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شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 122 مورخ 97/03/05 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک قطعه 
زمین واقع در خیابان امام شــمالى، کوچه شــهید مهدیان جهت 
پارکینگ وســائط نقلیه به صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان داراى صالحیت دعوت 
به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/05/27 به شهردارى 

مراجعه نمایند. 

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهردارى ها، محل استقرار کیوسک هاى سطح شهر را با کاربرى فروش مواد غذایى طى قرارداد 
اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ 
نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

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

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

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

5- پیشــنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ اجاره بهاء ســالیانه را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اســناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب  شماره 

106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 213- 5- ش- 97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى توامًا حفظ و نگهدارى فضاى 
سبز و خدمات شهرى شهردارى رضوانشهر با (قیمت پایه فضاى سبز 993402949 
ریال و خدمات شهرى 699/500/000) ریال را از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 
13 آئین نامه ى مالى شهردارى ها، براســاس قیمت پایه اقدام نماید. از پیمانکاران و 
شرکت هاى داراى صالحیت دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى 
از شرایط شــرکت در مناقصه و اخذ اوراق و اســناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1397/05/21 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این 

شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1048 مورخ 97/05/03 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى ششدانگ سه قطعه زمین قسمتى 
از پالك ثبتى 3540 فرعى از 2637 اصلى به شرح ذیل واقع در نبش خیابان  24 مترى جمهورى با کاربرى ادارى، تجارى و خدماتى با شرایط پرداخت به صورت نقد از طریق 
مزایده عمومى و شرایط پرداخت به صورت نقد اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

1- قطعه زمین شماره یک به متراژ 181/40 م.م به ازاى هر مترمربع 31/000/000 ریال.
2- قطعه زمین شماره 2 به متراژ 155/65 م.م به ازاى هر مترمربع 28/000/000 ریال.
3- قطعه زمین شماره 3 به متراژ 147/05 م.م به ازاى هر مترمربع 28/000/000 ریال.
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رفع بوى بد دهان با چاى زنجبیلادامه خاموشى ها حداکثر تا پایان مردادکنایه بازیگر«تنگه ابوقریب»به مسئوالنکدام وزیران و استانداران به دستور روحانى عمل کردند؟ کالهبرداري به بهانه پرداخت وام خانگی سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

واقعیت هایى درباره آب معدنى

سرقت 8 میلیارد طال از خانه 45 اصفهانى
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پرمصرف هاى برق 
نقره داغ مى شوند؟

9 مرگ تراژیک سینماى ایـران

برگزارى کنسرت خنده 
حسن ریوندى 
در اصفهان 50 درصد مردم 4

دچار فقر مطلق 
شده اند

2

متخصص تغذیه گفت: بعضى از آب هاى معدنى ممکن است داراى 
سدیم، نیترات و نیتریت بیش از حد مجاز باشند که الزم است براى 
انتخاب نوع آب معدنى عرضه شده، به لیست آنالیز مندرج در روى 

شیشه توجه کرد.
سید ضیاءالدین مظهرى درخصوص تفاوت کیفیت آب معدنى با آب 
شرب شهرى اظهار کرد: در تمام شهرها و روستاهایى که دسترسى 

به آب تصفیه شده دارند و آب مورد نیاز مصرف کنندگان از طریق 
لوله کشى و با رعایت تمام استانداردهاى تضمین شده...

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در یکســال اخیر فقــر مطلق در کشــور از 
12 درصد به 50 درصد افزایش یافته است و نرخ خط 

فقر به نزدیک شش میلیون تومان رسیده است.
رسول خضرى در گفتگو با خبرگزارى «خانه ملت» 
در خصوص کاهش خرید اقشار ضعیف جامعه در پى 
نابسامانى اوضاع اقتصادى، گفت: ریشه کن کردن 

فقر مطلق یکى از شعارهاى اصلى آقاى روحانى...
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ساالنه ساالنه 100100 میلیون مترمکعب آب زاینده رود گم مى شود میلیون مترمکعب آب زاینده رود گم مى شود
گوشه اى از برداشت هاى غیرمجاز آب؛گوشه اى از برداشت هاى غیرمجاز آب؛

12

در آشفته بازار این روزها، ذخیره طال و سکه در منازل، چشم سارقان را به این فلز قیمتى خیره کرده است

احمد مهرانفر 
اولین بازیگر 

«دینامیت»
 شد

درخواست استقالل از تیام: 
500 هزار دالر بده!

 طى چند روز گذشــته اخبار زیادى درباره تیام و اســتقالل منتشر شــده. اینکه آبى ها 
مى خواهند بعد از موفقیت در ماجراى مجید حسینى حاال با همان سیاست، یا تیام را مجبور 

به بازگشت کنند یا اینکه پول بیشترى از مهاجم سنگالى شان بگیرند. 
با اینکه شایعاتى درباره بازگشت تیام به استقالل هم منتشر شده بود اما...

5

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

مجید صفارى- شهردار بادرود

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر 

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

3

انفاحمد مهرانفر د احمدمهرانفراح
گاولینبازیگراولین بازیگر  از اول

ت»«دینامیت» «دینامیت»«دینا
شدشد شد

6 میلیون تومان، نرخ خط فقر در تیر ماه

3سال پانزدهم / شماره 3
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جهانبخش: جهانبخش: 
مهم بازى درمهم بازى در
 لیگ انگلیس است لیگ انگلیس است
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میزان تولید مواد مخدر در کشــور افغانستان در سال هاى 
اخیر دو برابر شــده و 30 درصد از این تولیدات نیز به ایران 
ترانزیت مى شــود؛ نکتــه اى که هشــدارى جدى براى 

خانواده هاى ایرانى است.
پرویز افشار، سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با 
مهر با اشاره به اینکه 30 درصد مواد مخدر تولیدى افغانستان 
از ایــران ترانزیت مى شــود، گفت: بر اســاس آمارهاى

 بین المللى، کشورها حداکثر 20 تا 25درصد مواد ورودى به 
کشور را مى توانند کشف کنند. میزان کشفیات ما در سال 
گذشته 810 ُتن مواد بوده اســت و این نشان مى دهد که 
احتماًال سوداگران مواد مخدر قصد داشتند 2400 تن مواد را 

از کشور ما عبور دهند.
وى با هشدار نسبت به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان 
گفت: میزان تولید مواد مخدر در افغانستان تقریبًا دو برابر 
شده است و به حدود 9000 ُتن رســیده، عددى که براى 

کشورهاى همسایه با افغانستان خطرناك است.
سردار مســعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا نیز درباره دالیل افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان 
گفت: ناامنى هاى موجود در افغانستان و فعالیت گروه هاى 
افراطى تحت حمایــت نیروهاى غربى در این کشــور و 
مسائلى از این دست زمینه کشت دو برابرى مواد مخدر را 

فراهم آورده است.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى در بیانیه اى درباره مسائل 
اقتصادى در کشــور بیانیه اى صادر کــرد. این بیانیه 
خطاب به دولت و دســتگاه قضائى است که در بخش 
مربوط به دستگاه قضائى آمده است: مردم از دستگاه 
قضائى به شدت شــکایت دارند. مى گویند اگر آنها با 
قاطعیت، شــجاعت و سرعت با مفســدان اقتصادى 
برخورد کنند این جرثومه هاى فساد به سرعت برچیده 
مى شوند. اگر ده بیست نفر از آنها را با محاکمه سریع، 
یعنى حداکثر در یکى دو ماه، نه چند ســال، محاکمه 
کنند و اموالشــان مصادره و به اشد مجازات، مجازات 
شوند، اوضاع عوض مى شود و اگر آنها به افراد صاحب 

نفوذى مربوطندـ  که حتماً مربوطندـ  آن صاحبان نفوذ 
را با شــجاعت پاى میز محاکمه بکشند و با محاکمه 
ســریع، حکم آنها را اجرا کنند و آنهــا را با مجازات 
شــدید، مجازات کنند، به یقین کسى جرأت نمى کند 
سرمایه هاى عظیم مردم را به حساب خود بریزد. اگر 
در مسئله چهار پنج هزار خودروى قاچاق که اسناد آن 
کامًال در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا 
شود، دیگران جرأت آن سوء اســتفاده هاى کالن را 
نخواهند کرد. تکرار مى کنم، مردم قضاتى مى خواهند 
شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم آور 

مفسدان پایان دهند.

افزایش 2برابرى تولید
 مواد مخدر در افغانستان

صاحبان نفوذ را 
پاى میز محاکمه بکشانید

دستور رهبر انقالب
 به رئیس جمهور 

 ایسنا| صد و چهل  و چهارمین شماره نشریه خط 
حزب ا...، دسـتور اخیر رهبر انقالب به رئیس جمهور 
براى برخـورد قاطع بـا متخلفین اقتصـادى را براى 
اولین بار با عنوان «مردم اسـتقبال مى کنند» منتشر 
کرد. حضـرت آیت ا... خامنـه اى فرمـوده اند: وقتى 
کسـى تخلف مى کند برخورد قاطع کنید... در همین 
شرکت هاى صورى اى که درست کردند و آمدند به 
عنوان اینها ارز گرفتند، دسـتگاه امنیتـى باید دنبال 
کند... آقاى رئیس جمهور راجع به وارد کردن خودرو 
یک دسـتور خوبى دادند، که بسیار خوب است. آقاى 
دکتر روحانى! هرچـه مى توانید از ایـن کارها بکنید؛ 
این مردم را واقعًا خوشـحال مى کند و کمک مى کند 
به پیشـرفت کشـور... واقعـًا با فسـاد مبارزه بشـود.

(97/04/24)

صداوسیما علیه خودش
 انتخاب| محمد هاشمى، رئیس اسبق صداوسیما 
به روزنامه «ایران» گفته اسـت: مردم بـه تلویزیون 
مثل یـک آگهـى بازرگانى نـگاه مى کننـد. انتخاب 
مردم زیاد است و دیگر مجبور نیستند این شبکه ها را 
ببینند. این مسئله باعث شده صدا و سیما جایگاهش 
را در نظام اسـالمى از دسـت دهد و در مواردى ضد 
خودش عمل کند. بخشـى از تهاجم فرهنگى توسط 

صدا و سیما انجام مى شود.

مردم هم مقصرند
 حوزه| امام جمعه بندر عباس با بیان اینکه بخش 
زیادى از بودجه دولت به حقوق کارمندان اختصاص 
مى گیـرد، افـزود: این اندیشـه پشـت میزنشـینى و 
کارمنـدى، باید اصـالح شـود. در مملکت ما شـغل 
بسـیار اسـت، همین جزیره کیش زمان هـاى قدیم 
محل پرورش صدف بود، اما حاال شده محل فروش 
اجناس چینى. آیت ا... غالمعلـى نعیم آبادى یکى از 
عوامل گرانى در کشـور را خود مردم برشمرد و ابراز 
کرد: گرچه دولت، دسـتگاه قضا و دیگر دسـتگاه ها 
مقصرند، اما مردم نیز در گرانى تقصیر دارند، چرا که 
عالج گرانفروشى نخریدن است، اما مردم برعکس 

عمل مى کنند.

ادعاى روس ها درباره ایران
 عصـر ایـران| روسـیه مدعـى شـد: نیروهـاى 
ایرانى ادوات سـنگین خود را به مکانى در فاصله 85 
کیلومترى بلندى هـاى جوالن (مرز سـوریه و رژیم 
صهیونیسـتى) منتقل کردنـد. خبرگـزارى «تاس» 
روسـیه به نقل از یک مقام رسـمى این کشـور خبر 

عقب نشینى نیروهاى ایرانى را تأیید کرد.

از انقالبیگرى استعفا کردند 
اما...

 افـکار نیـوز| پرویـز سـرورى، دبیـرکل جمعیت 
رهپویان انقالب اسـالمى گفت: عده اى از انقالبیگرى 
استعفا کرده اند اما از پست هاى انقالبى استعفا نکرده اند 
و معتقدند که امروز هر آنچه به دست آورده اند، سهم آنها 

از انقالب است.

نمایندگان اصفهان شب ها در 
مجلس مى خوابند

 میـزان|  نـادر قاضى پـور، نماینده مـردم ارومیه در 
مجلس شـوراى اسـالمى گفـت: برخـى از نمایندگان 
شب ها در مجلس شوراى اسـالمى مى خوابند. نماینده 
مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: نمایندگانى همچون 
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده «شاهین شهر، میمه و 
برخوار» و ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم «نجف آباد، 
تیران و کـرون» شـب ها در مجلس مى خوابنـد. عضو 
مجمع نمایندگان آذربایجان غربى پیش تر گفته بنده نیز 

شب ها در مجلس مى خوابم.

خبرخوان
خاطرات آهنگران
 کتاب مى شود

 ایبنــا| خاطرات شــفاهى صادق آهنگران با 
عنوان «نقش مداحى و مداحــان در دوران دفاع 
مقدس» از سوى مدیریت تاریخ شفاهى غیرنظامى 
مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقــدس، تدوین 
مى شود. آهنگران در دوران دفاع مقدس با حضور 
در جبهه هاى جنگ، با لحن حماسى خود، شور و 

شوق زیادى را در میان رزمندگان ایجاد مى کرد.

سکه 3/5 میلیونى هم 
مشترى ندارد!

 پانــا| عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان 
طال و جواهر از سرازیر شــدن فروشندگان سکه 
به بازار خبــر داد و اعالم کرد که على رغم مراجعه 
فروشندگان به بازار به دلیل روند کاهشى قیمت ها، 
تعداد خریداران به شدت کاهش یافته است و حتى 
کسى حاضر نیست با قیمت سه میلیون و 500 هزار 

تومانى سکه بخرد.

پایان سفر لوور در ایران 
 چمدان| 56 اثر از لوور پاریس که مهمان موزه 
ملى ایران بودند، پس از گذشت پنج ماه و با فروش 
250 هزار بلیت، روز 8 مرداد با ایرانیان خداحافظى 

کردند و به فرانسه بازگشتند.

حفاظى به نام چند همسرى
 دانشــجو| پروفســور مریم رزاقى، استاد 
دانشگاه علوم پزشکى ایران و فوق تخصص غدد 
درون ریز و متابولیسم کودکان مى گوید: موضوعى 
که با آن برضد اسالم و جایگاه زن در اسالم تبلیغات 
رسانه اى وســیعى مى کنند مسئله چند همسرى 
است... چند همسرى جایگاه خود را دارد و مربوط 
به زنانى است که به نحوى همسر خود را از دست 
داده اند و یا یتیم هستند و هیچ پشتوانه اى ندارند. 
اینجا چند همســرى به عنوان حفاظى براى زن 
مطرح مى شود و اگر با دید عقالنى نگاه کنیم باید 
از خود بپرسیم که چرا باید خدا زن را کمتر از مرد 

مى آفرید؟ مگر با زن دشمنى داشته است؟

نتیجه کار غیرکارشناسى
 ایلنــا| سد گتوند در اســتان خوزستان یکى از

 بزرگ ترین سدهاى ایران است که به جاى برطرف 
کردن نگرانى ها در باره  بحران آب در منطقه، تبدیل 
به تهدیدى براى کشــاورزى این استان شده است. 
ساخت ســد گتوند روى کوه نمک، موجب شورى 
آب منطقه شده و با گذشت کمتر از یک دهه تمامى 
زمین هاى کشاورزى شهرستان گتوند و مناطق اطراف 
آن را تبدیل به شوره زار کرده است و اگر تا ده سال آینده 
نسبت به حل این مشکل اقدامى نشود، این زمین ها 
که در گذشته اى نه چندان دور قطب کشاورزى ایران 

محسوب مى شد، به برهوتى از نمک تبدیل مى شود.

