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بازگشت مهندس به سوى اصفهان است!نیم بها شدن برخى سانس هاى سینماها  «قاتل اهلى» به خانه ها مى آیدمخالفان FATF جلسه کمیسیون امنیت را از نصاب انداختند خالى کردن جیب راننده با نسکافه و بستنى  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

وعده سحرى را حذف نکنید

چشم اصفهان به  تبصره هاى بودجه97  
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فوتبال به وقت اصفهان  
افتتاح شد!

زمینه سفر ارزان قیمت از 
اصفــهان به کربال فراهم شد
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یک متخصص داخلى با اشاره به اینکه مناسب ترین ورزش در 
ماه رمضان، شنا و پیاده روى در ساعات بعد از افطار است، 
گفت: ورزش در این ماه از تجمع چربى در بدن جلوگیرى 

کرده و عمل سوخت و ساز را تسهیل مى کند.
موسوى گیالنى در مورد نکات روزه دارى براى ورزشکاران 
اظهار کرد: بهتر است در وعده سحر، غذایى معادل شام که 

شامل کربوهیدرات هاى پیچیده مانند ...
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پیاده روهاى مرکز شهر توسعه مى یابدپیاده روهاى مرکز شهر توسعه مى یابد
معاون ش هردار: وابستگى شهروندان به استفاده از خودروهاى شخصى بیشتر و خیابان هاى اصلى شهر پارکینگ شده استمعاون ش هردار: وابستگى شهروندان به استفاده از خودروهاى شخصى بیشتر و خیابان هاى اصلى شهر پارکینگ شده است

12

استاندار: بودجه پروژه هاى عمرانى به نصف کاهش یافته و تبصره هایى جایگزین آن شده است

ابوالفضل پورعرب :  میلیارد 
گرفته به اضافه 

به عقب باز مى گردیم؟
 ادعاى روزنامه پیروزى در مورد اینکه على دایى پس از رقابت هاى جام جهانى 
جانشین «کارلوس کى روش» مى شــود حتى با وجود تکذیب على دایى  یک 
هشدار براى فدراسیون است که حتى در صورت خداحافظى با کارلوس کى روش 

به سراغ مربیان وطنى نرود.

5

ادعایى که مى تواند براى فوتبال ایران خطرناك باشد 

توییتـر

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  دوم

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. 

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 77- 1- 97
24/379/139/5371/219/000/000جارى (مجتمع فوالد مبارکه)زاینده رود (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: 97/03/08

تولد مجدد نویسنده

رب نب ه

ابواابوا

خسته شده ام 
از بـس 
شنیدم
 ایـدز دارم

ابوالفضل پورعرب، درباره 
ستاره بودنش در عرصه سینما 
و تلویزیون اظهار کرد: 
ستاره شدن ربطى به
 فضاى مجازى و 
صحبت هاى خود فرد ندارد... 
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 میلی
گرفته به اضگرفته به اض

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند سوم صورتجلسه مورخ 97/02/22 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله اول مزایده عمومى فروش 2 قطعه 
زمین با کاربرى کارگاهى خدماتى اقــدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 
1397/03/30 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى 

روز پنج شنبه مورخ 1397/03/31 م ى باشد. 
* پرداخت وجه زمین به صورت نقد و اقساط خواهد بود. 

* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است. 

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد 

نوبت اول 

شهردارى سمیرم در نظر دارد نسبت به انجام پروژه عمرانى پیاده روسازى معابر سطح 
شهر با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه داخلى شهردارى 
سال 1397 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد 
 و اطالع از شرایط مناقصه از تاریخ 1397/03/01 لغایت 1397/03/08 به مدت 7 روز 
کارى به شهردارى مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1397/03/09 
به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. ضمنًا 

اعالم قیمت پیشنهادى براساس مترمربع اعالم شده کلیه موارد مى باشد. 

آگهى مناقصه مرحله دوم

حسینعلى صادقى- شهردار سمیرمحسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

چاپ دوم

رازگشایى 
مدیرعامل باشگاه 
سپاهان از مبلغ 
قرارداد قلعه نویى 
و بودجه باشگاه

از تقدیس تا 
توهین

خبر درگذشــت و مراسم تشــییع و خاکسپارى 
پیکر ناصرملک مطیعى در روزنامه هاى کشــور 
طى روزهاى یک شنبه و دوشــنبه به دو شکل 
متفاوت بازتاب پیدا کرد. دسته اى از روزنامه ها 
که عمدتًا نزدیک به جنــاح اصالح طلب بودند، 
روز یک شنبه عکس ها و تیترهاى اصلى صفحه 
اول خود را به خبر درگذشت این هنرمند قدیمى 
سینما اختصاص دادند و در گفتگوها، گزارش ها و 

یادداشت هاى متعددى که منتشر کردند...

تفاوت برخورد روزنامه هاى اصالح طلب و 
اصولگرا با خبر درگذشت ناصر ملک مطیعى

ر 
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تعدادى از نمایندگان براى تصویب نشــدن یک الیحه 
که گفته مى شود مرتبط با FATF است، جلسه کمیسیون 
امنیت ملى مجلس را از نصاب انداختند. به گزارش تسنیم، 
نشست کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى، عصر روز یک شنبه برگزار شد و بررسى 
الیحه الحاق دولت جمهورى اسالمى ایران به کنوانسیون 
بین المللى مقابله با تأمین مالى تروریســم در دستور کار 
نمایندگان مجلس قرار گرفت. پس  از بحث و بررسى این 
الیحه، به علت مخالفت نمایندگان مجلس با این الیحه، 
تعدادى از نمایندگان با خروج از جلســه (آبستراکسیون)، 
جلسه را از نصاب انداختند تا این الیحه به تصویب نرسد. 

این الیحه، روز اول خرداد ماه سال جارى با 138 رأى موافق 
نمایندگان مجلس از صحن علنى مجلس به کمیســیون 
امنیت ملى ارجاع شده بود تا «بیشتر» بررسى شود.  الیحه 
الحاق دولت جمهورى اســالمى ایران به کنوانســیون 
بین المللى مقابله با تأمین مالى تروریسم در هفته هاى اخیر، 
با حواشى زیادى در مجلس همراه بوده است تا جایى که 
اخیراً تعداد زیادى از نمایندگان مجلس در نامه اى به رئیس 
مجلس نوشته بودند که با توجه به خروج آمریکا از برجام، 
دیگر نیازى به عضویت ایران در این کنوانســیون وجود 
ندارد؛ تاکنون هیچ پاسخى از سوى على الریجانى درباره 

این درخواست منتشر نشده است.

بررســى هاى وزارت بهداشــت حاکى از این اســت 
که جمعیت مبتــال به ایدز در ایران بســیار بیشــتر از 
آمار رســمى این وزارتخانه اســت، یعنى تعداد زیادى 
از این افراد به صورت شناســایى نشــده در جامعه قدم

 مى زنند.
همایون هاشمى، عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس، ضمن هشدار نســبت به خطر موج سوم ایدز و 
آمار رو به افزایش این بیمارى در کشــور، گفت: حدود 
37 هزار نفر مبتال به ایدز در کشــور شناسایى شده اند 
اما به نظر مى رسد که تعداد مبتالیان دو برابر این میزان 
باشــد. وى با یادآورى اینکه انتقال ایدز از طریق خون 

و فرآورده هاى خونى، رفتار پرخطر جنســى و تزریق در 
معتادان رخ مــى دهد، افزود: متأســفانه در حال حاضر 
اســتفاده از ســرنگ جاى خود را به رفتارهاى پرخطر 

جنسى داده است.
به گفته هاشــمى به رغم تمام تالش هایى که در حوزه 
سالمت صورت گرفته اســت، آمار ایدز در کشور رو به 
افزایش است. وى با انتقاد از اینکه آمار زنان مبتال به ایدز 
در حال افزایش اســت، ادامه داد: متأسفانه اغلب  مردم 
اطالع دقیقى از این بیمارى ندارند و باید با آموزش هاى 
الزم آگاهى عمومى را نســبت به این بیمارى افزایش

 داد.

مخالفان FATF جلسه کمیسیون 
امنیت را از نصاب انداختند

پیدا و پنهان آمار ایدز 
در ایران

توییتر

سرقت از ناصر ملک مطیعى! 
 ایران آرت | اشکان خطیبى، بازیگر سینما 
و تلویزیون خبر از به سرقت رفتن جایزه بازیگرى 
ناصر ملک مطیعى در خانه دخترش داد. این اتفاق 
پس از تجمع مهمانان در خانه دختر ملک مطیعى 
پس از این بازیگر رخ داده است. خطیبى نوشت: 
«جایزه سپاس ناصر ملک مطیعى توسط مراجعین 

از منزل دخترش به سرقت رفت.»

با شلوار پاره نیایید!
جمشید بایرامى، عکاس     خبر آنالین |
در مصاحبه با روزنامه «شرق»، اطالعات جالبى 
درباره جزیره هرمز در خلیــج فارس داده و گفته 
است: دوستان عزیزى که به عنوان توریست به 
«جزیره هرمز» مى آیید، قدمتان روى چشــم، 
فقط با شکل ایرانى بیایید نه غربى. مثًال دخترها 
با موهاى یک سانتى قرمز و آبى، با شلوارهاى پاره 
یا حلقه روى بینى شــان مى آیند که اصًال شبیه 
ایرانى ها نیست. اگر به هرمز مى آیید به فرهنگ و 
آداب و رسوم آنجا احترام بگذارید و فرهنگ جزیره 

را غربى نکنید.

داروهاى گیاهى هم مضرند
حمید خیــرى، رئیــس روابط    فارس|
عمومى انجمن داروســازان ایران گفت: مصرف 
دمنوش هایى کــه مبتنى بر مســتندات علمى 
هستند، قطعًا مى تواند مفید باشد ولى نمى توان 
از آنها توقع معجزه داشت. همچنین برخى مردم 
تصور مــى کنند که مصرف داروهــاى گیاهى، 
فاقد عوارض جانبى است که این تصور از اساس 

نادرست است.

باالترین قصور پزشکى 
  ایرنا | رئیس سازمان پزشــکى قانونى 
گفت: رشته زنان، زایمان و نازایى باالترین میزان 
قصور پزشکى را به خود اختصاص داده  است که 
بیشتر این قصورها نیز در زایمان هاى اورژانسى 
است که عمومًا منجر به این شده است که نوزاد 
فوت کند یا اینکه براى مادر اتفاقى بیا فتد. احمد 
شجاعى افزود: دندانپزشــکى، جراحى عمومى، 
جراحى ارتوپدى و پزشکى عمومى در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.

فیلتر تلگرام و حاال رفع فیلتر توییتر! چه سوژه هاى 
جذابى براى مصاحبه و ســرگرمى شده اند! جهان 
در پى کشف میلیون ها ســال نورى آن طرف تر و 
پیدا کردن راه ارتباط با موجودات فرا زمینى اســت 
و اینجا ما بر روى کره کوچک خاکى خود به دنبال 
پیدا کردن راهى براى گفتگو با همدیگر و یا کشف 

مانعى براى آن. 
مهم اما در این میان انتقال اخبار و نظرات اســت. 
اگر همین جا و اطراف خود را درســت ببینیم، شاید 
دیگر نیاز به پدیده هاى نو ظهور اینترنتى هم نباشد. 
راه هاى ارتباطى زیاد است ولى حیف که غوطه ور در 

سانتى مانتالیسم تکنولوژى شده ایم!
تلگرام و توییتر و فیس بوك و... مهم نیســتند. خبر 
و نظر را مى تــوان با برگه هاى کاغــذ کاهى هم 
مخابره کرد. مهم این اســت که بیش از حد اســیر 
خود سانسورى و به تعبیر این ایام اسیر خود فیلترى 

نشده باشیم. 
الزم نیست که اسیر تکنولوژى باشیم و پدیده هاى 
جدیدى مثل اینترنت و اندروید و اپلیکیشن! خیلى 

راحت مى توان قلم و کاغذ را برداشت و نوشت. 
رعایت قالب و تعداد کاراکتر هم مهم نیست. مناسبت 
هم نمى خواهد. شروع نوشتن مى تواند مصادف با 
هر روزى باشــد. حتى روز تولد خود نویسنده تا بعد، 

تولد مجدد نویسنده را جشن گرفت و تبریک گفت.
مهم نوشتن اســت؛ از هر جایى و هر چیزى، تا چه 

پیش آید...؟!
# ستون – جدید

# تولدم - مبارك 

تولد مجدد نویسنده
ایرج ناظمى افطارش موجه نیست

   خبر آنالین | روزنامه «کیهان» با اشــاره 
به حضور همزمان خاتمى و ناطق نورى در مراســم 
افطارى عارف نوشــت: ضیافت افطار براى کسانى 
اســت که ماه مبارك رمضان را محترم مى شمارند. 
با این وصف، آیا جماعتى که آشــوبگران را در سال 
88 تحریک به حرمت شکنى علیه مقدسات اسالمى 
کردند و همان ها در روز قدس ضمن کشیدن سیگار 
و نوشیدن علنى آب در انظار، اقدام به حرمت شکنى 
ماه رمضــان کردند، اعتقــادى به حرمــت روزه
 ماه مبارك رمضان دارند که افطارش نیز محترم و 

موجه باشد؟!

مشایى سالم است
وکیل مدافــع اســفندیار رحیم    تسنیم|
مشایى مى گوید شــایعات مطرح شده در خصوص 
موکلش به هیچ وجــه صحت ندارد و مشــایى در 
سالمت کامل به ســر مى برد. عادل حیدرى اظهار 
کرد: روز یک شــنبه موفق به مالقــات موکلم در 
زندان اوین شدم و قریب به یک ساعت با وى گفتگو 
کردم. آقاى رحیم مشــایى در سالمت کامل به سر 
مى برد و خودشان هم از شنیدن این شایعات متعجب 

شدند.

حاال برعکس!
  دیده بان ایران | مردم در شــهر قائمیه در 
اعتراض به متوقف شدن طرح تقســیم کازرون و 
تشکیل یک شهرستان مســتقل دست به اعتراض 
زدند. چنار شــاهیجان یا همان «قائمیه»، شــهر 
مجاور کازرون اســت که قرار بود مســتقل شود و 
کازرونى ها در مخالفت با اســتقالل آن، به خیابان 
آمده بودند. روز یک شــنبه مردم قائمیه در موافقت 
با طرح تقســیم کازرون به خیابان هــا آمده بودند. 
در طرح وزارت کشــور آمده بود کــه قائمیه تبدیل 
به شهرســتان شــده و کازرون به فرماندارى ویژه 
ارتقا پیدا کند امــا با مخالفــت نمایندگان مجلس 
دهــم و امــام جمعــه کازرون این طــرح متوقف

 شد.

قالیباف تغییر مى خواهد
  تابناك | احمــد على مقدم، عضو شــوراى 
مرکزى حزب مؤ تلفه اسالمى در خصوص انتقادات 
اخیر قالیباف به برخى بزرگان اصولگرا گفت: دکتر 
قالیباف با خروج از شهردارى تهران بحث جوانگرایى 
و نو اصولگرایى را مطرح کرده و دنبال آن اســت تا 
از این طریــق تغییراتى در رویــه کار اصولگرایان 
صورت بگیرد. او همچنین در مورد نحوه کار جبهه 
مردمى انقالب اسالمى «جمنا» نظرات و انتقاداتى 

دارد.
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نصف جهان خبر درگذشت و مراسم تشییع و خاکسپارى 
پیکر ناصرملک مطیعــى در روزنامه هاى کشــور طى 
روزهاى یک شنبه و دوشنبه به دو شکل متفاوت بازتاب 
پیدا کرد. دســته اى از روزنامه ها کــه عمدتًا نزدیک به 
جناح اصالح طلــب بودند، روز یک شــنبه عکس ها و 
تیترهاى اصلى صفحه اول خود را به خبر درگذشت این 
هنرمند قدیمى ســینما اختصاص دادنــد و در گفتگوها، 
گزارش ها و یادداشــت هاى متعددى که منتشر کردند، 
ناصر ملک مطیعى را چهره مظلومى دانســتند که در 40 
سال گذشته اجازه پیدا نکرد در عرصه بازیگرى هنرنمایى 
کند. این روزنامه ها همچنین با یادآورى رفتار صداوسیما 
با ملک مطیعى در شب یلداى سال گذشته، سانسور او در 
تمام 40 سال پیش و آنگاه شیوه انعکاس خبردرگذشتش 
در رسانه ملى، فرصت را براى حمله به این ارگان دولتى 
مناسب ارزیابى کردند و تا مى توانستند از خجالت تلویزیون 

درآمدند!
اما از آن سو، رفتار روزنامه هاى نزدیک به جناح اصولگرا 
با خبر درگذشت ناصر ملک مطیعى، سکوت و یا اکتفا به 
درج یک خبر کوتاه در صفحات داخلى و عدم انعکاس در 
صفحه اول بود. این رفتار روزنامه هاى اصولگرا در واقع 
پیام مخالفت با پیشــینه ناصر ملک مطیعى در رژیم قبل 
و حمایت از ممنوع التصویرى اش در ســال هاى گذشته 
را در خود داشت که با رویه این روزنامه ها در موارد مشابه 

کامًال منطبق بود.

ورق برمى گردد
با برگزارى مراسم تشییع و خاکسپارى پیکر ناصر ملک 
مطیعى در روز یک شــنبه و در حالى که بسیارى انتظار 
داشتند تصاویر این مراســم که از قضا با حضور گسترده 
مردم هم برگزار شــده بود، در صفحات اول شماره هاى 
دیروز روزنامه هاى اصالح طلب به شکل برجسته منعکس 
شود و تیتر یا عکس اول این نشریات را به خود اختصاص 
دهد، اما اینطور نشــد و به جز معدودى روزنامه از جمله 
«شرق» و «آرمان»، سایر روزنامه هاى اصالح طلب به 
راحتى از انعکاس متفاوت خبر این مراسم در صفحه اول 
خود گذشــتند و اگرچه گزارش مفصل آن را در صفحات 
داخلى شان منتشــر کردند اما به هر دلیل ترجیح دادند از 
اختصاص عکس بزرگ یا تیتر اول روزنامه به آن خوددارى 
کنند و تنها بخش کوچکى از صفحه اول را در اختیار این 

خبر مهم قرار دهند.
از آن طرف روزنامه هاى اصولگــرا و محافظه کارى که 
همزمان با درگذشــت هنرمند کهنه کار سینماى ایران 
سکوت کرده بودند، دیروز لب به سخن گشودند و عمدتًا 
در انتقاد از برجسته سازى مراسم بزرگداشت ناصر ملک 
مطیعى و همچنیــن خود این هنرمند، مقاالتى منتشــر 
کردند. در میان این روزنامه ها، تندترین مقاله به روزنامه 

«جمهورى اسالمى» اختصاص داشت که در آن خواستار 
توضیح «رسانه ملى و روزنامه دولت» بخاطر تجلیل آنها 
از ناصر ملک مطیعى شــد. «جمهورى اسالمى»، ملک 
مطیعى را  «عنصر فاسد دوران طاغوت» و کسانى که از او 
حمایت کرده اند را «عناصر آلوده » لقب داد و با اشاره اى 
آشکار به پرویز پرســتویى نوشت: «آن بازیگرى که پاى 
جنازه چنین فردى مى گوید مگــر او چه کرده بود؟ خوب 
مى داند که او از طریق سینما براى فاسد کردن آحاد مردم 
و تخریب فرهنگ جامعه هرچه مى توانســت انجام داد. 
به همین دلیل، به او اجازه ورود به ســینما در دوران بعد 
از انقالب داده نشــد و حاال همفکرانش به جاى اینکه از 
مسئولین بخاطر آزاد گذاشتنشان براى تشییع و برگزارى 
مراسم تشــکر کنند، نباید احســاس طلبکارى نمایند و 
درصدد بازسازى لشکر شکســت خورده فرهنگ و هنر 

طاغوت برآیند.»
روزنامه «جمهورى اسالمى» آنگاه ضمن حمله به روزنامه 
«ایران» و صداوسیما مى نویسد: «از عده اى بازیگر بى اعتنا 
به ارزش ها و اصول و دور از فرهنگ و هنر واقعى، انتظارى 
غیر از تجلیل از یک بازیگر فاسد طاغوتى نیست ولى از 
رسانه ملى که از بیت المال تغذیه مى کند و روزنامه هایى 
که از پستان پُرشیر دستگاه هاى حکومتى تغذیه مى شوند 

به ویژه از ارگان رسمى دولت توقع این نیست که با عناصر 
آلوده اى که مى خواهند فرهنگ و هنر فاسد دوران طاغوت 
را بر گردانند و ذائقه جامعه را تغییر دهند و ارزش هاى دینى 
و اخالقى را به فراموشى بسپارند همنوا شوند و چنین عناصر 

فاسدى را به عنوان الگوى هنرى مطرح نمایند.»
اما «کیهان»، دیگر روزنامه نزدیک بــه اصولگرایان در 
شماره دیروز خود ضمن انتقاد تند به روزنامه هاى اصالح 
طلب که از ناصــر ملک مطیعى تعریــف و تمجید کرده 
بودند، آنها را کالهبردارهایى معرفى کرد که مى خواهند 
مشکالت معیشــتى مردم را به قول این روزنامه با یک 
«کالِه مخملى» نادیده بگیرنــد. «کیهان» در عین حال 
مقصر ممنوع التصویرى ملک مطیعى در ســینما را هم 
اصالح طلبان دانســت که در دهه 60 پست هاى دولتى 
زیادى داشتند. این دیدگاه را روزنامه «جوان» هم در یک 
یادداشت که دیروز منتشر کرد مورد تأیید قرارداد و نوشت: 
«اصالح طلبان از خاتمى، میرحسین و مخملباف در حذف 
ملک مطیعى در دهه 60 نقش اصلى را بازى کردند و حاال 
در دهه 90براى او مرثیه مى  خواننــد.» جوان این را هم 
نوشت که ملک مطیعى ممنوع التصویر نبود بلکه کسى 
به او نقشى را پیشنهاد نمى کرد:  «او در دوره وزارت سید 
محمد حسینی در دولت دهم در فیلم "نقش نگار" علی 

عطشانی بازي کرده بود ولی فیلم در گیشه شکست خورد. 
همین شکست سبب شد دیگر کسی سراغ او نرود.»

اینها در حالى بود که روزنامه «شــرق» به عنوان یکى از 
مهمترین تریبون هاى اصالح طلبى، با چاپ مقاله اى بلند 
در شماره دیروز خود، عالوه بر اینکه پاسخ این ادعاى رسانه 
هاى اصولگرا را داد که ماجرا را از روز یک شنبه کلید زده 
بودند، در عین حال بحثى را آغاز کرد که شاید بهانه جدید 
رویارویى پیاده نظام هاى دو جناح باشد؛ اینکه باالخره با 
پرونده پیشین مدیران اصالح طلب و اصولگرایى که حاال 
نسبت به گذشته و با شدت و ضعف متفاوت، تغییر دیدگاه 
داده اند باید چکار کرد: «باید از اصولگرایانى که این روزها 
به دنبال مقصرسازى، فرافکنى و انداختن توپ به زمین 
جناح مقابل اند، پرسید که در اوج همسویى سلیقه فرهنگى 
دولت و ملت در دهــه 60 با چاشــنى برخى تصمیمات 
سلیقه اى عده اى از هنرپیشه هاى پیش از انقالب ممنوع 
 کار شدند، چرا در طول سه دهه بعد از آن روزگار در وزارت 
ارشاد مصطفى میرسلیم، على الریجانى، محمد حسینى 
و محمدحســین صفارهرندى اصولگرا این ممنوعیت ها 
رفع نشد؟! چرا در صداوســیمایى که این سال ها همواره 
در ید اصولگرایان بوده ناصر ملک مطیعى ممنوع التصویر 

و صدا بود؟»

فروش نخستین اوراق مشارکت در سال 1397، به  مبلغ 
7000 میلیارد ریال مربوط به شــهردارى مشهد، براى 
احداث و تکمیل طرحهاى فاز 3 خط 2 و فاز 2 خط 3 قطار 

شهرى، با عاملیت بانک آینده، به اتمام رسید.
گفتنى است اوراق مشارکت به عنوان روشى متداول و 
اثربخش به منظور تأمین مالى طرح هاى عمرانى کشور 
مورد استفاده قرار مى گیرد و در این ارتباط بانک آینده 
به عنوان رکن عامل فروش، نسبت به فروش اوراق در 
شــعب منتخب سراسر کشــور، اقدام نموده است. این 

اوراق، چهار ساله با نرخ ســود علیالحساب 20 درصد، 
معاف از مالیات و با نام، با مواعد پرداخت ســه ماهه، از 
طریق سامانه ســیما در بازار اولیه به متقاضیان عرضه 

شد.
مجموع عملکرد بانــک آینده در  کمتر از یکســال در 
جهت ارائه  خدمات تأمین مالى براى راه اندازى طرح ها 
و فعالیت هاى مختلف اقتصادى، از طریق انتشار اوراق 
بهادار، بیــش از 120 هزار میلیارد ریــال در قالب انواع 

صکوك، اوراق مشارکت و گواهى سپرده بودهاست. 

مؤسســه «پاســپورت ایندکس» با انتشــار تازه ترین 
رده بندى گذرنامه هــا، قدرتمندتریــن و ضعیف ترین 
پاسپورت هاى جهان را معرفى کرد. مهمترین شاخص 
در تعیین این رتبه ها، تعداد کشورهایى است که مى توان 
بدون ویزا و یا با ویزاى فرودگاهى به آنها سفر کرد که 
بر این اســاس گذرنامه هاى ژاپن و سنگاپور هر یک با 
امکان سفر آزاد به 180 کشور، معتبرتریِن جهان شناخته 
شــده اند. گذرنامه آلمان نیز بعد از پنج سال که در مقام 
نخست این فهرست قرار داشــت در رتبه بندى جدید، 
یک پله تنزل پیدا کرد و در جایــگاه دوم این رده بندى 

قرار گرفت.
 اتباع آلمانى امکان ســفر بدون ویزا به 179 کشــور را 
دارند. اما ایاالت متحده آمریکا با دو پله تنزل نســبت 
به ســال گذشــته در کنار کانادا، ایرلند و ســوئیس در 

جایگاه پنجــم قدرتمندترین گذرنامه ها قــرار گرفته
 است.

اما ضعیف ترین و یا به عبارتــى بى اعتباترین گذرنامه 
با امکان ســفر بدون ویزا و یا با ویــزاى فرودگاهى به 
24 کشــور از آن کشور افغانستان اســت که رتبه 105 
این فهرســت را دارد. پیش از آن نیز کشــور عراق با 
امکان سفر آزاد به 27 کشــور در رتبه 104 قرار گرفته 

است.
ایران نیز همراه با بنگالدش، کــوزوو و لبنان با امکان 
سفر آزاد به 38 کشور رتبه 97 این فهرست را به دست 
آورده اند که گذرنامه هاى آنها جزو کم اعتبارها به شمار 
مى آید و هشت پله تا آخرین رتبه فاصله دارد. گذرنامه 
اما رات متحده عربى بیشترین جهش را در یک دهه اخیر 

داشته که 34 رتبه ارتقا یافته است.
عزت ا... ضرغامى، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و 
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى در ضیافت افطار 
انجمن اسالمى دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت: 
ماه رمضان سال قبل من یک بار از آقاى روحانى بعد 
از نطقشان اجازه گرفتم که انتقاد کنم، اما اجازه نداد به 
همین دلیل بین ما دعوا شــد و دعوا به جا هاى باریک 
کشــید و حرف هاى تلخى به هم زدیم؛ البته آن زمان 
رئیس جمهور تازه رأى آورده بود و فکر مى کرد، چون 
رأى باال آورده مى تواند هر چه مى خواهد بگوید در هر 
حال آن جلسه به قدرى تلخ شــد که اصًال معلوم نشد 
چطور تمام شد در آن جلسه من هر چه کوتاه آمدم، اما 
رفتار رئیس جمهور رفتار بدى بود به همین دلیل مجبور 

شدم که پاسخ او را بدهم.
وى افزود: بنده در آن جلســه آخر سر از رئیس جمهور 

ســئوال کردم آیا اگر رئیس جمهور در جلسه حرف زد 
مى شــود از او انتقاد کرد یعنى اجازه هست که پاسخ 
صحبت هاى شما را بدهیم، ولى ایشان اصًال اعتنایى 
نکردند یعنى اجازه نمى دهــم. معموًال رئیس جمهور 
وقتى در جلسه شوراى عالى فرهنگى صحبت مى کند 

اجازه صحبت کردن به کسى را نمى دهد.
وى بیان کــرد: امروز کســانى که دچار الیگارشــى 
خانوادگى منافع شــده اند از همــه گروه ها یارگیرى 
کرده اند و در حالى که اسمشــان اصولگرا و انقالبى 
است، اما ســبک زندگى آنها ســبک زندگى انقالبى 
نیســت. اینها یــک الیگارشــى خانوادگــى ایجاد 
کرده اند که در بین آنها هم اصولگرا، هم اصالح طلب 
و هم معتدل وجود دارد و منافعشان اقتضا  مى کند که 

زبانشان را ببندند.

