایه هر ماه به حدود پنج تا شش میلیون ریال و در سال به حدود 
60 تا 70 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد که این اعتبار باید از طریق کانال بیمه ها 
یا منابع وزارتخانه هاى تعاون، کار و رفاه اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى به مراکز خدمات ده تخصیص یابد.  اما با وجود هزینه هاى سنگین درمان 
اوتیســم تاکنون اقدام قابل توجهى درباره پوشش بیمه  اى خدمات درمانى این 

بیماران انجام نشده است.
هزینه هاي بیماران اوتیسم کمر شکن است و بسیاري خانواده  ها به دلیل هزینه 
هاي باال، درمان صحیح را رها می کنند و مسئوالن دولتی و خیریه  هایی که به 
اسم حمایت از بیماران تشکیل شده اند، در حمایت از آنها در خود مانده  اند و کاري 
از پیش نمی برند. با این همه فیاض با اشاره به کمبود مراکز اوتیسم در اصفهان، 
افزود: با اجراى طرح غربالگرى نیازمند تعداد بیشترى از مراکز اوتیسم هستیم. 
در حال حاضر در ده مرکز اوتیسم استان حدود 400کودك داراى اختالل اوتیسم 
خدمات دریافت مى کنند و همین تعداد نیز در صف دریافت خدمات هستند که 

متأسفانه این ده مرکز گنجایش خدمت رسانى به کل متقاضیان را ندارد.

پایلوت طرح غربالگرى اوتیسم در اصفهان