واردات 3000 ُتن کارتن 
 میزان| آمار مقدماتى گمرك از تجارت خارجى 
12 ماهه سال 96 نشان مى دهد که در این مدت 
3144 ُتن کارتن، قوطى، جعبه از کاغذ یا مقواى 
موج دار از 17 کشور وارد ایران شده است. آمار ها 
نشان دهنده آن است که چین بزرگ ترین صادر 

کننده این اقالم به کشور است.

محدودیتى تازه
 ایلنا| یک بانک آلمانى با ایجاد شرایط جدید 
تجارى، انتقال حدود 400 میلیون دالر پول نقد به 
ایران را ممنوع کرد. دویچه بانک عضو سیســتم 
بانک هاى مرکزى اروپا است و به علت اینکه آلمان 
موتور اصلى اقتصاد این قاره است، نفوذ گسترده اى 

در اتحادیه اروپا دارد.

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در یکسال اخیر فقر مطلق در کشــور از 12 درصد به 50 
درصد افزایش یافته است و نرخ خط فقر به نزدیک شش 

میلیون تومان رسیده است.
رســول خضرى در گفتگو با خبرگــزارى «خانه ملت» 
در خصوص کاهش خرید اقشــار ضعیــف جامعه در پى 
نابسامانى اوضاع اقتصادى، گفت: ریشه کن کردن فقر 
مطلق یکى از شعارهاى اصلى آقاى روحانى در انتخابات 
ریاست جمهورى سال 96 بود و این موضوع همراه با رفع 
بیکارى و عدالت اقتصادى، محور بودجه دولت در سال 
97 قرار گرفت، اما متأسفانه امروز نه تنها فقر مطلق از بین 

نرفته بلکه چندین برابر شده است.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشــت در مجلس شوراى 
اســالمى با تأکید بر اینکه تا قبل از آغاز بــه کار دولت 
دوازدهم 12 درصد مردم کشور در فقر مطلق بودند و خط 
فقر سه میلیون تومان بود، اظهار کرد: قطعاً با اوضاع فعلى 
خط فقر حداقل به شش میلیون تومان افزایش پیدا کرده 
و درصد مردمى که دچار فقر مطلق شده اند به چند برابر 
افزایش پیدا کرده و مى تــوان گفت به عدد 50 درصدى 

نزدیک شده است.
وى ادامه داد: اتفاقاً محور سئوال ما از رئیس جمهور که در 
مجلس اعالم وصول شد همین موارد است. ما به شدت بر 
سئوال خود پافشارى خواهیم کرد و آقاى رئیس جمهور 
باید در مورد این وضعیت به صورت شــفاف پاسخگوى 
مجلس باشد. مجلس در صورت قانع نشدن از اختیارات 

قانونى خود استفاده خواهد کرد.

این نماینده مجلس دهم ضمن بیان اینکه امروز ارزش 
پول سوریه، عراق و افغانستان از ارزش پول ما بیشتر است 
در حالى که ذخایر ارزى ما چندین برابر این کشورهاست، 
گفت: به اعتقاد من مشــکل از مدیریت ناصحیح است و 

حواله دادن نابســامانى ها به دشمن خارجى، شانه خالى 
کردن از مسئولیت است؛ هنوز تحریمى شروع نشده که ما 

همه چیز را گردن دشمن خارجى مى اندازیم.
وى تصریح کرد: من متأسفم بگویم در جریان نوسانات 

ارزى در کشــور دولت باالى 200 هزار میلیارد تومان از 
جیب مردم درآمدزایى کرد. در مقابل ارزش پول مردم یک 
سوم شد و حداقل سه برابر فقیرتر شدند و نیمى از جامعه 

به زیر خط فقر سقوط کردند.

6 میلیون تومان، نرخ خط فقر در تیر ماه

50 درصد مردم دچار فقر مطلق شده اند

در روزهاى گذشته، بیشترین محور گفتگو در جامعه، مباحث 
گرانى و افزایش قیمت ســکه و دالر بوده است، موضوعى 
که دکتر اورکى، روانشناس درباره آن هشدار داده است و به 
«پانا» گفت: متأسفانه فقط بزرگ ترها نیستند که تحت تأثیر 
بحران ناشى از افزایش قیمت ها قرار مى گیرند؛ خانواده ها 
دانسته یا نادانســته کودکان و نوجوانان را در معرض اخبار 
ناشى از افزایش قیمت ها و بحران اقتصادى قرار مى دهند که 
مى تواند منجر به بروز استرس و اضطرابى در کودکان شود 
که تا سال ها در آنها باقى بماند و حتى تبدیل به اختالالت 
اضطرابى شــود. او گفت: کــودکان نمى توانند تحلیلى از 
موقعیت داشته باشند و هنگامى که افزایش قیمت ها را به 
اطالع آنها مى رسانیم یا در مهمانى ها و جمع هاى خانوادگى 
مدام درباره این مســائل حرف مى زنیم یا در معرض اخبار 
تلویزیون و رادیو قرار مى گیرند، کــودکان این موارد را در 
حافظه شان ضبط مى کنند و حتى وقتى که وضع اقتصادى 
به ثبات مى رسد، این اضطراب ها در آنها باقى مى ماند و به 

شکل هاى مختلفى خودش را نشان مى دهد.

«عبدالرحمن الراشد» روز چهارشنبه در «الشرق االوسط» 
نوشــت: این اولین بار نیســت که رئیس جمهور آمریکا 
با اتخاذ مواضعى متناقض، محافل سیاســى را غافلگیر 
مى کند و به فاصله یک هفته، نخست از زبان تهدید علیه 
ایران اســتفاده کرده و پس از آن ایرانى ها را دعوت به 
مذاکره مى کند. به عقیده من، هفته گذشته ارتباطات غیر 
مستقیم زیادى بین مسئوالن ایران و آمریکا صورت گرفته 
است. ترامپ براى آغاز اجراى تحریم ها زمانى تعیین کرد 
تا به ایرانى ها فرصت الزم براى ارائه بهترین امتیازها را 
بدهد. چه بسا عمان که سابقه انتقال پیام ها بین ایران و 

آمریکا را دارد، این بار نیز با سفر وزیر خارجه خود به ایاالت 
متحده، قصد میانجیگرى واضحى میان این دو کشور را 

داشته است. به گزارش «انتخاب»، این روزنامه عرب زبان 
ادامه داد: نباید به این سرعت پیروزى یا شکست یکى از 
طرفین ایران و آمریکا را اعالم کنیم؛ چرا که تسلیم شدن 
ایران یا عقب نشینى آمریکا، یک بازى فوتبال نیست. اما 
یک مسئله واضح وجود دارد و آن اینکه یکى از طرف ها 

در این میان باید امتیازاتى بدهد.
احتماًال آمریکایى ها اطالعات الزم در مورد نظر تهران 
درباره مذاکره را در اختیار داشــته اند و دعوت ترامپ از 
روحانى براى مذاکره بدون پیش شرط، با استفاده از همین 

اطالعات صورت گرفته است.

هارون یشــایایى، تهیه کننده قدیمى ســینما در روزنامه 
«اعتماد» نوشت: طی هفته اخیر سفري کوتاه  به مازندران 
کردم و از طریق جاده هراز به آن مناطق رفتم. در اواسط جاده 
مجتمع رفاهی تقریباً بزرگی اســت که مسافرها براي رفع 
خستگی و انجام کارهاي متداول در برابر آن توقف می کنند. 
یکی از قسمت هاي این مجتمع ســالن مربوط به توالت و 
دستشویی هاست که تمیز و مرتب است. در مقابل در ورودي 
این سالن میز کوچکی قرار دارد و شخصی به عنوان مسئول 
پشت میز نشسته است و مبلغی به عنوان ورودیه می گیرد. 
تا یک هفته قبل ورودیه دستشویی ها n تومان بود اما اوایل 
این هفته با کمال تعجب دیدم که مبلغ ورودي دو برابر شده 
است...! کنجکاوانه از مرد پشت میز پرسیدم چه خبر شده؟ 
نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد و گفت شما از قیمت دالر 
خبر ندارید...؟ حرفی براي گفتن نداشتم، به نظرم گفتگو هم 
بی فایده بود ولی چند روز است که این فکر رهایم نکرده که 

قیمت دالر چه ربطی به دستشویی  ها دارد؟

تسلیم شدن ایران یا عقب نشینى آمریکا، یک بازى فوتبال نیست

فقط چند دقیقه بعد از اعطاى جایزه بسیار معتبر ریاضى جهان 
به دکتر کوچر بیرکار، ریاضیدان مریوانى، مدال از کیف وى به 

سرقت رفت. به گزارش «رویترز»، روز چهارشنبه هفته پیش 
جایزه بسیار معتبر حوزه ریاضى جهان به نام جایزه «فیدلز» 
که همتاى جایزه نوبل است، به دانشمند کرد ایرانى از مریوان، 
در ریودوژانیروى برزیل اعطا شد. دکتر کوچر بیرکار که در 
دانشگاه کمبریج تدریس مى کند بعد از اعطاى مدال طالى 
فیدلــز، آن را در کیف خود مى گذارد امــا چند دقیقه بعد در 
مى یابد که این مدال طال که ارزش آن 4000 دالر است ربوده 
شده و در کیف وى نیست. مقامات برگزارى جشن اعطاى 
مدال طالى فیلدز به سرقت رفتن مدال دکتر کوچر را تأیید 
کرده اند و مقامات امنیتى پاویلیون نزدیک محل برگزارى 

جشن با استفاده از دوربین هاى موجود دو مظنون را شناسایى 
کرده اند. کنگره جهانى ریاضیدانان در بیانیه اى تأسف خود 

را از به سرقت رفتن مدال دکتر کوچر مریوانى ابراز کرده اند.
مدال فیلدز یا نشــان فیلدز جایزه اى است که هر چهار سال 
یکبار به ریاضیدانان جوان (کمتر از 40 سال) که کار ارزنده اى 
در ریاضى انجام داده باشند، داده مى شود. این جایزه را «نوبل 
ریاضیات» مى خوانند. مریم میرزاخانى ریاضیدان ایرانى-

آمریکایى و استاد دانشگاه استنفورد اولین ایرانى بود که در 
سال 2014 بخاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانى 

و فضاهاى پیمانه اى آنها» برنده مدال فیلدز شد.

مدال طالى دانشمند ایرانى را دزدیدند!

خاموشى هاى اخیر، این روزها زندگى مردم را در گرماى کم 
نظیر کشور سخت تر کرده است، مخصوصاً استان هایى که در 
مناطق گرمسیرى بوده و با قطعى برق مجبور به تحمل گرما 
مى شوند. مرادى، عضو کمیسیون انرژى مجلس خبر داده 
که وزیر نیرو براى توضیح درباره قطعى  برق و خاموشى ها به 

زودى به مجلس و این کمیسیون خواهد آمد.
وى در پاسخ به این سئوال که ظاهراً کمیته اقتصاد مقاومتى 

مجلس تصمیم به اصالح تعرفه برق مشــترکان پرمصرف 
گرفته اســت، گفت: این موضوع به صورت غیررسمى به 
اطالع کمیسیون انرژى رسیده و هنوز درباره اصالح تعرفه 
برق مشترکان پرمصرف بحثى نشــده است اما کمیسیون 

انرژى از این موضوع حمایت مى کند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مشــترکان پرمصرف 
به نوعى با دریافت یارانه بیشــتر و مصرف برق بیشتر حق 

مشــترکان کم مصرف را ضایع مى کنند، اظهار کرد: قطعًا 
کمیســیون انرژى موافق اصالح تعرفه برق مشــترکان 

پرمصرف است و از آن حمایت مى کند.
این در حالى اســت که رحیم زارع، رئیــس کمیته اقتصاد 
مقاومتى مجلس نیز گفته بود که در حال حاضر شرایط خوبى 
در حوزه برق نداریم و براى رفع موانع موجود این حوزه باید 
راه اصالح تعرفه برق مشترکان پرمصرف را در پیش بگیریم.

پرمصرف هاى برق، نقره داغ مى شوند؟ نرخ توالت هاى بین راهى 
گران شد!

در حضور کودکان
 نگویید سکه گران است!

روحانى وعده داده بود در دور دوم فعالیت خود حضور زنان را در 
مسئولیت ها افزایش دهد و دستورهایى هم در این زمینه صادر 
کرد. معصومه ابتکار نیز شخصًا در معاونت زنان روحانى، پیگیر 
این وعده رئیس جمهور است. در این دو سال البته زنان زیادى 
به عنوان مدیران زن از سوى وزارتخانه ها انتخاب شدند اما زنان 
حاضر در مجلس دوست داشتند یک زن به عنوان وزیر علوم هم 
معرفى مى شد اما وزیر شــدن زنان در دولت روحانى همچنان 

آرزویى دست نیافتنى به نظر مى رسد. بررسى آمارى مهمترین 
زنانى که در استان هاى مختلف به عنوان مدیران ارشد استانى 
انتخاب شده اند نشان مى دهد وضعیت استان گیالن با حضور سه 
مدیر زن و اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد با حضور دو مدیر زن، 
بهتر از سایر استان هاست. در این میان مدیران میانى زیادى هم در 
مسئولیت هاى استانى قرار گرفتند. استان هاى گلستان، کردستان 
و مازندران هر کدام با داشتن دو مدیر زن بهترین وضعیت را دارند. 

کدام وزیران و استانداران به دستور روحانى عمل کردند؟
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تصویربردارى 
سریال « 87 متر» 

به کارگردانى کیانوش 
عیارى این روزها در تهران 

ادامه دارد و در اسفندماه به پایان 
مى رسد.شبنم عرفى نژاد، دستیار اول 

کارگردان این ســریال در خصوص آخرین 
روند تصویربردارى این ســریال گفت: در حال حاضر حدود 60 درصد این 
سریال تصویربردارى شده و تا اسفندماه ادامه خواهد داشت و بازیگر جدیدى 
به سریال اضافه نشده است.وى درخصوص تغییر لوکیشن این سریال افزود: 
فعًال لوکیشن ما در شهر تهران است اما در پاییز لوکیشن به مناطق دیگر از 
جمله مناطق مرزى تغییر پیدا مى کند و پخش سریال به سال آینده (سال98) 
موکول مى شود.گفتنى اســت مجموعه تلویزیونى «87 متر» یک سریال 
درام براى گروه فیلم و سریال شــبکه یک سیما ست که در 40 قسمت 45 
دقیقه اى در دست تولید اســت و بازیگرانى مثل على دهکردى، ابوالفضل 
پورعرب، مهران رجبى، فریبا کامران، حسین سلیمانى، فریده سپاه منصور، 
محمد بحرانى، سعید پیردوست، دیبا زاهدى، ملیکا نصیرى، على طالب لو، 

نیما نورى زاده و غزل شجاعى از بازیگران این مجموعه هستند.