تفاوت برخورد روزنامه هاى اصالح طلب و اصولگرا با خبر درگذشت ناصر ملک مطیعى

از تقدیس تا توهین

فروش اوراق مشارکت شهردارى مشهد توسط بانک آینده

گذرنامه ایرانى چقدر معتبر است؟ روایت ضرغامى از بگومگویش با رئیس جمهور 
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بوالفضــل پورعــرب،  دربــاره ســتاره  ا
بودنــش در عرصــه ســینما و تلویزیــون 
اظهــار کــرد: ســتاره شــدن ربطــى به 
فضاى مجــازى و صحبت هاى خــود فرد
ندارد. بازیگــر کارش بازى کردن اســت و 
فیلمى را بازى مى کند. این مردم هســتند که 
تصمیم مى گیرند چه کسى ستاره شود و ستاره 
شــدن یک بازیگر فقط و فقط به مردم مربوط 
است. دوستانى که االن ستاره سینما و تلویزیون 
هســتند خیلى سختى کشــیدند و فقط با صرف بازى 

کردن، ستاره نشــدند. این را هم بگویم در 
آسمان سینماى ایران ستاره وجود 

ندارد. همچنین خود من هم 
هیچ وقت ســتاره نبودم 

و فقط بازیگــر بودم. 
سوپراســتار و ستاره 
بودن بایــد تعریف 

 شود.
بازیگــر ســریال 
«زیرزمین» از نحوه 

ورودش بــه عرصه 
بازیگرى گفت: سال 
60 وارد تلویزیــون 
شدم و چهار سال در 

برنامه «ســینما تئاتر» به عنوان دستیار 
کارگردان کار کردم. بعد یــک تئاتر کار کردم 

که دو سال طول کشید. من به ســینما فکر نمى کردم 
چون احســاس مى کردم موضوع محالى است. خودم 

را آزار نمــى دادم و فکر مى کردم ســینما قد و 
قواره و پتانسیل خودش را مى خواهد. فیلم 

«مرز» را که به من پیشــنهاد دادند، یک نقش کوتاهى 
داشــتم که مدت ها خوابم نمى بــرد و آخرش هم  بازى

 نکردم.
پورعرب درباره فعالیــت کارى خود در این روزها گفت: 
در حال حاضر در ســریال «87 متــر» کیانوش عیارى 
بازى مى کنم که ســریال اجتماعى و خانوادگى خوبى

 است.
بازیگر فیلم سینمایى «عروس» در واکنش به اینکه با 
بازى در این فیلم توانست گیشه آن روزهاى سینما را به 
دســت بگیرد، گفت: اگر من اینقدر مهم بودم و بازتاب 
بازیگرى من اینقدر اهمیت داشــت، در 
موقع بیمارى ام 
یک ســر به من 
در بیمارســتان 
مى زدند. بیمارى 
سرطان، شوخى 
نیســت کــه به 
مــا بى توجهــى 
بشود. من نگفتم 
هیچ وقــت بازى 
نمى کنــم اما فقط 
در کارهاى دوستانم 
بازى مى کنــم. دلیلش 
هم این نیست که نمى توانم 
بازى کنم بلکه شــیرینى سینما و 
آن عطش فیلــم بازى کردن بــراى من کم  

شده  است.
پورعرب از بى مهرى هــاى همکارانش نیــز گله کرد 
و گفت: خســته شده ام از بس شــنیدم که من ایدز 
دارم، بیمارى خــاص دارم و... حتى هیچ کدام 

از همکاران مــن در دوران بیمــارى ام از من دلجویى 
نکردند و حتى خبر مرگ من پخش شــد و خیلى باعث 
آزردگى خاطرم شد. در این سینما خیلى تالش کردم و 
خیلى جاها پشیمان شدم ولى نمى توانستم به خانواده ام 
بگویم که من اشــتباه کردم کــه وارد عرصه بازیگرى 

شدم.
او ادامــه داد: آن دوران که فعالیت بیشــترى مى کردم 
دلم مى خواســت یکــى ماننــد ابوالفضــل پورعرب 
بیایــد تــا از او صحبــت شــود و کم کم از شــهرت 
ترســیدم. من براى این  همــه حادثه به دنیــا نیامده 
بــودم و آرامــش بیشــترى در زندگى مى خواســتم. 
بعضى وقت هــا تیــزر فیلمم کــه در گذشــته بازى 
کردم پخش مى شــود؛ اما هیــچ اســم و تصویرى از 
من نیســت و همه این  مســائل براى من ناخوشــایند 

است.
پورعرب درباره حضورش در فیلم «عروس» توضیح داد: 
وقتى با بهروز افخمى درباره فیلم سینمایى «عروس» 
صحبت کــردم، به من گفت جســارت را در تو مى بینم 
و بعد فیلمنامه «عــروس» را به مــن داد. ابتدا از قبول 
این کار ترســیده بودم اما با خودم گفتم از پس این کار 
برمى آیم. بعد از دو یا سه ماه، قرارداد «عروس» را بستم 
که قراردادم در آن موقع 30 هزار تومان بود. نیکى کریمى 
را از خودم حرفه اى تر مى دیدم چون ایشان یک فیلم قبل 
از من بازى کرده بود و کمتر از من دلهره داشت. بهروز 

افخمى با من صحبت کرد و خیلى به من کمک کرد.
ایــن بازیگــر در پایــان گفــت: فیلــم ســینمایى 
«عــروس»  بــراى من یــک تعصــب اســت. اصًال 
به شــهرت فکر نمى کــردم و دوســت نداشــتم آدم 
مشــهورى بشــوم و این حجم از جنجــال را در خودم

 نمى دیدم.

خسته شده ام از بـس شنیدم
 ایـدز دارم

ابوالفضل پورعرب:
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بوالفضــل پورعــرب،  دربــاره ســتاره  ا
بودنــش در عرصــه ســینما و تلویزیــون 
اظهــار کــرد: ســتاره شــدن ربطــى به 
فضاى مجــازى و صحبت هاى خــود فرد
ندارد. بازیگــر کارش بازى کردن اســت و 
فیلمى را بازى مى کند. این مردم هســتند که 
و ستاره  تصمیم مى گیرند چه کسى ستاره شود
شــدن یک بازیگر فقط و فقط به مردم مربوط 
است. دوستانى که االن ستاره سینما و تلویزیون 
هســتند خیلى سختى کشــیدند و فقط با صرف بازى 

کردن، ستاره نشــدند. این را هم بگویم در 
آسمان سینماى ایران ستاره وجود 

ندارد. همچنین خود من هم 
هیچ وقت ســتاره نبودم 

و فقط بازیگــر بودم. 
سوپراســتار و ستاره 
بودن بایــد تعریف 

 شود.
بازیگــر ســریال
از نحوه «زیرزمین»

ورودش بــه عرصه 
بازیگرى گفت: سال 
60 وارد تلویزیــون 
شدم و چهار سال در 

برنامه «ســینما تئاتر» به عنوان دستیار 
کارگردان کار کردم. بعد یــک تئاتر کار کردم 

به ســینما فکر نمى کردم که دو سال طول کشید. من
ا ال ک ا ا

«مرز»
داشــتم
 نکردم.
پورعرب
در حال

بازى مى
 است.
بازیگر
بازى در
دســت

شده  اس

خسته شده
 ای

ب از بى مهرى هــاى همکارانش نیــ
فت: خســته شده ام از بس شــنیدمک
دارم، بیمارى خــاص دارم و... حتى

محالى است. خودم  چون احســاس مى کردم موضوع
را آزار نمــى دادم و فکر مى کردم ســینما قد و

قواره و پتانسیل خودش را مى خواهد. فیلم 

پورعرب
گف وو

هیچ کدام
 از همکاران من در دوران 

بیمارى ام از من دلجویى نکردند 
و حتى خبر مرگ من

 پخش شد و خیلى باعث 
آزردگى خاطرم 

شد

ارشا اقدسى، بدلکار سینماى ایران درخصوص دریافت مدرك آکادمیک بدلکارى بین 
المللى خود در شهر مسکو گفت: خوشبختانه این روزها در کشور روسیه اتفاقات بسیار 

خوبى براى من افتاد و توانستم دیپلم آکادمیک بدلکارى را دریافت کنم.
وى درباره اعتبار این مدرك سینمایى تأکید کرد: خوشبختانه توانستم مدرك دیپلم 
آکادمیک بدلکارى هالیوود را به دست بیاورم که افتخارى براى خودم و کشورم 
است. این مدرك در بدلکارى همچون دکترا در سایر رشته هاى علمى است. این 
آخرین مرحله و پله اى است که یک بدلکار مى تواند طى کند و باالتر از آن دیگر 

مدرکى براى بدلکارى در جهان وجود ندارد.
بدلکار فیلم سینمایى «نگار» با اشــاره به بازیگران بزرگى که این مدرك را 
دریافت کرده اند افزود: این مدرك در جهان معتبرین مدرك اســت و افراد 
بزرگى توانسته اند آن را به دست بیاورند. از جمله بازیگران مطرحى که این 
مدرك را کســب کرده «جکى چان»، بازیگر مطرح سینماى جهان است. 
«استیون سیگال»، «آرنولد شــوارتزنگر» و «جت لى» از دیگر بازیگرانى 

هستند که این مدرك را دریافت کرده اند.
طراح بدلکارى فیلم «به وقت شام» با اشاره به آزمون سختى که براى این مدرك 

انجام داده است خاطرنشان کرد: من براى دریافت این مدرك رقیب اسپانیایى را پیش 
رو داشتم و با اینکه ماشینم خراب بود و به واســطه  اینکه باید از سمت شاگرد ماشین 

را چپ مى کردم کار بسیار سخت تر بود. خوشــبختانه این عملیات به نحو بى نظیرى انجام شد و من 
وقتى از ماشین بیرون آمدم تماشاگران تشویق بى نظیرى کردند و از این عملیات شگفت زده شده بودند.

محیا حمزه
 فیلم سینمایى «قاتل اهلى» آخرین ساخته مســعود کیمیایى حواشى بسیارى را از نخستین روزهاى تولید 
تا جشنواره فیلم فجر ســال 95 و روزهاى پس از جشنواره تا اکران پشت ســر گذاشته است و حاال منصور 
لشکرى قوچانى تهیه کننده سینما از ورود این فیلم سینمایى به شبکه نمایش خانگى تا عید فطر خبر داده 

است.
عــده اى کیمیایــى را اســتاد بى بدیــل ســینما مى  داننــد و بــا تعصب شــگفت انگیزى کــه روى 
کیمیایــى، نامــش و آثــارش دارنــد، با تمــام تــوان از او و هــر چه بســازد حمایــت مى کننــد و از 
هر تالشــى بــراى موفقیــت فیلــم هایــش فروگــذار نمى کننــد. در مقابل، عــده  اى نیــز معتقدند 
کیمیایــى دیگــر حرفــى براى گفتــن نــدارد و متعلــق بــه زمانــى در گذشــته، زمــان «قیصر» و 
«داش آکل» و «گوزن ها» یا نهایتاً «سرب» و «ضیافت» و «اعتراض» است و باید فیلمسازى را کنار بگذارد، 
شــاید به این دلیل که همیشــه با همان ابهت و توانایى و خاص بودن بى نقص و بى نظیرش در ذهن ها و 
یادها باقى بماند. برخى نیز بر این اعتقادند که نقطه ضعف کارهاى اخیر کیمیایى این است که او مى خواهد 
با دادن نقش هاى  پررنگ به پسرش پوالد، او را به ســتاره تبدیل کرده و از او بهروز وثوقى دیگرى بسازد. 
این افراد ستاره شدن پوالد را امرى نشــدنى مى دانند زیرا هر چند پوالد کیمیایى بازیگر خوب و توانمندى 
است و به ویژه در نقش هاى طنز در آثارى همچون «گشت ارشــاد» به خوبى توانسته از پس نقش بربیاید 
و توانایى بازیگرى اش را به نمایش بگذارد، اما نمى تواند جایگزین ســتاره ســال هاى دور سینماى ایران 
باشد که همین نظرات هم پاســخ ها و واکنش هاى تند کیمیایى را در مصاحبه هاى اخیرش در پى داشته

 است. 
کیمیایى در این فیلم دفترچه کد و رمز مى گشاید تا فساد درون سیستمى را واکاوى کند و کنارش ستیز تمام 
نشدنى قدرت سیاسى با هنر را یادآور شود. «قاتل اهلى»، فیلمى افشاگرانه است که گاهى لحن خطابه اى 
و شعارى به خود مى گیرد اما وقتى فیلمى قرار اســت صراحتًا به مافیاى اقتصادى و فساد قدرت سیاسى در 
جامعه حمله کند و نشــان دهد که چگونه کسانى که با اســتفاده از رانت هاى مالى باد کرده و فربه شده اند 
ســرگرم غارت و چپاولند، ناگزیر از صراحت در لحن و پرهیز از محافظه کارى در بیان است. «قاتل اهلى»، 
فیلمى شــخصیت محور و دربردارنده دغدغه ها و مؤلفه هاى اصلى و همیشگى سینماى مسعود کیمیایى 
مثل اعتراض، عدالتخواهى، ظلم ستیزى، پایمردى در رفاقت و خیانت در دوستى است. در سینماى به شدت 

محافظه کار ایران، «قاتل اهلى» فیلم جسورانه و ارزشمندى است.

بدلکار ایرانى در کنار جکى چان و آرنولد

«جن زیبا» آماده دریافت پروانه نمایش شد

مهرداد فرید، تهیه کننده فیلم سینمایى «جن زیبا» درباره 
آخرین وضعیت این فیلم به «صبا» گفت: هم اکنون «جن زیبا» مراحل پایانى خود 

را مى گذراند و تقریباً آماده دریافت پروانه نمایش شده است.
وى در ادامه افزود: طى چند روز آینده درخواست پروانه نمایش فیلم را ارسال خواهیم کرد و باتوجه به تأخیر در 

گرفتن پروانه نمایش به احتمال زیاد اکران فیلم در اواخر تابستان خواهد بود.
فرید درخصوص فیلمنامه «مالقات با جرجیس» که مدتى است مشغول به نگارش آن است، توضیح داد: عالوه بربحث تأمین سرمایه 

در این کار، فیلمنامه نیز نیاز به نگارش هاى نهایى دارد.
وى پیش از درخصوص این فیلمنامه گفته بود: این فیلم در ژانر طنز ساخته مى شــود و با فیلم «دعوتنامه» و «بى تابى بیتا» که در ژانر 

اجتماعى بودند فرق دارد.
فیلم سینمایى «جن زیبا» با کارگردانى بایرام فضلى و تهیه کنندگى مهرداد فرید با حضور فرهاد اصالنى و «نورگل 

یشیلچاى» بازیگر معروف ترکیه اى،محرم زینال زاده، لیال زارع، لیالموسوى، على جعفرى، میثم 
پویان فر و غزل فرید ساخته شده است.

در داستان این فیلم سینمایى آمده است:«یدا... که مدتى است 
زنش مرده، شب ها شبح مى بیند...» 

«زندانى ها» به 
زودى جلوى 
دوربین مى رود

مسعود ده نمکى این روزها در تالش براى ساخت 
جدیدترین اثر ســینمایى خود با نام «زندانى ها» 
اســت و به زودى با انتخاب نهایى بازیگران، این 
فیلم را در تهران جلوى دوربین مى برد.  مراحل پیش 
تولید این فیلم مدتى است آغاز شده و قرار است به 

زودى فیلمبردارى آن آغاز شود.
ده نمکى در مرحله انتخــاب بازیگران 
براى این فیلم اجتماعى اســت و قرار 
است «زندانى ها» نیز مانند دیگر آثار این 
کارگردان از بازیگران متعددى بهره ببرد.

مسعود ده نمکى آخرین بار فیلم سینمایى «رسوایى 
2» را در سال 1394 جلوى دوربین برد. «زندانى ها» 
نیز همانند دیگر آثار این کارگردان یک اثر اجتماعى 

و طنز است.
«زندانى ها» پاییز سال 1396 پروانه ساخت گرفت.

سریال «سرزمین بالش ها» این روزها در شبکه نمایش خانگى در حال پخش است 
که داریوش فرضیایى در آن نقش «پندار پنبه زن» را بازى مى کند. این سریال در 15 
قسمت تولید شده و هر دو هفته سه شنبه ها یک قسمت توزیع مى شود. قرار است با 
آغاز فصل تابستان توزیع این سریال در شبکه نمایش خانگى به شکل هفتگى باشد.

ارژنگ امیرفضلى، داریوش فرضیایى، حدیث فوالدوند، امیرمحمد متقیان، ملیکا 
شــریفى نیا، ترنم کرمانیان، دینا غالمى، محمدرضا درویشعلى، مهرداد مصلحى، 
رامبد شکرابى، سامان مظلومى، ریحانه حسینى، عسل غروى، آرش خداکرمى، مینا 

گلپایگانى، سامان فرشیدنیا و علیرضا وارسته در این سریال ایفاى نقش مى کنند.
احمد درویشعلى پور، کارگردان این سریال گفت: ابتدا قصد داشتیم آن را به شکل 
سینمایى تولید کنیم، اما بعد به علت اینکه گنجایش هاى بسیارى داشت تصمیم 
گرفتیم تا در 15 قسمت به صورت سریال آن را براى شبکه نمایش خانگى بسازیم.

 کارگردان «محله گل و بلبل» در ادامه درباره حضور داریوش فرضیایى که او را تحت 
عنوان «عمو پورنگ» مى شناســیم نیز گفت: ما سال هاست که یک تیم تشکیل 
دادیم و با هم همکارى مى کنیم. اصوًال تیمدارى در ایران کار راحتى نیست و این 
جاى خوشحالى دارد که ما طى این سال ها با هم همکار و همفکر هستیم. از سوى 
دیگر توانایى هاى فرضیایى هم بر کسى پوشیده نیست و بسیار با ما همراه است و 
این همراهى براى ما خوشایند است. ضمن اینکه فرضیایى در این سریال نیز نقش 

متفاوتى را ایفا مى کند که مرتبط با «عمو پورنگ» نیست.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا از این سریال نسخه سینمایى هم تولید مى شود یا 
خیر، اظهار کرد: براى این سریال برنامه بسیار داریم و قطعاً به زودى اخبار جدیدى 
از آن اعالم خواهیم کرد، چه بسا در صورت استقبال از این سریال فصل 2 و 3 آن 

نیز ساخته شود.
این کارگردان درباره ادامه مجموعه «محله گل و بلبل» نیز بیان کرد: چند 
وقت است که در حال پیگیرى هســتیم و طراحى ها انجام شده است و 
گروه ما براى تولیــد مجموعه «محله گل و بلبل 3» آماده اســت، اما 
بالتکلیفى هایى وجود دارد که امیدواریم به زودى حل شود.  درویشعلى 
پور گفت: ما درباره این سریال مدعى هستیم که نخستین سریالى 
است که براى کودك با این حجم و گستردگى ساخته شده 

است و تجربه خوبى هم هست.

سریال «سرزمین بالش ها» چگونه ساخته شد؟
«عمو پورنگ» در شبکه نمایش خانگى 

ر ژ ر ى ى و و م و و ى ز ر ژ ر م ن و

ى بایرام فضلى و تهیه کنندگى مهرداد فرید با حضور فرهاد اصالنى و «نورگل 
حرمزینال زاده، لیال زارع، لیالموسوى، على جعفرى، میثم 

:«یدا... که مدتى است 

 ده نمکى این روزهاا در تالش براى ساخت 
رین اثر ســینمایى خخود با نام «زندانى ها» 
تو به زودى با انتخاب نهنهایى بازیگران، این 
ددر تهران جلوى دوربین م مى برد.  مراحل پیش 
ینن فیلم مدتى است آغاز ش شده و قرار است به 

یلممبردارى آن آغاز شود.
مرحله انتخــاب بازیگیگران ى دردر
ین فیلیلم اجتماعى اســت و قر قرار

زندانىىها» نیز مانند دیگر آثار ایین 
ان از باززیگران متعددى بهره ببررد.

 ده نمکىى آخرین بار فیلم سینمایىى «رسوایى 
44رسالرسال1394394 جلوى دوربین برد. «ززندانى ها» 
نند دیگر آثار این کارگردان یک اثرااجتماعى

ست.
ا پروانه ساخت گرفت. 6ى ها» پاییز سالل1391396

3 و 3 آن  آن اعالم خواهیم کرد، چه بسا در صورت استقبال از این سریال فصل 2 2از
نیز ساخته شود.

چند این کارگردان درباره ادامه مجموعه «محله گل و بلبل» نیز بیان کرد:
وقت است که در حال پیگیرى هســتیم و طراحى ها انجام شده است و 
اما 3گروه ما براى تولیــد مجموعه «محله گل و بلبل 3» آماده اســت،

ببالتکلیفى هایى وجود دارد که امیدواریم به زودى حل شود.  درویشعلى 
پور گفت: ما درباره این سریال مدعى هستیم که نخستین سریالى 
است که براى کودك با این حجم و گستردگى ساخته شده 

است و تجربه خوبى هم هست.

 «قاتل اهلى»
 به خانه ها مى آید
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رازگشایى مدیرعامل باشگاه سپاهان از مبلغ قرارداد قلعه نویى و بودجه باشگاه

ژنرال2/5 میلیارد گرفته به اضافه آپشن
مدیرعامل باشگاه ســپاهان اصفهان گفت: واقعا براى جاى 
من ســؤال اســت چرا در یک برنامه تلویزیونــى در صدا و 
ســیما در خصوص بودجه 43 میلیاردى ســپاهان صحبت

 مى شود.
مســعود تابــش مدیرعامل باشــگاه ســپاهان اصفهان در 
گفت وگویى، در خصوص حضور امیــر قلعه نویى بعد از کش 

و قوس هــاى مختلــف اظهار داشــت: نمى دانم 
چرا اینقــدر حضور امیــر قلعه نویى و مبلغ 

قراردادش براى بعضى هــا غیرقابل 
هضم بود. مــا با امیــر قلعه نویى 

قرارداد پایه مشــخص امضاء 
 2 کردیم ،کــه مبلغــش 5/
اســت  تومــان  میلیــارد 
در  هــم  ماآپشــن هایى  ا
کنار ایــن قــرارداد اضافه 
کردیــم که به ســه میلیارد 
تومان مى رســد. در صورتى 

که ایــن قــرارداد و این مبلغ 
نســبت به ســایر مربیان قابل 

مقایســه نیســت. در صورتى که 
دیگر مربیان حاضــر در فوتبال ایران 

بیشــتر از ایــن قــرارداد پــول مى گیرند و 
حتى تاکیــد مى کنند اگــر پولى دریافــت نکنند در 

تیم حاضر نخواهنــد شــد. در صورتى که امیــر قلعه نویى 
کارنامه خوبــى دارد و جزو مربیــان پرافتخــار لیگ ایران

 است.

تابش در ادامه در خصوص اینکه آیا بودجه امســال باشــگاه 
سپاهان 30 میلیارد تومان اســت واقعا براى من جاى سؤال 
دارد که چرا این صحبت ها مطرح مى شــود. باز خدا را شکر 
شما درباره 30 میلیارد تومان ســؤال پرسیدید در صورتى که 
در بعضى خبرگزارى ها و رسانه ها که شنیدیم بودجه باشگاه 
ســپاهان 50 میلیارد تومان است. نمى دانم این مطالب را 
از کجا آوردند و چه کســى این صحبت ها 
را مطرح مى کند. واقعا اگر بخواهم 
صادقانه صحبــت کنم بودجه 
سال گذشــته سپاهان 28 
میلیــارد تومــان بوده 
اســت. اگر قرار است 
فزایــش  ا امســال 
بودجه داشــته باشیم 
20 درصد خواهد بود. 
در صورتى که این 28 
میلیارد ســال گذشته 
مربوط به کل باشــگاه 
و ســایر ورزش هــاى 
ســپاهان از قبیل هندبال، 
فوتبال، رشــته هایى که آقایان 
و بانوان فعالیت مى کنند، مى باشــد. 
تعجب مى کنم چــرا این صحبت ها را مطرح

 مى کنند.
وى در ادامه تاکید کرد:  حتى این صحبت ها راجع به سرمربى 
ما هم بود که قرارداد باالى دو میلیارد بســته شــده است. ما 
تاکید کردیم اگر شرایط مناسب باشد و آپشن قهرمانى براى 
سرمربى گذاشتیم. متاسفم براى این افراد که این حرف ها را 

مطرح مى کنند و این جــو را راه انداخته اند و در واقع پیرامون 
این باشگاه این صحبت ها مطرح مى شود. اگر سند و مدرکى 
دارند که مى گویند بودجه باشگاه ســپاهان این اعداد و ارقام 
اســت با ما در میان بگذارند، اگر دلیل قانع کننده اى نداشتند 
من حتما شــکایت خواهم کرد چون باعث تشــویش اذهان 
عمومى خواهد  شد، حتى در صدا و سیما علنا اعالم مى کنند 
بودجه ســپاهان 40 میلیارد تومان اســت. مگر مى شــود به 
راحتى راجع به این موضوعات بدون دلیل و مدرکى صحبت 

کرد؟
مدیرعامل باشگاه ســپاهان اصفهان در ادامه تاکید کرد: ما 
ســال گذشــته نزدیک به 17 میلیارد براى فوتبال سپاهان 
بودجــه در نظر گرفتیم که ایــن 17 میلیارد تومــان در واقع 
براى کل باشــگاه است از قبیل پرســنل،کادر فنى و بازیکن 
و حتى هزینه هایى که بابت ســفر و اردوها پرداخت کردیم. 
همه این هزینه ها 17 میلیارد شــد، با توجه بــه اینکه ما در 
کادر فنى تغییراتى داشــتیم و باعث شــد نفرات جدید اضافه 
شوند و باعث شــد هزینه اى به بودجه باشــگاه اضافه شود، 
بى انصاف نباشید و حواشــى براى تیمى درست نکنیم. گفته 
شده اســت ســپاهان با بازیکنان قرارداد میلیاردى مى بندد. 
این صحبت ها مــا را آزار مى دهد ما طبــق برنامه اى هزینه  
مى کنیم. ایــن اتفاقات و صحبت ها مــا را آزار مى دهد. واقعا 
براى من سؤال اســت چرا در یک برنامه تلویزیونى در صدا 
و ســیما در خصوص بودجه 43 میلیاردى ســپاهان صحبت 

مى شود.

نصف جهان ماهى پرنده سپاهانى ها که حسابى در دل هواداران این تیم جا کرده 
بود باید این تیم را ترك کند.

 ابراهیم عالمه سنگربان ملى پوش تیم فوتبال سوریه در پنجره زمستانى و با توجه به ضعف 
مفرط سپاهانى ها در این پست، به تیم اضافه شد تا شرایط طالیى پوشان را در این منطقه بهبود 
بخشد و تاحدودى نیز در انجام ماموریت خود موفق بود، اما حضور قلعه نویى پایانى بر ادامه حضور 
این گلر در اصفهان بود. عالمه طى نیم فصل در 14 بازى براى طالیى پوشان به میدان رفت و   14 
گل هم دریافت کرد؛ عالمه اگرچه تمایل به تمدید قرارداد داشت، اما تفکرات امیرقلعه نویى و مدیران 
سپاهان بر این بود که از یک گلر جوان و آینده دار در ترکیب خود استفاده کنند و در همین راستا پیام 

نیازمند به عنوان اولین خرید سپاهان معرفى شد.
عالمه حاال باید به فکر تیم دیگرى باشد و البته امیدوار باشد که نیم فصل حضور او در فوتبال ایران 

موجب ادامه حضورش شود.
او در فوتبال سوریه با توجه به پرش هاى و انعطاف بدنى اش مدتى از سوى کاربران فضاى مجازى 

آن کشور با لقب ماهى پرنده مورد تشویق قرار مى گرفت.

نصف جهــان آنطور که از گمانه زنى رسانه ها پیداست، 
محسن مسلمان به احتمال زیاد در یکى از دو تیم اصفهانى 

در فصل هجدهم توپ خواهد زد.
 همانطور که شنیدید امیدها براى پرسپولیسى ها به یأس 
تبدیل شد و محسن مسلمان با اعالم حمیدرضا گرشاسبى 
راهى جز جدایى از پرسپولیس پیش رو ندارد. هافبکى که 
ابتداى حضور در پرســپولیس روى نیمکت نشست اما 
آنقدر تالش کرد که نظر برانکو را تغییر داد و به ترکیب 
ثابت رسید. کســب دو عنوان قهرمانى با پرسپولیس و 
پاس گل هاى فراوانى که براى مهاجمان ارســال کرد 

باعث شــد تا هواداران روى سکوها، او را با 
لقب مهندس خطاب کنند. مهندســى 
که حاال دیگر جایى در تفکرات برانکو 
ایوانکوویچ نــدارد. البته نه از نظر فنى، 
چون م شــکالت دیگــرى باعث این 

جدایى شده است.
 ایران آنالین در این باره نوشته:مسلمان با 

خروج از پرسپولیس، چند مسیر پیش 
رو دارد. اگر بخواهــد در تهران 
بماند و در تیمى پرطرفدار بازى 
کند اســتقالل گزینه مناسبى 
براى او اســت. تیمى که فصل 
بعد براى کسب عنوان قهرمانى 
در لیگ برتر تالش مى کند و در 

آســیا هم که به جمع 
8 تیــم راه پیدا کرده 
اســت. گزینه دیگر 
براى مسلمان، انتقال 

به لیگ ستارگان قطر است. یک 
لیگ منظم با ساختار مالى مناسب 
در همین نزدیکى ها که مى تواند 
از لحاظ مالى براى مسلمان به 
صرفه باشد. ذوب آهن و سپاهان 
هم گزینه هاى مسلمان براى 
بــازى در لیگ برتر هســتند. 
دو تیمى که فصــل بعد براى 

قهرمانى در لیگ برتر تالش مى کنند و از لحاظ اعتبار 
نیز در درجه باالیى قرار دارند.