مهدى پاکــدل، بازیگر 
«تنگــه  ســینمایى  فیلــم 

ابوقریب» با انتشــار تیــزر آخرین 
ســاخته بهرام توکلى در حساب شخصى 

خود در اینســتاگرام نوشــته اســت: «پیشنهاد 
مى کنم به مســئولین با اینکه خیلى درگیرن حتماً حتماً فیلــم «تنگه ابوقریب» 
رو وقتى اکران شــد ببینن. ببینید تا اگــه نمى دونید یا یادتون رفتــه، یادتون بیاد 
که دقیقاً 30 ســال پیش تو روزاى پایانى جنگ، قبــل از پذیرش قطعنامه همین 
مردم و جوون ها چه جورى و به چه دلیل جونشــون رو گذاشــتن وســط. ببینید 
ایرانى ها براى حفظ شرف و غرورشــون چه کردند، ببینید شاید شاید شاید خجالت 
بکشید...» فیلم «تنگه ابوقریب» روایتگر یکى از نبرد هاى سرنوشت ساز روز هاى پایانى 

جنگ است که از روز چهارشنبه در سینما هاى کشور اکران 
شد. این فیلم موفق به کسب شش جایزه جشنواره 
36 فیلم فجر شد. جواد عزتى، حمیدرضا آذرنگ، 
امیر جدیدى، على ســلیمانى و مهدى پاکدل 

بازیگران این فیلم تولید مؤسسه «اوج»  هستند.

«87 متر» 
در سال 98 

پخش مى شود

احمد مهرانفر 
اولین بازیگر 
«دینامیت» شد

کنایه بازیگر
«تنگه ابوقریب»

به مسئوالن 

مرگ تراژیک سینماى ایــران

سینماست و مرگ هاى دردناك، تراژیک و خاطره انگیزش. مرگ شخصیت هایى که در طول زمان یک فیلم با آنها زندگى و به حضورشان خو کرده ایم، مى تواند تا سال ها 

یا حتى براى همیشه در یادمان بماند. احتماالً اگر در بچگى «شیرشاه» را دیده باشید، صحنه تلخ مرگ «موفاسا»، پدر «سیمبا» را هرگز از یاد نبرده اید. یا مثالً مرگ 

«اوفیلیا» در «هملت» ساخته «کوزینتسف» یا «جک» در «تایتانیک». 

سینماى ایران هم، چنین قهرمانانى را در تاریخ خود کم نداشته است که با مرگشان جاودانه شده اند. هرچند کارکرد مرگ قهرمان و چگونگى اش در فیلم هاى کالسیک 

ایرانى با آثار متأخرتر تفاوت هاى شایان توجهى دارد، اما همه شان از یک آبشخور، سیراب مى شوند. بد نیست با 9 مرگ تراژیک سینماى بعد از انقالب آشنا شوید:

«آژانس شیشه اى» نه تنها یکى از بهترین فیلم هاى ژانر دفاع مقدس است که یکى از تراژیک ترین 
فیلم هاى تاریخ ســینماى ایران هم هست. «حاج کاظم» با 
بازى پرویز پرســتویى نماینده مبارزانى است که انگار سهم 
خودشــان را از جبهه هــا نگرفتند و پیرو شــرایط اجتماعى 
آرمان هاى خود را طلب مى کنند. مرگ «عباس» هرچند به 
واسطه شخصیت آرام و دوست داشتنى خود عباس بسیار تلخ 
است اما به شکلى استعارى مرگ همه آن آرمان ها و آنچه حاج 
کاظم بوده است را نمایندگى مى کند. و از این باب تبدیل به 
مرثیه اى بر از دست رفتن ها مى شود. تماشاگر دقیق و باهوش 
با در نظر گرفتن اینکه حاج کاظم در تالشش براى حفظ آرمان یا عباسش، او را لحظه به لحظه به 

مرگ و نیستى نزدیک تر می کند، بیش از این هم از این تراژدى متأثر می شود.

«شوکران» یک کاراکتر ویژه و در تاریخ سینماى ایران ماندگار دارد و آن «سیما ریاحى» با بازى هدیه تهرانى 
اســت. زن حیرت انگیزى که در نیمه اول فیلم شبیه به زنان 
افسونگر سینماى نوآر است اما در نیمه دوم با یک تغییر مسیر 
در درام و نزدیک تر شدن هرچه بیشــتر فیلم به یک ملودرام 
ایرانى تبدیل به یک قربانى بزرگ و مظلوم مى شود؛ زنى تنها 
که به دنبال حداقل حقوق زیستى و زنانه خود، آواره مى شود. 
هرچند که در فیلمنامه «شوکران» پایان فیلم به شکل دیگرى 
اســت و قربانیان این ماجراى پیچیده عشقى، بچه هاى مرد 
هستند که قرار بود در آتش بسوزند، اما افخمى با هوشمندى 

خود انتهاى فیلم را تغییر مى دهد تا سیما از آتش زدن خانه مرد منصرف شود. سیما باید در مسیر برگشت در 
مرز باریک و لغزان میان جنون و خودآگاهى در یک سانحه تقریباً تعمدى جان خود را از دست بدهد تا تبدیل به 
یک قربانى تمام عیار شود و البته یکى از جسور ترین و  بى پناه ترین زنانى که سینماى ایران به خود دیده است.

حتى اگر فیلم را هم ندیده باشید، آنقدر در این سال ها از صحنه دخترکشى «خانه پدرى» حرف زده شده است 
که با آن ناآشنا نخواهید بود. صحنه اى که افتتاحیه فیلم است 
و نه تنها یکى از موحش ترین مرگ هاى تاریخ سینماى ایران 
است که یکى از وحشتناك ترین و دردناك ترین افتتاحیه ها 
در میان همه فیلم هاى ایرانى هم هست. اصًال دلیل توقیف 
فیلم هم در همه این سال ها همین است. پدر و پسر دور خانه و 
انبارى را به دنبال دخترك مظلوم مى دوند. دختر خوب مى داند 
که آنها قصد دارند چه کنند پس همه تالشــش را براى زنده 
ماندن مى کند اما نافرجام. پدر و برادر او را مى کشــند و دفن 

مى کنند اما دهشتناك ترین جاى سکانس وقتى است که عمو و پســرعموى دختر که سنش به مدرسه هم 
نمى رسد، آمده اند تا از کشته شدن او مطمئن شوند و عمو از پسرش مى خواهد تیزى شمشیرى را در دل خاك 

فرو کند تا مطمئن شود که او را کشته اند شمشیر داخل خاك کف زیر زمین مى شود و خونین بیرون مى آید.

ابراهیم حاتمى کیا سال ها بعد از «آژانس شیشه اي» دوباره حاج کاظمش را احیا مى کند. این بار در لواى «حاج 
حیدر ذبیحى» باز هم درگیر با آرما ن هایش و افولشان. مرگ 
حاج حیدر در کنار عباس، به یادماندنى ترین مرگ هایى اند که 
حاتمى کیا ساخته است. جدا از رستگارى مضمونى در سکانس 
آخر، تصویر بصرى مرگ حاج حیــدر و درهم تنیدگى اش با 
معانى فرامتنى فیلم اســت که آن را چنین دلنشین مى کند. 
تصویر النگ شات انتهایى را به یاد بیاورید که همسر حاج حیدر 
چادر سیاهش را روى خودشان دو تا مى کشد تا از همه جهان 
جدا شوند و در همانجاست که روح حاج حیدر از جسمش جدا 

مى شود و در تونل به پرواز درمى آید تا راه جهان دیگر را در پیش بگیرد. حاال دیگر حاج حیدر ذبیحى مى تواند 
راحت و آرام بخوابد.

باز هم یک مرگ دردناك سانسور شده در ســینماى ایران که البته به واسطه پخش شدن نسخه 
بازبینى وزارت ارشاد در فضاى مجازى دیده شد. هرچند که 
قابل حدس است که چرا وزارت ارشاد تأکید جدى در حذف 
این سکانس و این پایان بندى داشته است. اعدام «نوید» در 
پایان فیلم آن هم در مأل عام و در مقابــل دوربین موبایل ها 
پایان بسیار تند و تیزى است که در واقع نظم موجود و خنثى 
فضاى کلى سینماى ایران را به هم مى زند و به همین واسطه 

هم سانسور شده است.
آنچه این مرگ را بسیار تراژیک مى کند بدون شک بازى نوید 
محمدزاده است. او در «عصبانى نیســتم»  بهترین بازى کارنامه کارى خودش را ارائه داده است و 
در این سکانس مى درخشد. قدم هاى سنگینى که برمى دارد، پاهایى که دیگر براى رفتن به باالى 
سکوى اعدام همراهى اش نمى کنند و پشت سرش کشیده مى شوند و در اوج صحنه، سرگذاشتن 

روى سینه مسئول اعدام و گریستن به حال بخت پریشان و زندگى نیمه و ناتمامش...

مرگ هاى تراژیک و غم آلود را مى توان یکى از مؤلفه هاى ثابت در جهان فیلم هاى شهبازى دانست. در میان همه فیلم هاى شهبازى، «نفس عمیق»را 
مى توان یک سروگردن باالتر از بقیه دانست و قهرمانانش هم همدلى عجیبى را در زمان اکران فیلم با جوانان دهه شصتى برانگیختند. به واسطه همین 
نزدیکى عاطفى، «نفس عمیق» تبدیل به یکى از فیلم هاى جدا از جریان رسمى سینماى بعد از انقالب شد و اگر شما هم از طرفداران فیلم باشید، مطمئنًا 
آن بارانى قرمز سرگردان و رقصان در آب پشت سد کرج را خوب به خاطر دارید. صحنه  مرگ «کامران» و «آیدا» (قهرمانان داستان) در ابتداى فیلم یک بار 
نمایش داده مى شود. هرچند تماشاگر چیز زیادى از چنین افتتاحیه اى دستگیرش نمى شود اما مسیر روایت لحظه به لحظه او را به فهم چیستى آن صحنه، 
بیشتر سوق مى دهد تا به انتهاى فیلم مى رسیم، جایى که ماشین کامران از کنار سد عبور مى کند و در صحنه بعدش پیکرهاى سرگردان در آب روانند. با 
لباس هایى که تا پیش از این تن آیدا و کامران دیده ایم.  تماشاگر با قهرمانان فیلم آنقدر خو گرفته است که مرگ آنان برایش تلخ و جانکاه باشد، اما چیزى که 
این تلخى را چون زهرى سهمناك، صدچندان مى کند آن امیدوارى شوم است در آخرین پالن «نفس عمیق»؛ جایى که پراید هاچبک سفید کامران انگار 
همه ناامیدى ها و مرگ اندیشى ها را پشت سر گذاشته و از کنار سد گذشته و دارد در جاده به مسیر بى پایانش ادامه مى دهد. این امید شوم اوج تراژدى است.
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«آژانس شیشه اى»-ابراهیم حاتمى کیا

«عصبانى نیستم»- رضا درمیشیان

*«درباره الى»-اصغر فرهادى

«ماالریا»-پرویز شهبازى

«نفس عمیق»- پرویز شهبازى

«شوکران»- بهروز افخمى

«میم مثل مادر»- رسول مالقلى پور

«خانه پدرى»- کیانوش عیارى

«بادیگارد»- ابراهیم حاتمى کیا

مرگ مجهول و ناگهانى «الى»... که تا پیش از مرگش دل همه همسفرانش را برده و همه دوستش دارند اما بعد از 
مرگش کوتاه ترین دیوار مى شود تا همه، همه چیز را سر او خراب 
کنند و همه تقصیرها به گردنــش بیافتد. تلخى مرگ الى در این 
است که همه به جز «سپیده» بیش از آنکه به نبودن الى و مردنش 
فکر کنند، گیر مشکالت خودشان هستند. هیچکس جز سپیده 
حتى پنج دقیقه هم براى او ناراحتــى و عزادارى نمى کند و همه 
خیلى زود حضورش را فراموش مى کنند تــا بتوانند از این ماجرا 
ِقسر در بروند. کسى حتى به این فکر نمى کند که الى به دریا زده 
تا کودکى را از غرق شدن نجات دهد، حتى مادرش به جاى اینکه 
کمى به این مسئله فکر کند سعى مى کند ربط الى به نجات پسرش را انکار کند. الى در میان آن جمع باحال و باصفا، 
خیلى تنها مى میرد و این دردناك ترین چیزى است که در رابطه با او وجود دارد. لحظه مرگ الى عالى به تصویر کشیده 
شده است. دختر دوست داشتنى بادبادك را هوا کرده است و در اوج رهایى با باد و بادبادکش مى دود و ناگهان... قاب 

پنجره خالى از بادبادك و الى است. 

تلخ ترین مرگ دهه 90 سینماى ایران. « ماالریا» درست همان ویژگى را در ادامه دهه 90 و مواجهه 
بعدتر جوانان دهه هفتادى بــا فیلم پیدا مى کند که روزگارى 
«نفس عمیق»  بانى اش بود. دختر و پسرى تنها و سرگردان در 
میان آب که از آخرین لحظات زندگى خود فیلم مى گیرند و به 
آب مى زنند و قایق و تماشاگران را تنها در بهت رها مى کنند. 
تراژدى این مرگ ثمره تمام مسیرى است که آنها در فیلم طى 
مى کنند. باید فیلم را ببینید و به پایانش برسید تا سنگینى حزن 
این دو قهرمان کوچک را روى قلبتان حس کنید. در جشنواره 
وقتى که فیلم تمام شد کسى نه دست زد نه توان بلند شدن از 
روى صندلى ا ش را داشت. همه سالن در بهت فرورفته بود و نومیدانه به پرده سینما خیره نگاه 

مى کرد. حتى یاراى اشک ریختن هم نبود...

«میم مثل مادر» یکى از تراژیک ترین فیلم هاى زمان ساخت خودش بود. مادرى تنها که شیمیایى است و همسرش که 
عاشق اوست به خاطر نگهداشتن فرزند معلولش، او را طرد مى کند 
و این مادر باید شب و روز کار کند و سختى بکشد تا پسرش بزرگ 
شود. مطابق همیشه ملودرام هاى اینچنینى سروکله پدر هم از 
جایى به بعد در داستان پیدا مى شود تا نظم موجود را به هم بزند و 
مخفیکارى هاى مادر براى پسر روشن شود و به سیم آخر بزند. تا 
اینجاى کار همه چیز معمولى است و با ملودرام ایرانى متوسطى 
مواجه هستیم. اما صحنه مرگ مادر با بازى بسیار خوب گلشیفته 
فراهانى، به تنهایى سطح فیلم را چند پله باالتر مى برد و آن همه 

سختى و تلخى موجود در فیلم را به فرجامى سوزناك مى رساند.جایى که مادر روى تخت بیمارستان آخرین نفس هایش 
را مى کشد و پسر همزمان باید آهنگى را که مدت ها تمرین کرده اند در کنسرتى اجرا کند. همه فکر و ذکر مادر پیش نت 
مى است که پسرش در نواختن آن مى لنگد اما آخرین مانده هاى انرژى اش از روى تخت بیمارستان، نت مى شود در سر و 
دل پسر و او از عهده اجراى قطعه برمى آید اما حیف که مادر دیگر نیست تا ببیند که او باالخره نت را درست نواخته است.

هارشنبه در سینما هاى کشور اکران
 کسب شش جایزه جشنواره 
د عزتى، حمیدرضا آذرنگ، 
ــلیمانى و مهدى پاکدل

د مؤسسه «اوج»  هستند.
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کمى به این مسئله
خیلى تنها مى میرد
شده است. دختر دو
پنجره خالى از بادبا

تلخ تر

روى
مى ک

پیــش تولیــد فیلــم ســینمایى 
«دینامیت» به کارگردانى مسعود 
اطیابى و تهیــه کنندگى ابراهیم 
عامریان از چندى پیش آغاز شده 
و به زودى جلوى دوربین مى رود.
  احمد مهرانفر چهــره محبوب 
سینما و تئاتر نخستین بازیگرى 
اســت که حضــورش در فیلم 
«دینامیت» قطعى شده و قرار 
است با نقشى متفاوت در این 

فیلم بازى کند.
«دینامیــت» جدیدتریــن 
همکارى اطیابى و عامریان 
بعد از فیلم «تگزاس» است 
که این روزها با فروش بیش 
از 14 میلیارد تومان همچنان 
در ســینماها در حال اکران 

است.
این فیلم چند بازیگر مطرح و 

شناخته شده دیگرى هم دارد 
که به زودى انتخــاب و معرفى 

مى شوند.
پیش بینى مى شــود «دینامیت» بــا توجه به 
مضمون کمدى و ترکیب بازیگرانش از فیلم هاى 

پرفروش سال 97 باشند.
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در حالى که هفته گذشته فدراســیون فوتبال عراق از توافق نهایى با 
«اسون گوران اریکسون»، سرمربى سرشناس سوئدى براى هدایت تیم 
ملى این کشور در مسابقات جام ملت هاى آسیا 2019 امارات خبر داده 
بود ولى سرمربى سابق انگلیس با چرخشى 180 درجه اى تصمیمش را 
عوض کرده! سایت «الکوره العراقیه» خبر داده: «اریکسون از هدایت 
تیم ملى فوتبال عراق کنار کشید و از فدراسیون فوتبال این کشور براى 
عدم همکارى اش عذرخواهى کرد.» تیم ملى فوتبال عراق در مرحله 

گروهى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات رقیب اصلى ایران است.

در فاصله یک هفته مانده به بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت تابستانى 
اروپا، سایت «اسپورت اف ام» یونان روز پنج شنبه نوشت: گزارش هایى 
از کریم انصارى فرد در دو کشور ایران و ترکیه مبنى بر انتقال او به تیم 

بشیکتاش وجود دارند. 
در ادامه این خبر سایت رســمى رادیو ورزش یونان آمده است: مدیر 
برنامه هاى کریم انصارى فرد در تالش براى انتقال او به آلمان است 
اما از سویى به نظر مى رسد بشــیکتاش مقصد احتمالى این بازیکن 

خواهد بود.
انصارى فرد تــا ســال 2020 میالدى با تیــم المپیاکــوس یونان 
قرارداد رسمى دارد و این باشــگاه طبق اعالم رسانه هاى این کشور 
براى فروش ملى پوش ایرانى خود خواهــان دریافت ده میلیون یورو 

است.
در همین حال باشگاه المپیاکوس  اعالم کرد که براى فروش ملى پوش 
ایرانى اش هیچ پیشنهادى دریافت نکرده است. سایت اسپورت اف ام 
یونان ظهر پنج شــنبه در مطلبى با عنوان «هیچ  پیشــنهادى براى 
انصارى فرد وجود ندارد» به نقل از «نیک استاماتلوس» از خبرنگاران 
نزدیک به باشــگاه المپیاکوس نوشــت: باشــگاه المپیاکوس هیچ 
پیشنهادى از تیم ترکیه اى (بشیکتاش) یا هر تیم دیگرى براى بازیکن 
ایرانى خود (کریم انصارى فرد) دریافت نکرده است. او طبق برنامه در 

المپیاکوس مى ماند.

با وجود باالرفتن قیمت ارز و سخت شدن جذب 
بازیکنان خارجى اما باشگاه هایى بودند که در این 
امر موفق شدند ســهمیه هاى خارجى خود را پر 
کنندو بازیکنان بزرگى را به خدمت بگیرند. شاید 
بتوان گفت باال بودن نرخ جذب بازیکن خارجى 
باعث شده تا باشــگاه هایى که قصد انجام چنین 
کارى را داشتند با حساســیت و تحقیق زیاد این 
کار را انجام دهند. به عبارت بهتر در لیگ هجدهم 
بازیکنان خارجى به میــدان مى روند که کیفیت 
و ســابقه خوبى دارند و مى توانند عالوه بر بازى 
خوب براى تیمشان به جذاب شدن مسابقات نیز 

کمک کنند.
اگرچه تیم هایى مثل پرسپولیس، فوالد خوزستان، 
ذوب آهن و برخــى دیگر بــراى لیگ هجدهم 
بازیکــن خارجى  دارند اما ســه تیم ســپاهان، 
تراکتورسازى و استقالل بازیکنانى را به خدمت 
گرفتند که ســابقه بازى در تیم هاى بزرگى مثل 
منچســتر یونایتد و موناکو را در کارنامه دارند. در 
ادامه به جذب بازیکنان پرســابقه توسط سه تیم 

پرطرفدار اشاره شده است.
هافبک سمپدوریا و موناکو در سپاهان
ســپاهان یکــى از تیم هایى اســت کــه براى 

قهرمانى پــا به لیگ برتر گذاشــته اســت. این 
تیم بعــد از حضور امیــر قلعه نویــى معجونى از 
ســتاره هاى داخلى بــه خدمت گرفــت و براى 
پر کردن خأل موجــود در خط هافبــک به دنبال 
بازیکن خارجى رفت. کادر فنى ســپاهان پس از 
بررســى هاى متعدد در نهایت بــه یک هافبک 
مجارستانى رسیدندکه سابقه بازى در تیم هایى مثل 
سمپدوریا در کالچوى ایتالیا و موناکو در لوشامپیونه 
فرانســه را دارد؛ «والدیمیر کومان». کومان 29 
ساله، 36 بازى ملى براى مجارستان انجام داده و 

هفت گل به ثمر رسانده است.
این بازیکن در دو فصل اخیر بازیکن ثابت آدنااسپور 
در سوپرلیگ و دســته اول باشگاهاى ترکیه بوده 
اســت. وى پیش از این در تیم هاى دیوسگیورى  
مجارستان ، اورال و کراسنودار روسیه، سمپدوریا، 
بارى ایتالیا و موناکو فرانسه بازى کرده است. حضور 
این بازیکن مى تواند خط هافبک سپاهان را قدرت 

بیشترى بدهد و به کمک تیم قلعه نویى بیاید.
بریتانیایى ها در تراکتور

 بعــد از واگــذارى تراکتورســازى بــه بخش 
خصوصــى و خریــد امتیــاز ایــن باشــگاه 
توســط محمدرضــا زنــوزى پیــش بینــى 

مى شــد که او نفرات بزرگى را به ایران بیاورد و 
همین اتفاق هم رخ داد. چنــد روز قبل از اینکه 
مسعود شجاعى و اشکان دژآگه پیراهن تراکتور 
را برتن کننــد، مالک این باشــگاه با نظر «جان 
توشاك» دو بازیکن پرسابقه بریتانیایى را به ایران 

آورد؛ «هرى فورستر» و «آنتونى استوکس».
 هرى فورستر انگلیســى به دنبال بازپسگیرى 
روزهاى خوبى که مى توانســت در استون ویال، 
گالســکو رنجرز و البته تیم ملى بزرگســاالن 
انگلیس داشته باشــد، به ایران آمده است. او را 
مى توان جزو بازیکنان برتر خارجى تاریخ لیگ 
معرفى کرد که با سابقه درخشــانش در باشگاه 
تراکتورسازى حاضر است؛ هرى اما در قیاس با 
آنتونى استوکس نمى تواند خیلى به چشم بیاید! 
چرا که او رقیبى بزرگ را با ســابقه عضویت در 
آرسنال، ساندرلند، شفیلد یونایتد، کریستال پاالس 

و بلکبرن و... در پیش روى خود دارد!
استوکس ســواى بر این در تیم ملى بزرگساالن 
ایرلند نیز حضور داشــته اما چندان در امر گلزنى 
موفق نبوده است، چرا که در 9 حضور خود براى 
کشــورش موفق به گلزنى نشده است؛ در سوى 
مقابل اما او در زمینه باشگاهى بسیار موفق بوده 

اســت! گلزنى در لیگ برتر انگلیس و درخشش 
متحیرانه با ســلتیک و رکــورد 58 گل زده خود 

گویاى همه چیز است!
حضور ایــن دو بریتانیایى قطعــًا جذابیت هاى 
زیادى براى طرفداران فوتبال ایران  و به خصوص 

تراکتورسازى خواهد داشت.

بازیکن سابق من یونایتد در استقالل
اســتقاللى ها هم براى اینکه بتوانند جاى خالى 
«ســرور جپاروف» را پر کنند به ســراغ هافبک 
سابق منچستر یونایتد رفتند؛ «مارتین نویمایر». 
هافبک بازیسازى که اهل کشور آلمان است و با 

32 سال سن راه ایران را در پیش گرفت. نویمایر 
بازیکنى است که فوتبالش را در رده بزرگساالن 
در تیم فوتبال منچستر یونایتد آغاز کرد اما بدون 
اینکه بازى در این تیم انجام بدهد در سال 2006 
راهى تیم فوتبال دویسبورگ شد و در این تیم هم 
تنها هفت بازى انجام داد که البته موفق به گلزنى 
نشد. نکته جالب اینکه نیومایر در دو فصل گذشته 
در سوپر لیگ سوییس و ترکیه بازى کرده که اتفاقًا 
پاى ثابت ترکیب تیمش هم بوده است. حضور این  
بازیکن در استقالل حسابى طرفداران استقالل را 

امیدوار کرده است.

سایر خارجى ها
عالوه بر چهار بازیکن بزرگى کــه به تازگى راه 
فوتبال ایران را در پیــش گرفته اند، نفراتى مثل 
«لوســیانو پریرا»، «گادوین منشــا»، «فرناندو 
دخسوس»، «بشاررسن»، «کى روش استنلى»، 
«مگنو باتیســتا»، «گئورگى ولژیانى» و.. . سایر 
خارجى هایى هســتند که از ســال هاى قبل در 
لیگ ایران باقى ماندند. همچنین بازیکنان جدید 
دیگرى نیز اضافه شدند که در ادامه مسابقات 

مى شود عیارشان را سنجید.

از یونایتد تا سلتیک، از موناکو تا رنجرز

پرستــاره ترین لیگ تاریخ؟

اریکسون به عراق نمى رود

آینده نامعلوم انصارى فرد

ایرانى خود (کریم انصارى فرد) دریافت نکرده است. او طبق برنامه در 
المپیاکوس مى ماند.

هافبک سمپدوریا و
ســپاهان یکــى از تیم هایى

ستاره ایرانى برایتون امیدوار است هرچه زودتر به شرایط بازى و هماهنگى 
با هم تیمى هاى خود برسد و در لیگ برتر انگلیس بازى کند.

علیرضا جهانبخش، خرید جدید برایتون انگلیس در گفتگو با ســایت این 
باشگاه درباره حضور یک نیمه اى در دیدار تدارکاتى مقابل نیس فرانسه 
عنوان کرد: اولین و مهمترین مســئله این اســت که براى دقایقى براى 
باشــگاه جدیدم بازى کردم چون آخرین بار که در میادین حضور داشتم، 

همراه تیم ملى ایران در جام جهانى بود.

او ادامــه داد: زمان زیادى بــراى آمادگى پیش فصل نداشــتم و در این 
بازى کمى کارم ســخت بود ولى حاال مهمترین مســئله ایــن بود که

 نخســتین بازى فصــل را انجــام دهم؛ خیلى خوشــحال هســتم اما 
مى خواهم آماده تر باشــم و با محیط اطرافم بیشــتر تطبیق پیدا کنم که 
این موضوع کمى زمانبر اســت و البته حضور پیدا کردن در زمین مسئله 

اصلى است.
 جهانبخش اضافه کرد: مى دانم که از االن تا ابتداى فصل لیگ برتر باید 

خیلى تالش کنم تا به مرحله خوبى از آمادگى فیزیکى برسم که موضوع 
مهمى براى من است؛ مى دانم مجبور هستم خیلى سخت کار کنم تا به حد 

آمادگى سایر بازیکنان تیم برسم.
او تصریح کرد: رسیدن به شرایط سایر بازیکنان برایتون، چالشى است که 
براى آن مشتاق هســتم؛ ابتداى فصل براى من خیلى خوشایند بود؛ این 
میزان رقابت بین تیم ها نیز که هر ساله وجود دارد، براى من و بسیارى از 

بازیکنان خیلى هیجان انگیز است.
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معرفى کرد که با سابقه درخشــانش در باشگاه 
است؛ هرى اما در قیاس با تراکتورسازى حاضر

آنتونى استوکس نمى تواند خیلى به چشم بیاید! 
چرا که او رقیبى بزرگ را با ســابقه عضویت در 
آرسنال، ساندرلند، شفیلد یونایتد، کریستال پاالس

و بلکبرن و... در پیش روى خود دارد!
ایندر تیم ملى بزرگساالن استوکس ســواى بر

ایرلند نیز حضور داشــته اما چندان در امر گلزنى 
9موفق نبوده است، چرا که در 9 حضور خود براى 
کشــورش موفق به گلزنى نشده است؛ درسوى
مقابل اما او در زمینه باشگاهى بسیار موفق بوده 

هافبک بازیسازى که اهل کشور آلمان است و با 
سایر خارجى ها

عالوه بر چهار بازیکن بزرگى کــه به تازگى راه
فوتبال ایران را در پیــش گرفته اند، نفراتى مثل
«لوســیانو پریرا»، «گادوین منشــا»، «فرناندو
دخسوس»، «بشاررسن»، «کى روش استنلى»،
باتیســتا»، «گئورگىولژیانى» و.. . سایر «مگنو
خارجى هایى هســتند که از ســال هاى قبل در
لیگ ایران باقى ماندند. همچنین بازیکنان جدید
دیگرى نیز اضافه شدند که در ادامه مسابقات

مى شود عیارشان را سنجید.

ى از آمادگى فیزیکى برسم که موضوعخوبى از آم
 مجبور هستم خیلى سخت کار کنم تا به حد 

سم.
یط سایر بازیکنان برایتون، چالشى است که 
داى فصل براى من خیلى خوشایند بود؛ این 
ه هر ساله وجود دارد، براى من و بسیارى از 

ست.

جهانبخش: مهم بازى در لیگ انگلیس است

سرمربى پیشین تیم ملى فوتبال قطر به طور رسمى به عنوان 
سرمربى جدید الجزایر معرفى شد.