 ظاهرا مسلمان اما از میان تمام این گزینه ها، روى حضور 
در اصفهان تمرکز کــرده و به بقیه اصال فکر هم نکرده 
است. حضور در استقالل – اگر پیشنهاد رسمى ارائه شود  
قطعا با مخالفت مسلمان همراه خواهد شد. این هافبک 
27 ساله نمى خواهد خاطرات خوب خود را با پرسپولیس، 
تنها به دلیل یک فصل بازى براى اســتقالل فراموش 
کند. مســلمان براى بازى در قطر هم برنامه اى ندارد و 
نمى خواهد از ایران خارج شود. مى ماند 2 پیشنهاد جذاب از 
اصفهان. 2 تیمى که براى جذب مسلمان تدارك ویژه اى 

دیده اند و اندازه هم شانس دارند.
  خبرگزارى ایلنا هم در این باره آورده:ســپاهان 
مشغول بستن تیمى قدرتمند است و مسلمان یکى 
از بازیکنانى است که در فهرست امیر قلعه نویى 
قرار دارد. مذاکره با او انجام شده اما نه در حد توافق. 
مسلمان به بازى در ذوب آهن نیز عالقه مند است. 
تیمى که سال 1386 او را به فوتبال ایران 
معرفى کرد. رابطه نزدیک مسلمان با 
ســعید آذرى هم باعث شده تا 
هافبک سابق پرسپولیس 
فعال پاســخ قطعى به 
ســپاهان ندهد و 
روى پیشنهاد این 
تیم نیز تمرکز کند. 
اصفهــان مقصد 
مســلمان اســت 
و شــاید او بــه زودى 
تصمیم خود را بگیــرد و یک تیم را 
از بین ذوب آهن و سپاهان انتخاب 
کند. همچنین روزنامه گل هم در 
شماره اخیر خود خبر داده که امیر 
قلعه نویى به محســن مسلمان 
گفته که با 1/5 میلیارد به سپاهان 
بیاید و اگر مبلغ بیشترى را مطالبه 
مى کند به سایر تیم ها فکر کند.

نصــف جهــان   امیر قلعــه نویى 
مهاجم مــورد عالقــه اش را به 
ســپاهان مى برد. مهاجمى که 
شاید اســتنلى کى روش نباشد و 
شــاید هم در کنار کى روش قرار 
بگیرد!در شــرایطى کــه هنوز 
تکلیف کــى روش و ذوب آهن 
مشخص نشده سایت هوادار خبر 
داده که ســرمربى جدید سپاهان به دنبال جذب ســجاد شهباززاده است. 
مهاجمى که فصل کابوس وارى را پشت سر گذاشت و نه در استقالل موفق 
بود نه در القطر اما امیر که سال قبل تالش کرد این بازیکن را به ذوب آهن 
ببرد به خاطر اعتقاد ویژه اى که به او دارد مى خواهد از ســجاد در سپاهان 
استفاده کند و به همین دلیل شهباززاده یکى از بازیکنانى خواهد بود که به 

احتمال زیاد فصل آینده در سپاهان توپ خواهد زد.

نصف جهان  در یک اقدام جالب توجه نخســتین ویژه 
برنامه ” فوتبال به وقت اصفهــان“ به همت معاونت 

فرهنگى شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار شد.
مرتضى رمضانى راد مجرى این ویژه برنامه ها در مراسم 
افتتاحیه که در فرهنگســراى اسوه برگزار شد گفت: ” 
فوتبال به وقت اصفهان“ نام سلسله ویژه برنامه هایى 
است که براى ایجاد فصلى نو  در عرصه فعالیت هاى 

ورزشى شهر برپا مى شود و باید از فرهنگى 
شــهردارى منطقه دو اصفهان و 
همه نهادهایى که براى برپایى این 
حرکت نو یارى مان کردند قدردانى 

کرد.

وى ادامــه داد:این ویژه برنامه هــا با محوریت پخش 
دیدارهاى مهم و جذاب فوتبــال داخلى و بین المللى 
همچون رقابــت هاى جام جهانى، لیــگ برتر ایران، 
جام ملت هاى اروپا و آسیا، لیگ قهرمانان اروپا و آسیا، 
دیدارهاى مهم و حساس لیگ هاى معتبر اروپا به همراه 
آیتم هاى جذاب دیگر، میزگردهاى ورزشى و تحلیل و 
بررسى بازى ها با حضور ستارگان و بزرگان فوتبال برپا 
میگردد. رسول کربکندى و ناصر نویدنیا دروازه بان هاى 
پیشکسوت ذوب آهن و سپاهان، سپهر محمدى( گلر تیم 
ملى فوتسال)، محمد باقر صادقى( گلر تیم فوتبال ذوب 
آهن)، فرهاد بهادرانى( بازیکن سابق سپاهان و از مربیان 
آکادمى این باشگاه) و هادى ریش اصفهانى( گلر جوان 

اصفهانى) از مهمانان 
افتتاحیــه  برنامــه 
بودند که در ســخنانى 

دیدگاه هایشان را در مورد 
دیدار فینال لیگ قهرمانان 

اروپا ابراز داشتند.
در ادامه حاضرین در سالن فرهنگسراى اسوه 

به تماشاى دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا بین تیم 
هاى رئال مادرید و لیورپول نشستند.

محمد کیهانى شــهردار منطقه 2 اصفهان نیز در این 
ویژه برنامه حضور داشــت و از حاضرین و مدعوین به 

جهت حضورقدردانى کرد.

پاهان در یکى از 
ش امیر قلعه نویى پس از توافق با ســ

چند روز پی

مصاحبه هایش بــه نکته اى از دوران حضور بهرام افشــارزاده در 

با تیم استقالل، نفت مسجد 
شــاره کرد. او گفت: «یکبار 

استقالل ا

زاده (مدیرعامل 
. همان موقع به افشار

سلیمان را شکســت دادیم

ومان بدهید تا به 
ت اســتقالل) زنگ زدم و گفتم 100 میلیون ت

وق

یلیون تومان پاداش بدهیم چون سه بازى 
بازیکنان نفرى ســه م

مهم در پیش داشتیم. افشارزاده دو شب قبل از بازى با نفت با بنده 

لى که بازیکنانى 
لى نداریــم. در حا

تماس گرفت و گفت پو

وریان را اواسط فصل 
مد قاضى و آندرانیک تیم

مثل مح

کنانى که بایــد جذب مى کردند،
مى دادند و بازی

 نکردند.»

این صحبت ها با واکنش افشارزاده روبرو 

ســخى به ادعاهاى 
ـد. او تا امروز پا

شـ

ى نداده بود اما این بار حســابى 
قلعه نوی

عصبانى شده اســت. افشارزاده در این 

 بخواهم مدام به 
نویى خیلى حــرف مى زند و اگر

اره مى گوید: قلعه 
ب

شــود. در دوره اى که مدیریت 
سخ بدهم که نمى 

صحبت هاى او پا

ود را به نحو مطلوب 
دار بودم، وظیفه خ

ــتقالل را عهده 
باشگاه اس

ى توانایى نداشــت و 
مال انجام دادم. حاال اگر قلعه نوی

و تمام و ک

ى بگیرد، به مدیریت من مربوط 
ور که باید نتیجه ا

نتوانســت آن ط

ر امیر قلعه نویى یک بار دیگر در صحبت هایش نامى 
نمى شــود. اگ

گویم. تا االن هم 
ى کنم که نبایــد ب

مطالبى را عنوان م
از من ببــرد، 

ى  اختیار کردم و حرفى نمى زنم صرفاً براى این است که 
اگر سکوت

نمى  خواهم بیش از این حاشیه درست شود.»

 

ر نظر قلعه نویى؛
به  دنبال اظها

 گذشــته
گ ه در نظر

حبت
م. ای

 افشارزاده تهدید 
کرد 

بازگشت مهندس به سوى اصفهان است!
یک کار جالب براى اولین بار در شهر

فوتبال به وقت اصفهان افتتاح شد!

یک خرید 
عجیب در راه سپاهان

ماهى پرنده از 
سپاهان مى رود

زشزش

ه آپشن
و را راه انداخته اند و در واقع پیرامون 
ها مطرح مى شود. اگر سند و مدرکى

ه باشگاه ســپاهان این اعداد و ارقام 
ذارند، اگر دلیل قانع کننده اى نداشتند 

اهم کرد چون باعث تشــویش
در صدا و سیما علنا اعالم مى کنند  حتى

 میلیارد تومان اســت. مگر مى شـ
موضوعات بدون دلیل و مدرکى صحبت

 ســپاهان اصفهان در ادامه تاکید کرد:
7زدیک به 17 میلیارد براى فوتبال سپاهان 

7گرفتیم که ایــن 17 میلیارد تومــان د
گاه است از قبیل پرســنل،کادر فنى و بازیکن

یى که بابت ســفر و اردوها پرداخت ک
17 میلیارد شــد، با توجه بــه اینکه ما در  7ه ها
راتى داشــتیم و باعث شــد نفرات جدید اضافه

 شــد هزینه اى به بودجه باشــگاه اضافه شود، 
اشید و حواشــى براى تیمى درست نکنیم. گفته 
ت ســپاهان با بازیکنان قرارداد میلیاردى مى بندد. 
تها مــا را آزار مى دهد ما طبــق برنامه اى هزینه  
تفاقات و صحبت ها مــا را آزار مى دهد. واقعا 
اســت چرا در یک برنامه تلویزیونى در صدا   سؤال

3ا در خصوص بودجه 43 میلیاردى ســپاهان ص
.

شن
داشتند
 اذهان

ع کننده اى
 تشــویش

ى
ــود به 
ت ح

کرد: ما  دامه تاکید ســپاهان
سپاهان
در واقع
ازیکن

کردیم. 
د ا ه

ل پرســنل
ــفر و ارد
ت ا د ش

داشــتیم
 هزینه اى

نکن رست
 میلیاردى

 حواشــى
هان با بازی

ت ها مـ
یــن ات
رال

صحبت 
چر
ص بودجه

ســب دوعنوان قهرمانى با پرسپولیس و
ى فراوانى که براى مهاجمان ارســال کرد 

ا هوادارانروىسکوها، او را با 
 خطاب کنند. مهندســى
ر جایى در تفکرات برانکو

ـدارد. البته نه از نظر فنى، 
الت دیگــرى باعث این

ست.
در این باره نوشته:مسلمان با 

ولیس، چند مسیرپیش
ننننننران خواهــد در ته
ى پرطرفدار بازى
الل گزینه مناسبى
ت. تیمى که فصل
ب عنوان قهرمانى
تالشمى کند و در

ه به جمع
یدا کرده 
نه دیگر

ن، انتقال 
است. یک قطر گان
 ساختار مالى مناسب
یکى ها که مى تواند
 براى مسلمان به
نننننننهان وب آهن و سپا
ىراىىىى مسلمان ب ى
گ برتر هســتند.
صــل بعد براى

کند. مســلمان براى بازىدر قطر هم برنامه اىنداردو
2نمى خواهد از ایران خارج شود. مى ماند 2 پیشنهادج
2اصفهان.2 تیمى که براى جذب مسلمان تدارك

دیده اند و اندازه هم شانس دارند.
  خبرگزارى ایلنا هم در این باره آورده:سـ
مشغول بستن تیمى قدرتمند است و مسلم
از بازیکنانى است که در فهرست امیر قلع
قرار دارد. مذاکره با او انجام شده اما نه در حد
مسلمان به بازى در ذوب آهن نیز عالقه من
6ییتیمتیمى که سال 1386 او را به فوتبال
مممممممممممممممممعععععععععرعرعرفى کرد. رابطه نزدیک مس
ســعید آذرى هم باعث
هافبک سابق پرس
فعال پاســخقط
ســپاهان ن
روى پیشنه
تیم نیز تمر
اصفهــان
مســلمان

و شــاید او بــه
تصمیم خود را بگیــردو یک
بین ذوب آهن و سپاهان ازازاز
همچنین روزنامه گل ککککککککند.
شششششششششششماره اخیر خود خبر داده
قققققققققلقلعه نویى به محســن م
5گگگگگگگگفگفگفته که با 1/5 میلیارد بهس
بببببیبیبیییاید و اگر مبلغ بیشترى ر
ممممممممى کند به سایر تیم ها فک

نصف جهان ماهى پرنده سپاهانى
بود باید این تیم را ترك کند.

 ابراهیم عالمه سنگربان ملى پوش تیم فوتب
مفرط سپاهانى ها در این پست، به تیم اضافه شد
بخشد و تاحدودى نیز در انجام ماموریت خود موفق
4این گلر در اصفهان بود. عالمه طى نیم فصل در 14
گل هم دریافت کرد؛ عالمه اگرچه تمایل به تمدید قر
سپاهان بر این بود که از یک گلر جوان و آینده دار در

ننیازمند به عنوان اولین خرید سپاهان معرفى شد.
امیدو عالمه حاال باید به فکر تیم دیگرى باشد و البته

موجب ادامه حضورش شود.
او در فوتبال سوریه با توجه به پرش هاى و انعطاف بد
آن کشور با لقب ماهى پرنده مورد تشویق قرار مى گر

تاحیه که در فرهنگســراى اسوه برگزار شد گفت: ” 
بال به وقت اصفهان“ نام سلسله ویژه برنامه هایى 
فصلى نو  در عرصه فعالیتهاى ت که براى ایجاد

ورزشى شهر برپا مى شود و باید از هنگى 
شــهردارى منطقه دو اصفهان و

همه نهادهایى که براى برپایى این 
حرکت نو یارى مان کردند قدردانى

کرد.

دیدارهاى مهمو حساس لیگ هاى
آیتم هاى جذاب دیگر، میزگردهاى
بررسى بازىها با حضور ستارگان
میگردد. رسول کربکندى و ناصر نو
پیشکسوت ذوب آهن وسپاهان،سپ
ملى فوتسال)، محمد باقر صادقى(
آهن)، فرهاد بهادرانى( بازیکن سابق
آکادمى این باشگاه) و هادى ریش

ماهىپ
سپاهان

ىندارد و
 جذاب از 
 ویژه اى 

ــپاهان 
مانیکى

عه نویى 
د توافق.

ند است. 
ل ایران 
سلمان با 
ث شده تا 
سپولیسس
طعى بهه

ندهد و 
این هاد

رکز کند. 
ن مقصد 
 اســت 
ه زودى 
ک تیم را 
 انتخاب 
ل هم در 
 که امیر

مسلمان 
 سپاهان
را مطالبه
کر کند.

افتتا
فوتب
است
فره
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نصف جهان ادعاى روزنامه پیروزى در مورد اینکه على دایى 
پس از رقابت هاى جام جهانى جانشین کارلوس کى روش 
مى شود حتى با وجود تکذیب على دایى  یک هشدار براى 
فدراسیون است که حتى در صورت خداحافظى با کارلوس 

کى روش به سراغ مربیان وطنى نرود.
در حالى که سرنوشت آینده نیمکت تیم ملى با مصاحبه اخیر 
کارلوس کى روش وارد فاز تازه اى شد و به نظر مى رسد او 
پس از جام جهانى ایــران را ترك خواهد کرد، گمانه زنى ها 
درباره جانشینش آغاز شده. روزنامه پیروزى در شماره چند 
روز پیش خود، تیتر یک خود را با این ادعا بسته که فدراسیون 
فوتبال با على دایى مذاکره کرده است و او سرمربى آینده تیم 
ملى خواهد بود. رابطه کارلوس کى روش و على دایى مساعد 
است و این دو نفر بارها به تمجید از هم پرداختند و احتماال 

این صحبت ها ناشى از همین رابطه صمیمى هم هست. 
اما آغاز این گمانه زنى ها از کجا بود؟

   کارلوس کى روش بعد از جــام جهانى به همکارى اش با 
تیم ملى خاتمه مى دهد. این مهم ترین نکته مصاحبه جدید 
مرد پرتغالى با خبرگزارى رویترز است. کى روش بدش نمى 
آمد که بعد از جام جهانى هم در تیم ملى بماند اما پیشنهادى 
که فدراسیون به او داده، به جاى آنکه تا جام جهانى بعدى 
اعتبار داشته باشــد، اعتبارى کمتر از یکسال و تا پایان جام 
ملتها داشته و این پیشنهاد باعث ناراحتى کى روش شده. او 
گفته:“  تقریبا یک سال از صعود ما به جام جهانى گذشته و 
این حقیقت دارد که آنها به من قراردادى شش ماهه براى 
هدایت ایران در جام ملت هاى آسیا پیشنهاد داده اند. اما این 
پیشنهاد در حد انتظارات من نبود. مذاکرات ما به پایان رسیده 
و من آن را پشت سر گذاشتم. پیش از اینکه ما به استانبول 
بیاییم قرار بود فدراســیون در اینباره تصمیم بگیرد گه این 
اتفاق رخ نداد و از جاال به جلو نگاه خواهم کرد.» کى روش 
در بخش دیگرى از مصاحبه به هدفش که صعود با پنج تیم 
به جام جهانى اســت و همچنین پیشنهادات جدیدش هم 
اشاره کرده:“ براى این که تبدیل به تنها مربى تاریخ شوم 
که با 5 کشور به جام جهانى صعود کرده است. حاال عالقه و 
انگیزه من افزایش بیشترى پیدا کرده و این مهم ترین هدف 

و انتظار من از خودم خواهد بود. من دو پیشــنهاد دارم، یکى از 
آفریقا و دیگرى از آسیا. با شانســى که این دو تیم براى صعود 
به جام جهانى 2022 خواهند داشــت. و اگر ایــن اتفاق نیفتد 
ســپس  بعد از جام جهانى به دو پیشنهادى که از انگلیس دارم 

فکر خواهم کرد. 
گفته مى شود درباره بسته پیشنهادى فدراسیون به کى روش 
دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول حاکى از نقش دالر در تصمیم 
تاج و همکارانش است و اینکه آنها به خاطر افزایش قیمت دالر 
باید چند میلیارد بیشــتر به کــى روش و کادرش بدهند و این 
موضوع براى فدراسیونى که در داشتن مشکالت مالى شهره 
عام و خاص است، اصال اتفاق خوبى نیست. به همین دلیل آنها 
تصمیم گرفته اند قید کى روش گرانقیمت را بزنند و به گزینه 

هاى ارزانتر فکر کنند
 اما فرضیه دوم. گفته مى شود تاج و فدراسیون فوتبال منتظر 
مشخص شدن نتایج تیم ملى در جام جهانى هستند تا بعد از آن 
درباره ادامه همکارى با سرمربى تیم ملى تصمیم گیرى کنند. 
اگر تیم ملى در روسیه نتایج خوبى نگیرد، کسى از فدراسیون 
به خاطر از دست دادن کى روش گالیه نخواهد کرد اما اگر تیم 
ملى نتایــج آبرومندانه اى بگیرد آن وقت فدراســیون فوتبال 
مرتکب ریسک بزرگى شــده چون آن موقع بعید نیست کى 
روش – که در صورت موفقیت در جام جهانى دوباره تبدیل به 
چهره اى محبوب خواهد شد – براى تمدید قرارداد با فدراسیون 
شرطهایى بگذارد که کار اهالى خیابان سئول را بسیار سخت 

خواهد کرد
  فرض بگیریم که کى روش و فدراســیون فوتبال تحت هیچ 
شرایطى نتوانند با یکدیگر همکارى کنند. آن وقت مهم ترین 
ســئوالى که مطرح مى شــود پیدا کردن یک گزینه مناسب 
براى جانشینى کى روش اســت. از آنجایى که فاصله زیادى 
بین جام جهانى و جام ملتها وجود ندارد،  آن وقت فدراســیون 
مجبور است سراغ مربى اى برود که شناخت خوبى از فوتبال 
کشورمان داشته باشد و به عقیده یکى از سایت هایى که پیگیر 
اخبار محرمانه فدراسیون فوتبال اســت، به نظر مى رسد اگر 

جدایى کارلوس کــى روش قطعى شــود، بهترین گزینه 
براى جانشینى او – حداقل تا جام ملتها – على دایى باشد. 
مردى که نه تنها کى روش بسیار او را قبول دارد( خیلى ها 
مى گویند برخورد گرم کى روش با دایى در مراســم بدرقه 
تیم ملى و ، مى تواند به معناى پیغام کى روش به فدراسیون 

درباره جانشین اصلح او باشد)
به گزارش نصف جهان، حمایــت مجدد و قاطع على دایى 
از کارلوس کى روش و اینکه در ایــران هیچ مربى بهتر از 
کى روش نیست و بهترین گزینه اینست که با این سرمربى 
تمدید قرارداد شود تا حدودى نشان داد که  على دایى هم 
مى داند که تیمى که سالها با کى روش کار کرده بدترین سم 
و خطر برایش اینست که بازگشت به عقب داشته باشد و به 
یک مربى ایرانى سپرده شود.  امیدواریم فدراسیون فوتبال 
حتى در صورت خداحافظى  با کى روش بازگشت به عقب 

نداشته باشد و بى خیال مربیان ایرانى براى تیم ملى شود.

یى هم 
 با کى روش کار کرده بدترین سم ى سالها
بازگشت به عقب داشته باشد و به و خطر برایش اینست که ب
شود.  امیدواریم فدراسیون فوتبال یک مربى ایرانى سپرده ش
با کى روش بازگشت به عقب حتى در صورت خداحافظى ى
ربیان ایرانى براى تیم ملى شود.نداشته باشد و بى خیال مر

صف جهان  سرمربى جدید تیم ذوب آهن روز پنجشنبه 
 ن

به ایران مى آید و رسما کارش را شروع مى کند.  امید 

ش به عنوان سرمربى جدید تیم 
نمازى که چند روز پی

رفى شد،روز پنجشنبه به ایران 
ذوب آهن انتخاب و مع

سفر مى کند.نمازى که هدایت تیم زیر 18 ساله هاى 

آمریکا را برعهده داشت، در این کشور اقامت دارد و به 

جشنبه با سفر به ایران رسما کارش 
همین خاطر پن

از مى کند.او بعد از سفر به ایران 
را در ذوب آهن آغ

جلساتى را با مدیران ذوب آهن برگزار مى کند و 

وط به کادرفنى و بازیکنان مورد 
درباره مسائل مرب

نظرش تصمیم گیرى خواهد کرد.گفتنى است؛ 

ســتیل آذین و تیم ملى فوتبال 
ذوب آهن بعد از ا

ســومین تجربه مربیگرى نمازى در ایران محسوب 
مى شود.

نصف جهان طبق اعالم رسانه ها و سایت پیروزى دیلى، 
باشگاه پرسپولیس قرار است تا دو سه روز آینده مبلغ 250 
هزار دالر را به آنتونى گولچ پرداخت کند اما هنوز این پول 
تهیه نشده و در صورتى که پرسپولیسى ها پول این بازیکن را 
نپردازند خطر محرومیت جدى گریبان این باشگاه را خواهد 
گرفت. موعد سررسید پرداخت این پول فرا رسیده اما پول 
این بازیکن هنوز تهیه نشده است. گرشاسبى در تکاپوست 
تا بتواند این پول را تهیه کند و در صورتى که 250 هزار یورو 

تهیه نشود قهرمان 2 فصل اخیر فوتبال 
کشورمان با خطر محرومیت و حتى کسر 

امتیاز روبرو خواهد شد.
این خطر در حالى پرسپولیسى ها را تهدید 
مى کند که این روزها فکر و ذکر مدیران 
و هواداران این باشــگاه، لغو محرومیت 
این تیم از نقل و انتقاالت توسط فیفاست 
و البته هنوز هیچ چیز مشــخص نیست 
و ممکن اســت لغو محرومیتى در کار 
نباشد. حتى باید بدانیم که فیفا در جریان 
پرونده گولچ هم هســت و از تاخیر در 
پرداخت مطالبات او باخبر است. در این 
صورت شاید نه تنها امیدى به بخشش 
محرومیت این باشگاه نیست بلکه ممکن 
است خطرات بیشــترى این باشگاه را 

تهدید کند.از سوى دیگر طبق اعالم کانال تلگرامى روزنامه 
استقالل جوان، این روزها مدیران استقالل همه تمرکز خود 
را روى تمدید قرارداد مامه تیام گذاشته اند و پیشنهادى – به 
قول پندار توفیقى – تاریخى هم به ایــن بازیکن داده اند. 
آنها در حالى همه فکر و ذکرشان بازگرداندن تیام است که 
بازیکن خارجى سابق استقالل یعنى هرایر مکویان هم از 

این باشگاه به فیفا شکایت کرده و همین امروز و فرداست که 
حکم فیفا درباره او هم صادر شود و پرونده اى به پرونده هاى 
باشگاه هاى ایرانى در فیفا اضافه شــود. یادمان نرود که 
اســتقالل هنوز مطالبات پرو پئیچ را هم کامل پرداخت 
نکرده است. البته پرونده شــکایت بازیکنانى مثل عباس 
محمدرضایى و مسعود همامى و چند بازیکن ایرانى دیگر 
هم همچنان مفتوح است.این پرونده ها هر کدام به تنهایى 
مى توانند باعث کســر امتیاز، محرومیت از پنجره نقل و 

انتقاالت و حتى سقوط به دسته هاى پایین تر شوند، اما انگار 
هیچکس حواسش به این خطرات نیست. مدیران استقالل 
بدون در نظر گرفتن شان خود و نام باشگاه استقالل، براى 
مذاکره با تیام در ترکیه رفته اند و البته دســت از پا درازتر 
برگشته اند! تاکتیک مدیران پرسپولیس هم همچنان امید 
دادن به هواداران براى بخشش محرومیت از نقل و انتقاالت 

است. آنها هم همچنان دربدر به دنبال تهیه 250 هزار دالر 
براى پرداخت مطالبات گولچ هستند و البته در بازار نقل و 
انتقاالت فعالیت خوبى هــم دارند. در این میان هیچکس 
حواسش نیست که زمان دارد مى گذرد و این دو باشگاه هر 
روز به یک دردسر جدید نزدیک مى شوند. فعال تنها چیزى 
که مهم است، جلب رضایت هواداران هیجان زده و احساسى 
است. آن هم با کارهایى مثل عملیات ناممکن تمدید قرارداد 
با تیام و خرید بازیکن جدید در دوران محرومیت از نقل و 
انتقاالت! یکى از همکاران مان 
در اینستاگرام خود به اشاره کوتاه 
به این اتفاقــات دو تیم تهرانى 
نوشته:راحت باشید آقایان. اصال 
هم نگران عواقب این تهدیدها 
و خطرات نباشــید. خانه ُپرش، 
استقالل و پرسپولیس محروم 
مى شــوند، از آنها امتیاز کسر 
مى شود و شاید به دسته پایین تر 
سقوط  کنند. اما قرار نیست بابت 
این اتفاقات شما پاسخگو باشید. 
مگر براى قبلى هــا که آمدند و 
بدهى باال آوردند و رفتند، اتفاقى 
افتاد؟ همه شان سر و مر و گنده 
در جاهاى دیگر مشغول هستند. 
شما هم یک روز مى روید و البته این دور باطل تا ابد ادامه 

خواهد داشت.
به گزارش نصف جهان، اگر در آینده اى نزدیک خبر این 
را خواندید که اتفاقات و مجازات هاى بدترى نســبت به 
قبل از سوى فیفا و به طور همزمان براى دو تیم استقالل و 

پرسپولیس اتفاق افتاده، خیلى متعجب نشوید.

ادعایى که مى تواند براى فوتبال ایران خطرناك باشد 

به عقب باز مى گردیم؟

خرید خود قرار نداده است.نصــف جهــان سرمربى تیم سپاهان هیچ بازیکنى از استقالل را در فهرست 

 آن طور که برخى از ســایت ها خبر داده اند،طى یکى دو روز گذشــته 

شایعاتى درباره احتمال پیوستن چند بازیکن استقالل مانند وریا غفورى 

به سپاهان مطرح شده اما این در حالى است که امیر قلعه نویى نام هیچ 

بازیکنى از تیم آبى پوش پایتخت را در لیست خرید خود قرار نداده است.

قلعه نویى عالوه بر اینکه در فهرســت بازیکنان مــورد نظرش نامى از 

خرید بازیکن از استقالل ندارد.استقاللى ها دیده نمى شود، به اطرافیان خود اعالم کرده برنامه اى براى 

است و قطعیت ندارد.بر این اساس مسائلى که در این خصوص پیش آمده گمانه زنى رسانه ها 

که اشــنایدر فصل بعد در الغرافه باقى مصاحبه اى انجــام داد و اعــالم کرد در شــماره امــروز روزنامــه الوطــن حمود غزال مدیرعامل باشــگاه الغرافه بعد خبر داد.قرارداد اشــنایدر با این تیم براى فصل مدیرعامل باشــگاه الغرافــه از تمدید 
صورت قرضى راهى الغرافه کرده اند نیز عاصم مادبو هافبک جوانى که از الدحیل به  او همچنین درباره تمدید قراردادشان با مى ماند.

براى این مهاجم ایرانى آرزوى موفقیت جهانى را باعث افتخار الغرافه دانست و طارمى مهاجــم تیم ملى ایــران و جام  وى در بخشــى از صحبت هایش حضور مادبو استفاده کند.و در مسابقات آســیایى مهم پیش رو از الدحیل این اختیار را دارد که او را بازگرداند هستیم که قراردادش را تمدید کنیم، البته قراردادش با ما به پایان رسیده اما ما مایل گفت: مادبو هافبک بسیار خوبى است و 
کرد.

ندارد!لیست زردها، آبى 

 براى طارمىآرزوى موفقیت 

براى 2 تیمى که قرار نیست هیچ وقت درس بگیرند

 قلع و قمع جدید در انتظار تهرانى ها!

نصــف جهــان حســن زمانــى بــا 
زهم در یــک اتفــاق دیگــر  30 
ســاز خبــر  مجلــس  نماینــده 

 شد.
 انتشــار لیســت نهایى تیــم ملى 
فوتبــال ایران پیــش از ســفر به 
ترکیه و حضــور در جــام جهانى، 
واکنش هاى زیادى در پى داشــت. 
حتى بعضى از نماینــدگان مجلس 
هم روز بعد از اعالم لیســت، نسبت 
به خــط خــوردن وریا غفــورى و 
سیدجالل حســینى معترض شدند. 
حاال تعــدادى از ایــن نمایندگان 

در نامــه اى بــه وزیــر ورزش 
تغییــر  خواهــان  نــان  جوا و 
یــران  در لیســت تیــم ملــى ا

شده اند!
حســن زمانى عضو هیــات مدیره 
باشــگاه استقالل و مشــاور رئیس 
مجلس در این باره گفت: «حدود 30 
نماینده مجلس به آقاى سلطانى فر 
نامه زده اند و خواهان تغییر در لیست 
تیم ملى هستند! کى روش باید بپذیرد 
که اشتباه کرده است. او عالمه دهر 
نیســت. چهــار بازیکنــى که خط 
خورده اند مى توانســتند در تیم ملى 

تاثیرگذار باشند. اگر تیم ملى نتیجه 
نگیرد کى روش باید پاسخگو باشد!»

مشاور رئیس مجلس در پایان حتى 
آینده کارى کارلــوس کى روش را 
هم اعالم کرد و گفت:  دیگر بعد از 
جام جهانى شاهد حضور کى روش 
نخواهیــم بــود. فکــر نمى کنــم 
فدراســیون فوتبال دیگر زمینه کار 
با این مربى را داشــته باشد!  گفته 
مى شــود زمانى یکــى از عوامل 
تحریــک و جمع کــردن امضاى 
نمایندگان بــراى این نامــه بوده

 است.

باز هم تو « زمانى»؟!باز هم تو « زمانى»؟!

نصف جهان فقط دو هفته تا  جام جهانى مانده 
اما تعصب رنگى و ســهم خواهى باشگاهى 
خیلى ها را کور کرده و مجادالت هوادارانه َجو 
اسفناك بى رغبتى به مهمترین رویداد فوتبال 
ملى را ایجاد کرده. البته چند سال بعد همین 
آتش بیاران معرکه در ستایش تیم  کى روش 
قلمفرسایى کرده و تندیس خواهند ساخت. 
مثل وقتى که ایویچ اَخ بود و بالیى ســرش 
آوردند که از تونل اســتادیوم المپیک رم یه 
راســت رفت خانه اش تا چند سال بعد به به 
چه چه هوچى گران فوتبال را نظاره کند. لطفا 
منازعات رنگى تان در قلمرو منافع ملى وارد 
نکنید که این بن بستى است که براى هیچ کس سودى ندارد. حتى وقتى مایلى کهن با 
یازده بازیکن از  پرسپولیس و فقط یک بازیکن از استقالل تیم ملى را به مسابقات برد 

شاهد این حجم موضع گیرى علیه تیم ملى فوتبال نبودیم.

به مایلى کهن هم 
اینچنین نتاختید

  امید جدید   امید جدید 

 ذوب آهن پنج شنبه مى آید!  

هان  سرمربى جدید تیم ذوب آهن روز پنجشنبه 

مى آید و رسما کارش را شروع مى کند.  امید 

ش به عنوان سرمربى جدید تیم 
ه چند روز پی

رفى شد،روز پنجشنبه به ایران 
 انتخاب و مع

8ند.نمازى که هدایت تیم زیر 18 ساله هاى 
عهده داشت، در این کشور اقامت دارد و به 

جشنبه با سفر به ایران رسما کارش
 پن

از مى کند.او بعد از سفر به ایران 
ن آغ

مدیران ذوب آهن برگزار مى کند و 

وط به کادرفنى و بازیکنان مورد 
مرب

م گیرى خواهد کرد.گفتنى است؛ 

ســتیل آذین و تیم ملى فوتبال 
ز ا

ه مربیگرى نمازى در ایران محسوب 

د. اگر تیم ملى نتیجه 
ش باید پاسخگو باشد!»
مجلس در پایان حتى 
رلــوس کى روش را 
و گفت:  دیگر بعد از 
هد حضور کى روش

ود. فکــر نمى کنــم 
وتبال دیگر زمینه کار 
داشــته باشد!  گفته 
نى یکــى از عوامل 
مع کــردن امضاى 
راى این نامــه بوده

به مى آید!   به مى آید!ج ج
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نتایج مطالعات نشان مى دهد سالمت خوب قلب در بین 
افراد مسن، به آنها در پیشگیرى از ضعف و سستى کمک 

مى کند.
ضعــف و سســتى، شــرایطى مرتبــط با کاهــش بنیه 
فیزیولوژیکى و افزایش آسیب پذیرى در مقابل مشکالت 
ســالمت نظیر زمین خوردن، ناتوانى و بسترى شدن در 

بیمارستان  است.
یافته ها نشان مى دهد ضعف و سستى شدید در افرادى که 

داراى سالمت قلبى و عروقى نســبتًا ایده آلى هستند، 85 
درصد کمتر است.

نتایج مطالعات نشــان مى دهد حتى کاهــش اندك در 
فاکتورهاى پرخطر، به کاهش ضعف و سستى و همچنین 
ابتال به زوال عقل، دردهاى مزمن و سایر مشکالت ناتوان 

کننده سنین پیرى کمک مى کند.
محققــان مــى گوینــد: ضعــف و سســتى و ســایر 
بیمارى هاى مرتبط با افزایش سن، قابل پیشگیرى بوده 

و مى تواند به شــکل قابل توجهى در سنین باالتر کاهش 
یابد. همچنین تحت کنترل قراردادن فاکتورهاى پرخطر 
قلبى مى تواند منجر به ســالمت بهتر در ســنین پیرى

 شود.
به گفته محققــان، افراد مبتــال به بیمــارى هاى قلبى 
درمان نشــده یا ســایر مشــکالت مزمن رایــج، روند 
پیرى شان سریع تر بوده و با ضعف و سستى بیشترى مواجه

 هستند.

اهمیت 
سالمت 
قلب در 
دوره 
سالمندى

توجه داشته باشید نجویدن غذا به اندازه 
کافى، باعث هضم ناقص آن در دستگاه 
گوارش، تنبلى روده و در نتیجه تخمیر 
غذا در دســتگاه گوارش مى شود. همه 
اینها با ایجاد گاز هاى بدبو در دســتگاه 
گوارش، هم موجب تــورم معده و هم 

بدبویى دهان شما مى شوند.
1. معموًال افراد به دلیل گرســنگى و 
تشنگى چند ســاعته که در طول روز 
با آن مواجه بوده اند، در ســاعت افطار 
اقدام به خوردن مــواد غذایى مختلف 
با همدیگر مى کنند که همین مســئله 
مى تواند، هم باعث ایجــاد نفخ و هم 

پرخورى شود. 
از این رو، اولین توصیه بــه افراد روزه 
دار براى پیشــگیرى از نفخ کردن، این 
است که تعداد مواد غذایى سفره افطار را 
محدود کنند و خوردن انواع مواد غذایى 
را در ساعات بین افطار تا سحر تقسیم

 کنند.
2. تند تند خوردن غذا و نجویدن کامل 
لقمه هاى غذایــى، دلیل دیگرى براى 
ابتال به نفخ پس از صرف افطار است. از 
این رو، توصیه مى شود ترکیبات غذایى 
موجود در ســفره افطار را به خوبى و به 
آرامــى بجوید تا کامًال بــا بزاق دهان 
آغشته شوند و مشــکل گوارشى براى 
شــما ایجاد نکنند. هر چــه غذا قبل از 
رســیدن به معده بیشــتر جویده شود، 
هضم آن ســاده تر خواهد شد و فشار 
کمترى هم به دستگاه گوارش خواهد

 آمد.
3. توجه داشته باشــید نجویدن غذا به 
انــدازه کافى، باعث هضــم ناقص آن 
در دســتگاه گوارش، تنبلى روده و در 
نتیجه تخمیر غذا در دســتگاه گوارش

مى شود.
 همه این مــوارد کنار هم مــى توانند 
با ایجــاد گازهــاى بدبو در دســتگاه 
گــوارش، هــم باعــث تــورم معده 
مى شوند و هم دهان شما را بسیار بدبو 

کنند.
4. غــذا خــوردن بیش از حــد، یکى 
دیگر از عواملى اســت که باعث ایجاد 
اختالل در عملکــرد معده براى هضم 
مواد غذایى مى شــود و نتیجه اى جز 
ناراحتــى هاى گوارشــى و نفخ ندارد. 
به همین دلیل هم بهتر اســت غذا را با 
آرامش بخورید تا پیام سیرى به موقع 
به مغزتــان مخابره شــود و پرخورى 

نکنید.
5. افرادى که بعــد از خوردن افطارى، 
بیش از اندازه نفخ مى کنند، بهتر است 
هنگام غذا خوردن صحبــت نکنند تا 
هوا وارد دســتگاه گوارش شان نشود. 
بــه عــالوه، نوشــیدن بیــش از حد 
نوشیدنى هاى گازدار و حاوى کافئین 
مانند نوشــابه، چاى پررنگ و قهوه نیز 
در وعده افطــار به این افــراد توصیه 

نمى شود. 

پیشگیرى 
از نفخ بعد از افطار

یک متخصص داخلى با اشــاره به اینکه مناسب ترین 
ورزش در ماه رمضان، شنا و پیاده روى در ساعات بعد 
از افطار است، گفت: ورزش در این ماه از تجمع چربى 
در بدن جلوگیرى کرده و عمل سوخت و ساز را تسهیل 

مى کند.
موســوى گیالنى در مــورد نــکات روزه دارى براى 
ورزشکاران اظهار کرد: بهتر است در وعده سحر، غذایى 
معادل شام که شامل کربوهیدرات هاى پیچیده مانند 
غالت، برنج، نان، ماکارونى و سیب زمینى، همچنین 
ماســت و مواد فیبر دار مانند انواع میوه و سبزى است، 
به سبب تأثیر در حفظ کارایى بدن در طول روز  مصرف 

شود.
وى با اشــاره به ضرورت توجه به زمان انجام تمرینات 
ورزشــى در زمان روزه دارى ادامــه داد: فعالیت هاى 
ورزشــى در این ماه باید در زمانى از روز انجام شود که 
عضالت، قلب و سایر بافت هاى بدن دسترسى کافى به 
مواد مغذى مورد نیاز خود را داشته باشند و تمرین کردن 
در شرایط گرســنگى مى تواند منجر به کاهش توان 

ورزشى ورزشکار شود.
وى گفت: انجام حرکات ورزشى سنگین موجب از دست 
دادن نمک، آب زیاد و ضعف شدید ورزشکار مى شود، 
بنابراین انجام تمرینات سبک تر در این ایام به ورزشکار 

توصیه مى شود. موسوى گیالنى گفت: ورزش در این 
ماه، از تجمــع چربى در بدن جلوگیــرى کرده و عمل 
سوخت و ساز را تســهیل مى کند و ورزشکاران با یک 
برنامه غذایى غنى، انرژى مورد نیاز را براى انجام فعالیت 

هاى ورزشى و حفظ ساختار بدنى به دست مى آورند .
وى با تأکید بر اینکه بهترین زمان براى انجام ورزش، 
دو ساعت پس از افطار است به ورزشکاران توصیه کرد: 
مصرف آب قبل و در حین انجام تمرینات ورزشــى و 
کاهش انجام فعالیت هاى ورزشــى شــدید به 30 تا 
45 دقیقه به صورت یــک روز در میــان  را فراموش

 نکنند.

وعده سحرى را حذف نکنید

اگرچه سیب و میوه هاى دیگر حاوى قند و کربوهیدارت 
هستند، مصرف آنها براى مبتالیان به دیابت نوع یک 

یا 2 مشکل ساز نیست.
سیب حاوى انواع مختلف قند است و فیبر خوراکى و 
مواد معدنى دیگر در آن وجود دارد. البته الزم است فرد 
مبتال به دیابت از چگونگى تأثیر این میوه بر وضعیت 
سالمتى اش آگاه باشد. عالوه بر این، فرد مبتال به دیابت 
باید نسبت به کربوهیدارت مصرفى خود آگاه باشد تا 
مطمئن شود سطح قند خون بدنش در تمام طول روز 

ثابت باقى مى ماند. 
بیشــتر مواد معدنى موجود در سیب، به شکل طبیعى 
فروکتوز است و نســبت به دیگر انواع قندها مى تواند 

تأثیر متفاوتى روى بدن داشته باشد. ضمن آنکه 
فروکتوز با قند فراورى شــده موجود در 

خوراکى هاى بسته بندى شده از قبیل 

شکالت و بیسکوئیت متفاوت است.
اخیراً مطالعه اى انجام شده که نشان مى دهد جایگزین 
کردن گلوکز یا ساکاروز با فروکتوز مى تواند میزان قند 
و انسولین در جریان خون را پس از صرف وعده غذایى 
کاهش دهد.  یک عدد سیب متوسط حاوى چهار گرم 
فیبر خوراکى است که این فیبر، جذب قند در بدن را کند 
و در نتیجه به پیشگیرى از افزایش قند و انسولین کمک 
مى کند. همچنین سیب تأثیر کمى بر سطح قند خون و 
انسولین در بدن دارد و از میوه هاى با شاخص گلیسمى 

پایین و مناسب براى مبتالیان به دیابت است.

دیابتى ها سیب بخورنددیابتى ها سیب بخورند
ممکن اســت شــما به دنبال یک روش طبیعى  براى 
درمان سردرد خود باشید؛ احتماًال براى درمان طبیعى 
سردرد به نقاط فشار و روش هاى مشابه طب سوزنى 

هم فکر کرده اید. 
نقاط فشار، نقاطى از بدن هستند که گفته مى شود بسیار 
حساس هســتند و لمس آنها مى تواند در تسکین درد 
مؤثر باشــد. متخصصان انعکاس درمانى (یک رشته 
پزشــکى طب چینى) معتقدند که لمس و ماساژ نقاط 
فشار مى تواند سالمتى را بهبود ببخشد، درد را تسکین 

دهد و تعادل بدن را تنظیم کند.
علم انعکاس درمانــى ارتباط نقاط 

مختلف بدن با یکدیگر را بررسى 
مى کند؛ به این معنا که شما 
مى توانید براى درمان درد، 
یک نقطــه از بــدن مانند 
دستانتان را ماســاژ دهید؛ 
شما باید براى کاهش سردرد 

خود، نقاط فشــار بدن خود را 
بشناسید و با نحوه صحیح ماساژ 

آنها آشنا شوید.
در ادامه با این نقاط و نحوه ماســاژ آنها آشنا 

خواهید شد:
 گودى

اتصال گودى، اتصال میان انگشت شست و انگشت 
اشاره است. براى درمان سردرد، این نقطه را با انگشت 
شست و اشاره دست مخالف خود به مدت 10 ثانیه فشار 
دهید. دقت کنید که فشار دو انگشت نباید زیاد باشد. 
سپس این نقطه را با انگشت شست به صورت َدَورانى 
به مدت 10 ثانیه ماساژ دهید. این حرکت را به صورت 

برعکس تکرار کنید. همین حــرکات را براى گودى 
اتصال دست مقابل هم انجام دهید.گفته مى شود این 

ماساژ موجب کاهش درد گردن و سردرد مى شود.
 دروازه آگاهى

این نقطه در پایه اسکلت سر، در حفره هاى موازى بین دو 
عضله عمودى گردن ما واقع شده است. براى استفاده از 
این نقطه فشار، انگشت اشاره و انگشت وسط هر کدام 

از دستان خود را بر روى این نقاط قرار دهید.
ســپس انگشــتان خود را به مدت 10 ثانیه محکم در 
حرکت عمودى ماساژ دهید. این کار را 
چندین بار تکرار کنید. ماساژ دروازه 
آگاهى به کاهش سردرد هاى 
عصبى و گرفتگــى گردن 

کمک مى کند.
 چشم سوم

چشم ســوم میان دو ابرو 
و روى پل بینى واقع شــده 
است. با انگشــت اشاره یکى 
از دســتان خود، این نقطه را به 
مدت یک دقیقه ماســاژ دهید. فشار 
این نقطه، به کاهش سردرد هاى سینوسى 

و خستگى چشم کمک مى کند.
 شانه

این نقاط درست در میان فاصله بین دو شانه و دو طرف 
زیر گردن قرار دارند. با انگشت شست خود، این نقاط 
را به صورت دایره اى و به مدت یک دقیقه ماساژ دهید.

این کار را بر روى نقطه فشار شــانه دیگر خود انجام 
دهید.ماساژ این نقاط براى کاهش درد گردن و شانه و 

جلوگیرى از سردرد هاى عصبى موثر است.

ماساژ و رها شدن از شر سردرد  

براى اینکه سالمتى خود را در ماه رمضان به خطر نیندازید بهتر 
است که رژیم غذایى مناسبى در ماه مبارك رمضان براى خود 
در نظر بگیرید. در ادامه مى خواهیــم بگوییم که کدام غذاها 

براى سحرى بهتر هستند.
 

پروتئیــن باید حتماً در وعده ســحرى وجود 
داشته باشد

پروتئین به شما احساس ســیرى مى بخشد و به آرامى هضم 
مى شــود (پس براى مدت زمان بیشــترى احساس سیرى 
مى کنید) و از همه مهمتر، به تثبیــت میزان قند خون کمک 
مى کند. خوردن یک وعده سحرى در ماه رمضان که عمدتًا از 
کربوهیدارت ها (غالت، نان، شــیرینى، آب میوه، مواد قندى 
از جمله چاى شــیرین) تشکیل شده اســت، باعث نوسان در 
قندخون شــده و احتماًال موجب سرگیجه، خستگى، سردرد و 

بدخلقى و گرسنگى زیاد از میانه روز به بعد مى شود.
 

خرما
خرما غذایى متبرك است که بارها در قرآن و سنت از آن سخن 
گفته شده است. خرما یک نیروگاه انرژى کوچک و فوق العاده 
است که گزینه اى عالى براى وعده سحرى ماه رمضان است.

چربى هاى سالم مناسب سحرى
روغن زیتون، روغن نارگیــل،آواکادو، زیتون، نارگیل، بادام، 
گردو و دیگــر مغزها، دانه ها (تخم شــربتى، کتــان، کدو، 
آفتابگــردان و...)، قزل آال و دیگر ماهى هــاى چرب، کره و 
روغن حیوانى از جمله چربى هاى سالم و مناسب براى وعده 

سحرى هستند.

آنتى اکسیدان ها در سحر ماه رمضان فراموش 
نشوند

آنتى اکسیدان ها همواره جزو غذاهایى هستند که باید در وعده 
سحر مصرف شوند. توت ها سرشار از فالونوئیدها هستند. 

سبزیجات آبدار و نوشــیدنى ها مناسب براى 
سحرى ماه رمضان

آب، آبلیمو، نوشیدنى هاى گیاهى یا آب نارگیل که مقدار زیادى 
الکترولیت دارند. ســبزیجاتى با محتواى آب زیاد مانند خیار، 
گوجه فرنگى، کرفس و ... براى اینکه در ماه رمضان در وعده 

سحر مصرف شوند، مناسب هستند.

غذاهایى که بدن شما را قلیایى کرده و باعث 
تقویت ویتامین ها و مواد معدنى مى شود

حفظ بدن در یک شرایط قلیایى سالم مهم است، به خصوص 
اینکه شما نمى توانید در طول روز آب بنوشید و ممکن است در 
افطار غذاهایى بخورید که در طول شب، ایجاد اسید در بدن 
کند. بنابراین در فرصت ســحر بدن خود را با غذاهاى قلیایى 
تقویت کــرده و از ویتامین ها و مواد معدنى اســتفاده کنید.

 سبزى ها مانند اسفناج، کلم، کدوسبز و... براى قلیایى کردن 
بدن عالى هستند.

بهترین غذاها براى روزه داران
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سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان 
از کشف یک محموله قاچاق پرندگان، در گلوگاه ایست و 

بازرسى شهید زارعى همدان خبر داد.
عادل عربى گفت: این محموله قاچاق شامل 300 قطعه 
پرنده موســوم به «طوطى برزیلى» است که از سمت 
ســلیمانیه عراق بدون مجوز وارد کشور شده و در حین 
انتقال به سمت تهران کشف شد. وى افزود: این محموله 
توســط نیروى انتظامى کشــف و پس از تعیین تکلیف 
قضائى و ســازمان متبوع به یک مرکز مجاز نگهدارى 

سپرده مى شود.
طوطى برزیلى طوطى کوچکى با بدنى ســبز و کله اى 
نارنجى، از راسته طوطى سانان است. که خیلى ها آن را به 
عنوان پرنده خانگى نگه مى دارند و رام کردن آن نسبت 

به دیگر مرغ هاى عشق آسان است. 

مرد میانسالى که به عنوان مســافر، خودروهاى مختلف را دربست کرایه 
مى کرد و با تعارف بستنى و آبمیوه مسموم با قرص هاى دیازپام، رانندگان 

آنها را مسموم کرده و از آنها سرقت مى کرد، بازداشت شد.
این مرد میانسال پس از دربست گرفتن خودرو و جلب اعتماد راننده، از وى 
درخواست مى کرد براى صرف یک نوشیدنى یا بستنى کنار یک کیوسک 
توقف کند و زمانى که از خودرو پیاده مى شد، نسکافه یا بستنى را با قرص 
هاى دیازپام مخلوط کرده و پس از بازگشت به خودرو، نوشیدنى یا بستنى 
مسموم را به راننده تعارف مى کرد. مســافرنماى شیاد پس از اینکه طعمه 
هایش از حال مى رفتند، در یک مکان مناسب کارت بانکى، تلفن همراه و 

وسایل رانندگان را به سرقت مى برد و متوارى مى شد.

 به دام افتادن متهم توسط راننده باتجربه
از اواخر سال گذشــته با ارائه چندین مورد شکایت مشــابه رانندگانى که 
همگى از سوى مسافرى میانسال با همین شیوه مورد سرقت قرار گرفته 
بودند، تحقیقات مأموران پلیس آگاهى براى شناسایى و دستگیرى این فرد 
آغاز شد و در بررســى هاى اولیه، تصویر چهره نگارى متهم به دست آمد و 
زمانى که در اختیار مالباختگان قرار داده شد از سوى آنها مورد شناسایى قرار 
گرفت. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه چندى پیش مرد میانسالى به یکى از 
کالنترى هاى شهریار رفت و مدعى شد که مسافرش قصد بیهوش کردن 
او را دارد. او گفت: «چند سال قبل مســافرى سوار کردم که به من آبمیوه 
مسموم تعارف کرد. بعد از خوردن آبمیوه از هوش رفتم و زمانى که به هوش 
آمدم متوجه شدم وسایلم به ســرقت رفته است. از طرفى چند وقتى است 
که از همکارانم شــنیده ام مردى به عنوان مسافر سوار ماشین مى شود و با 
تعارف نسکافه و بستنى مسموم آنها را بیهوش کرده و وسایلشان را سرقت 

مى کند. امروز هم مسافرم به من پیشنهاد نوشیدن نسکافه داد، احتمال دادم 
که او سارق باشد براى همین وى را به کالنترى آوردم.»

درحالى که مسافر میانسال منکر سرقت بود، کارآگاهان تصویر چهره نگارى 
او را تطبیق داده و بدین ترتیب وى به سرقت سریالى از رانندگان خودروهاى 

سوارى با شگرد نسکافه مسموم اعتراف کرد. 
متهم در اعترافاتش به مأموران گفت: «من کارمند شرکتی بودم تا اینکه 
مدتی قبل شرکت ورشکست شــد و ما هم اخراج شدیم. پس از این خیلی 
به دنبال کار گشــتم، اما کاري پیدا نکردم تا اینکه یــک روز براي خرید 
روزنامه اي به دکه روزنامه فروشــی مراجعه کردم و دیدم او نسکافه هم 
می فروشد. همان لحظه نقشه نسکافه مســموم به فکرم رسید و تصمیم 
گرفتم با این شیوه اموال رانندگان را سرقت کنم. من ابتدا داروي بی هوشی 
تهیه می کردم و لباس هاي مرتب و شیک می پوشیدم تا راننده ها به من 
مشکوك نشوند. من خودم را مهندس و پولدار معرفی کرده و اعتماد آنها را 
جلب می کردم و پس از طی مسافتی به بهانه خستگی براي آنها نسکافه 
می خریدم و در فرصت مناسب مواد بی هوشی را داخل آن می ریختم و آنها 

را بی هوش می کردم.»
در تحقیقات مأموران پلیس آگاهى مشخص شد که او با این شگرد از هشت 
راننده در شهریار و چهار نفر در تهران سرقت کرده است. تاکنون چندین 
شاکى اعالم کرده اند توسط متهم مورد سرقت قرار گرفته اند و از آنجایى که 
احتمال مى رود این مرد شیاد با این شیوه از افراد دیگرى نیز سرقت کرده 
باشد لذا قاضى رضوانى، بازپرس امور جنایى تهران با دستور انتشار تصویر 
بدون پوشش متهم در رسانه ها، از مردم خواست چنانچه فرد یا افرادى به 
این شیوه توسط متهم مورد ســرقت قرار گرفته اند، براى طرح شکایت به 
اداره پلیس آگاهى یا شعبه هشتم دادسراى امور جنایى تهران مراجعه کند.

خالى کردن جیب راننده با نسکافه و بستنى 

سرپر
از کش
بازرس
عادل
پرنده
ســل
انتقال
توسـ
قضائ
سپرد
طوط
نارنج
عنوان
به دیگ

پرواز 300طوطى 
قاچاق به ایران

پسر 14 ساله گیالنى که پس از فرار از خانه در رستورانى در شهر تهران مشغول به کار شده 
بود، توسط مردم شناسایى و به خانواده اش تحویل داده شد.

این نوجوان گیالنى که روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جارى به بهانه خرید بستنى 
از خانه خارج شده و دیگر به منزل بازنگشته بود، پس از حدود یک هفته تالش و جستجوى 

خانواده و اطرافیان، در یک رستوران در پایتخت پیدا شد.
 «عابد بخشى» پس از فرار از خانه از استان گیالن به شهر تهران رفته و در رستورانى در 
محدوده شرق تهران مشغول به کار شــده بود. این نوجوان 14 ساله هنگامى که به قصد 
خرید از سوپر مارکت از رستوران محل کارش خارج شده بود، توسط یکى از مشتریان دیگر 
سوپرمارکت، که عکس او را در رسانه ها و فضاى مجازى مشاهده کرده بود، شناسایى شد 
و سپس به اصرار این فرد و با تهدید به اینکه اگر با خانواده اش تماس نگیرد او را تحویل 
پلیس و مقامات قضائى-انتظامى مى دهد با خواهرش تماس گرفته است. عابد روز گذشته 

تحویل پدر و خانواده اش شد و به گیالن بازگشت.

نوجوان 14 ساله فرارى پیدا شد

فرمانده انتظامى ویژه شرق استان تهران از دستگیرى اعضاى باند 
سارقان مسلح 114 رأس شترمرغ در شهرستان پاکدشت خبر داد.

سردارعبدالرضا ناظرى در تشریح این خبر گفت: درپى وقوع یک 
فقره سرقت مسلحانه در مرکز پرورش شترمرغ در یکى از روستاهاى 

شهرستان پاکدشت، مأموران فرماندهى انتظامى بخش شریف آباد 
رسیدگى به این پرونده را در دســتور کار خود قرار دادند. وى افزود: 
در این جریان این سرقت، سه تن از متهمان با در دست داشتن یک 
قبضه سالح شکارى غیرمجاز و یک تیغه قمه و قداره، وارد مزرعه 
شده و با بستن دست و پاى هر سه نگهبان، 114 رأس شترمرغ را 

به سرقت بردند.
ســردارناظرى ادامه داد: مأموران فرماندهى انتظامى بخش شریف 

آباد باتوجه به شواهد و مدارك موجود و با استفاده از منابع و مخبرین، 
موفق به شناسایى سه متهم شدند و با شیوه هاى خاص پلیسى و اشراف 

اطالعاتى، در سه عملیات جداگانه، آنها را دستگیر کردند. وى تصریح کرد: 
متهمان در مواجهه به شواهد موجود، به بزه انتسابى اقرار کرده و محل مخفى 

کردن شترمرغ هاى سرقتى در یکى از شهرك هاى صنعتى اطراف پاکدشت را اعالم 
کردند. به گفته وى ، شترمرغ هاى مسروقه پس از شناسایى و صورتجلسه، به مالباختگان 

تحویل داده شد و متهمان با تکمیل تحقیقات، به مراجع قضائى معرفى و سپس با صدور حکم، بازداشت 
موقت شدند.