فدراسیون فوتبال الجزایر پس از کش وقوس هاى فراوان براى 
یافتن سرمربى جدید تیم ملى فوتبال این کشور، به طور رسمى 
«جمال بلماضى» 42 ساله را به عنوان سرمربى جدید الجزایر و 
به عنوان جانشین «رباح ماجر» اعالم کرد. قرارداد این سرمربى 
الجزایرى با فدراسیون فوتبال الجزایر چهار ساله و تا سال 2022 
است و این بدین معناست که مأموریت اصلى سرمربى پیشین تیم  
ملى قطر، رساندن سبزپوشان آفریقایى به جام جهانى 2022 قطر 

خواهد بود.
«کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى کشــورمان نیز یکى از 
گزینه هاى اصلى سرمربیگرى تیم ملى فوتبال الجزایر بود، اما به 

گفته خبرنگار «فرانس فوتبال» کى روش پیشــنهاد فدراسیون فوتبال 
الجزایر را رد کرده و به همین دلیل «خیر الدین زطشــى»، رئیس این 
فدراسیون سراغ مذاکره با بلماضى رفت که در نهایت این مذاکرات در 

شهر پاریس نتیجه داد.
انتخاب جمال بلماضى به عنوان سرمربى تیم ملى فوتبال الجزایر بیش از 
همه باعث خوشحالى مسئوالن فدراسیون فوتبال و همچنین طرفداران 
تیم ملى شده چرا که حاال اصلى ترین گزینه کى روش در صورت جدایى 
از ایران ، سرمربى جدیدش را شــناخته و دیگر دنبال سى کیو نخواهد 
بود.«خبرآنالین» درباره این موضوع به نکته جالبى اشاره کرده. اینکه 
سرمربى تیم ملى به جز ایران، دیگر هیچ مشترى دست به نقدى ندارد 
و شــاید این موضوع باعث شــود که او دیگر براى تمدید قراردادش با 
فدراسیون ســختگیرى هاى خاص خودش را نداشته باشد هر چند که 
هنوز نحوه پرداخت مطالبات سرمربى تیم ملى مشخص نشده و باید دید 

فدراسیون در این زمینه مى تواند تحریم ها را دور بزند یا نه.

کى روش سرمربى تیم ملى الجزایر نشد! 
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  این روزها با شروع لیگ هجدهم 
ماجراى حق پخش تلویزیونى دوباره داغ شده است. 

مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال روز پنج شنبه  در مجمع 
انتخابات هیات فوتبال لرستان در این باره توضیح کوتاهى داد گفت: 

« در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که تلویزیون حق پخش را بدهد. 
اما این کار اجرا نشده و انتظار داریم همه  این قانون انجام شود. حق پخش 
ما 48 میلیارد تومان اســت که قابل مقایســه با بقیه 
کشورها نیست.» سازمان صدا و سیما هم فعًال 

واکشنى به اخبار مربوط به حق پخش 
نشان نداده است.

انچار: جانشین کى روش نمى شومکرانچار: جانشین کى روش نمى شوم

تیم تراکتورســازى تبریز با جذب کاپیتان هاى 
تیم ملى و ســه ســهمیه خارجى، یکى از جدى 
ترین مدعیان قهرمانى و البته کهکشــانى ترین 
تیم تاریخــش خواهد بود. تراکتورســازان حاال 
برخالف پیش فصل، تیمــى قدرتمند در اختیار 
دارند. تیمى که در نقل و انتقاالت تابســتانى 12 
خرید انجام داده و در کنار چهار ســرباز و دیگر 
ســتاره ها، رقیبى خطرناك براى پرســپولیس، 

استقالل و... خواهد بود. 
کاپیتان هــاى اول و دوم تیم ملــى جدیدترین 
خریدهاى باشــگاه تراکتورســازى هستند که 
چهارشــنبه شــب هفته پیش از آنهــا رونمایى 
شــد. مســعود شــجاعى و اشــکان دژاگه در 
شــرایطى با پیراهن باشــگاه جدیدشان عکس 
یادگارى گرفتند که صحبتهــاى چند روز قبل 
مسئوالن باشگاه تراکتورســازى نشان مى داد 

تبریزى ها قید حضور این دو بازیکن در تبریز را 
زده اند. 

با این همه معلوم نیست چه اتفاقى در مذاکرات 
تراکتورسازى با مسعود و اشکان رخ داده که این 
دو بازیکــن تصمیم گرفته اند فوتبالشــان را در 
لیگ برتر ادامه دهند. شاید رقم پیشنهادى مالک 
تراکتورســازى به این دو بازیکن آنقدر وسوسه 
انگیز بوده که آنها قید ادامه فوتبالشــان در اروپا 
را زده اند و شاید هم شــایعاتى که درباره پایان 
حضور این دو بازیکن در تیم ملى مطرح شــده 
بود، صحت داشته است.البته اشکان چند روز قبل 
شــایعه خداحافظى از تیم ملى را تکذیب کرده و 
گفته بود که مى خواهد در جام ملتها هم تیم ملى 

را همراهى کند. 
در همین حال مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى 
اعالم کرده مســعود شجاعى و اشــکان دژاگه 

با مبلــغ معقولى بــه این تیم پیوســتند. صادق 
درودگر بیان کــرد: رقم قرارداد آنها  نســبت به 
قراردادهــاى خیلــى از بازیکنــان دیگــر باال

 نیست.
اما این قرارداد چرا در سکوت خبرى و چرا یکباره 
در دفتر کار مالک بسته شــد و خبرى از مدیران 
باشگاه در تصاویر نیست؟ در پاسخ به این پرسش 
درودگر مى گوید: این مذاکرات در تبریز برگزار 
نشده اســت. من درگیر قرارداد بچه هاى دیگر 
و گرفتن آى تى ســى یاران خارجى مان بودم. 
براى همین از آقاى زنوزى تقاضا کردم در دفتر 
استانبول پاى این برگه هاى قرارداد را امضا کنند 
و ایشان با همه مشغله اى که داشتند، این مذاکره 

را انجام دادند.
بعد از پیوستن اشکان دژاگه و مسعود شجاعى به 
تراکتورسازى، حاال خیلى ها منتظرند تا واکنش 

سرمربى تیم ملى نســبت به این اتفاق را ببینند. 
کى روش همیشه بازیکنانش را به بازى در خارج 
از کشــور و به خصوص لیگهاى اروپایى تشویق 
کرده و حتى گفته مى شــود دلیــل اصلى وحید 
امیرى و مجید حسینى براى جدایى از پرسپولیس 
و استقالل و رفتن به ترابوزان همین موضوع بوده 
( البته باید مسائل مالى را هم در نظر گرفت). حاال 
این وسط اشکان و مســعود که در فوتبال اروپا 
بازى مى کرند درست بر خالف تمایل کى روش 
رفتار کرده اند و به لیگ برتر برگشته اند. حاال باید 
دید این موضوع تاثیرى روى دعوت از آنها به تیم 

ملى خواهد داشت یا نه.
جــداى از همه این هــا،  تى تى هــا این فصل 
مدعــى اصلــى قهرمانــى خواهند بــود. البته 
تیمى که ســرمربى ســابق رئال، ســتاره هاى 
مختلف فوتبال بریتانیا، کاپیتان هاى تیم ملى و 

یک دوجین بازیکن باکیفیت در اختیار دارد، باید 
هم مدعى قهرمانى باشد اما ادعاى قهرمانى کافى 
نیست و تیمى در پایان جام را بر باالى سر خواهد 
برد که در طــول فصل چند مولفه مهم داشــته

 باشــد. اســتمرار در پیروزى، دورى از حواشى، 
برترى تیم بر فردیت، شاید مهمترین ویژگى هایى 
باشــد که یک تیم پرســتاره به آن احتیاج دارد. 
شــجاعى در تراکتورسازى باید نشــان دهد در 
نیمه دوم ســومین دهه زندگــى اش همچنان 
یک فوتبالیست کارآمد است. دژاکه باید بر تمام 
حواشــى ها و البته مصدومیت هــا خط بطالن 
بکشــد و البته جان توشــاك باید به یاد گذشته 
براى تراکتــور جام بیاورد. در غیــر این صورت، 
رزومــه آنهــا و بــازى در لیورپــول و فوالم و 
اوساسونا و هدایت رئال مادرید و بشیکتاش، در 

پایان فصل هواداران را راضى نخواهد کرد.

کهکشانى ترین
 تراکتور تاریخ شکل گرفت

خط و نشان 
تى تى ها 
با 2 کاپیتان 
تیم ملى 

 طى چند روز گذشــته اخبار زیادى درباره تیام و اســتقالل 
منتشــر شــده. اینکه آبى ها مى خواهند بعد از موفقیت در 
ماجراى مجید حســینى حاال با همان سیاســت، یا تیام را 
مجبور به بازگشــت کنند یا اینکه پول بیشــترى از مهاجم

 سنگالى شان بگیرند. 
با اینکه شایعاتى درباره بازگشت تیام به استقالل هم منتشر 
شــده بود اما انگار با اســتقاللى ها با گرفتن پولى بیشتر از 

200 هزار دالر مورد نظر تیام، اجــازه بازى او در عجمان را 
خواهند داد. 

خراسان ورزشــى درباره این موضوع نوشــته: مدیران این 
تیم در آخرین مذاکره خود با ماگ شــرمان مدیربرنامه هاى 
آلمانــى تیام مبلغــى بالغ بــر 500 هزار دالر درخواســت

کرده اند. 
مدیر برنامه هــاى آلمانى تیام مدعى شــده کــه موکلش 

قبل از آغاز فصل جدید لیگ ایران باشــگاه اســتقالل را از 
تصمیم خود مطلع و اعالم آمادگى کرده مبلغ فسخ قرارداد
 را  بپــردازد امــا گویا این درخواســت شــفاهى بــوده و 
با توجه به عدم وجود نامه رســمى این ادعا از ســوى فیفا 
مــورد تأییــد نخواهــد بــود و اســتقالل مى توانــد در 
دومیــن پرونــده نقــل و انتقاالتى خــود باز هــم برنده 

باشد.  

درخواست استقالل از تیام: 500 هزار دالر بده!

چند روز قبل بود که شایعه شــد در صورت عدم توافق کى روش با فدراسیون 
فوتبال ، احتمال اینکه زالتکو کرانچار جانشین او شود وجود دارد تا یک مربى 
کروات هدایت تیم ملى را به عهده بگیرد. شــایعه اى که سرمربى تیم امید آن 
را تکذیب کرده. کرانچار به ایران ورزشــى گفته:« نظر من این است که ادامه 
همکارى با کى روش تا جــام ملت ها و تصمیمى که رییس و هیات رییســه 

فدراسیون گرفته اند کامال درست است. این جزو عالیق آقاى کى روش 
هم هست و اگر اوضاع به این شکل بماند یعنى مسیر درست انتخاب 

شده براى تیم ملى و توسعه فوتبال ایران. 
من اصالً  به جانشینى او فکر نمى کنم 

خودم را براى تیم امید مصرف مى کنم تا 
هم در بازى هاى آسیایى هم در مقدماتى 

المپیک بهتر کار کنم.»

روزنامه «صباح» ترکیه خبر داد باشــگاه ترابزون اسپور به جذب 
مرتضــى پورعلى گنجى عالقه مند اســت و همان پیشــنهادى 
که بــه وحید امیــرى داده بــود را بــه مدافع چند فصــل اخیر 
الســد قطر داده اســت، یعنى دســتمزد 750 هزار یــورو در

 سال.

 این باشــگاه ترکیه اى البته بــه پورعلى گنجى 26 ســاله قول 
پاداش هایــى در قبــال عملکردش هــم داده اســت. پیش از 
این وحید امیرى و ســیدمجید حســینى به جمع آبى وعنابى ها 
پیوســته اند و ترابزون اســپور به دنبــال به خدمــت گرفتن 
پورعلى گنجى اســت تا در جذب بازیکنان ایرانى در تابســتان 

هت تریک کند.
البتــه مرتضى هنوز به این پیشــنهاد پاســخ رســمى نداده و

 ترجیحش حضور در اروپاى غربى است. ولى با احتساب یوروى 
دوازده هزار تومانى، این پیشنهاد ، یکى از پیشنهادهاى چشمگیر 

در فوتبال ایران است.

روزها با شروع لیگ هجدهم   این
اىماجراى حق پخش تلویزیونى دوباره داغ شده است.  اجراماج

جى تامهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال روز پنج شنبه  در مجمع  مهد تاجمهدى
هیاتخاباتتخاانتخابات هیاتفوتبال لرستان در این باره توضیحکوتاهى داد گفت:  ت هیااتانتخ

رنامون بر« در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که تلویزیون حق پخش را بدهد.  نامهانون« در قر قانو« د
نشاماما این کار اجرا نشده و انتظار داریم همه  این قانون انجام شود. حق پخش  ا ار اجرن کا ن کار جرا ا ایناما ای
8ما 48 میلیارد تومان اســت که قابل مقایســه با بقیه
کشورها نیست.» سازمان صدا و سیما هم فعًال 

مربوط به حق پخش واکشنى به اخبار
نشان نداده است.

کر

داد  مىســنمسئوالن باشگاه تراکتورســازى نشان مى داده ترم نشکتوسئوال ى شانشگ نشاورسوالن ادن مىگاه ــازراکمسئ ـکعىردهاعالم کرده مســعود شجاعى و اشــکان دژاگه زىباش عوداعال سـ اششجم ک شــجاع کرد ــع ى ود شعالم مختلف فوتراکتورسازى، حاال خیلى ها منتظرند تا واکنش ه مس

 طى چند رو
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ماجراى مج
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یون گفدراسی
ست وهم هس
ده براىشد

من اص
خود
هم

لمپیکا

پیشنهاد ترابزون به مرتضى 

 مرتضی تبریزي کماکان یکى از پرخبرســاز ترین بازیکنان فوتبال 
ایران است. تازه ترین موضوعى که خرید جدید آبى ها را سوژه کرده 
نگرانى بابت غیبت او در بازیهاى آســیایى لیگ قهرمانان است چرا 
که این بازیکن در فصل در حال برگزاري لیگ قهرمانان آســیا براي 
ذوب آهن بازي کرده و این پرسش مطرح می شود که آیا او در همین 

رقابت ها حق حضور در استقالل را دارد؟  
عبدالصمد ابراهیمى کارشناس حقوقى البته خیال استقاللى ها را بابت 
این قضیه راحت کرده و در کانال تلگرامش نوشــته: تبریزى مشکلى 
براى همراهى استقالل در آسیا ندارد. در این مرحله از این رقابت ها، 
تیم ها بر اساس یارگیري تابستانی خود لیست مجدد می دهند و حضور 

تبریزي منافاتی با قوانین ندارد.

روز پنج شــنبه دو خبر متفاوت درباره ســامان قدوس منتشــر شد. 
ابتدا خبرآنالیــن بود که خبر رســانه هاى انگلیســى درباره تمایل 
منچسترســیتى به جــذب هافبــک تیم ملــى کشــورمان را زیر 
ســئوال برد و از قول قدوس نوشــت که در جریان پیشــنهاد سیتى

نیست. 
به موازات انتشار این خبر، خبرگزارى برنا از سامان به عنوان دومین 
نماینده امســال ایران در لیگ برتر نــام برده و نوشــته او نه تنها از 
منچسترسیتى پیشنهاد دارد بلکه کریســتال پاالس هم به فهرست 
مشتریان بازیکن ایرانى اوسترسوند اضافه شــده و باید دید قدوس 

نهایتًا راهى کدام تیم خواهد شد. 
البته برنا بــه منبع خبرش در زمینه پیشــنهاد کریســتال پاالس به 
ســامان اشــاره اى نکرده اســت. اگر تا امروز که شــما این خبر را 
مى خوانید هنوز تیم ســامان قدوس معلوم نشــده باشد، به احتمال 
فراوان باید همین یک دو روز پیش رو نام باشــگاه جدید ملى پوش 

ایرانى را در خبرها خواند.