سرقت 114شترمرغ با 
قمه و قداره

بازپرس ویژه قتل شهرستان دماوند استان تهران 
گفت: در درگیرى بین 14 نفــر از اتباع بیگانه در 
شهرستان دماوند، جوانى 25 ساله با ضربات چاقو 

به قتل رسید.
حســن بختیارى با اشــاره به قتل شنبه شب در 
شهرســتان دماوند اظهار کرد: 20 نفــر از اتباع 
افغانى غیرمجاز در یکى از خانه باغ هاى متروکه 
در یکى از روســتاهاى دماوند زندگى مى کردند 
که رابطــه فامیلى خیلــى خوبى با هم داشــته

 باشند. 
وى ادامه داد: دو نفر از آنها که ســن کمتر از 18 
سال داشتند به شــوخى با یکدیگر دعوا مى کنند 
که آشــنایان بین آنها صلح برقرار مى کنند، اما 
متأســفانه فرداى آن روز دوباره درگیر مى شوند 
و نزاع بین 14 نفر در دو گــروه هفت نفره اتفاق 

مى اُفتد.
بازپرس ویژه قتل شهرســتان دماوند ســپس 
افزود: یکى از آنها که 27 ســال داشت با ضربه 
چاقو یکى از افراد را به قتل مى رســاند و سه نفر 
نیز مصدوم مى شوند. بختیارى با تأکید بر اینکه 
هیچکدام از اتباع مجوز نداشــتند، گفت: بعد از 
وقوع حادثه قتــل، گروهى که در قتل ســهیم 
بودند از محل وقــوع جرم فــرار کردند و قصد 
خروج از کشــور را داشــتند که با تالش شبانه 
فرماندهى شهرســتان و عوامل پلیس آگاهى و 
کالنترى 11 دماوند و دســتورات قضائى صبح 
روز یک شنبه در کمتر از ده ساعت پس از وقوع 
قتل با اقدامات عملیاتى در خانه باغى دســتگیر 

شدند.
وى خاطرنشــان کرد: قاتل به جرم خود اعتراف 
کرده و علت قتل را هــم عصبانیت اعالم کرده 
اســت و بقیه افراد نیز بــه مشــارکت در نزاع 
دســته جمعى اقرار کرده اند، تمامى متهمان هم 

دستگیر شدند.

درگیرى مرگبار
 14 افغانى 

در باغ متروکه 

فرمانده انتظامى فومن از دســتگیرى شخصى با جعل 
عنوان بازپرس دادگســترى در این شهرســتان خبر 
داد و افزود: مأموران پلیس آگاهــى با انجام تحقیقات 
نامحسوس دریافتند که متهم در نظر دارد با جعل عنوان 

و اخذ مجوز قضائى اقدام به کالهبردارى کند.
سرهنگ محســن جعفرزاده در تشریح این خبر گفت: 
در پى دریافت خبرى مبنى بر اینکه، شــخصى با جعل 
عنوان بازپرس دادگســترى به دادســراى عمومى و 

انقالب فومن مراجعه کرده و قصد دریافت مجوز پخش 
اوراق بخت آزمایى به نام اداره بهزیستى را دارد، بررسى 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامى افزود: مأموران پلیس آگاهى با انجام 
تحقیقات نامحسوس دریافتند که متهم در نظر دارد با 
جعل عنوان و اخذ مجوز قضائى اقدام به کالهبردارى 
کند، بنابراین کالهبردار 42 ســاله توســط مأموران 
شناسایى و دستگیر شد. وى با اشاره به اینکه با استعالم 
از سوابق متهم مشخص شد وى داراى پنج فقره سابفه 
کیفرى اســت، تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس 
ســرانجام به جعل عنوان و قصد کالهبــردارى از این 

طریق اعتراف کرد.
سرهنگ جعفرزاده خاطر نشان کرد: در بازرسى از خودرو 
و کیف این کالهبردار 11 دســته چــک از بانک هاى 
مختلف به نام همســرش و تعدادى اوراق خام قبولى 
وثیقه، کشف و ضبط و متهم براى سیر مراحل قانونى به 

مقام قضائى معرفى شد.

برادرکشى به علت اختالف خانوادگى بازپرس قالبى دادگسترى دستگیر شد

«مرد عنکبوتى»، کودك 4ساله را نجات داد 

 دومین پارك بزرگ اروپا طعمه حریق شد

فرمانده انتظامى گتوند استان خوزستان گفت: اختالف 
خانوادگى بین دو برادر در روستایى در بخش عقیلى این 

شهرستان به قتل یکى از آنان منجر شد.
سرهنگ عســکر شــهنیان پور با بیان اینکه این قتل 
صبح روز یک شنبه 6خرداد به فرماندهى انتظامى گتوند 
اطالع داده شــد افزود: در پى وقوع ایــن قتل پلیس و 
عوامل انتظامى در محل حادثه حضور یافتند. وى افزود: 
مأموران انتظامى در روستاى سیدان بخش عقیلى با پیکر 

مردى حدود 38 ساله که از ناحیه قفسه سینه با اسلحه 
پنج تیر شــکارى مورد اصابت قرار گرفته بود روبه رو 
شدند. سرهنگ شهنیان پور با بیان اینکه دلیل وقوع این 
قتل طبق اظهارات اعضاى خانواده اختالف خانوادگى 
بوده ادامه داد: قاتل که برادر مقتول اســت دســتگیر و 

اسلحه وى نیز ضبط شد. 
وى افزود: قاتل 40 ساله در تحقیقات اولیه به قتل برادر 

خود اعتراف کرد.

مرد عنکبوتــى، کودکى را که از بالکن ســاختمانى در 
پاریس آویزان شده بود نجات داد.

به گزارش ایسنا، این مرد جوان براى نجات جان کودك 

چهار ســاله که از بالکن طبقه چهارم یک ساختمان در 
پاریس آویزان بود از نماى بیرونى آن باال رفت.

مرد عنکبوتى تنها در مدت چند ثانیه خود را به کودك 
رساند و فیلم ها و تصاویر منتشر شده از اقدام او میلیون ها 
بار در شبکه هاى اجتماعى مشاهده شده است. این مرد 
جوان بدون داشــتن تجهیزات خود را از بالکن طبقات 
پایین تر به کودك رساند و پیش از حضور نیروهاى آتش 

نشان کودك را نجات داد.
به گــزارش روزنامه گاردین، «آن هیدالگو» شــهردار 
پاریس در پیامى توییترى از اقدام شــجاعانه این مرد 

جوان قدردانى کرد.

آتش ســوزى مهیب در بزرگ ترین پارك و مجموعه 
تفریحى آلمان موسوم به «اروپا پارك» منجر به مصدوم 

شدن هفت مأمور آتش نشان شد.
به گزارش ایرنا به نقل از نشریه انگلیسى «اکسپرس»، 

حدود 200 مأمور آتش نشان براى مقابله با شعله هاى 
آتش به این پارك که دومین پارك بزرگ تفریحى اروپا 

و در جنوب غربى آلمان است، اعزام شدند.
هفت مأمور آتش نشان در جریان عملیات اطفاى حریق 
مصدوم شــدند، اما پس از مداواى پزشکى، بیمارستان 
را ترك کردند. آتش سوزى پس از چند ساعت فعالیت 

مأموران آتش نشان مهار شد. 
بیش از 25 هــزار بازدید کننده به هنگام شــروع آتش 
سوزى در پارك بودند. آتش ســوزى از یک انبار شروع 
شد و ســپس به بخش هاى اطراف ســرایت کرد. این 
پارك پس از پایان عملیات اطفاى حریق، به روى بازدید 

کنندگان گشوده شد.



بسا روزه دارى که بهره اى جز گرسنگى و تشنگى از 
روزه دارى خود ندارد و بســا شــب زنــده دارى که از 
شــب زنــده دارى چیــزى جــز رنــج و بــى خوابــى 

به دست نیاورد! خوشا خواب زیرکان و افطارشان!
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان:
ْقــذاِر، َوَصبِّْرنى فیِه َعلى کائنــاِت اْالْقداِر،  نَِس َواْالَ اَللُّهمَّ َطهِّْرنِى فیِه ِمــنَ الدَّ

َه َعْیِن الَْمساکین. َوَوفِّْقنى فیِه لِلتُّقى َو ُصْحَبِه اْالَْبراِر،بَِعْونَِک یا ُقرَّ
خدایا! پاکم کن در این  روز از چرکى و کثافات و شــکیبایم کن بر مقّدراتى 
که خواهد شد و موفقم دار در این روز به پرهیزکارى و همنشینى با نیکان 

به کمک خودت، اى روشنایى دیده مسکینان.

آگهى مزایده عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکهسید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم
دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسى (ماهیانه- ریال)مجوز شوراعنوان مزایدهردیف
96/186960/000/00012- 96/12/26اجاره بازار روز قهنویه و دهنو1

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط 

ب) توانایى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
مبلغ و نوع تضمی ن شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقــدى به مبلغ 36/000/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده 
به حساب سیباى 0105193396003 بنام شــهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا چکهاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً 

خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز یکشنبه مورخ 1397/03/20 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet

با  نصف جهان،  جهانى  شویدبا  نصف جهان،  جهانى  شوید

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

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

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه را بر عهده بگیریم. 

فرماندار اصفهان در نشســت کارگروه فرهنگى – اجتماعى گفت: برنامه ریزى 
همه جانبه براى ســازگارى با کم آبى و کاهش آســیب هاى اجتماعى ناشى از 

خشکسالى ضرورى است.
احمد رضوانى بر لزوم همکارى ادارات، نهادها و دستگاه هاى اجرایى در مدیریت 
مصرف بهینه آب تأکید کرد. وى افزود: با توجه به خشکسالى هاى پیاپى، کاهش 
منابع آبى و افزایش جمعیت، لزوم برنامه ریزى همه جانبه براى سازگارى با کم آبى 
و کاهش آسیب هاى اجتماعى ناشى از خشکسالى بیش از پیش احساس مى شود.

وى همچنین از اقدام شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در توزیع اقالم کاهنده 
مصرف تقدیر کرد و خواستار تجهیز دستگاه هاى اجرایى و اماکن عمومى به لوازم 

کاهنده مصرف شد.
***

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز گفت: 
هرچند سرانه مصرف شهروندان اصفهانى در ده سال گذشته از 189 به 154 لیتر 
در شبانه روز رسیده است، اما براى عبور از بحران کم آبى باید 30 درصد دیگر نیز 

در مصارف صرفه جویى کرد.
رضا رضایى افزود: جیره بندى آب، خط قرمز شــرکت آب و فاضالب اســت که 
امیدواریم با همکارى شــهروندان در صرفه جویى و رعایت الگوى مصرف، هیچ 

وقت به سمت جیره بندى نرویم.
***

مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
دیگر سخنران نشست کارگروه فرهنگى – اجتماعى و مدیریت بحران خشکسالى 
شهرستان اصفهان بود که گزارشى از وضعیت منابع آبى و میزان مصرف مشترکین 

در کاربرى هاى مختلف ارائه کرد.
اکبر بنى طبا گفت: در حال حاضر بیش از چهار میلیون نفر از ســاکنان  56 شهر و 

300 روستا از طرح آبرسانى اصفهان بزرگ استفاده مى کنند.

وى با اشاره به کاهش 20 درصدى آب تخصیص یافته به این طرح گفت: شرکت 
اب و فاضالب استان اصفهان در صدد است با شناسایى منابع جدید آبى نظیر حفر 
چاه هاى جدید و اجاره چاه هاى با کیفیت موجود، آب مورد نیاز شهروندان را تهیه 

کند.
وى میزان بارش هــا را در روزهاى اخیر در کاهش بحران کم آبى مؤثر دانســت 
وافزود:هم اکنون  شرایط تأمین آب در سال جارى به ویژه در فصل گرم هنوز در 

حالت بحرانى قراردارد، به طورى که براى 
دسترسى پایدار به آب شرب، کاهش مصرف 
مشترکین 50 شــهر و300 روستا به میزان

 30 درصد ضرورى است.
مدیر روابــط عمومى و آمــوزش همگانى 
شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان 
با اشــاره به راه اندازى کولرهــا درچند روز 
آینده گفت:مشــترکین توجه داشته باشند 
که با در مــدار قرار گرفتــن کولرهاى آبى، 
میزان مصرف  آب این دســتگاه ها حداقل 
معادل مصرف دو  نفر در طول شــبانه روز

 است، پس با اســتفاده از ســایبان کولر و 
پرهیز از روشن گذاشــتن مداوم کولرهاى 
آبــى، بــه نوعــى مصــرف آب را کنترل 

کنید.
هــاى  دســتگاه  کــرد:  اعــالم  وى 

اجرایى شهرســتان اصفهــان در راســتاى دســتورالعمل اســتاندار پیرامون 
کاهــش 30 درصدى مصرف آب نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل اقدام

 کنند.

شرایط تأمین آب در فصل گرما 
هنوز در حالت بحرانى قراردارد 
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آزادى 1598 زندانى با 
میانجیگرى شوراهاى حل اختالف

مهدى رســتگارى، رئیس شــوراهاى حل اختالف 
اســتان اصفهان گفت: هزار و 598 زندانى به همت 
کارکنان شــوراهاى حل اختالف استان اصفهان از 

زندان آزاد شدند.

ضرورت مقابله با قاچاق 
احشام در چادگان

على استوار ،سرپرست فرماندارى چادگان بر ضرورت 
اســتفاده از تمامى ظرفیت ها و امکانات شهرستان 
چادگان براى مقابله با قاچاق احشام در این شهرستان 

تأکید کرد.

دستگیرى سارق میلیونى 
منازل غرب اصفهان

سارق حرفه اى منازل غرب شهر اصفهان شناسایى 
و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهــان گفت: در پى 
وقوع چند مورد سرقت از منازل در منطقه غرب شهر 
اصفهان، مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهى 
پایگاه غرب موفق شدند سارق را شناسایى و پس از 

هماهنگى با مقام قضائى دستگیر کنند.
سرهنگ سعید سلیمیان با اشاره به اینکه این سارق، 
طال، نقره و اموال ارزشمند را سرقت مى کرد، افزود: 
متهم در بازجویى هاى تخصصى پلیس به سرقت دو  
میلیارد ریال اموال از 15 منزل در غرب شهر اصفهان 

اعتراف کرد.

افتتاح مرکز خدمت رسانى به 
کودکان اوتیسم در شهرضا

مدیر اداره بهزیستى شهرســتان شهرضا راه اندازى 
مرکز خدمات رســانى به کودکان طیف اوتیسم در 
این شهرستان را، زمینه ساز شناسایى کودکان مبتال 
به اوتیسم وجلوگیرى از مشــکالت موجود بین این 

بیماران دانست.
على موسوى با اشاره به راه اندازى مرکز خدمات رسانى 
به کودکان طیف اوتیسم در شهرستان شهرضا، گفت: 
با شناســایى کودکان مبتال به اوتیســم مى توان از 

مشکالت موجود بین این بیماران جلوگیرى کرد.

جشنواره کباب گلپایگان 
برگزار مى شود

اولین « جشــنواره ملى کباب » 31 خرداد امسال در 
گلپایگان برگزار مى شود.

رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اســالمى شهرستان 
گلپایگان گفت: برگزارى و تاریخ جشنواره کباب در 
چهل و دومین جلسه شــوراى فرهنگ عمومى این 

شهرستان در سال جارى تصویب شد.
ســعید ضابطى هدف از برگزارى این جشــنواره را، 
معرفى بیشــتر کباب ســنتى و دیگر ظرفیت هاى 

شهرستان گلپایگان عنوان کرد.

اهداى سبد کاال به 
مددجویان بهزیستى

بیش از چهار هزار سبد کاال بین مددجویان بهزیستى اهدا 
شد. معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: از ابتداى ماه مبــارك رمضان و با همت 
خیران استان، بیش از  چهار هزارسبد غذایى شامل برنج، 
حبوبات و موادپروتئینى بین نیازمندان بهزیستى توزیع شد.

علــى اصغــر شــاهزیدى ارزش هریــک از ایــن 
سبد هاى کاال را 70 تا صدهزار تومان عنوان کرد و افزود: 
همچنین با مشارکت نیک اندیشان استان، به منظور اطعام 
نیازمندان در شب هاى پرفضیلت ماه مبارك رمضان، بیش 
از هزار پرس غذاى گرم نیز بین خانوارهاى تحت پوشش 

این سازمان توزیع شد.
وى گفت: پیش بینى مى شودتا پایان ماه مبارك رمضان 
بیش از 13هزار ســبد غذایى بین خانوارهاى مددجوى 

سازمان بهزیستى توزیع شود.

خبر

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان از اجراى طرح 
زیارت ارزان عتبات عالیات همزمان با ماه مبارك رمضان 
خبر داد و گفت: امکان ســفر زیارتى کربال با هزینه اى 

کمتر از 900 هزار تومان فراهم شده است.
غالمعلى زاهــدى اظهار کــرد: در این طــرح، زائران 
مى توانند با هزینه اى کمتر از 900 هــزار تومان راهى 

عتبات عالیات شوند.
وى افزود: هزینه سفر به کربال در ایام ماه مهمانى خدا، 
کاهش دارد و در این بین، زمینه سفرهاى شش روزه با 

هزینه پایین تر فراهم شده است.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه هزینه 

ســفر به کربال در این ماه کاهش داشته است، گفت: در 
ماه هاى عادى هزینه سفر به کربال به صورت زمینى یک 
میلیون و 400 هزار تومان بوده که به یک میلیون و صد 

هزار تومان کاهش یافته است.
وى ادامه داد: هزینه سفر هوایى کربال در ایام عادى دو 
میلیون تومان بوده و اکنون به یک میلیون و 700 هزار 

تومان کاهش یافته است.
زاهدى تصریح کرد: در بین گروه هاى عادى، گروه هاى 
زمینى شــش روزه با قیمت کمتــر از 900 هزار تومان 
گذاشته شــده که عالقه مندان به زیارت کربالى معال 

مى توانند از این موقعیت استفاده کنند.

معاون مهندســى و توســعه شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت:حتماً باید 80 حلقــه چاه در مدار 
بهره بردارى قرارگیرد، در غیر این صورت احتمال اینکه 
تأمین آب شرب مردم با سختى روبه رو شود، وجود دارد.

حمید حکمتیان اعالم کرد: بحران کم آبى در اســتان 
اصفهان بسیار جدى است، به گونه اى که تأمین آب در 
فصل تابســتان با چالش هاى زیادى مواجه است. وى 
افزود: براى اینکه بتوانیم در فصل تابســتان آب شرب 
مردم را تأمین کنیــم حتمًا باید 80 حلقه چــاه در مدار

بهره بردارى قرارگیرد.
معاون مهندسى و توسعه شرکت آب وفاضالب استان 

اصفهان اظهار کرد: درست اســت که براى اجراى این 
پروژه با مشکالتى از جمله صدور مجوز حفارى از سوى 
دســتگاه هاى مربوطه، معارضین محلــى و عدم وجود 
برخى از تجهیزات ضرورى مواجه هستیم، اما  با وجود این 
مى توان با ارائه راهکارهاى مطلوب، بر مشکالت غلبه 
کرد. حکمتیان بر تأمین حداقل 10 درصدى آب شرب 
از طریق حفر چاه ها اشــاره کرد و گفت: باتوجه به حجم 
ذخیره سد زاینده رود که در فصل تابستان بسیار محدود 
مى شود، باید به دنبال شناسایى و جایگزین کردن دیگر 
منابع بود که دراین میان، حفر و تجهیز چاه ها بى تأثیر در 

تأمین بخشى از آب شرب مردم نخواهد بود.

ضرورت حفر80 حلقه چاه
 در اصفهان

زمینه سفر ارزان قیمت از 
اصفهان به کربال فراهم شد

مدیر عامل سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 
کاشــان، از اجراى طرحى در خانــه هاى بازى 
کاشان خبر داد که بر اساس آن، کودکان از طریق 
معرفى کتاب با اخالق و آداب مهمانى و ضیافت 

رمضان آشنا مى شوند.
مرتضى والى زاده افزود: با توجه به آغاز یادگیرى 
از ســنین کودکى و اهمیت سن رشد در ترغیب 
کودکان براى مطالعــه، طرح«ضیافت کتاب» 
همزمــان با جشــنواره«ضیافت خوبــان» در 
خانــه هاى بــازى قصــر کودك، ســرزمین 
کوچولوها، آل یاسین، کودك نابغه، کاله قرمزى 
و خانه بازى شــاپرك ویژه کودکان مقطع سنى 

سه تا شش سال برگزار مى شود.
مدیر عامل سازمان فرهنگى و ورزشى شهردارى 
کاشــان یادآور شــد: در این برنامه، کودکان از 
طریق معرفى کتــاب با موضوعــات فرهنگ 
شــهروندى همچون آپارتمان نشینى، حمل و 
نقل و ترافیک، فضاى مجازى، فرهنگ استفاده 
صحیح از وسایل موجود در پارك ها و همچنین 
اخالق و آداب مهمانى و ضیافت رمضان آشــنا 

مى شوند.
والى زاده، «ضیافت کتاب»را یکى از مهمترین 
طرح هاى ترویجى این سازمان در زمینه فرهنگ 
مطالعه در بین کــودکان و نونهاالن عنوان کرد 
و افزود: هدف از این طرح، گســترش و ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانى و همچنین شناخت 

بیشتر دانش آموزان با کتاب است.
وى کتابخوانى با شــیوه قصــه گویى مربیان و 
مروجان، مسابقه، شــعرخوانى، ایستگاه گریم 
با موضــوع کتــاب، قرائت کتاب بــا مضامین 
شــهروندى و همچنین اهداى کتاب مناســب 
با ســن نونهاالن را از ویژه برنامــه هاى طرح

«ضیافت کتاب» دانست. 

مدیر اداره فرهنگى و هنرى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: اوقات فراغت تابستان 97 با شعار 
«حمایت از کاالى ایرانى و مهــارت آموزى» با هدف 

زمینه سازى براى کارآفرینى و اشتغال برگزار مى شود.
به گفته مرتضى شکرى، همه ســاله در فصل تابستان، 
آموزش و پرورش با رویکرد کشف و هدایت استعدادهاى 
دانــش آمــوزان و در راســتاى اســتمرار فرآیندهاى 
تربیتــى، اقدام به برگــزارى پایگاه هــاى فعالیت هاى 
فعالیــت  نیــز  امســال  و  مى کنــد  تابســتانى 
پایگاه هــاى اوقات فراغــت دانش آمــوزان از ابتداى 
تیر آغــاز مى شــود و به مــدت هفت هفتــه به طول 

مى انجامد.
وى، غنى ســازى اوقات فراغت دانش آموزان، استمرار 

فعالیت هاى پرورشى ســال تحصیلى در ایام تابستان، 
ارتقاى سطح اعتقادى، علمى، اجتماعى و مهارت هاى 
فنى، حرفه اى، فرهنگى و هنرى دانش آموزان، تقویت 
و تأمین ســالمت جســمانى و روانى و تقویت روحیه 
خودباورى و مسئولیت پذیرى را  از جمله اهداف برگزارى 

طرح اوقات فراغت در تابستان برشمرد.
وى  این نکته را یادآور شــد که توجه به عدالت آموزشى 
و پرورشــى، اهتمام به تربیت اقتصادى بــا رویکرد هر 
دانش آموز یک مهارت، جذابیت، تنوع و نشاط و مشارکت 
داوطلبانه دانش آموزان در اوقــات فراغت و همچنین 
تعامل با دســتگاه ها و نهادهاى متولى اوقات فراغت، از 
سیاست ها و رویکردهاى امسال ستاد برنامه ریزى اوقات 

فراغت دانش آموزان استان اصفهان است.

وى با اعالم اینکه در تابستان سال 96بیش از 226هزار 
دانش آمــوز در هزار و 633 پایگاه اوقــات فراغت و 41 
منطقه آموزش و پرورش اســتان جــذب فعالیت هاى 
تابستانى شدند، اظهار کرد: امیدواریم با برنامه ریزى هاى 
صورت گرفتــه بتوانیم با افزایــش کیفیت کالس ها و 
پایگاه هاى تابستانه، تعداد بیشــترى از دانش آموزان را 

جذب کنیم.
شــکرى خاطرنشــان کرد: با برگزارى ســتاد استانى 
اوقات فراغت در فروردین ماه و آســیب شناسى موارد 
مطرح شــده و با هم افزایى بخش هاى داخلى و بیرونى 
آموزش و پرورش، شــیوه نامه اوقــات فراغت آماده و 
در آســتانه ارســال به مناطــق و نواحى آمــوزش و

پرورش استان است.

تعداد 91 اثر ارزشمند ناملموس استان اصفهان 
در فهرست میراث فرهنگى ناملموس کشور به 

ثبت رسیده است.
مدیر کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان تا ابتداى ســال 1397 با تهیه پرونده 
آثار ناملموس، تعداد 91 اثر ارزشمند ناملموس 
استان در فهرســت میراث فرهنگى ناملموس 
کشور به ثبت رسیده و این  استان از استان هاى 

پیشتاز کشور در این زمینه است.
فریدون اللهیارى با اشاره به برخى بى توجهى ها 
به خرده فرهنگ ها و آداب و رســوم ها و حتى 
زبان ها و گویش هاى محلى در پهنه اســتان 
گفت: تالش مى کنیم تا پا بــه پاى ثبت ملى 
آثار تاریخى ملموس، شناسایى، مستندسازى و 
ثبت ملى میراث ناملموس استان نیز در راستاى 
حفاظت از فرهنگ هاى بومى مناطق مختلف 

انجام شود. 
وى افزود: توســعه گردشــگرى موجب ادامه 
حیات خرده فرهنگ هاى بومى مى شــود و با 
توسعه محصوالت گردشگرى، درآمد بیشترى 
در این حوزه به ویژه در جوامع محلى به دست 

مى آید.

همایش بزرگ مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان ویژه 
نخبگان علمى امسال نیز با عنوان «فرصت عاشقى در 
ماه رمضان» با حضور گسترده خیرین، جمعى از مدیران 
دستگاه هاى اجرایى، اساتید، مسئوالن آموزش و پرورش 
و... در تاالر همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان برگزار و از جمعى از خیرین قدردانى 
شــد و دو اثر ماندگار تابلو فرش، به حراج گذاشته شد تا 
عواید آن به مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان براى 
کمک به دانش آمــوزان و دانشــجویان نخبه نیازمند، 

اختصاص یابد.
رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان 
در این مراســم ابتدا از خیرین، اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان و همه دست اندرکاران 
برپایى این همایش، تشــکر کرد و گفت: باید قدر این 
لحظات که خداوند به ما اعطا کــرده تا در این همایش 
حضور داشــته باشــیم را بدانیم و به تکالیفى که داریم 

بپردازیم.
حسین سیستانى با بیان اینکه مؤسسه خیریه شجره طیبه 
اصفهان کار حمایت از دانش آموزان و دانشجویان نخبه 
نیازمند را عهده دار است، افزود: رشد مسیر این نخبگان، 
مى تواند عالوه بر نجات از فقر آنان، منشأ اثرات مثبت 
در شهرها، روستاها و... را به ارمغان داشته باشد و تحول 

ایجاد کند.
وى ادامه داد: همه کمک هایى که از ســوى مؤسســه 
خیریه شجره طیبه به نخبگان ارائه مى شود اگرچه با نام 
قرض الحسنه نیست اما در قالب قرض الحسنه به آنان 
کمک شده و نوعى وام شرافتى است که شخص اگر به 
درآمد رسید این وام را بازگرداند تا عزت نفس افراد حفظ 
شود و با گردش مالى ایجاد شده، افراد نیازمند دیگرى از 

این نوع وام بهره گیرند.
رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان 
اظهار کرد: مؤسســه خیریه شــجره طیبه اصفهان از 
خدمات علمى، آموزشــى و پژوهشى، خدمات پزشکى 
و درمانى، خدمات فرهنگى و تفریحى، خدمات مالى و 
پشتیبانى، خدمات مشاوره و روانشناختى، خدمات مربوط 
به استعدادیابى و خدمات ورزشى و هنرى حمایت مى کند 

و این خدمات را ارائه مى دهد.
***

در ادامه این همایش عالوه بر اجراى برنامه هاى متنوع، 
مدیرعامل مؤسسه خیریه شــجره طیبه اصفهان هم 
گفت: مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان با شماره ثبت 
4544 با هدف حمایت از نخبگان علمى و استعدادهاى 
درخشــان که به دلیل مشــکالت مالى قادر به ادامه 
تحصیل نبوده، در شهر اصفهان تأسیس شد و در حال 

حاضر 17 شعبه در شهرستان هاى اصفهان دارد.
محمدرضا یزدان پناه با بیان اینکه از 13 ســال گذشته 

تاکنــون، 642 دانش آموز و دانشــجو از مقطع هفتم تا 
پایان دوره دکترا از خدمات مســتقیم و غیرمســتقیم 
مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان بهره گرفتند، گفت: 
دانش آموزان و دانشجویان یتیم مستعد از خانواده هایى 
که سرپرست آنها به علت کهولت ســن یا بیمارى و یا 
آسیب هاى اجتماعى و... از کار افتاده و فاقد درآمد باشند، 
دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول با معدل حداقل 
19 و دوره دوم با معدل 17، دانشجویان دانشگاه صنعتى 
و فنى با معدل 16 و سایر دانشگاه ها با معدل حداقل 17 
از جمله شرایط استفاده از خدمات مؤسسه خیریه شجره 

طیبه است.
وى اذعان کــرد: براى هزینه کرد کمک خیرین، ســه 
سازمان نظارت دارند و هر ماه گزارشات مکتوب از سوى 
مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان به این سازمان ها 

ارائه مى شود.
مدیرعامل مؤسســه خیریه شــجره طیبــه اصفهان، 
فعالیت این خیریه را در کشور محدود و کم سابقه اعالم 
کرد و گفت: مؤسســه خیریه شــجره طیبــه اصفهان 
در یــک حرکــت نوین، ضمــن شناســایى نخبگان
 دانش آمــوز و دانشــجو، مســیر حرکت و رشــد این 
دانش پژوهان و زمینه ایجــاد محیطى آرامش بخش را 
براى ادامه تحصیل، پژوهش و تحقیق علمى آنان مهیا 

کرده است.
یزدان پناه اظهار کرد: نخبگان نیازمند تحت پوشــش 

مؤسســه خیریه شــجره طیبه اصفهان براساس یک 
الزام اخالقى، به محض کســب درآمد و اشــتغال، وام 
پرداختى در قالب قرض الحســنه از ســوى مؤسســه 
خیریه شجره طیبه را بازگردانده، تا به دیگر افراد تحت 
پوشــش که نیازمندان نخبه، بهزیســتى، کمیته امداد
 امام خمینــى (ره) و... هســتند بتــوان وام پرداخت

کرد.
وى از امضاى تفاهمنامه با کمیته امداد امام خمینى (ره)، 
آموزش و پرورش، بهزیستى و... خبر داد و افزود: تفاوت 
مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان با دیگر مؤسسات 
خیریه که آنها هم اقدامات خوبــى انجام مى دهند آن 
است که این مؤسسه، حمایت از نخبگان و استعدادهاى 
درخشــان را عهده دار بوده و کمک به اقشار نیازمند در 

قالب قرض الحسنه است.
***

حسن اکلیلى،  بازیگر سرشــناس کشور هم در سخنان 
کوتاهى مؤسسه خیریه شجره طیبه اصفهان را مظلوم 
خواند و گفت: همه کســانى که در این همایش شرکت 
کرده اند موظفند در شناسایى این مؤسسه خیریه که ویژه 

کمک به نخبگان علمى است بکوشند.
در پایان این همایش، عالوه بر جذب کمک هاى نقدى 
خیرین، دو تابلو فرش به فروش گذاشــته شد که عواید 
آن در اختیار مؤسسه خیریه شجره طیبه براى کمک به 

نخبگان علمى قرار مى گیرد.