خیال راحت استقالل؛ 
تبریزى در آسیا هست

مشتریان قدوس

روزن
مرتض
که بـ
السـ
 سال

ند؟
ش چ

حق پخ
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یکى از بیمارى هاى شایع در جوامع امروزى، یبوست 
مزاج یا همان خشکى مدفوع است. این بیمارى هر 
چند تا زمانى که تبدیل به یک معضل نشــود، براى 
شخص بیمار چندان دردآور و آزاردهنده نیست، اما 
از تعادل خارج شــدن میزان و نحوه دفع مدفوع در 
بلند مدت مى تواند آسیب هاى جدى به کل سیستم 

بدن وارد کند. 
در ایــن مطلب با چهار مــاده خوراکى ســاده و در 

دسترس براى درمان یبوست آشنا مى شوید.
خاکشیر

خاکشــیر، یکى از داروهاى مفرد بــراى نرم کردن 
دستگاه گوارش است. در منابع طب سنتى، طبیعت 
این دانه گیاهى، گرم ذکر شده، اما اگر همراه با آب 
سرد نوشیده شود، اثرات ســردى و اگر همراه با آب 
گرم نوشیده شود یا در آب بجوشد، اثرات ملین بودن 

و گرما بخشى دارد.
خاکشیر اشتها آور، مقوى معده، هاضمه، نرم کننده 
صدا و بازکننده رنگ صورت اســت. مهمتر از همه، 
این دانه گیاهى اگر در آب بجوشد از بین برنده سردى 

دستگاه گوارش است.
افرادى که دچار یبوســت هستند براى رفع یبوست 
خود مى توانند یک تا دو قاشــق غذاخورى خاکشیر 
را در یــک لیــوان آب به مــدت دو تا ســه دقیقه 
بجوشــانند و به صورت ناشــتا همراه بــا مقدارى 
عســل و روغن زیتون بــه عنوان یــک ملین عام

 میل کنند.

انجیر
یکى دیگر از داروهاى ملین دستگاه گوارش انجیر 
اســت. انجیر نیز در منابع طب سنتى به عنوان یک 
مســهل بى ضرر و یک ملین مورد اشاره قرار گرفته 
است که ضمن ایجاد نرمى در دســتگاه گوارش و 
مدفوع، کاهنده حرارت اضافه بــدن و از بین برنده 
تشنگى است. به خاطر داشته باشید که براى دریافت 
خاصیت تلیین از انجیر، بهتر آن است که یا از میوه 
تازه استفاده شود یا خشک شده آن را در آب براى چند 
ساعت خیس کرده و با شکم خالى و قبل از غذا میل 
کنید. نکته اى که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که خوردن انجیر به صورت گفته شده مى تواند 

چاق کننده بدن نیز باشد.
روغن زیتون

روغن زیتون نیــز به عنوان یکى دیگــر از ملین ها 
مى تواند به صورت گسترده مورد استفاده افراد قرار 
گیرد، ضمن اینکه خاصیت چاق کنندگى انجیر را نیز 
ندارد و اگر دو تا سه قاشق غذاخورى از روغن زیتون 
را به شدت در آب جوش هم بزنید و سپس میل کنید، 

اثر به مراتب قوى ترى را به همراه خواهد داشت.
روغن بادام شیرین

روغن بادام شــیرین نیز یکى از ملین هایى است که 
به خوبى دستگاه گوارش را نرم و مدفوع را از خشکى 
خارج مى کند، اما دقت داشــته باشــید که اگر دچار 
پرخوابى و کمى حافظه هستید، از خوردن این روغن 

خوددارى کنید.

افزایش فشار خون شما بستگى به عوامل مختلف دارد و آنچه مى خورید یکى از این 
عوامل است. در کنار عادات سالمى مانند مدیریت استرس، تحرك، دورى از سیگار 

و... در اینجا هفت گزینه غذایى که مصرف مداوم آنها فشــار خون را کاهش 
مى دهد و آن را در محدوده سالم حفظ مى کند، معرفى شده است:

چغندر: چغندر حاوى میزان باالیى از نیترات معدنى است. در بدن انسان، 
نیترات تبدیل به اکســید نیتریک مى شود که باعث شل شدن و اتساع 
عروق خونى مى شــود. چغندر مانند کاهو و کلم داراى سطوح باالى 
این ترکیب اســت که این ماده را از طریق ریشــه هاى خود از خاك 

دریافت مى کنند.
سیر: تا قبل از اینکه سیر به عنوان عنصرى براى پخت و پز به کار 

گرفته شود، از آن مانند دارو استفاده مى شد. سیر خرد 
شده در یونان باستان دارویى براى بهبود زخم 

و کاهش فشــار خون بود. به همین ترتیب، 
مصرف ســیر منجر به کاهش کلسترول 

LDL مى شود.
اســیدهاى چرب امگا 3: روغن 
ماهى، آووکادو، روغن زیتون، بذر کتان 
و... منابع غذایى سرشــار از اسیدهاى 
چرب امگا 3 هستند. مصرف این چربى 

ها بــراى حفظ ســالمت قلب ضرورى 
است ضمن اینکه به تقویت رگ هاى خونى 

و انعطاف پذیرى آنها کمک مى کند. مصرف این 
چربى ها براى بهبود گردش خون و کاهش فشار خون 

نیز مفید است. 
کاهو: ویتامین ها، مواد معدنى و آنتى اکسیدان هاى موجود در این سبزى حتى بیشتر از اسفناج 

است. منیزیم، پتاسیم و ویتامینC موجود در کاهو منجر به کاهش فشار خون مى شود.

جوى دو سر: سرشار از فیبر است ضمن اینکه بسیار کم سدیم بوده و چربى کمى 
دارد. بنابراین منجر به کاهش فشار خون مى شود. 

موز: اگــر روزى یک عدد موز بخورید، 100 درصــد میزان نیاز روزانه 
شما به پتاسیم تأمین مى شود. پتاسیم براى حفظ سالمت کلیه ها 
ضرورى است. همانطور که سدیم باعث افزایش التهاب و احتباس 
مایعات در بدن مى شــود. پتاسیم گردش 
خون را بهبود مى بخشد و داراى اثر 

دیورتیک است.

ماســت  ماســت: 
حــاوى دو مــاده مغــذى 
یعنى کلســیم و پروبیوتیک براى 
درمان فشــار خــون باالســت. کمبود 
کلســیم مى تواند به طور موقت فشار خون را باال 
ببرد. بنابراین مصــرف منظم ماســت به جلوگیرى از این مشــکل 

کمک مى کند.

واقعیت هایى
 درباره آب معدنى

متخصص تغذیه گفت: بعضى از آب هاى معدنى 
ممکن است داراى سدیم، نیترات و نیتریت بیش 
از حد مجاز باشند که الزم است براى انتخاب 
نوع آب معدنى عرضه شــده، به لیست آنالیز 

مندرج در روى شیشه توجه کرد.
ســید ضیاءالدین مظهرى درخصوص تفاوت 
کیفیــت آب معدنى با آب شــرب شــهرى 
اظهار کرد: در تمام شــهرها و روستاهایى که 
دسترسى به آب تصفیه شــده دارند و آب مورد 
نیاز مصرف کنندگان از طریق لوله کشــى و با 
رعایت تمام استانداردهاى تضمین شده از نظر 
محتواى میکروبى، شیمیایى و... در اختیارشان 
قرار داده مى شــود، هیچ لزومى به مصرف آب 
معدنى نیست، زیرا همواره آب تازه و سالم براى 
شرب یا سایر مصارف در دسترس آنهاست. وى 
گفت: این امر عالوه بر آنکــه از بُعد اقتصادى 
به نفع مصرف کنندگان آب لوله کشى شهرها 
و روستاهاست، از آلودگى هاى محیط زیست 
نیز به طور ثانویه جلوگیرى شــده و بعضى از 
عوارض مصرف آب هاى بطــرى را نیز در بر 

نخواهد داشت.
این متخصص تغذیه دربــاره مزیت هاى آب 
معدنى توضیح داد: آب هاى بطرى طعم و مزه 
بهترى نســبت به آب لوله کشى دارند و از نظر 
حمل آب سالم تر در مسافرت هاى بین شهرى 
و توقفگاه ها که اغلب فاقد آب هاى تصفیه شده 
هستند، نیز مناسب است. وى عنوان کرد: بعضى 
از آب هاى معدنى محتواى امالح مفیدى مثل 
کلسیم، منیزیم و دیگر امالحى هستند که به 
تأمین نیازهاى مصرف کننده کمک مى کند. این 
متخصص تغذیه درخصوص خطرات احتمالى 
آب هاى معدنى توضیح داد: در صورتى که منابع 
استحصال این آب ها از منابع پایین دست تأمین 
شود، در معرض آلودگى با آفتکش ها هستند. 
بعضى از این آب ها ممکن است داراى سدیم، 
نیترات و نیتریت بیش از حد مجاز باشــند که 
الزم است براى انتخاب نوع آب معدنى عرضه 
شده، به لیست آنالیز مندرج در روى شیشه توجه 
شود، به خصوص به تاریخ تولید و انقضاى تاریخ 

مصرف باید دقت شود.
مظهرى با بیــان اینکه از همــه مهمتر نوع 
بســته بندى این نوع محصوالت است که در 
بطرى هاى تهیه شده از PVC و PET عرضه 
مى شــود، افزود: در طول زمــان و در صورت 
نگهدارى آب هاى معدنــى در معرض تابش 
آفتاب، قســمتى از ترکیبــات بطرى ها وارد 
محتواى عرضه شده مى شود که از جمله مواد 
سرطانزا به حســاب آورده مى شوند و هر چه از 
زمان تولید آنها گذشــته باشد و در فضاى باز و 
آفتاب  خیز نگهدارى شده باشند، بر مقدار مواد 
ورودى از ترکیبــات بطرى ها بــه آب افزوده 
مى شود. وى در پایان گفت: حتى توصیه اکیدى 
به عمل آمده که از یخ زدن آب در درون بطرى ها 
و فریز کردن آنها نیز باید اجتناب کرد که به نوع 

دیگرى مواد مضر و سرطانزا تولید مى شود.

رئیس چهارمین سمینار تومورهاى سر و گردن 
با اشاره به عالیم ســرطان مالنوم گفت: از 
نشانه هاى این سرطان، خال هاى تغییر شکل 
دهنده و بزرگ شونده است و در این موارد هر 

چه سریع تر باید به پزشک مراجعه شود.
مهدى خواجوى اظهار کرد: تومورهاى سر و 
گردن از جمله تومورهاى شایع در کل دنیاست 
که تومورهاى پوســتى را نیز شامل مى شود. 
همچنین سرتاســر دهان، بینى، ســینوس، 
گوش میانى، حنجره، نــاى، مرى و حلق که 
داراى پوشش مخاطى است، همچون پوست 
مى تواند دچار تومور شــود. وى با بیان اینکه 
همه بافت ها و مخاط بدن مى توانند سرطانى 
شوند یا به عبارتى تشکیل تومور دهند، افزود: 
تشــخیص به موقع در درمان سرطان بسیار 
حائز اهمیت است و مى توان با اقدام بهنگام، 

موفقیت روش هاى درمانى را شاهد بود.
رئیس چهارمین سمینار تومورهاى سر و گردن 
تأکید کرد: هر نوع زخــم در دهان، بینى و در 

مسیر بلع، هر گونه مشــکل در تنفس، تغییر 
در صدا و احساس متفاوت در سر و گردن و هر 
توده برجسته زیر پوست باید جدى گرفته شود و 
براى بررسى به پزشک مراجعه شود. خواجوى 
با بیان اینکه سرطان مالنوم مى تواند یکى از 
سرطان هاى محدوده سر و گردن باشد، گفت: 
سرطان هاى پوستى خطرناك مى تواند منجر 
به پایان حیات انسان شــود و این سرطان با 

تابش اشعه فرابنفش خورشید ایجاد مى شود.
رئیس انجمن جراحان گــوش، گلو و بینى و 
ســروگردن ایران عنوان کرد: افرادى که در 
مشاغلى همچون کشاورزى و کارگرى فعالیت 
مى کنند که ساعت هاى طوالنى در معرض نور 
خورشید هستند، پوســت آنها زمینه بیشترى 
براى ابتال به ســرطان دارد. بنابر این استفاده 
از کرم هاى ضد آفتاب و پوشش مناسب باید 
مدنظر این افراد قــرار گیرد. رئیس چهارمین 
سمینار تومورهاى سر و گردن گفت: کرم هاى 
ضد آفتاب باید از زمان تابش خورشید تا غروب 

آفتاب هر دو تا سه ساعت یک بار تکرار شود و 
پوشش مناسب در آفتاب نیز حتماً مدنظر باشد.

خواجوى تأکید کرد: هر زخمى روى پوســت 
که به دلیل ضربه یا گزش حشــرات نباشد، 
به مرور گســترش یابد، خود بــه خود بهبود 
نیابد و همچنین درد و عالیم التهابى نداشته 
باشــد، نشــانه هاى خطر بوده که باید جدى 
گرفته شــود و در صورت لزوم توسط پزشک 
نمونه بردارى انجام مى شــود تا درمان بهتر 
و به موقع صورت گیرد. رئیس بخش گوش 
وحلق و بینى بیمارســتان لقمان خاطر نشان 
کرد: بدترین نوع ســرطان پوست مالنوم نام 
دارد که خطرناك اســت و از نشانه هاى آن 
خال هاى تغییر شــکل داده و بزرگ شونده 
که گاهى با خارش و ســوزش و ترشح همراه 
بوده، است. در این موارد هر چه سریع تر باید 
به پزشک مراجعه شود؛ چراکه تشخیص زود 
سبب عمیق نشدن خال و سرطان و موفقیت 

بهتر در درمان مى شود.

شایع ترین بیماری آرنج
 که کارمندان را تھدید می کند

یک جراح شانه و آرنج با اشاره به راهکارهاى درمانى بیمارى «آرنج تنیس بازان» گفت: این بیمارى بیشتر افراد جوانى را گرفتار مى کند که زیاد با دست کار انجام مى دهند؛ مانند کارمندان، 
افرادى که منشى یا تایپیست هستند، کار دفترى و یا ورزش طوالنى انجام مى دهند.