مؤسسه شجره طیبه اصفهان، مسیر حرکت دانش پژوهان را مهیا کرده است
ساسان اکبرزاده

معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان اصفهان 
گفت: مهمترین دلیل کمک گرفتن مردم از سیستم هاى 

حمایتى، موضوع سوءرفتار یا خشونت خانگى است.
مجتبــى ناجى در خصــوص آمــار تماس گیرندگان با 
اورژانس اجتماعى گفت: سال گذشته هفت هزار و 300 
نفر با اورژانس اجتماعى اصفهــان تماس گرفتند که از 
این تعداد، چهار هزار و 500 نفر زن و دو هزار و 800 نفر 

مرد بودند.
وى با تأکید بر اینکه بیشتر بودن آمار تماس زنان صرفًا 
به معناى مشکل بیشــتر این قشر نیســت، افزود: این 
بدین معناست که زنان بیشتر پیگیر تعارضات خانوادگى 
و زندگى فردى و گروهى هســتند و بــراى مداخالت 

روانشناختى و مددکارى بیشتر پیش قدم مى شوند.
معــاون امــور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 

اصفهــان در خصــوص مراجعان اورژانــس اجتماعى 
ســیار گفت: دو هزار و 500 نفر بــه اورژانس اجتماعى
ســیار که در سطح شــهر حضور دارد، مراجعه کرده  که 
هزار و 500 نفر از ایــن مراجعه کنندگان نیز خانم و بقیه 

مرد بودند.
***

وى در خصوص آمار مراجعــه به مرکز مداخالت فردى 

و اجتماعى هم گفــت: این مرکز با عنــوان مداخله در 
بحران هاى فردى و اجتماعى فعالیت دارد که بالغ بر دو 
هزار و 200 نفر مراجعه کننده داشته که از این تعداد، هزار 

و 600 نفر زن و 360 نفر مرد بودند.
معــاون اجتماعــى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان تعداد خانه هــاى کودك و نوجوان اســتان را 
39 خانه اعالم و تصریح کرد: در حــال حاضر در حدود 
420 کودك و نوجوان در این خانه هــا اقامت دارند که 
11 خانه کودك و نوجوان در شــهر اصفهان و بقیه در

 شهرســتان ها دایر بوده و ظرفیت هرکدام آنها ده تا 15 
نفر است که بر اساس جنسیت و مقطع سنى تقسیم بندى 

شده اند.
***

ناجى با تأکید بر اینکه غالب افراد گروه هدف بهزیستى 
دچار استرس هاى اقتصادى هســتند، افزود: این افراد 
نگرانى تأمین معیشت و ناامنى نســبت به آینده خود و 
فرزندان خود را دارنــد، اگرچه همه اقشــار جامعه این 

نگرانى ها را دارند.
ناجى بــا تأکید بر اینکه بــه لحاظ علمى زنان بیشــتر 
در معرض اســترس هســتند، گفت: زنان عــالوه بر 
اســترس هاى خود اســترس هاى مربوط بــه اعضاى 
خانواده را هم دارند اما مهارت هاى مقابله با استرس در 
زنان قوى تر است و شیوه هاى فائق آمدن بر استرس ها 

در زنان بیشتر است.
***

وى با تأکید بر اینکه زنان نســبت به مردان کمتر دچار 
اختالالت روانى هستند، اظهار کرد: بیشترین استرس در 
زنان موضوع ازدواج و انتخاب همسر است که در خصوص 
مشکالت شــخصیتى و اعتیاد همسر، زنان بیشتر دچار 
اضطراب هســتند در حالى که مردان کمتر دچار چنین 

استرس هایى هستند.

تماس 2800 مرد با اورژانس اجتماعى اصفهان
زنان در معرض استرس بیشترى هستند اما اختالل روانى کمترى دارند

کودکان کاشانى
 با اخالق و آداب رمضان

 آشنا مى شوند

مهارت آموزى دانش آموزان دربرنامه هاى اوقات فراغت تابستان  

ثبت ملى
 91 میراث ناملموس استان
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شهردار زاینده رود با بیان اینکه ســوءمدیریت در دوره هاى 
گذشته سبب شده تا محدوده قانونى شهر زاینده رود 336 هکتار 
کاهش یابد، گفت: ایرادات طرح جامع شــهرى زاینده رود، 
مشکالت زیادى را براى شهروندان و رشد و توسعه شهرى در 

این منطقه ایجاد کرده است.
ابوالفضل توکلى با بیان اینکه در شهر زاینده رود با مشکالت 
عدیده اى مواجه هســتیم که بخش عمده اى از آنها مربوط 
به مدیریت هاى گذشته در این شهر است، اظهار کرد: دلیل 
اصلى در کاهش بهره ورى فعالیت هاى شهردارى، به برخى 
از تصمیم هاى دوره هاى گذشته برمى گردد. وى با اشاره به 
برخى از مشــکالت طرح جامع شهرى در این منطقه گفت: 

افزایش حریم رودخانه زاینده رود، عدم رعایت شعاع عملکردى 
و دسترسى در طرح، تحقق پذیر نبودن برخى از کاربرى هاى 
دیده شده و ابهام و مســکوت گذاشــتن برخى از موارد در 
دفترچه ضوابط، تنها بخشى از مشکالت طرح جامع شهرى 

تدوین شده در دوره هاى گذشته است.
وى با تأکید بر اینکه مشکالت شهردارى ها یک شبه به وجود 
نیامده که بخواهد یک شبه هم مرتفع شود، خاطرنشان کرد: 
شهروندان شــهر زاینده رود از مســئوالن استان اصفهان و 
شهرســتان لنجان انتظار دارند که هرچه سریع تر در جهت 
اصالح نواقص موجود در طرح جامع شهرى اقدام کنند تا شاهد 

توسعه و رونق شهرى در این منطقه باشیم.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: از 
میالد امام حسن (ع) تا پایان شب هاى قدر، سبد غذایى 
و غذاى گرم توسط جمعیت هالل احمر اصفهان میان 

نیازمندان توزیع مى شود.
شــهریار انصارى با اشــاره به طرح «هماى رحمت» 
جمعیت هالل احمر اظهار کرد: این طرح در حال اجراست 
و در هفته نخست 150 سبد غذایى و صد پرس غذاى گرم 

بین نیازمندان توزیع شده است.
وى افزود: این سبدها شــامل برنج، ماکارونى، حبوبات، 
روغن، رب گوجه و سویاست و در صدد هستیم تا مرغ و 

گوشت نیز به سبد اضافه شود.

رئیس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان اصفهان با 
بیان اینکه در مرحلــه اول توزیع، 250 ســبد غذایى و 
غذاى گرم به نیازمندان داده شــده است، گفت: در حال

 حاضر در حال جمع آورى کمک هــا و هدایاى مردمى 
هســتیم و از میالد امام حســن مجتبى (ع) تــا پایان 
شب هاى قدر باز هم به نیازمندان شناسایى شده کمک 

خواهد شد.
وى تصریــح کــرد: همچنیــن طرحــى بــا نــام 
«سفره هاى مهربانى» توســط جمعیت هالل احمر در 
حال اجراست که با هدف اطعام نیازمندان روزه دار انجام 

مى  شود.

کاهش336 هکتارى 
محدوده شهر زاینده رود 

توزیع سبد غذایى 
بین نیازمندان اصفهان 

فراخوان پذیرش دانشجوى 
خارجى در دانشگاه علوم پزشکى

فراخوان پذیرش داوطلبان دانشــجوى غیــر ایرانى در 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان منتشر شد.

این دانشگاه براى ســال تحصیلى 2019 -2018 از بین 
متقاضیان غیر ایرانى، بــراى ادامه تحصیل در این واحد 
دانشگاهى  نام نویســى مى کند. داوطلبان براى کسب 
اطالعات بیشتر مى توانند به پایگاه انگلیسى دانشگاه به 
نشانى english.mui.ac.ir مراجعه کنند. دانشجویان 
غیر ایرانى متقاضى تحصیل در دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان مى تواننــد در تاریخ هاى 21 مــى تا 21 ژوئن 
مدارك خود را ارســال و  مدارك متقاضیان از 10 تا 22  
ژوئن 2018 بررسى مى شــود. مصاحبه داوطلبان 18 تا 
28 ژوئیه و اعالم  نتیجه آن هم 31 ژوئیه اعالم شده است.

توزیع 2000 جلد 
قرآن و مفاتیح در مساجد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه2 شهرستان اصفهان 
از توزیع دو هزارجلد قرآن کریم و مفاتیح الجنان در مساجد 
اصفهان در ماه مبارك رمضان خبر داد.حجت االســالم 
محمد هادى روح االمینى گفت: از آغاز ماه مبارك رمضان 
تاکنون دو هزارجلد قرآن و مفاتیح از محل موقوفات تهیه و 

بین مساجد کم درآمد اصفهان توزیع شده است. 
وى بیان کرد: این طرح با هدف جمع آورى کتب فرسوده 
قرآن کریم و همچنین ترویج فرهنگ قرآن و اســتفاده 
مردم مؤمن و متدین در مســاجد محروم و کم درآمد 

اجرا شده است.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139760302007000511 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى کامبیز صالحى فرزند غالمحســین بشماره شناسنامه 735 صادره 
از اصفهان در یک باب انبار به مساحت 3987,95 مترمربع پالك 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه 
خریدارى از مالک رسمى آقاى غالمعلى رئیســى خیرآبادى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف  0124 اکبر پورمقدم رئیس ثبت 

اسناد و امالك فالورجان/2/565 
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300019 شماره پرونده: 9609980365301706 شماره بایگانى 
شعبه: 961774 ابالغ به محمدمهدى شــریعت زاده-  نظر به اینکه آقاى محمدمهدى شریعت زاده 
فرزند محمدحســن به اتهام کالهبردارى به میزان هفت میلیون ریال، حسب شکایت بهاره باقرى 
خولنجانى فرزند پرویز از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961774 د34 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد شــد. م الف: 5129 مصلحى- دادیار شــعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/292
ابالغ

شــماره درخواســت: 9710460365300018 شــماره پرونده: 9609980365301373 شماره 
بایگانى شعبه: 961433 آگهى ابالغ به فرشید رشــتیانى و بهنام عباسى- نظر به اینکه آقاى فرشید 
رشــتیانى فرزند فریدون و بهنام عباسى فرزند افغان به اتهام مشــارکت در دو فقره کالهبردارى به 
میزان 29/922/826 ریال و 12/011/912 ریال، حسب شــکایت حجت اله ابدال فرزند عبدالعلى و 
محمدعلى ترابى فرزند فتح اله از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961433 د34 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله  در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 34 دادیارى دادســراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 5130 مصلحى- دادیار شعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/293
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300021 شماره پرونده: 9609980365301718 شماره بایگانى 
شــعبه: 961787 ابالغ به امیر عباس حمزه علــى نظر به اینکه آقاى امیرعبــاس حمزه على فرزند 
کوروش به اتهام جعل رایانه اى و استفاده از داده مجعول، حسب  شــکایت سید فوائد نیکوکار فرزند 
سیدعلیرضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961787د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 34 دادیارى دادســراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد شد. م الف: 5128 شعبه 34 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /3/294
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300022 شماره پرونده: 9609980365301224 شماره بایگانى 
شعبه: 961272 آگهى ابالغ به برجعلى بیات- هوشــنگ حسن زاده- محرمعلى اولیائى پور- نظر به 
اینکه آقاى برجعلى بیات به کدملى 4283724009 و هوشنگ حسن زاده فرزند ذکراله و محرمعلى 
اولیائى پور فرزند صفرعلى به اتهام مشــارکت در کالهبردارى به میزان  نهصد هزار تومان، حســب 
شکایت على قربانى فرزند مهرعلى از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961272 د34 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 5126 مصلحى- دادیار شعبه 34 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/295
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300023 شماره پرونده: 9609980365301721 شماره بایگانى 
شعبه: 961790 آگهى ابالغ به رحمان ابراهیمیان مشــگنبر- نظر به اینکه آقاى رحمان ابراهیمیان 
مشگنبر فرزند بیوك به اتهام کالهبردارى به میزان دویست و هشــتاد هزار تومان، حسب شکایت 
محمدسپهر لیاقتى فرزند حمید از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 961790 د34 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدین وسیله در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 5124 مصلحى- دادیار شعبه 34 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/296
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300020 شماره پرونده: 9609980365301716 شماره بایگانى 
شعبه: 961785 آگهى ابالغ به فروغ دولتخواه- نظر به اینکه فروغ دولتخواه فرزند محمدرضا به اتهام 

خیانت در امانت به میزان 21/400/000 تومان وجه نقد، حسب شــکایت مسلم کاویانى مهر فرزند 
نعمت اله از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961785 د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهى در شعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد 
شد. م الف: 5123  مصلحى- دادیار شعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /3/297
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 960664 شماره دادنامه: 9709976795300147 تاریخ رسیدگى: 97/2/25 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرضا یزدان پناه به نشانى 
اصفهان، شیخ صدوق شمالى، نبش شیخ مفید ساختمان کسرى ط اول واحد 4 خوانده: کیوان زمانى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به تاریخ 97/2/4 شعبه 23 شوراى حل اختالف 
اصفهان به تصدى امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه مفتوح  است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى 
عبدالرضا یزدان پناه به طرفیت کیوان زمانى به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع 
یک فقره چک به شماره 004/235060 به انضمام هزینه دادرسى و خســارات تاخیر تادیه، با توجه 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
و مدرك و دفاع موجهــى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمــه خویش به عمل نیاورده، 
لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 680/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (85/8/14) تا زمان اجراى حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشــد. م الف: 5055 شعبه 23 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /3/298
اخطار اجرایى

شماره: 960198 به موجب رأى شماره 960997679801122 تاریخ 96/10/13 حوزه 28 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه سمیه خوانسارى رزوه فرزند 
تقى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/602/500 ریال بابت خسارت دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید 96/3/11 لغایت زمان وصول در حق محکوم له رضا سوسنى فرزند خانمراد 
نشانى: اصفهان- دروازه دولت بلوار هشت بهشت- دبیرستان ادب و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،  محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 5054 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/299
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976836500192 شــماره پرونده: 9609986836500854 شماره بایگانى 
شعبه: 960965 خواهان: خانم مهناز افیونى چیان فرزند مرتضى با وکالت خانم صدیقه منش فرزند 
محمد به نشــانى اصفهان، چهارباغ باال، مجتمع پارســیان طبقه پنجم آپارتمان 705 خوانده: آقاى 
حسین مقاره عابد به نشــانى اصفهان، چهارباغ باال، خیابان باغ زرشک، بن بست توانگر، پالك 38 
خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم مهناز افیونى چیان فرزند مرتضى با وکالت خانم صدیقه منشــى به طرفیت آقاى حسین مقاره 
عابد فرزند رمضانعلى به خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد 
با این توضیح که حسب تصویر مصدق سند نکاحیه به شــماره 1356 پیوست دادخواست طرفین در 
تاریخ 67/11/22 در دفتر رسمى ثبت ازدواج شــماره 33 اصفهان به نحو دائم و رسمى ازدواج نموده 
اند و علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفى سعى و تالش دادگاه و داوران 
براى ایجاد سازش بین آنها موثر واقع نگردید و با لحاظ مراتب ذیل، اظهارات وکیل خواهان مبنى بر 
اینکه خوانده به دلیل بدهکارى و داشتن طلبکارهاى زیاد از تاریخ 93/6/19 متوارى بوده و به منزل 
برنگشته و در این مدت نفقه اى نیز پرداخت نکرده است و تحقیقات کالنترى و اظهارات گواهان آن 
را تأیید نموده است. تحقق شروط موضوع بند 8 شــرائط ضمن عقد در سند نکاحیه رسمى مربوط به 
ترك زندگى محرز است. لذا با توجه به شرح فوق و نظریه مشاور قضائى و به استناد مواد 234 و 237 
و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حکم به احراز شــرایط مذکور 
صادر مى نماید. زوجه در این پرونده ادعایى مالى ندارد و 50 عدد از سکه هاى مهریه را در قبال طالق 
بذل مى نماید. جهیزیه در اختیار خودش است، فرزند مشــترك به نام عسل کبیر مى باشد و دادگاه 
مواجه با تکلیفى در این خصوص نمى باشد. خواهان مى تواند پس از قطعیت راى و با مراجعه به یکى 
از دفاتر طالق و با توجه به اختیارات حاصله از وکالت بالعزل مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات 
شــرعى و قانونى خود را به نحو خلع مطلقه نماید، زوجه مى تواند به وکالــت از زوج دفاتر طالق را 
امضا  نماید. حکم صادره شش ماه پس از قطعیت اعتبار دارد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم تجدیدنظر  اصفهان مى باشد. م الف: 5131 کریمى دستگردى رئیس شعبه 5 دادگاه 

خانواده اصفهان /3/300
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793600053 شــماره پرونده: 9609986793601116 شماره بایگانى 
شــعبه: 961124 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793600049 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976793603694 محکوم علیه کمال رئیسى فرزند سیف اله به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 855/000 ریال 

بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال بابت نشــر آگهى و خسارت تاخیر تادیه در مورد چک به 
مبلغ 60/000/000 ریال به شــماره 731929 مورخ 1395/08/17 به عهده بانک تجارت از تاریخ 
سررســید تا تاریخ وصول در حق خواهان معصومه نوروزى درکانى فرزند حســین به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، سه راه ســیمین، مجتمع دى، طبقه 6، واحد 44 غربى 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد 
با احتساب نیم عشر دولتى. مشــخصات وکیل محکوم له : نسیبه سیروس نجف آبادى فرزند محمود 
به نشانى استان اصفهان، شهرســتان نجف آباد، نجف آباد خیابان امام غربى بعد از خیابان میرداماد 
نرسیده به باغملى بن بست آیت پالك 32 کدپســتى 8513656581. 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات 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 فهرســت 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. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 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 شــود. (ماده 21 قانون نحــوه 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: 5118 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/301
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794300279 شــماره پرونده: 9609986794300002 شماره بایگانى 
شعبه: 960002 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794301183 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794300729 محکوم علیه محســن بلندزاده نشانى: اصفهان- اصفهان 
پل سرهنگ آموزشــگاه رانندگى الله-  مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 440/000 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواسته 96/1/5 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له اشکان عکاشه فرزند امیرقلى نشانى: 
اصفهان- اصفهان خ مولوى کوچه صفا بن یاس پ 37 و نیم عشر دولتى. 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات 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 فهرســت 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 فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 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 شــود. (ماده 21 قانون نحــوه 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: 5143 شــعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/302
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795000014 شــماره پرونده: 9609986795000250 شماره بایگانى 
شعبه: 960252 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9609976795001303 محکوم علیه نگار مهمدى 
محکوم است به پرداخت 38600000 ریال به عنوان اصل خواسته و نیم عشر اجرا. مشخصات محکوم 
له: بابک آب رون فرزند مصطفى قلى نشــانى: اصفهان- اصفهان. خ سجاد. چهارراه ابشار ساختمان 
مهرگان. طبقه 1. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل 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 ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت 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 پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه ا جراى 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 نباشــد 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 
شــود 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: 5142 
شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/303

اجراییه
شماره اجراییه: 9710426793800099 شــماره پرونده: 9609986793800738 شماره بایگانى 
شعبه: 960738 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793800095 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793803964 محکوم علیه حسن حاج رسولیها به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/270/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم له 
فرزاد برومندزاده فرزند محمد به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ پروین، 
خ حکیم شفائى، کوچه ا...، بن بســت توحید پالك 55 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 اســتیفا 
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 موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشــت 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 هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5139 شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /305 /3
ابالغ راى

شــماره دادنامــه: 9709976836900217 شــماره پرونــده هــا: 9609986836901171 و 
9609986836900298 شماره بایگانى شعبه: 961282 و 960322 خواهان ها: خانم مینا کاظمیان 
فرزند غالمرضا 2- خانم مینا کاظمیان فرزند غالمرضا همگى به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شــهر اصفهان، خ 24 مترى اول، ك قائم، پالك 116 خواندگان: 1- آقاى مظاهر زمانى 
فرزند حسین به نشانى تهران، میدان قیاسى، خ آل آقا، نبش رحمتى، پالك 102، فعال مجهول المکان 
2- آقاى مظاهر زمانى فرزند حسین به نشانى تهران، میدان غیاثى، خیابان آل آقا نبش رحمتى پالك 
102- فعال مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواســته 2- مطالبه مهریه 3- اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى 4- طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده 
و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
خانم مینا کاظمیان فرزند غالمرضا به طرفیت آقاى مظاهر زمانى به خواسته 1- طالق به لحاظ سوء 
معاشرت، اعتیاد و عدم پرداخت نفقه 2- مطالبه مهریه مندرج در سند رسمى ازدواج به شماره ترتیب 
2961- 1383/2/2 و معافیت از پرداخت هزینه دادرســى، دادگاه با توجه به دادخواست و مستندات 
پیوســت و اظهارات خواهان در جلسه دادرســى 1396/12/12 در مجموع، تخلف خوانده از شرایط 
ضمن عقد نکاح و یا وجود شرایط عســر و حرج براى خواهان را در صورت تداوم زندگى احراز نمى 
کند و دلیلى جهت اثبات موارد ادعایى وجود ندارد راجع به ادعاى عدم پرداخت نفقه دادخواســت یا 
شکایتى تاکنون تقدیم نشده است خواهان اقرار و اذعان به خروج از منزل مشترك در شهر تهران و از 
مدت ها قبل دارد و دلیل آن را اعتیاد و عدم پرداخت نفقه عنوان کرده که دلیل و مدرکى جهت اثبات 
ایراد ادعا ارائه نداده است با وجود زندگى مشــترك و اشتغال به کار خوانده و کسب درآمد و لو اندك، 
ظاهر پرداخت نفقه مى باشد و اقدام به خروج از منزل بدون مطالبه قبلى به نظر دادگاه غیرقابل قبول 
است هر چند دست نوشته اى بدون تاریخ از ناحیه خواهان به دادگاه ارائه شده که مضمون آن پرهیز 
از اعتیاد و سوء معاشرت است لیکن دلیلى بر وجود سوء معاشرت مســتمر و یا اعتیاد مضر خوانده به 
مواد مخدر به نحوى که ادامه زندگى را دشــوار و غیرممکن سازد مالحظه نمى گردد موداى گواهى 
گواهان ( مادر و جارى سابق خواهان) در جلسه دادرسى 1397/2/3 نیز داللت بر آن دارد با این وصف 
دادگاه ضمن پذیرش نظر قاضى محترم مشاور و به اســتناد مقررات ماده 197 قانون آیین دادرسى 
مدنى راى بر بطالن دعــوى صادر مى نماید راجع به دعوى مطالبه مهریه را توجه به دادخواســت و 
مستندات پیوست از جمله استشهادیه و تصویر رونوشت ســند ازدواج و عدم حضور خوانده با وصف 
دعوت از طریق نشر آگهى در روزنامه دادگاه به استناد مقررات ماده 5 قانون حمایت خانواده خواهان 
را موقتا از پرداخت هزینه دادرسى معاف و خوانده را به پرداخت مهریه مطالبه شده شامل 300 سکه 
بهار آزادى و 25/224/295 ریال وجه نقد که براســاس آخرین شاخص بانک مرکزى محاسبه شده 
در حق خوانده محکوم مى نماید راى صادره در خصــوص مهریه غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و نســبت به طالق ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 5122 حسین زاده رئیس شعبه نهم محاکم خانواده 

شهرستان اصفهان /3/306
ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس دواشى دادخواستى به خواسته الزام خوانده استرداد خودرو به طرفیت خوانده فریدالدین 
میرهاشمى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1487/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/16 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 874/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/319

مدیرعامل شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان از 
اعمال محدودیت برداشــت آب در منطقه باال دســت 
زاینده رود بین سد تا روستاى چم آسمان (تصفیه خانه 

باباشیخعلى ) خبر داد.
مسعود میرمحمد صادقى، ورودى آب به سد زاینده رود 
در سال جارى را یک سوم سال هاى قبل ارزیابى کرد 
و گفت: آب بخش کشاورزى صفر است و آب مورد نیاز

 باغ ها نیز باید از منابع زیرزمینى تأمین شود.
مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
تصریح کرد: به منظور تأمین مطمئن آب شرب ساکنان 
شهرها و روستاهاى اســتان اصفهان در فصول گرم، 
امســال محدودیت برداشــت بین ســد زاینده رود و

 سد چم آســمان که محل برداشت آب شرب اصفهان 
است، اجرا مى شود.

میرمحمد صادقى افزود: دراین راستا جهاد کشاورزى، 
شرکت توزیع برق و آب منطقه اى استان برنامه منظمى 

را اجرا مى کنند.
وى تصریح کرد: این برنامه براى کشــاورزان منطقه 

باالدست اصفهان و استان همجوار تدوین شده است.
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان افزود: 
بر این اساس، مقرر شده است که حداقل آب مورد نیاز 
باغ ها در یک برنامه زمانبندى شده با باز و بسته کردن 
انهار ســنتى و همچنین قطع و وصل پمپاژهایى که از 

رودخانه برداشت مى کنند،تأمین شود.

سرپرست سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان گفت: 
دغدغه مهم این سازمان تقویت هویت شهرى است که در 
این راستا براى حفظ زیبایى ها و شاخصه هاى رشد فرهنگى 

شهر تالش مى کند.
حسن مؤذنى تصریح کرد: ســازمان زیباسازى با استفاده 
از ابزارهایى همچــون طراحى فضاهاى عمومى شــهر، 
نمادهاى حجمى، نقش برجســته، نورپردازى پروژه هاى 
شهرى و اماکن تاریخى، طراحى هاى نوین مبلمان شهرى، 
مهندسى نصب المان هاى شهرى، اجراى آبنما و آبنماد در 
مناطق مختلف، بسترساز نشــاط عمومى و آرامش خاطر 

شهروندان است.
سرپرست سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان ادامه داد: 
هماهنگى نماى ساختمان ها، ساماندهى تبلیغات محیطى، 
بهســازى مبلمان شــهرى، تشّخص بخشــى به نماها و 
فضاهاى شــهرى، ایجاد مناظر زیبا در شب هاى اصفهان 
با اســتفاده از نورپردازى هاى ویژه، همچنین ایجاد حس 
آرامش  در فضاهاى عمومى شهر، پارك ها و ارتباط سیماى 
شهر با بهداشــت روانى، از جمله فعالیت هاى این سازمان 
اســت. وى تأکید کرد: دغدغه مهم ســازمان زیباسازى 
شهردارى اصفهان تقویت هویت شهرى است که در این 
راستا براى حفظ زیبایى ها و شــاخصه هاى رشد فرهنگى 

شهر تالش مى کند.

استفاده از المان هاى رشد فرهنگى 
در زیباسازى شهر اعمال محدودیت برداشت آب در منطقه 

باال دست زاینده رود 
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پرداخت سود سهامداران 
شرکت توسعه اقتصادى آرین 
بانک ایران زمین به عنوان عاملیت پرداخت ســود 
سهامداران حقیقى شرکت توســعه اقتصادى آرین 
معرفى شد.براساس توافق صورت گرفته بین بانک 
ایران زمین و شرکت توســعه اقتصادى آرین، مبنى 
بر پرداخت سود سهام اشــخاص حقیقى آن شرکت 
مربوط به پایان ســال مالى 1396، پرداخت سود به 
سهامداران این شرکت از پنجم خردادماه به مدت یک 
ماه در کلیه شعب بانک ایران زمین صورت مى گیرد.

الزم به ذکر است سهامداران جهت کسب اطالعات 
بیشتر مى توانند به شعب بانک ایران زمین در سراسر 

کشور مراجعه کنند.

 بارش هاى پراکنده در اصفهان 
آغاز مى شود

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: با ورود سامانه بارشى از شمال غرب، بارش هاى 
پراکنده براى دو روز آینده در استان اصفهان پیش بینى 
مى شود. ســاناز جعفرى با بیان اینکه با ورود سامانه 
جدید در ساعات اولیه، در اکثر نقاط استان اصفهان 
آسمان صاف همراه با گردوخاك گاهى وزش باد به 
نسبت شدید تا شدید پیش بینى مى شود، اضافه کرد: 
طى امروز و فردا ناپایدارى هاى جّوى بر روى استان 
تشدید مى شود و  بر این اساس، در اکثر نقاط استان 
شاهد وزش باد تقریبًا شدید تا شــدید و بارش هاى 

رگبارى بهارى خواهیم بود.

خبر

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: واحد حقوقى 
میراث فرهنگى در شــهرضا در حال پیگیرى موضوع 
تخریب خانه تاریخى «میربد» است، اما احتمال بازسازى 

دوباره این خانه کم است.
ناصر طاهــرى با اشــاره بــه تخریب خانــه تاریخى 
میربد در شــهرضا اظهار کرد: این خانــه داراى ارزش 
تاریخى، توسط شــهردارى این شهرستان در روزهاى 
گذشته بدون انجام اســتعالم درباره ارزش تاریخى آن 
تخریب شد، اما با توجه به اینکه در فهرست آثار ملى ایران 
به ثبت نرسیده، شهردارى شهرضا مدعى عدم اطالع از 

ارزش این خانه است.
وى افــزود: میراث فرهنگــى اصفهان با شــهردارى 
شــهرضا نامه نــگارى در این ارتبــاط انجــام داده و

 مراتــب اعتــراض خــود را اعــالم داشــته اســت، 
اما شهردارى اعالم کرد که یک خانه مخروبه را خراب 

کرده است.
وى با بیان اینکه شــهردارى شــهرضا به منظور ایجاد 
پارکینگ، این خانه را خریدارى کرده و تحت تملک قرار 
داده است، تأکید کرد: امکان بازسازى این خانه با توجه 
به عدم ثبت ملى و مالکیت شــهردارى بر این خانه بعید 

به نظر مى رسد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
ســناریویى براى جیره بندى آب در دستور کار شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان نیست و در صورتى که 
روند کم آبى ادامه یابد، تصمیمات جدیدى در خصوص 

مدیریت آب اصفهان اتخاذ خواهد شد.
اکبــر بنى طبا افــزود: رونــد مدیریت توزیع آب ســد 
زاینــده رود به گونه اى اســت کــه بتواننــد حداقل 
آب در ســد براى تابستان و شــهریور ماه  ذخیره شود، 
بنابرایــن مدیریتى براى آزاد ســازى آب در حال انجام 
اســت تا در پایان فصل یا پاییز با مشــکل کمبود آب 
مواجه نشــویم. وى با تأکید بر اینکه متأسفانه استان و 

سرشــاخه هاى زاینده رود با کمبود بارش مواجه است، 
تصریح کــرد: در راســتاى کمبــود 40 درصدى آب 
تصفیه خانه باباشیخعلى، 10 درصد این کسرى از محل 
منابع داخلى و چاه ها تأمین مى شود. بنى طبا افزود: در 
مجموع 56 شهر و 300 روســتا  که تحت پوشش طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ قرار دارند، به دلیل محدودیت 
منابع آب طرح ، به غیر از تصفیه خانه باباشــیخعلى، آب 
موردنیاز این مناطق  نیز  از 106 حلقه چاه، آب برابر با 756 
لیتر بر ثانیه تأمین مى شــود، البته این میزان آب کفاف 
نیاز اســتان اصفهان را نمى دهد و در مجموع با کمبود 

30درصدى آب در هر شرایطى مواجه هستیم.

برنامه اى براى جیره بندى 
آب اصفهان نداریم

احتمال بازسازى 
خانه «میربد» کم است

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976836900201 شــماره پرونده: 9609986836901324 شماره بایگانى 
شعبه: 961446 خواهان: پروا سراج نیا فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شــهر اصفهان- مســجد على رو به روى پارك بادى کوچه طباطبائى به بست بهشت منزل روبه رو 
خوانده: مسعود شاهزیدى به نشانى کشور امارات متحده عربى- دبى خ رقه جنب کنتاکى ساختمان 
رقه پالزا ط 4 (فعال مجهول المکان) خواســته: طالق به درخواســت زوجه گردشکار: دادگاه پس از 
بررســى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى دادگاه: در این پرونده خانم پروا سراج نیا دادخواستى در تاریخ 1396/9/22 به طرفیت آقاى 
مسعود شاهزیدى به خواسته طالق تقدیم و در دادخواست و جلسه دادرسى 1396/12/6 اظهار داشته 
از سال 1382 به همراه همسر خود در دبى سکونت داشته اند و تا سال 94 با هم بودند و در اردیبهشت 
ماه این سال همسرش یک ویزاى تفریحى یک ماهه گرفت و به آمریکا رفت ولى دیگر مراجعت نکرد 
و هیچ اطالعى از ایشان ندارد و وى نیز مجبور به بازگشــت به ایران و سکونت در اصفهان شده، لذا 
به جهت ترك زندگى خانوادگى خواهان طالق اســت. خواهان ادامه داده در آخرین مکالمه اى که با 
یکدیگر داشته اند، همسرش اظهار داشته دیگر مراجعتى نمى کند با توجه به مراتب ذیل و از مالحظه 
دادخواست و مستندات بپیوست از جمله تصویر ســند ازدواج به شماره ترتیب 8568- 1368/7/29 
دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 127 اصفهان، پاسخ استعالم بعمل آمده از پلیس مهاجرت و گذرنامه 
به موجب نامه شماره 1414/1288028113- 97/2/3، اظهارات خواهان و اصرار بر طالق و استماع 
گواهى گواهان در جلسه دادرســى 1397/1/29 از جمله برادر و برادرزاده خوانده که داللت بر عدم 
حضور خوانده در ایران و سکونت در کشــور آمریکا دارد و عدم حصول صلح و سازش و امکان ادامه 
زندگى به موجب نامه شماره 82- 1397/2/4 مرکز ارجاع و مشاوره خانواده دادگسترى و عدم حضور 
خوانده در جلسات دادرسى با وصف دعوت از طریق نشر آگهى در روزنامه، دادگاه امکان ادامه زندگى 
با این کیفیت را براى خواهان غیرمقدور و باعث عســر و حرج و مشقت ایشان مى داند ضمن پذیرش 
نظر قاضى محترم مشاور و به اســتناد مقررات مواد 20- 24- 29- 33 از قانون حمایت خانواده و بند 
یک تبصره الحاقى به ماده 1130 اصالحى قانون مدنــى حکم به محکومیت خوانده به مطلقه کردن 
خواهان صادر مینماید. مدت اعتبار رأى طالق صادره 6 ماه پس از ابالغ رأى فرجامى یا انقضاء مدت 
فرجامخواهى اســت و در صورت امتناع خوانده از حضور در دفترخانه، سردفتر مجرى به نمایندگى از 
دادگاه و بوالیت از ایشان اقدام خواهد کرد. طالق در صورت اجرا بائن و قضائى است و رجوعى متصور 
نیست. زوجین فرزندى ندارند. و حقوق مالى مطالبه نشده است. اجراى مقررات مواد 31 و 37 قانون 
حمایت خانواده جهت اجرا و ثبت طالق الزامى اســت. رأى صادره غیابى و ظرف  مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 20 روز پــس از انقضاء مدت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 5125 حسین زاده- رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/307
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970353503078 شــماره پرونده: 9409980359701510 شماره بایگانى 
شعبه: 962162 شاکى: مجتبى مســعودى بروجنى فرزند ملک محمد به نشانى اصفهان- اصفهان 
مشتاق دوم مهرآباد کوى 11 شــرقى پ 3-- ادرس متهم: فرهاد گلچین فرزند غالمرضا به نشانى 
کازرون- بلوار عدالت- ك 31 پ 78 ------- ادرس دیگر خ نشــاط کدپستى 73139/73453 
اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه پس از بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى فرهاد گلچین فرزند 
غالمرضا، متوارى و آزاد به جهت عدم حضور متهم على رغم ابالغ قانونى از طریق نشــر آگهى دائر 
بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقاى مجتبى مســعودى بروجنى فرزند ملک محمد و بشرح قرار 
جلب به دادرسى و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان دادگاه با برر سى جمیع 
اوراق و محتویات مضبوط در پرونده، اظهارات شاکى، مفاد اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه شاکى 
در مرجع انتظامى و دادســرا، تحقیق مرجع انتظامى و عدم حضور متهم علــى رغم ابالغ قانونى در 
دادسرا و دادگاه و عدم ارائه دلیل دائر بر مخدوش نمودن بزه صدرالذکر من حیث المجموع بزه معنونه 
را محرز و مسلم تلقى کرده و مســتندا به ماده 974 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 راى بر 
محکومیت متهم موصوف به تحمل یکسال حبس صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى ظرف 
مهلت بیســت روز از تاریخ مهلت واخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 5154 علیشاهى- دادرس شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق) /3/308

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976797900037 شــماره پرونده: 9609986797901497 شماره بایگانى 
شعبه: 961510 خواهان: روح ا... مسعودى فرزند رضا به نشانى استان اصفهان- شهرستان برخوار- 
شهر دستگرد- خ شریعتى ك ش غفورى پ 2 خوانده: طیبه هاشــمى بنى فرزند احمدقلى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى آقاى روح ا... مسعودى فرزند رضا به طرفیت خانم طیبه هاشمى بنى فرزند احمد قلى به خواسته 
مطالبه مبلغ 00 10/880/0 ریال وجه چک شــماره ى 1659/908827/33 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/880/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 306/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/8/15 تا تاریخ وصول که محاســبه ى آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر 
عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. م الف: 5085 امیرى- قاضى شعبه 45 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/309
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793900066 شــماره پرونده: 9609986793900582 شماره بایگانى 
شعبه: 960586 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793900067 و 

شــماره دادنامه مربوطه 9609976793902573 محکوم علیه مجید شــیخى خورزوقى فرزند رضا 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ نه میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ پانصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (6098202- 1394/11/20- 3/600/000 ریال) (406162- 
1395/05/20- 5/600/000 ریال) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له اکبر خانى خوراســگانى 
فرزند حسنعلى به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر خوراسگان، خ جى شرقى، کوچه 
شــهردارى، کوچه جوادى، پ 25 منزل زمانى و نیم عشــر حق االجرا. 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت 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 اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحــوه 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: 5075 شــعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/310
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793600107 شــماره پرونده: 9609986793600122 شماره بایگانى 
شعبه: 960123 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793600102 و شماره 
دادنا مه مربوطه 9609976793600951 محکوم علیه عیســى صفرى شکاکمى فرزند احمدعلى به 
نشانى اصفهان، اصفهان مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 15/200/000 ریال بابت 
ضمانت تســهیالت خوانده و مبلغ 128000 تومان هزینه دادرســى و عندالزوم هزینه نشر آگهى و 
خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (96/2/4) در حق خواهان رسول حاج ابراهیمى فرزند عباس 
به نشــانى اصفهان خیابان امام خمینى کوچه 79 مجتمع پویا واحد 4 محکــوم مى نماید به انضمام 
پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبــى 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 مشــتمل 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 درخواســت 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. (مــاده 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 نباشــد 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 
شــود 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: 5079 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/311
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759200792 شماره پرونده: 9609983759200980 شماره بایگانى 
شعبه: 961009 تاریخ حضور: 1397/05/07 ساعت حضور: 08:30 در خصوص دعوى فرشید کاظمى 
به طرفیت محمد صفرى و آرش قربانپور فرزند داریوش در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این 

شعبه حاضر شوید. م الف: 364 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر / 3/317
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759201500 شماره پرونده: 9709983759200126 شماره بایگانى 
شعبه: 970132 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى اردشیر عبدالهى فرزند نصراله 
خواهان آقاى امین محمدزاده دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى اردشیر عبدالهى فرزند نصراله مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709983759200126 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/06/25 ساعت 09:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خواند ه 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: 391 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/318

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام : مهران شــجاعى نام پدر : - شغل :-  نشــانی محل اقامت : مجهول 
المکان مشخصات محکوم له : نام :مهدى شفیعى باوکالت خانم مائده حسن پور  نام پدر :رضا - شغل 
: - نشانی محل اقامت : سودرجان کمربندى بهارستان محکوم به : به موجب راي شماره 607 تاریخ 
96/9/21 حوزه 5 ح   شــوراي حل اختالف شهرســتان فالورجان به موجب این راى غیابى تاریخ 

96/9/21شــعبه پنجم حقوقى  - دادگاه عمومیفالورجان - که قطعیت یافته اســت . محکوم علیه 
محکوم است به :پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 931/05195548مورخ 
95/5/10به انضمــام خســارات تاخیر تادیــه از تاریخ چک لغایــت اجراى حکــم وپرداخت مبلغ 
112/500هزار ریال بابت هزینه دادرســى وچهل وپنج هزار ریال بابت هزینــه تمبر وپرداخت حق 
الوکاله وکیل در حق محکوم له وپرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت ماده 34 قانون اجراي احکام 
: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م 

الف 135شعبه پنجم حقوقی فالورجان/ 3/320    
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه:.9709973654100070 تاریــخ تنظیــم.1397/01/27 شــماره پرونــده. 
9609983654801394 شــماره بایگانی شــعبه:.961316 دادنامه- شــاکی : اقاى عباس شفیع 
زاده فرزنداصغر 2.آقاى معین مویدزفره فرزنداصغر با وکالت عاطفــه حیدرى زفره فرزندرضاقلى به 
نشــانى فالورجان خ میثم پاســاژزاینده رودطبقه اول دفتر وکالت آقاى محمددردشتى متهمین:1-
اقــاى مهردادکریمــى نژادفرزندعلى نقى به نشــانى اســتان کرمانشــاه شهرســتان گیالنغرب 
شهرگیالنغرب خ مسجدجامع کوچه آخرشوراى شــهر 2-عبدالحسین حسنپور.فرزندابوالفتح 3.اقاى 
محمدحسنپورفرزندخدارحم هردومجهول المکان اتهامها1.اســتفاده ازاوراق مجعول2.جعل دادگاه 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى رااعالم وبه شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید 
راى دادگاه درخصوص اتهام اقایان 1-عبدالحسین حســنپور فرزندابوالفتح2-  اقاى مهردادکریمى 
نژادفرزندعلى نقى هردودائربرمشــارکت درجعل یک برگ چک بانک ملت به مبلغ یکصدوشــصت 
میلیون ریال به شماره 1648/20141/12وردیف اول استفاده از سندجعل شده باارائه چک یادشده به 
شاکیان موضوع شکایت اقایان 1-عباس شفیع زاده فرزنداصغر 2-معین موید فرزنداصغرهردوباوکالت 
خانم عاطفه حیدرى دادگاه باعنایت به محتویات پرونده شکایت شکات به شماره نامه 95083/208-
1396/4/2بانــک ملت شــعبه فالورجان اظهــارات گواهان درمراحــل تحقیقــات قرادادعادى 
1396/1/23که داللت برتحویل چک به شاکیان توسط متهم ردیف اول راداردونیزدیگرقرائن وامارات 
موجوددر پرونده  وامارات موجود در پرونده بااین وصف که متهم علیرغم ابالغ ازطریق نشردرروزنامه 
دردادگاه حاضر نشــده وردیف دوم على رغم ابالغ به ادرس اعالمى حاضر نشده ودفاعى نکرده بزه 
منتســب به نامبردگان را محرز تشخیص داده وبه اســتناد ماده536 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375 بخش تعزیرات ورعایت ماده 134قانون مجازات اســالمى مصوب 1392هریک از متهمین 
ردیف هاى اول ودوم را به تحمل دوسال حبس براى مشارکت در جعل وردیف اول را به تحمل دوسال 
حبس براى استفاده از سند جعل شده وارائه ان به شاکیان محکوم میکند ودر خصوص شکایت شاکیان 
علیه اقاى محمد حسن پور فرزند خدارحم دایر برمشارکت در جعل واســتفاده از سند مجعول وعلیه 
مهردادکریمى نژاددایر براستفاده از سند مجعول به جهت عدم کفایت ادله وقوع بزه محرز نیست وبا 
استناد به اصل 37قانون اساسى وماده 4قانون ایین دادرسى کیفرى راى برائت صادر واعالم مى گردد 
راى صادرشده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واخواهى دراین دادگاه وسپس ظرف مدت 
بیست روزنیزقابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظراستان اصفهان مى باشد./ م الف  128رییس شعبه 

103دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان /3/321 
ابالغ رأى

شــماره   96 /11 /29 تنظیــم: تاریــخ   9609973654002880 دنامــه: دا شــماره 
پرونــده:9109983733001147 شــماره بایگانــی شــعبه:952408 دادنامه- پرونده کالســه 
9109983733001147شعبه 102دادگاه کیفرى دوشهرستان فالورجان (102جزایى سابق)تصمیم 
نهایى شماره9609973654002880 شاکی :اقاى جعفراقاى قهدریجانى فرزندنوروزعلى به نشانى 
فالورجان قهدریجان بلوارمدرس ك نهضت متهم .اقاى حســین حســینى نفرى به نشانى شهررى 
شــهرك عالیین ك 4پ 23(مجهول المکان) اتهام :کالهبــردارى  راى دادگاه  درخصوص اتهام 
اقاى حسین حســینى نفرى دائربرکالهبردارى به مبلغ10/559/678  ریال ازشاکى اقاى جعفراقایى 
فرزندنوروزعلى باتوجه شکایت شاکى واستعالم اخذشده ازبانک هاى اقتصادنوین وکشاورزى واینکه 
متهم درهیچ یک ازجلسات تحقیقات مقدماتى ورســیدگى نهایى باوصف احضارازطریق نشراگهى 
حاضرنگردیده ودفاعى ننموده بزه منتست به وى محرزاست دادگاه با استنادبه ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشــاءواختالس متهم راعالوه برردمبلغ 10/599/678ریال به شاکى به تحمل 
یک ســال حبس وجزاى نقدى به میزان مبلغ مذکور در حق صندوق دولت محکوم مى نماید    راي 
صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی پس از ان ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر است . م الف133 سید رسول سادات- رییس شعبه 

102دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان /3/322 
ابالغ رأى

شماره دادنامه:9609973654002204 تاریخ تنظیم:96/9/2 شماره پرونده:9309980362201541 
شماره بایگانی شعبه:960873 دادنامه- شاکی :اقاى مرتضى ملکى فرزندمصطفى به نشانى دولت آباد 
خ مطهرى 10مترى بهاربن گلستان پ 58  متهم .اقاى ناصرحمزه فرزندحسین به نشانى شهرستان 
اصفهان خ وحید ك مظاهرى 17منزل روبــرو اتهام :1-خیانــت درامانت2-تحصیل مال ازطریق 
نامشــروع  راى دادگاه درخصوص اتهام اقاى ناصرحمزه قهدریجانى دائربرخیانت درامانت نســبت 
به 110گوســفند(میش وبز)باتوجه به شکایت شاکى شهادت شــهود واینکه متهم با وصف احضار از 
طریق نشر آگهى در هیچکدام از جلسات تحقیقات مقدماتى ورسیدگى نهایى حاضر نگردیده ودفاعى 
ننموده است بزه منتست به وى محرزاست دادگاه با استنادبه ماده 674قانون مجازات اسالمى متهم 
را به تحمل یک ســال حبس محکوم مى نماید نماید    راي صادر شــده غیابی است و ظرف مهلت 
بیست  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظراستان اصفهان مى باشد م الف134رئیس دادگاه کیفرى 102شهرستان فالورجان/3/323 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکوم علیه : نام : محمود نام خانوادگی :رضوانى خو نام پدر : - شغل :-  نشانی محل 
اقامت : مجهول المکان مشــخصات محکوم له : نام :ســهراب جهانبخشــى نام پدر :عبدل - شغل 
: - نشانی محل اقامت : کلیشــاد – آغچه بدى خ  کوهستان  پ 90منزل شــخصى محکوم به : به 
موجب راي شــماره 972 تاریخ 96/11/16 حوزه 5 ح   شــوراي حل اختالف شهرستان فالورجان 
شعبه  - دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه سوارى سایپا به شماره انتظامى 877ب81ایران 49وپرداخت 

مبلغ ششصدوبیست هزار ریال بابت هزینه هاي دادرسی درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق 
صندوق دادگستري با احتساب و خسارات وارده در حق محکوم له. ماده 34 قانون اجراي احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف 118

شعبه پنجم حقوقی فالورجان/ 3/324 
ابالغ رأى

دادنامه - کالسه پرونده 86/1250ك102 شماره دادنامه425-87/4/29 شاکى خانم فاطمه رحیمى 
فرزندپنجعلى ساکن فالورجان جعفراباد خ شــهیدقرنى کوچه شهید وفادار پالك 18منزل وربخشى 
متهم زال فردفرزندامیر فعال مجهول المکان موضوع ترك نفاق به تاریخ 87/4/29پرونده فوق تحت 
نظر است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم ومبادرت به صدور راى مینماید 
راى دادگاه در خصوص اتهام اقاى زال فرد فرزندامیر دایر برترك نفاق موضوع شکایت فاطمه رحیمى 
همسر وى باتوجه به اظهارات شاکى شهادت شهود اسناد حاکى از رابطه زوجیت بین طرفین واینکه 
متهم علیرغم ابالغ درجلســه رسیدگى حاضر نشــده ودفاعى به عمل نیامده مجرمیتش محرز است 
دادگاه مســتندا به ماده 642قانون مجازات اســالمى وى را به تحمل 91روز حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید راي صادر شده غیابی است و ظرف مهلت ده از تاریخ ابالغ قابل واخواهی پس از ان ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظراستان اصفهان است . م الف121 ریس شعبه 

102دادگاه جزایى/3/325 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه9710103656500849 شــماره پرونده970998365650053 بایگانى شــعبه 
970067 اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رســیدگی به اقاى/خانم زهره بهروز ناهیدحمیدرضا 
شهرام بتول همگى شجاعى خواهان خانم میرهوشنگ مدحت  دادخواستى  به طرفیت خوانده اقاى/ 
خانم زهره بهروز ناهیدحمیدرضا شــهرام بتول همگى شجاعى خواسته الزام به تنظیم شند مطرح که 
به این شعبه ارجاع وپرونده کالسه 970998365650053شعبه 2دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 
شهرستان فالورجان ثبت ووقت رسیدگى 1397/6/20ســاعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع 73قانون ایین دادرســى مدنى به علت مجهول االمکان خوانده ودرخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار درج و آگهی می شود و تاظرف مدت یک ماه پس 
از تاغرخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم براي وقت مقرر در دادگاه جهت رسیدگی حاضر شــوند .. م الف 106 رئیس شعبه 2 حقوقی 

عمومى دادگسترى  شهرستان فالورجان/ 3/326 
احضار متهم

شــماره نامه:9710113654000348 شــماره پرونده:96099836554900816 شــماره بایگانى 
شعبه:961625 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961625متهم على هاشمى فرزند محمد وفردناسناس 
(بااسم مســتعار حســین)به اتهام ایرادضرب وجرح عمدى باقمه موضوع شــکایت معصومه شاهى 
فرزندعباسقلى مجهوالمکان اعالم گردیده اســت لذا دراجراى ماده115قانون ایین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت دریکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشار درج و اگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ میگردد 
در تاریخ97/5/6ساعت 8صبح جهت  رسیدگى به اتهام خود در دادگاه 102شعبه کیفرى دُو فالورجان 
حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود 
اگهى فوق ب منزله ابالغ ومحســوب و مبادرت ب اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف:93 شعبه 2دادگاه 

کیفرى دوفالورجان/ 3/337 
ابالغ رأى

راي شــورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد ســاکن فالورجان کلیشاد بلوار 
مدرس بانک مهــر به طرفیت 1-داریوش بهرامى 2-حجت اله بهرامى3- ســید مجتبى موســوى  
ســاکن1و2هردو مجهول المــکان 3-اصفهــان خ امام خمینى کــوى خانه اصفهــان کوى الله 
2پالك 33 به خواســته مطالبه مبلغ 180/410/933 ریال  بابت بخشــیاز  1 فقره چک به شــماره 
967746تاریخ95/2/13 سند عادي ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی 
نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرســی در شــورا حاضر نگردیده ونسبت به 
دعوي مطروحه ومستندات ابرازشده از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر 
اصالت مستندنیز نشــده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل 
ارایه شده از سوى خواهان حاکی از اشــتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا 
بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین دادرســی مدنی ومواد310 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت 180/410/933به انضمام هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل  ریال باحق الوکاله وکیل  به 
انضمام هزینه دادرسی بابت اصل خواسته وپرداخت و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /

چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می 
نماید واجراي احکام مکلف است خســارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 
شده احتســاب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر 
درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان می باشــد م الف 99  قاضی شعبه پنجم  شوراي حل اختالف 

شهرستان فالورجان/ 3/338  
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139604002120000180/1- شماره بایگانى پرونده : 9600281 شماره ابالغیه : 
139705102120000038 تاریخ صدور 1397/01/30 – بدینوسیله به آقاى علیرضا رحیمى فرزند 
على اصغر به شماره ملى 4219578773 صادره از دورود ساکن فوالدشهر – آسه – پارکینگ ورودى 
213 – طبقه 3 ب – درب اول کد پستى 8456184561 ابالغ مى شــود که آقاى ایمان خسرویان 
بوکالت محمد شاهپورى بموجب وکالتنامه شــماره 35857 مورخ 1396/06/01 جهت وصل مبلغ 
هجده میلیون و پانصد هزار ریال به استناد چک شــماره 1608/416581/33 مورخ 1396/02/15 
علیه شما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600281 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ بیست و یکم دى ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مامور ، محل اقامت شما به شرح متن 
شناخته نشده ، لذا بنابه تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى 

علیه شما جریان خواهد یافت .  م/ الف- 202 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/3/342 

صادقى، مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان از برنامه هاى این 
شرکت براى افزایش تولید و صادرات در سال جارى خبر داد و گفت: این 
مجتمع عظیم صنعتى در سال گذشــته موفق شد ضمن افزایش میزان 
تولید و افزایش تنوع محصوالت، جهش قابل توجهى در صادرات داشته 

باشد.
وى افزود: صادرات این شرکت در سال گذشته به لحاظ حجم 79 درصد 
و به لحاظ ارزش 120 درصد افزایش داشــت و به رقم بى ســابقه یک 
میلیون و 150 هزار تن رســید که درحدود 50 درصد کل تولیدات این 

شرکت مى باشد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن تصریح کرد: در سال گذشته، ذوب آهن با 
انجام فعالیت هاى مختلف در راستاى کاهش قیمت تمام شده و همچنین 
با توجه به افزایش جهانى قیمت محصوالت فوالدى از زیان خارج شد و 

امسال نیز شرایط خوبى را پیش رو داریم.
وى از افزایش تولید این شرکت خبر داد و گفت: استفاده بهینه از تجهیزات 
و دستگاه ها، بهینه سازى استفاده در مواد اولیه و بومى سازى قطعات، از 

عوامل مؤثر در رشد 4 درصدى تولیدات این شرکت بوده است.
وى افزود: در ذوب آهن سال گذشــته دو میلیون و 310 هزار تن چدن 
مذاب و بیش از دو میلیون و 267هزار تن شمش تولیده شده که شامل 

فوالدهاى صادراتى، فوالدهاى کیفى و ساختمانى بوده است.
وى  اصالح برج هاى خنک کننده، طراحى و ســاخت مکانیزمى براى 
باز چرخانى یول هاى فوالدســازى و... را گام هاى مؤثر این مجموعه 
در کاهش مصرف آب عنوان کــرد و گفت: با به کارگیرى این روش ها، 
مصرف آب در فرآیند تولید از 10/7متر مکعب به ازاى هر تن در سال هاى 

گذشته به 6/26 متر مکعب کاهش یافته است.
وى با اشاره به اینکه در این شرکت تاکنون 41درصد در مصرف آب صرفه 
جویى شده، یادآور شد: در ذوب آهن در حدود 10 میلیون مترمکعب آب در 

سال گذشته صرفه جویى شده است.
وى میلگرد، تیرآهن، شمش و کالف را بیشــترین کاالهاى صادراتى

ذوب آهن در ســال هاى اخیر عنوان کرد و بیان داشت: افزایش کیفیت 
و تنوع محصول متناسب با نیاز مشترى، بازاریابى، توسعه تولیدات کمى 
و کیفى، رهبرى بازار و حضور فعال در نمایشــگاه هــاى بین المللى، از 

مهمترین علل افزایش صادرات محصوالت ذوب آهن بوده است.

افزایش تولید و صادرات 
اولویت هاى امسال ذوب آهن  مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با اشاره به 

تأمین50 درصد از هزینه هاى دولت از طریق 
وصول مالیات گفت: نظــام مالیاتى در تمامى 
کشــورها به عنوان مهمترین منبع درآمدى 
دولت محسوب مى شود و کشــور ما نیز باید 
بتواند همانند کشورهاى پیشرفته، هزینه هاى 

خود را از محل مالیات بپردازد. 
مهدلو با بیان حرکت هاى عظیمى که در اداره 
کل امور مالیاتى اســتان در راســتاى اجراى 
طرح جامع مالیاتى صورت گرفته است، اظهار 
کرد: اولویــت اصلــى اداره کل رضایتمندى 
مؤدیان مالیاتى است و براى نیل به این هدف 
باید تغییــرات و برنامه هایى صــورت گیرد. 
وى از تفویض اختیار در تقسیط و بخشودگى 
جرایم مالیاتى به رؤساى ادارات امور مالیاتى 
در راســتاى رضایتمندى مؤدیــان مالیاتى

 خبر داد.
مهدلو عنوان کــرد: از طریق توافق با مؤدیان 
در میزان وصول مالیات در بخش اشــخاص 
حقیقى، از واحدهاى تولیدى حمایت مى کنیم.
 وى بر حرکت اداره کل امور مالیاتى اســتان 
به ســمت تحقق عدالت مالیاتــى تأکید کرد

 و گفــت: موانعــى را که باعث دورشــدن از 
تحقق عدالت مالیاتى مى شــود، از ســر راه
 برداشته و خواستار کاهش فشــار مالیاتى بر 

مردم هستیم.