مرتضى نخعى امرودى در ارتباط با بیمارى آرنج تنیس بازان گفت: عالیم بیمارى آرنج تنیس بازان، درد در قسمت بیرونى آرنج است که گاهى به سمت پایین تا وسط ساعد و یا به سمت باال 
تا وسط بازو انتشار مى  یابد. اغلب شدت درد کم است ولى گاهى شدید مى  شود؛ به طورى که فرد نمى تواند کارهاى روزانه خود را انجام دهد.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران ادامه داد: علت این بیمارى حرکات مکرر مچ و انگشتان دست است و راهکار پیشگیرى و مقابله با آن این است که فرد حرکات پشت سر هم با 
دست را کمتر انجام دهد و ورزش  هاى سنگین و تکرارى با دست را کاهش دهد. تشخیص این بیمارى با شرح حال و معاینه ساده انجام مى  شود. به این منظور ابتدا نیازى به عکس نیست و ام 
آر آى نیز الزم نمى  شود. این جراح شانه و آرنج عنوان کرد: درمان این بیمارى به این صورت است که ابتدا فرد باید سعى کند حرکات مکرر دست را کاهش دهد. به طور مثال نوشتن یا تایپ را 

کمتر انجام دهد. فیزیوتراپى نیز براى برطرف کردن التهاب عضالت مبتال توصیه مى  شود.
این متخصص ارتوپدى گفت: استفاده از آرنج بند مخصوص نیز توصیه مى شود. این آرنج بند در همه داروخانه ها قابل تهیه بوده و قیمت آن نیز مناسب است. طرز بستن آرنج بند بسیار حائز 

اهمیت است و به هیچ عنوان نباید روى نقطه دردناك را بست، بلکه باید حدود 2 سانتیمتر پایین  تر از نقطه دردناك بسته شود و شب ها نیازى به بستن این وسیله نیست.
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران خاطرنشان کرد: اگر درمان   درست انجام شــود در 90 درصد بیماران بهبودى رخ مى  دهد. در صورتى که پس از انجام همه این مراحل 
بهبودى حاصل نشد، درمان جراحى توصیه مى شود که مدت زمان این عمل جراحى خیلى کوتاه اســت. باید توجه داشت که در 90 درصد افراد این مشکل با روش هاى غیر جراحى بهبود 

مى یابند و به جراحى نیازى نیست.

هند؛ مانند کارمندان، 

اعد و یا بهسمت باال

کات پشت سر هم با 
 به عکس نیست و ام

ثال نوشتن یا تایپ را 

ن آرنج بند بسیار حائز 

جام همه این مراحل
ى غیر جراحى بهبود 

کدام خال ها خطرناکند؟
اغلب افراد هنگامى که مى خواهند براى یک 
برنامه پرمشغله وقت جور کنند معموًال با کم 
کردن یا حذف کردن چندین ساعت از زمان 
استراحت به کارهاى خود رسیدگى مى کنند. 
اما واقعیت این اســت که حتى کمى کمبود 
خواب روى انرژى، هوشیارى ذهن و توانایى 

مقابله با استرس اثر مى گذارد.
بر اساس بررسى هاى انجام شده کم خوابى 
باعث افزایش خطر دیابــت، بیمارى هاى 
قلبى و چاقى در افراد مى شود بنابراین داشتن 
خواب مناسب مى تواند نقش مهمى در  نوع 

عملکرد روزانه افراد داشته باشد.
دکتر الهه تقوایى زحمتکش، متخصص مغز 
و اعصاب با بیان اینکه داشتن خواب مناسب 
مى تواند نقش مهمى در نوع عملکرد روزانه 
افراد داشته باشــد، اظهار کرد: اختالالت 
خواب بر عملکرد مغزى و جسمى اشخاص 
تأثیرات بسزایى دارد. وى با اشاره به اینکه 
خــواب یکى از نیازهاى زیســتى انســان 

است، تصریح کرد: خواب نامناسب به دلیل 
اختالالتى که به وجود مى آورد در مشاغلى 
که نیاز به تمرکز دارند بســیار حائز اهمیت 
است.  این متخصص مغز و اعصاب با تأکید 
بر اینکه افراد بایــد ضرورت خواب کافى را 
بدانند، گفت: در این صورت مى توانند به یک 
برنامه منظم و ســالم برسند و قدرت کافى 
براى کارکردن، یادگیرى، خالقیت را داشته 
باشند. وى با اشــاره به اینکه خوابیدن تنها 
عدم تحرك بدن نیست، خاطرنشان کرد: در 
هنگام استراحت ذهن همچنان درگیر انجام 
تعداد زیادى فعالیت است تا به بدن کمک 

کند در شرایط ایده آل باقى بماند. 
تقوایى با بیان اینکه خوابیدن الزمه زندگى 
و زمینه عملکرد مناسب است، اظهار کرد: 
مهمتریــن موضوعى که بایــد در رابطه با 
داشتن یک خواب مناســب و خوب در نظر 
داشت داشتن خاطرى آسوده و ذهنى آرام 
است.وى با اشاره به اینکه بیشتر افراد براى 

ساعات شبانه و استراحت خود داراى درجه 
بندى خاص خود هستند، افزود: براى خواب 
افراد نمى توان زمان مشخصى تعیین کرد 
زیرا نیــاز هر فرد به خواب متفاوت اســت. 
نماینده انجمن سکته مغزى ایران تصریح 
کرد: خواب سالم خوابى است که کیفیت و 
کمیت آن در حدى باشد که فرد بعد از خواب 
احساس کند از نظر قواى جسمى و روحى در 

حد مطلوب و قابل قبولى است. 
این متخصص مغز با اشاره به اینکه خواب 
سالم خوابى طوالنى نیســت، گفت: بعد از 
خواب سالم چهره شــاداب مى شود، روح و 
روان آرامش مى گیرد و فــرد با انرژى زیاد 
مى تواند فعالیت خود را شــروع کند. وى در 
پایان خاطرنشان کرد: بعضى از افراد با پنج 
ساعت خوابیدن به حد مطلوب مى رسند و 
بعضى دیگر به خواب بیشــترى نیاز دارند 
بنابراین زمان خوابیــدن در افراد متفاوت 

است.

خواب طوالنى، خواب سالم نیست

4 ماده خوراکى براى درمان یبوست 7 ماده غذایى براى کاهش فشارخون 
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ه عوامل مختلف دارد و آنچه مى خورید یکى از این 
ى مانند مدیریت استرس، تحرك، دورى از سیگار 

ه مصرف مداوم آنها فشــار خون را کاهش 
حفظ مى کند، معرفى شده است:

 از نیترات معدنى است. در بدن انسان، 
مى شود که باعث شل شدن و اتساع 
ند کاهو و کلم داراى سطوح باالى 
ز طریق ریشــه هاى خود از خاك 

ن عنصرى براى پخت و پز به کار 
ه مى شد. سیر خرد 

ى بهبود زخم 
ین ترتیب، 
کلسترول

رروغن
ر کتان 
دهاى 
 چربى 
ضرورى

هاى خونى 
ند. مصرف این 

خون و کاهش فشار ن

 اکسیدان هاى موجود در این سبزى حتى بیشتر از اسفناج 

جوى دو سر: سرشار از فیبر است ضمن اینکه بسیار کم سدیم بوده و چربى کمى 
دارد. بنابراین منجر به کاهش فشارخون مى شود. 

0اگــر روزى یک عدد موز بخورید، 100 درصــد میزان نیاز روزانه  اگموز: 
شما به پتاسیم تأمین مى شود. پتاسیم براى حفظ سالمت کلیه ها 
ضرورى است. همانطور که سدیم باعث افزایش التهاب و احتباس 
پتاسیم گردش  مایعات در بدن مى شــود.
خون را بهبودمى بخشد و داراى اثر

دیورتیک است.

ماســت  ماســت:
حــاوى دو مــاده مغــذى 
یعنى کلســیم و پروبیوتیک براى 
درمان فشــار خــون باالســت. کمبود

باال  کلســیم مى تواند به طور موقتفشار خون را
ببرد. بنابراین مصــرف منظم ماســت به جلوگیرى از این مشــکل 

اگر 
درمان   درست انجام 

شود در 90 درصد بیماران 
بهبودى رخ مى  دهد. در صورتى 

که پس از انجام همه این 
مراحل بهبودى حاصل نشد، 

درمان جراحى توصیه
 مى شود

در

 

رفع بوى بد دهان با چاى 
زنجبیل

متخصصان علوم پزشکى در یک مطالعه جدید 
دریافتند که چاى زنجبیل مى تواند به رفع بوى 

بد دهان کمک کند.
آنها معتقدند که فقط یک نوع ماده شــیمیایى 
موجود در زنجبیل مسئول این تأثیر مثبت است. 
در واقع همین ماده شیمیایى، عامل طعم تند این 

ریشه خوراکى است.
متخصصان دریافتند که ماده شیمیایى موسوم 
به «جینگرول» موجود در زنجبیل آنزیمى را در 
دهان تحریک مى کند و این آنزیم، به نوبه خود 
موجب شکسته شدن و از بین رفتن موادى که 

عامل بوى بد دهان هستند، مى شود.
کارشناســان ســالمت مى گویند ایــن یافته 
مى تواند منجر بــه تولید انــواع خمیردندان و 
دهانشویه  با اســتفاده از این ماده خوراکى تند 

و طعمدار شود.
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نصف جهان   مهر ماه ســال گذشــته بــود که پلیس 
آگاهى استان اصفهان اعالم کرد حدود 6000 
میلیارد تومان طــال و جواهرات در خانه 
اصفهانى ها نگهدارى مى شــود؛ 
برآوردى که براســاس آمار 
کشــفیات صــورت 
از  گرفتــه 

ســارقان، تخمین زده شــده بود. با توجه به آمار ارائه شده 
در سال گذشته و اینکه در ســال جارى و همزمان با آغاز 
فصل تابستان قیمت طال و سکه در بازار ایران ناگهان روند 
صعودى به خود گرفته است، مى توان گفت که این روزها 
تمایل اصفهانى ها هم نسبت به خریدن این فلز گرانبها و 
ذخیره آن در منازل افزایش یافته است. اما این فقط مردم 
نیستند که به طال و سکه عالقه دارند. تأللؤ این شىء براق 
در چشم سارقان هم موجب شده که رغبت آنها در این ایام 
به سرقت طال وســکه افزایش پیدا کند؛ به گونه اى که در 
اصفهان، چهار سارق حرفه اى که در 45 فقره دستبرد، 
اقدام به سرقت هشــت میلیارد تومان طال، سکه 
و ارز از خانه اصفهانى ها کردنــد طى 15 روز 

دستگیر شدند.
دستگیرى سارقان3میلیاردى 

حین سرقت
روز 24 تیر ماه بود که رئیس پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از 
دستگیرى دو سارقى که اقدام به سرقت 
بیش از 30 میلیارد ریــال طالجات از 
منازل مــردم کرده بودنــد خبر داد و 
گفت: در بازرسى از مخفیگاه متهمان 
یک و نیم کیلوگرم طالى مســروقه 
کشف شد.  سرهنگ سعید سلیمیان 
اظهار کرد: در پى شکایت تعدادى از 
ساکنان جنوب شهر اصفهان مبنى 
بر ســرقت از منازل آنها موضوع 

دستگیرى عامل یا عامالن این سرقت ها به صورت ویژه در 
دستور کار قرار گرفت. وى افزود: در این خصوص تیم هاى 
ویژه اى از واحد گشت انتظامى شهرستان اصفهان وارد عمل 
شدند و سرانجام مأموران حین گشتزنى در یکى از مناطق 
دو نفر را در حال باال رفتن از دیوار منزلى مشــاهده کرده و 

بالفاصله براى دستگیرى آنان اقدام مى کنند. 
سرهنگ سلیمیان بیان کرد: متهمان با مشاهده مأموران پابه 
فرار مى گذارند که سرانجام در عملیات تعقیب و گریز هر دو 
نفر دستگیر شدند و در تحقیقات صورت گرفته به 34 فقره 
سرقت منزل اعتراف کردند. این مقام انتظامى با بیان اینکه 
این دو سارق با همدستى یکدیگر توانسته بودند 30 میلیارد 
ریال طالجات از منازل مردم سرقت کنند تصریح کرد: در 
بازرسى از مخفیگاه متهمان یک و نیم کیلوگرم طالجات 
مسروقه کشف و پس از طى مراحل قانونى به مالباختگان 

تحویل شد.
ســرقت 5 میلیــارد طــال و ارز از منازل 

اصفهانى ها 
در همین حال نهم مرداد ماه نیز اعالم شد دو سارق حرفه اى 
که 50 میلیارد ریال طال و ارز از منازل شهروندان شهرستان 
اصفهان ســرقت کرده بودند، در عملیات ویژه کارآگاهان 

پلیس استان دستگیر شدند.
در این رابطه فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار کرد: در 
پی شکایت تعدادي از شهروندان مبنی بر سرقت سکه، طال 
و ارز از منزل آنها، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.
سردار مهدى معصوم بیگى افزود: کارآگاهان پس از اطالع 

از این موضوع بالفاصله تحقیقات خــود را آغاز کردند و با 
انجام اقدامات علمى و تخصصى پلیســی سرانجام هویت 
سارق سابقه دارى که در سرقت از این منازل دست داشت را 
شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى، وى را در یک 

عملیات منسجم دستگیر کردند.
وى گفت: متهم در تحقیقات پلیسى به سرقت 50 میلیارد 
ریال ســکه، طال، نقره و ارز از منزل 11 شــهروند در شهر 
اصفهان اعتراف کــرد که در بازرســی از مخفیگاه وى ده 
میلیارد ریال ارز، ســکه و طالجات کشف و به مالباختگان 

تحویل داده شد.
این مقام ارشــد انتظامی با بیان اینکه متهم توانسته بود 
با اســتفاده از ابزار آالت مخصوص، مقادیرى از طالجات 
مسروقه را ذوب و در بازار به فروش برساند، گفت: در این 
رابطه با اعترافات سارق، همدست وى نیز در عملیاتى دیگر 
دستگیر شد. وى تصریح کرد: این سارق حرفه اى، افرادى 
که ارز و طالجات بسیار خریدارى مى کردند را شناسایى 
مى کرد و در فرصتى مناسب و با ترفندى خاص هنگامى 
که منازل مورد نظر خالى از ســکنه بود اقدام به ســرقت 

مى کرد.
این مقام ارشد انتظامى با بیان اینکه متهمان این پرونده پس 
از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
تحویل داده شــدند، گفت: با توجه به اینکه سارقان تنها از 
یک منزل بیش از هفت میلیارد ریال ارز، طال و نقره سرقت 
کرده بودند به مردم توصیه مى کنیم از نگهدارى بسیار زیاد 
طالجات و ارز در منازل خود جداً خوددارى کنند و آنها را به 

صندوق امانات بانک ها بسپارند.

سرقت 8 میلیارد طال از خانه 45 اصفهانى

مردى که زن 40 ساله مشهدى را به قتل رسانده بود، شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در ساعت 7و30دقیقه صبح بیســت و ششم اسفند سال گذشته، 
موتورسوار مسلحى در خیابان مهدى 2 در کمین زوج کارمندى نشسته بود که مى دانست آنها در همان 
ساعت سوار بر خودرو به محل کارشــان مى روند. انتظار مرد مذکور زیاد طوالنى نشد و دقایق بعد زوج 
کارمند در حالى سوار بر خودرو از پارکینگ بیرون آمدند که مرد راننده به صورت دنده عقب طول کوچه را 
طى کرد. در همین لحظه ناگهان مرد مهاجم لوله سالح را روى شیشه خودرو گذاشت و با شلیک دو گلوله 
از سالح شکارى، زن 40 ساله را به قتل رساند. همسر این زن وحشت زده، بیرون پرید و از مردم کمک 
خواست، اما مجروح حادثه پس از انتقال به بیمارستان فارابى جان سپرد و بدین ترتیب پرونده اى جنایى 
روى میز قاضى احمدى نژاد گشوده شد. در پى صدور دســتورات ویژه قضائى، تالش کارآگاهان اداره 
جنایى براى دستگیرى متهم فرارى در حالى آغاز شد که بررسى دوربین هاى مداربسته نشان مى داد متهم 
پس از فرار از محل جنایت، موتورســیکلت را رها کرده و با پاى پیاده به فرار خود ادامه داده است. مدتى 
بعد با دستگیرى این فرد، مشخص شد که وى نسبت نزدیکى با مقتول دارد و اختالفاتى مانند موضوع 
حجاب با وى داشت. این در حالى بود که لباس هاى کشف شده از متهم مذکور با آنچه در صحنه وقوع 
جنایت پوشیده بود مطابقت دارد، اما در عین حال، این مرد 50 ساله روز سه شنبه نقش خود در ارتکاب 

جنایت مسلحانه را انکار کرد و گفت تصویرى که در دوربین مداربسته به ثبت رسیده، تصویر او نیست؟!
وى ادعا کرد هنگام وقوع قتل، در کشــور عراق بوده است! با پایان یافتن بازسازى صحنه قتل، متهم با 
صدور دستورى از سوى قاضى ویژه قتل عمد، روانه زندان شد تا این پرونده دیگر مراحل خود را طى کند.