تفویض اختیار تقسیط و 
بخشودگى جرایم مالیاتى به 

رؤساى امور مالیاتى 
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مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: در ماه 
رمضان، سانس هاى سینماهاى سرتاسر استان تا قبل از 

ساعت 16 به شکل نیم بهاست.
مصطفى حسینى با اشــاره به اینکه فیلم سینمایى «آن 
ســوى ابرها» به کارگردانى مجید مجیدى در پردیس 
سینمایى چهارباغ اکران شده است، اظهار کرد: همچنین 
فیلم «تگزاس» به کارگردانى مسعود اطیابى و با بازى 
حمید فرخ نژاد،  پژمان جمشیدى و سام درخشانى در سینما 
سپاهان و پردیس ســینمایى چهارباغ اکران شده است.
وى بیان داشت: از ساعت 10و30دقیقه تا 18و30دقیقه 
به صورت یک در میان فیلم هاى «تگزاس» و «خجالت 

نکش» به کارگردانى رضا مقصودى در سالن شماره یک 
سینما سپاهان بر روى پرده است و ساعت 21 و 23 نیز 
به ترتیب شاهد اکران فیلم هاى «تگزاس» و «مصادره» 
هستیم.وى تأکید کرد: همچنین در سالن شماره 2 سینما 
سپاهان فیلم هاى «چهارراه اســتانبول» و «عصبانى 
نیستم» در ســانس هایى با فاصله دو ساعته، از ساعت 
11 اکران مى شود. حســینى درباره برنامه اکران سینما 
فلســطین نیز ابراز کرد: فیلم  «التارى» در سانس هاى 
اصلى این سینما و سانس 23 در حال اکران است و فیلم 
«خجالت نکش» و فیلم «عصبانى نیستم» نیز به ترتیب 

در سانس هاى 21 و 16و30دقیقه اکران مى شود.

جانشین ستاد دیه استان اصفهان گفت: در سال گذشته 
مردم استان اصفهان هشــت میلیارد تومان در قالب 55 
جلسه گلریزان، به زندانیان جرائم مالى غیرعمد کمک 
کردند. ایرج نحوى با بیان اینکه در سال 96 تعداد 20 نفر 
از زندانیان تنها از طریق کمک هاى بالعوض ستاد دیه 
اســتان به ارزش 118 میلیون تومان آزاد شدند، تصریح 
کرد: در همان ســال، 172 میلیون تومان تسهیالت با 
نرخ ســود بازپرداخت 4درصد به زندانیــان جرائم مالى 
غیرعمد پرداخت شد. وى با بیان اینکه در سال گذشته 
108 میلیون تومان در قالب شیوه نامه به زندانیان واجد 
شرایط واگذار شده اســت، اظهارکرد: مبالغ پرداختى در 

قالب کمیسیون ویژه در اســتان از 20 میلیون تومان در 
سال گذشته به 15 میلیون تومان در سال جارى کاهش 
یافته اســت. نحوى افزود: میزان تسهیالت پرداختى تا 
سقف 200 میلیون تومان اســت، البته به این شرط که 
با این مبلغ فرد آزاد شود. وى گفت: در حالى که باتوجه 
به افزایش بهاى سکه تا ســقف 15 میلیون هم امکان 
واگذارى تســهیالت براى مهریه وجود دارد. جانشین 
ستاد دیه استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر از هزار 
و 300 نفر زندانى جرائم مالى غیرعمد در استان، 300 نفر 
به دلیل ناتوانى در پرداخت مهریه و هزار نفر به دلیل سایر 

محکومیت هاى مالى زندانى  شده اند.

نیم بها شدن 
برخى سانس هاى سینماها 

کمک 8 میلیاردى به محکومان 
جرائم مالى غیر عمد

تولید بیوگاز بومى در 
دانشگاه آزاد مجلسى

دانش آموخته مقطع کارشناســى ارشد مکاترونیک 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى در طراحى 
فرآیندى موفــق به حصول گاز متــان از مواد زائد و 

زباله ها شد.
ایمــان ظهورى اظهــار کرد:خلوص بــاالى متان 
تولیدى، اســتحصال ســریع گاز، انطباق با زیست 
بوم و اقلیم ایران و خروجى کود مرغوب، رفع برخى 
مشکالت زیست محیطى، تولید برق، بازگشت آب 
خاکسترى قابل اســتفاده در فضاى سبز و کود غنى 

شده از محاسن و فرآورده هاى این محصول است.  
وى گفت: بر اساس ســاختار مهندسى این دستگاه، 
باکترى بى هوازى در آن رشــد و نمو مى کند که با 
قرارگیرى در محلى مناسب، انواع پسماند هاى تجزیه 
پذیر مانند زباله ها، پوست میوه و سبزى جات و کود 
حیوانى مى تواند به عنوان خوراك این دستگاه تأمین 
شــود که پس از گذشــت یک هفته، گاز متان قابل 

اشتعال از دستگاه خارج مى شود.
ظهورى افــزود: این محصول گازى کنترل شــده 
اســت که براى الیه اوزن نیز اثــرات منفى ندارد و 
یکى از مراکزى که استقبال خوبى از این طرح دارند، 
گاودارى هاى صنعتى اســت که عالوه بر استفاده 
از کود موجود، به کاهش بوى بد آن براى ســاکنین 

مجاور آنها کمک مى کند. 

  
رونمایى از نرم افزار«کارپوشه» 

 دانشگاه آزاد مبارکه
نرم افزار«کارپوشــه» توسط یکى از واحدهاى مرکز 

رشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه تهیه شد.
کارپوشه ترجمه فارســى کلمه پورت فولیو مشتمل 
بر مجموعه مدارکى اســت که براى نشــان دادن 
توانایى هاى فرد و ســیر یادگیرى وى در طول زمان 

جمع آورى مى شود.
در واقع کارپوشه ها مجموعه شــواهدى هستند که 
دربرگیرنده موارد مورد نیاز یادگیرى، فرآیند یادگیرى 
و یا محصول نهایــى آن و مدارکى دال بر موفقیت و 
پیشــرفت حرفه اى و فردى، با ارائه تحلیل انتقادى 

محتواى آن است.

  
شناسنامه فنى، پیش فروش 
ساختمان ها را قانونمند کرد

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرســازى و معمارى 
شــهردارى اصفهان گفــت: با صدور شناســنامه 
فنى ساختمان از سوى شــهردارى، پیش فروش و 

پیش خرید ساختمان قانونمند شده است.
مهرداد محلوجى اظهارکرد: براى اطمینان از صحت 
وجود ملک و مشخصات فنى ساختمان، شهردارى 
شناســنامه فنى صادر مى کند و این موضوع باعث 
مى شود فروشنده و خریدار خیالى راحت داشته باشند 

که ملک وجود خارجى دارد. 

خبر

ابالغ رأى
رأى شــورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد ســاکن فالورجان کلیشــاد 
بلوار مدرس بانک مهر بــه طرفیت 1-طیبه دهقان کلیشــادى 2-مهدى رهنمــا هردو مجهول 
المکان  به خواســته مطالبه مبلــغ 89/177/462ریال  بابت قســمتى از  1 فقره چک به شــماره 
602198تاریخ95/3/9 سند عادي ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی 
نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرســی در شــورا حاضر نگردیده ونسبت 
به دعوي مطروحه ومستندات ابرازشــده از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده 
ومنکر اصالت مستندنیز نشــده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده 
ودالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین 
شورا بااتفاق نظرمســتندا به مواد198و522 قانون آیین دادرســی مدنی ومواد310 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت 89/177/462ریال به انضمام هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل  ریال باحق 
الوکاله وکیل  به انضمام هزینه دادرسی بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شــاخص ریال لغایت اجراي حکم در حق 
خواهان محکوم می نماید واجراي احکام مکلف است خسارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم 
در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت 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 باشــد  م الف 97  قاضی شعبه پنجم  

شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان/3/339   
ابالغ رأى

--شماره پرونده 252/94شــماره دادنامه 67-95/4/19 مرجع رسیدگى :شعبه 5 حقوقى شوراى 
حل اختالف فالورجان خواهان : بانک مهراقتصاد اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان مدیریت 
شــعب اســتان اصفهان وکیل خانم بنت الهدى کیان ارثى  اصفهان خ توحیدطبقه دوم بانک ملت 
واحد7موسسه حقوقى خواندگان:1- حمید جعفرى 2- قربانعلى محمدى خواسته:مطالبه وجه چک 
(بابت باز پرداخت تسهیالت اعطایى ) گردشکارپس ازاجراع پروند ه به این شعبه وثبت ان به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم مبادرت به 
صدور راى مى نماید راى قاضى شورا درخصوص بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم بنت الهدى کیان 
ارثى بطرفیت اقایان حمید جعفرى فرزندعلى اکبر وقربانعلى محمدى فرزند ســیف اله به خواسته 
محکومیت تضامنى خواندگان بــه پرداخت 42/410/182ریال به انضمام خســارت تاخیر وتادیه 
ومطلق خسارات دادرسى مالحظه مى شــودخواندگان مجهول المکان اعالم وطى روزنامه مورخ 
95/2/25 وقت رسیدگى 95/4/5ســاعت 5/30عصر قید ولى خواندگان هیچکدام حضورننموده 
اندلذا بااستناد ماده 198 ق ا د م دعوى خواهان وارد تشــخیص وحکم محکومیت تضامنى ایشان 
(هردو)به پرداخت مبلغ 42/410/182ریال بابت اصل خواســته (چک شــماره 2158530مورخه 
92/12/11 )بابت باز پرداخت تســهیالت اعطایى مى باشــد به انضمام پانزده هزار تومان هزینه 

دادرسى وپرداخت خســارات تاخیر وتادیه از تاریخ صدور چک مزبور لغایت اجراى حکم وهمچنین 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهــان صادر واعالم مى نماید   راي صادر 
شده غیابی و ظرف مدت بیســت 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 الف141 شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/3/340 
مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970090  
اجرائى موضوع علیه سعید ســالمى فرزند قربانعلى و عبدالعلى سالمى فرزند رجبعلى در تاریخ یک 
شنبه 1397/04/03 به منظور فروش 22/15 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ یک باب منزل 
مسکونى با  دو درب ورودى به مســاحت تقریبى 180 متر و اعیان حدود 140 مترمربع در حد یک 
طبقه ملکى محکوم علیه واقع در قهدریجان – خیابان شــریعتى کوچه شهید مهدى زاده کدپستى 
8461635771 که داراى سابقه ثبتى به شماره مى باشــد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق 
حق غیر مى باشد(قربانعلى سالمى ســکونت دارد) از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 548/137/160 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى 
شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره  2171290288005  واریز و فیش آن را 
ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 199 اجراى 

احکام مدنى دادگسترى فالورجان/ 3/341 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139604002120000300/1- شماره بایگانى پرونده : 9600462 شماره ابالغیه 
: 139705102120000223 تاریخ صدور 1397/03/02 – بدینوســیله بــه آقایان جواد صادقى 
فرزند رمضان ساکن کلیشاد جنب نمایشــگاه برادران صادقى گاراژ حاج برات سعیدى و حجت اله 
صادقى فرزند رمضان ساکن کلیشــاد جنب لوازم یدکى کیانى و نمایشگاه اریا برادران تقى زاده و 
خانم صغرى صادقى کلیشادى فرزند رمضان ساکن سه راهى کلیشاد گاراژ نعمت اله اکبرى ابالغ 
مى شــود که خانم ماه زاده ابراهیمى ناغانى جهت وصول طلب خود که عبارتست از تعداد 24 عدد 
سکه تمام بهار آزادى به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 7153-86/03/20 دفتر ازدواج 
شماره 50 فوالدشهر علیه شــما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600462 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 96/12/07 مامور مربوطه ، ابالغ واقعى بدلیل عدم حضور 
شما میسیر نگردیده اســت ، لذا بنابه تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 

روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت .  م/ الف- 206 مســئول واحد اجراى اسناد رسمى 

فالورجان /3/343  
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 
961931 له نســرین وحید علیه فیروز تقى زاده مبنى بر مطالبه مبلــغ 565/112/228 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/03/30 ساعت 11:30 صبح 
در محل اجرایى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتــاق 15 جهت فروش اموال توقیفى 
که توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
اصفهان، کشاورزى، نرسیده به ســه راه ســیمین انبار مربوطه مراجعه و از اموال بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بهاء به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجرایى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهند باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس 
از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
لیست اموال مورد مزایده: به شرح لیست پیوست ارزیابى و قیمت گذارى در حال حاضر با وضعیت 
بازار فعلى به مبلــغ 21/350/000 تومان به عنوان قیمت پایه ارزیابــى و قیمت گذارى مى گردد. 
لیســت قطعات یدکى لیفتراك سهند: 1- شــاطون موتور 5 عدد 2- میلنگ یک عدد 3- یاطاقان 
ثابت و متحرك موتور 3 عدد 4- ســوپاپ دود و هوا یک عدد 5- فشارشکن اویل پمپ موتور یک 
عدد 6- هواکش روغنى کامل موتور یک عدد 7- هواکش معمولى موتور 2 عدد 8- دنده فالویل 
معمولى موتور یک عدد 9- دنده فالویل با توپى برگوارنر موتور یک عدد 10- توپى فالویل معمولى 
موتور 2 عدد 11- خرطومى اگزوزموتور 3 عدد 12- کفى میلینگ 5 عدد 13- پایه دســته موتور 6 
عدد 14- درب روغن موتور 45 عدد 15- بوش میل سوپاپ 30 عدد 16- فیلتر روغن موتور 12 عدد 
17- دلکو موتور گازى 3 عدد 18- واســطه دلکو موتور گازى 6 عدد 19- فیلتر گازوئیل موتور 50 
عدد 20- فیلتر هواکش 5 عدد 21- کاور روى رادیاتور 2 عدد 22- پایه نگهدار کاپوت موتور 3 عدد 
23- لوالى کاپوت روى موتور 7 عدد 24- جک نگهدارنده کاپوت 1 عدد 25- سینى جلو موتور 1 
عدد 26- دنده واسطه جلو موتور 1 عدد 27- فرمان 2 عدد 28- دنده پمپ باال برسینى جلو موتور 1 
 SND عدد 29- دنده پمپ فرمان 2 عدد 30- سینى جلو موتور یک عدد 31- قاب ستونى فرمان
4 عدد 32- سینى ترمز دستى 2 عدد 33- پایه ترمز دستى 4 عدد 34- قاب آمپرهاى SND 6 عدد 
35- سه نظام ماشین تراشکار 3 دست 36- جک باالبر کامل یک عدد 37- پمپ هیدرولیک باالبر 
یک عدد 38- کنترول والو باالبر یک عدد 39- کنترول والو باالبر فیات 8 تن 1 عدد 40- الستیک 
توپر چرخ جلو لیفت تــراك 15-15-8،  2 حلقه 41- آرمیچر دینام 3 عدد 42- بالشــتک دینام 2 
دست 43- بالشتک استارت 2 دست 44- دسته دنده حرکت 4 عدد 45- اتوماتیک استارت 2 عدد 
45- شش گاردان 2 عدد 47- کفى مگنت 1 عدد 48- مخزن روغن هیدرولیک فرمان 1 عدد 48- 

 TCF پمپ ترمز زیرپایى هرث 4 عدد 49- سیلندر ترمز چرخ 2 تن 2 عدد 50- سلندر ترمز چرخ
2 عدد 51- سیبک اکســل TCF 3 عدد 52- سیبک اکســل بلغارى 1 عدد 53- عینکى اکسل 
دوویى 2 عدد 54- واسطه اکسل به وزنه 1 عدد 55- خنک توربین 1 عدد 56- صفحه کالچ گرافتى 
 1 DV گیربکس 17 عدد 57- صفحه کالچ فوالدى ضخیم 12 عدد 58- کاســه کالچ گیربکس
عدد 59- درپوش خنک کن گیربکس 4 عدد 60- گپ گیربکس DV یک عدد 61- دنده دوقلوى 
گیربکس SD 6 عدد 62- رولبرینگ نوبــى کالچ گیربکس 32 عدد 63- بوش برنجى گیربکس 
مختلف 27 عدد 64- فنر کنترول والو گیربکس 30 عدد 65- واســطه کوشکوبى پمپ هیدرولیک 
3 عدد 66- پیستون کالچ گیریبس 4 عدد 67- کاسه فنرى آلومنیومى 2 عدد 68- فنر توپى کالچ 
50 عدد 69- واشر کفى گرد و چهار شــاخه کف توربین (فوالدى) 5 عدد 70- شش شاخه توربین 
کالچ 1 عدد 71- دنده واســطه بزرگ گیربکس 3عدد 72- دنده واسطه کوچک گیریبکس 2عدد 
73- دنده واسطه گوشــکوبى گیریبکس 2 عدد 74- کفى کنترول والو 1 عدد 75- دنده پیستون 
توپى کالچ گیریبکس TC7 8 عدد 76- هندلى گیریبکس 1 عدد 77- واسطه فگنت گیریبکس 1 
عدد 78- دنده خورشید توربین 2 عدد 79- پایه واسطه چهار شاخه گاردان برگوارنر 1 عدد 80- دنده 
واسطه چهارشــاخه گاردان برگوارنر 1 عدد 81- طبق چرخ جلو 1 عدد 82- لنت ترمز چهارتن 7 
عدد 83- فنر کامل لنت ترمز چرخ 30 دست 84- سه پایه توپى چرخ جلو 4 تن 2 عدد 85- سه پایه 
توپى چرخ جلو 2 تن 2 عدد 86- قفل کن فرمان 1 عدد 87- فشارشــکن هیدرولیک سینه 2 عدد 
88- لوازم پمپ ترمز زیرپایى TC7 5 دست 89- کاسه چرخ جلو 3 عدد 90- آمپر جیوه اى لیفت 
تراك فیات 1 عدد 91- آفتامات دینام 2 عدد 92- ذغال موتور لیفت تراك برقى 2 دســت - کاسه 
ذغالى استارت 3 عدد 93- چراغ خطر عقب لیفت تراك فیات 8 تن 4 عدد 94- کله قندى استارت 
3 عدد 95- فیلتر هیدرولیک باالبر 1 عدد 96- فیلتر هیدرولیک فرمان 20 عدد 97- فیلتر هواکش 
6 عدد 98- فیلتر گیربکس 30 عدد 99- شــافت جک فرمان بلغارى 2 عدد 100- واسطه بزرگ 
چوپقى اکسل 1 عدد 101- پین جک سینه 2 عدد 102- مهره بزرگ چرخ جلو سردیفرانسیل 4 تن 
3 عدد 103- مهره کوچک چرخ جلو سر دیفرانسیل 2 تن 2 عدد 104- واشر فوالدى ضخیم تک 
خار چرخ جلو 10 عدد 105- پیچ و مهره چرخ جلو 20 عــدد 106- پیچ و مهره چرخ عقب 10 عدد 
107- اورینگ دور گیربکــس 5 عدد 108- بلبرینگ کامل دکل یال 4 دســت 109- روبلبرینگ 
سوزنى دکل 4 عدد  110- چوپقى پمپ هیدرولیک 3 عدد- کله کامل سینى جلو پمپ هیدرولیک 
باالبر 1 عدد 111- کله کامل سینى جلو پمپ هیدرولیک فرمان 1 عدد 112- پروانه موتور 4 عدد 
113- شافت جک دوطرفه فرمان طرح دوویى 2 عدد 114- اورینگ توربین 5 عدد 115- اورینگ 
چرخ جلو 50 عدد 116- جک فرمان کامل بلغارى 1 عــدد 117- بلبرینگ هاى مختلف 50 عدد 
118- کاسه نمدهاى مختلف 50 عدد 119- ســرى رزوه دار جک سینه 2 عدد 120- لوازم جک 
باالبر از 12 الى 4 تن 50 دست 121- لوازم جک ســینه و جک فرمان معمولى و دوویى 15 دست. 
توضیح: بر اینکه ده ها مورد دیگر از این قطعات در همین انبار موجود مى باشــد که لیســت نشده. 
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تالش زیادى در سه سال گذشته براى جلوگیرى از عرضه 
قلیان در اماکن عمومى انجام شد اما به رغم این اقدام ها، 
در چند روز اخیر بازهم بى ســر و صدا قلیان به چایخانه 

هاى اصفهان بازگشت.
ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومى از ســال 94 
ابالغ شد و طرح جمع آورى قلیان از چایخانه ها از مرداد 
سال 95 توسط مرکز بهداشت اصفهان و با همکارى قوه 
قضائیه و نیروى انتظامى در اصفهان به اجرا در آمد و به 
دنبال آن، تعدادى از چایخانه ها به دلیل اصرار بر عرضه 

قلیان پلمب شدند.
این موضوع از طرفى اعتراض فعاالن صنفى این بخش را 
به همراه داشت و ادعا کردند که بسیارى از کارکنان آنها 
بیکار شده اند؛ همچنین این کار به ایجاد مراکز زیرزمینى 
و غیر مجاز عرضه قلیان در نقاطى مانند حاشیه شهرها 

منجرشد.
از طرفى، بســیارى از کارشناســان و فعــاالن عرصه 
بهداشــتى، فرهنگى و اجتماعى از ممنوع شدن عرضه 
قلیان در اماکن عمومى استقبال و بر فرهنگسازى بیشتر 
براى جلوگیرى از استعمال قلیان به ویژه در میان جوانان 

تأکید کردند.
فضل ا...کفیل، فرماندار وقت اصفهان اردیبهشت سال 
95 با اعالم اینکه مصرف قلیان در اماکن عمومى از جمله 
پارك ها، حاشیه رودخانه زاینده رود و کوه صفه ممنوع 
اســت، قلیان را زمینه اى براى گرایش به مواد مخدر و 
اعتیاد دانست و خواهان برخورد با مصرف قلیان در اماکن 

عمومى شد.
حســن رحیمى، دادســتانى عمومى و انقالب اصفهان 
نیز دو سال گذشته با اســتناد بر اینکه بر اساس قانون، 
عرضه و اســتعمال هرگونه دخانیات از جمله قلیان در 

اماکن عمومى ممنوع است، تأکید کرده بود که مأموران 
بهداشت مکلف به برخورد با این موضوع و پلمب مراکز 

عرضه کننده قلیان هستند.
در سه سال گذشــته ممانعت از عرضه قلیان با استناد به 

اینکه چایخانه ها به عنوان اماکن عمومى معرفى شده 
اند، صورت مى گرفت، اما اواخر ســال گذشــته بود که 
فوریت استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملى با دخانیات توسط تعدادى از نمایندگان در 

مجلس تصویب شد.
بر اساس این استفســاریه، اماکن عمومى در تبصره یاد 
شده، شامل چایخانه ها و قهوه خانه هاى سنتى و اتاق 
هاى اســتعمال دخانیات در فرودگاه هــا و پایانه هاى 

مسافربرى نخواهد شــد و به عبارتى دیگر، چایخانه ها 
و قهوه خانه ها از شمول اماکن عمومى خارج مى شوند.

بدین ترتیــب بود که زمزمــه هایى مبنى بــر احتمال 
بازگشــت قلیان به چایخانه ها و قهوه خانه ها به گوش 
رســید و تعدادى از فعاالن این صنف براى بازگشــایى 

چایخانه هاى پلمب شده اقدام کردند.

 بازگشایى 290 چایخانه در اصفهان
این زمزمه ها کم کم عینیت پیدا کرد و در چند روز گذشته 
شاهد باز شــدن تعدادى از چایخانه ها همراه با عرضه 

قلیان در کالنشهر اصفهان بودیم.
برخى شنیده ها حاکى از بازگشایى بیش از 200 چایخانه 
در اصفهان است که به گفته مدیر گروه بهداشت محیط 
مرکز بهداشت اصفهان، تعداد آنها در حدود 290 چایخانه 

است.
حســین صفارى گفت: چندى پیش نامه اى از وزارت 
کشــور با موضوع اشتغالزایى به اســتان ها رسید که بر 
اســاس آن چایخانه هایــى که از قبل مجوز داشــتند، 
مى توانند ادامه کار دهند تا زمانى که مهلت مقرر در مجوز 

آنها به اتمام رسد.
وى با بیان اینکه بر اساس این دستور جدید، 61 چایخانه 
در اصفهان واجد شرایط بازگشایى شناخته شدند، تصریح 
کرد: اما در عمل شاهد بودیم که درحدود 290 چایخانه 

بازگشایى شدند.
صفارى با تأکید بر اینکه بیشــتر این چایخانه ها از دید 
مرکز بهداشت اصفهان، فاقد صالحیت بهداشتى به ویژه 
به دلیل عرضه قلیان هستند، گفت: در عمل، این موضوع 
از دست ما خارج است و ما به تنهایى نمى توانیم در این 

باره اقدامى داشته باشیم.

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
در نظر داریم به نوعى ســفرهاى شــهرى را بــه حداقل 
رســانده و پیاده روهاى محدوده مرکزى شــهر را توســعه 

دهیم. 
علیرضا صلواتى اظهارکرد: در ایام ماه رمضان تا حدودى از 
حجم سفرهاى درون شــهرى طى روز کاهش یافته، اما در 

ساعات منتهى به زمان افطار، قفل ترافیک در معابر شهر به 
خوبى قابل مشاهده است. وى افزود: علت مواجه شدن با این 
حجم ترافیک در خیابان هاى شــهر، این است که وابستگى 
شهروندان به استفاده از خودروهاى شخصى بیشتر شده و این 
موضوع باعث مى شود که خیابان هاى اصلى شهر به پارکینگ 

تبدیل شوندو عمده وقت شهروندان در ترافیک هدر رود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
شهروندان باید به کاهش استفاده از خودروهاى شخصى و 
استفاده هر چه بیشتر از حمل و نقل عمومى توجه کنند، ادامه 
داد: براى آرام سازى ترافیک، اولویت با حمل و نقل عمومى 
و پاك، پیاده روى، دوچرخه سوارى و ایجاد محدودیت هاى 

ترافیکى است.

بازگشت آرام قلیان به چایخانه هاى اصفهان

اســتاندار اصفهان گفت: در بودجه سال 97 بودجه 
پروژه هــاى عمرانــى به نصــف کاهــش یافته و 

تبصره هایى جایگزین آن شده است.
محســن مهرعلیزاده با تأکید بر اینکه دســتگاه ها 
باید از این فرصت، حداکثر اســتفاده را داشته باشند، 
افزود: در ســال هاى گذشــته بودجه هاى عمرانى 
کفاف پروژه هاى عمرانى را نمى داد و به همین دلیل، 
بســیارى از پروژه ها نیمه تمام مى ماند و در آخر به 
بخش خصوصى واگذار مى شد که در بودجه امسال از 
همان ابتدا بخش خصوصى وارد اجراى پروژه هاى 

عمرانى شد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در تبصره هاى 5، 9، 
18 و 19 دستگاه ها مى توانند به شکل هاى مختلف 
در قالب تســهیالت و مشــارکت بخش خصوصى 
از بودجــه بهره مند شــوند، گفت: دولــت رویکرد
خوبى را در این خصوص در نظر گرفته است و باعث 
تقویت و توسعه اجراى پروژه هاى عمرانى در کشور 

خواهد شد.

وى از سازمان برنامه و بودجه اســتان خواست که 
رویکردها و راهکارهاى پیــش رو براى بهره مندى 
دســتگاه ها از این تبصره ها را در جلســه اى تشریح 
و توجیه کند و اظهارکرد: اســتفاده از این تبصره ها 
مى تواند معیــار خوبى بــراى ســنجش عملکرد 

دستگاه ها باشد.
مهرعلیزاده یادآور شــد: با این رویکرد، استانى که 
ظرفیت و قابلیت بیشــترى داشته باشــد، مى تواند 
بودجــه بیشــترى را جــذب کنــد و بــا توجه به 
ظرفیت هاى استان اصفهان در زمینه هاى مختلف 
بــراى حضــور بخش خصوصــى، اصفهــان باید 
بتوانــد در این رقابــت عملکرد مطلوبى را داشــته 

باشد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه دستگاه ها باید در 
خصوص مسائل حقوقى دقت بیشترى داشته باشند، 
یادآور شــد: باید نگاه اقتصادى بر اداره ســازمان ها 
حاکم شود و دستگاه ها وظایفى را که شرایط الزم را 

دارد، برون سپارى کنند.

استاندار: بودجه پروژه هاى عمرانى به نصف کاهش یافته و تبصره هایى جایگزین آن شده است

چشم اصفهان به  تبصره هاى بودجه97  
پیاده روهاى مرکز شهر توسعه مى یابد

متقاضیــان شــرکت در مزایــده مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بــه آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده عمومى اجاره محل جهت استقرار کانکس 
(ضلع شمال غربى اورژانس) و غرفه فروش مواد غذایى (ضلع جنوبى)

 مرکز آموزشى درمانى ال زهرا (س)

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهانروابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 180552

290چایخانه دوباره بازگشایى شد