بازى با اسلحه شکارى و شوخى نابجاى صاحبخانه منجر به مرگ یکى از مهمان پارتى شبانه شد.
ساعت 6 بامداد روز پنج شنبه وقوع یک فقره تیراندازى منجر به مرگ به کالنترى 134 شهرك قدس 
اعالم شد. با حضور مأموران در محل اعالم شده در خیابان فالمک و تأیید خبر فوت یک مرد47ساله 
به هویت مشخص موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ اعالم؛ پرونده مقدماتى با 

موضوع «قتل عمـد» تشکیل و تحقیقات آغاز مى شود.
در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که مقتول به عنوان مهمان همراه با تعداد دیگرى در محل جنایت 
حضور داشته که صاحبخانه به هویت «فرهاد» 40ساله با انگیزه شوخى کردن با افراد حاضر در مهمانى 
اقدام به آوردن اسلحه شکارى از نوع ســاچمه زنى کرده که در زمان بازى کردن با اسلحه مسلح شده، 
ناگهان گلوله اى شلیک و بیشتر ساچمه هاى شلیک شده به واسطه شلیک از فاصله نزدیک به قفسه 

سینه مقتول اصابت کرده و باعث مرگ وى شده است.
سرهنگ على ولیپور گودرزى، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ با اعالم این خبر 
گفت: متهم پرونده در همان محل وقوع جنایت دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ منقل 
شد؛ در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که در مهمانى شبانه، افراد حاضر در مهمانى از جمله شخص 
صاحبخانه (قاتل) شرب خمر کرده و هیچگونه سابقه درگیرى و اختالفى نیز مابین قاتل و مقتول وجود 
نداشته است؛ متهم با صدور قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس محترم شعبه ششم دادسراى ناحیه 
27 تهران و به منظور انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفته است.

مستى، شوخى و شلیک؛ پایان پارتىقتل زن 40 ساله با شلیک 2گلوله
فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان از دستگیري زنى که با 
تشکیل صندوق وام خانگی از اعضاي صندوق مبلغ یک میلیارد 

ریال کالهبرداري کرده بود، خبر داد.
سرهنگ حسین بســاطی اظهار کرد: در پى شکایت چند نفر از 
شهروندان مبنی بر اینکه زنی در قالب راه اندازي یک صندوق 
خانگی از آنان کالهبردارى کرده اســت، پیگیري موضوع در 

دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرســتان قرار گرفت. وي افزود: 
کارآگاهــان در ادامه تحقیقات خود 
دریافتند که افراد بیشتري نیز عضو 
صندوق مذکور هستند که با توجه به 
عدم اطالع از کالهبرداري تاکنون 
براى طرح شــکایت به هیچ مرجع 
انتظامی و یا قضائی مراجعه نکردند.

سرهنگ بســاطی گفت: در مرحله 
بعد، تحقیقــات از اعضاي صندوق 
آغاز تا اینکه مشــخص شــد، آنها 
در ســال 95 از راه اندازي صندوق 
خانگى در یکی از محالت شهرستان 
که اقــدام بــه تبلیغ اعطــاي وام 
مى کرد مطلع شده و بدون هیچگونه 

شناختی از صاحب صندوق، مبالغى بین 50 تا صد میلیون ریال 
به حساب وي واریز مى کردند و در نوبت وام قرار می گرفتند.

فرمانده انتظامی گلپایگان افزود: نحــوه عملکرد متهم به این 

صورت بود که اعضا یکدیگر را ندیده و نمی شناختند به همین 
دلیل نوبت وام به صورت غیر حضوري به آنها اعالم می شد. وى 
بیان کرد: متهم در ابتداي راه اندازي صندوق براي جلب اعتماد 
اعضا به چند نفر وام اعطا کرده است اما به مرور به دلیل طمع و 
خیانت در امانت، مبالغ جمع آوري شده را در اختیار چند نفر که 
ســرمایه گذار بودند قرار مى داده و از این طریق ماهانه مبالغی 
سود به حسابش واریز می شده است.

سرهنگ بســاطى خاطر نشان کرد: 
پس از تحقیقات اولیه و شناســایی 
شــکات، مشخص شــد که این زن 
تاکنون از 20 نفــر، مبلغ یک میلیارد 
ریال کالهبرداري کرده اســت که 
اقدامات الزم براى دســتگیرى وى 
انجام شــده که در نهایت متهم طى 
عملیاتــى غافلگیرانه در مخفیگاهى 
در یکى از روســتاهاى حاشــیه اى 
استان دســتگیر و پس از مواجهه با  
مدارك و مستندات پلیس صراحتًا به 
بزه انتسابى خود اقرار کرد. وي افزود: 
متهم در تحقیقات صــورت گرفته 
عنوان کرد در ابتداي تشکیل صندوق 
براي جلب اعتماد اعضا به آنها وام اعطا می کرد اما پس از مدتی 
عالوه بر اینکه به اعضا وامی داده نشد بلکه گوشى تلفن همراه 
خود را  نیز خاموش و از محل سکونت خود نقل مکان کرده است.

کالهبرداري به بهانه پرداخت وام خانگی

گردشگرى که قصد داشت در باالى صخره اى مرتفع در برزیل سلفى بگیرد ناگهان 
لغزید و به طرز وحشتناکى در معرض خطر مرگ قرار گرفت.

ویدئویى که به تازگى منتشر شده است لحظه وحشتناك آویزان ماندن یک گردشگر را 
در لبه صخره اى واقع در کوه «پدرا د گاوا» در ریودوژانیرو برزیل به تصویر مى کشد. در 
این ویدئو که توسط یک کوهنورد حرفه اى تهیه شده است مشاهده مى شود در حالى که 
یکى از گردشگران به طرزى وحشتناك از این صخره آویزان شده است، چند گردشگر 

دیگر تالش مى کنند تا او را به باالى صخره بکشند.
در حالى که مرد آویزان شده با مرگ در جدال اســت، این چند گردشگر در حالى که 
صداى خنده آنها در ویدئو شــنیده مى شــود تالش مى کنند جان او را نجات دهند. 
سرانجام آنها موفق مى شوند دوست خود را از خطر سقوط و مرگ حتمى نجات دهند. 
گفته مى شود هنگامى که این گردشگر قصد داشت از باالى صخره یک عکس سلفى 

استثنایى بگیرد ناگهان در اثر لغزش دچار این حادثه شد.
گفتنى است؛ در قســمتى از کوه  «پدرا د گاوا» صخره اى در ارتفاع 2769 فوتى قرار 
دارد که توجه گردشگران بى باك زیادى را براى گرفتن عکس به خود جلب مى کند.

گرفتن سلفى، گردشگر را تا دم مرگ برد! 
جانشین انتظامى شهرستان نیمروز از دستگیرى متهم به قتل زن جوان در کمتر از 48 
ساعت خبر داد. سرگرد محمود دانایى گفت: ساعت 21 و 34 دقیقه هفتم مردادماه یک 
فقره قتل در یکى از روستاهاى تابعه شهرستان نیمروز سیستان و بلوچستان به مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 گزارش و بالفاصله تیمى از مأموران پاسگاه انتظامى«بزى» 
به همراه کارآگاهان پلیس آگاهى براى بررسى موضوع وارد عمل شدند. وى افزود: 
بررسى هاى اولیه در صحنه قتل مشخص شد زنى جوان با اصابت جسم سنگین به 
سرش به قتل رسیده و حدود 15 متر به سمت آغول گوسفندان کشیده شده و با خار و 

خاشاك پوشیده شده است.
جانشین انتظامى شهرســتان نیمروز تصریح کرد: کارآگاهان زبده پلیس آگاهى با 
بررسى دقیق محل سرقت، آثار به جامانده تحقیقات خود را آغاز کردند و به همسر این 
زن جوان مظنون شدند. مأموران پس از جمع آورى ادله و مستندات کافى با هماهنگى 
قاضى ویژه قتل، متهم را در کمتر از 48 ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند. سرگرد 
دانایى خاطر نشان کرد: متهم به قتل در بازجویى هاى اولیه به قتل همسرش با استفاده 

از تبر اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

همسرکشى با تبر
یکى از تبهکاران سابقه دار معروف به «لقمه پیچ» در شرق تهران دستگیر 
شد. رئیس کالنترى 136 فرجام با اشاره به دستگیرى یکى از موادفروشان 
بزرگ شــرق تهران در تعقیب و گریــزى که منتج به شــلیک 28 گلوله 

شــد، اظهار کرد: به دنبال گشتزنى هاى تیم هاى 
موتــورى کالنتــرى 136 فرجــام در محدوده 
اســتحفاظى این کالنترى، دو گشتى پلیس در 
حین انجام مأموریت خود در خیابان سراج و فرجام 
به یک دستگاه خودروى 206 مشکوك مى شوند. 
ســرهنگ خلیل لطفى گفت: همکاران ما براى 
کنترل مدارك خودروى مذکور و چهار سرنشین 
آن، با نزدیک شــدن به این خودرو، دستور ایست 
مى دهند ولى سرنشــینان خودرو بدون توجه به 
دستورات مکرر ایست، اقدام به فرار کرده و درحالى 

که یکى از گشــتى هاى موتورى پلیس قصد متوقف کردن آنها را داشت، 
اقدام به زیرگرفتن مأموران پلیس مى کنــد. وى ادامه داد: پس از واژگونى 
این موتورسیکلت  و زمین خوردن مأموران، تیم گشتى دوم پلیس به تعقیب 

خودروى 206 ادامه مى دهد و با توجه به حرکات مخاطره آمیز و بى توجهى 
به دستورات ایســت مکرر مأموران، مجبور به اســتفاده از سالح شده و با 
شلیک هوایى و سپس شلیک به الستیک خودروى 206 موفق به متوقف 

کردن آن شدند.
ســرهنگ لطفى با اشاره به دســتگیرى یکى از 
موادفروشان شناخته شده شــرق تهران در این 
خودرو به همراه مقادیرى موادمخدر «گل» گفت: 
این فرد که جزو موادفروش هاى سابقه دار و بنام 
در منطقه سراج و شــرق تهران بوده و معروف به 
«لقمه پیچ» است با 7 گرم «گل» دستگیر شد. وى 
خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش مأمورانى که در 
تعقیب 206 مذکور بود، «لقمه پیچ» در حین فرار، 
از داخل کیف کمرى اش مبادرت به خرد کردن و 
بیرون ریختن گل هاى همراهش مى کرده و آنقدر هراسان بوده که مقادیر 
قابل توجهى اسکناس و پول هاى داخل کیف کمرى اش را هم در حین فرار 

از پنجره خودروى در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده بود.

«لقمه پیچ» هنگام فرار، «گل» هایش را پخش کرد! 

پلیس سوئد از سرقت جواهرات سلطنتى متعلق به قرن هفدهم میالدى از 
شهرى کوچک در این کشور خبر داد.

به گزارش «آسوشیتد پرس»، پلیس سوئد روز چهارشنبه از سرقت جواهرات 
ســلطنتى متعلق به قرن هفدهم میالدى در شهرى کوچک در این کشور 

خبر داد.

پلیس اعالم کرد چند سارق در روز روشن وارد کلیساى قرون وسطى شده 
و جواهرات سلطنتى متعلق به قرن هفدهم میالدى را ربودند و با قایق فرار 
کردند. سارقان دو تاج از جنس طال و یک گوى طالیى ساخته شده براى 
پادشاه «کارل نهم» و ملکه «کریستینا» را ربودند. ارزش جواهرات ربوده 

شده بسیار زیاد بوده و تاکنون روى آنها قیمتى گذاشته نشده است.

 سرقت جواهرات سلطنتى 

در آشفته بازار این روزها، ذخیره طال و سکه در منازل، چشم سارقان را به این فلز قیمتى خیره کرده است
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ما برابر خدا مالک چیزى نیستیم و مالک چیزى نمى شویم 
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ما ببخشد که خود ســزاوارتر اســت وظایفى نیز بر عهده 
ما گذاشــته و چون آن را از مــا گرفت تکلیف خــود را از ما 

موال على (ع)برداشته است.

رفتار ســلیقه اى در بدنه وزارت صنعت یکى از مشکالت فعاالن بخش 
خصوصى است. گاه مشــاهده مى شــود، در نبود نظارت وزارت صنعت 
در اعطاى مجــوز فعالیت به بخش خصوصى، در چارچــوب قانون رفتار
 نمى شــود که همین امر موجب هدر رفت ســرمایه هاى ملى در کشور 

مى شود.
به طور مثال شــرکت داتیس خودرو، که بالغ بر 1/5 سال پیش صالحیت 
و نمایندگى خود را از شــرکت هایکو آلمان دریافت کــرده، بعد از فراز و 
نشیب هاى بسیار و کارشــکنى برخى در بدنه وزارت صنعت موفق شد، 
مجوز فعالیت خود را از وزارت صنعت دریافت کند. این در حالى است که 
على رغم دستور صدور لوح، اظهارات کارشناسان مربوطه وزارت صنعت 

خالف این موضوع را القا مى کند.
طبق اســناد موجود در وزارت صنعت، امیرحسین قناتى، مدیرکل صنایع 
خودرو و نیرو محرکه طى نامه اى به احمدى، رئیس مرکز امور اصناف و 
بازرگان با استناد به گزارش شرکت بازرسى کیفیت و استاندارد ایران مبنى 
بر اینکه «شــرکت داتیس خودرو قادر به ارائه خدمات پس از فروش به 

خودروهاى ســوارى با نام تجارى HEICO SPORTIV در قالب 
مدل هاى مندرج در پیوست گزارش اســت» صراحتًا دستور صدور لوح 

را مى دهد. 
براســاس این نامه شــرکت داتیس خودرو، نماینده رسمى هایکو آلمان
 و داراى مجوز فعالیت است اما اینکه چرا همچنان درباره صدور لوح این 
شــرکت در بدنه وزارت صنعت مقاومت وجود دارد، جاى سئوال و ابهام 

است.
از این قبیل رفتارهاى سلیقه اى در وزارت صنعت به کرات مشاهده شده که 
این امر مخالف با تسهیل شرایط کسب و کار براى فعاالن بخش خصوصى

 است.
همچنین داتیس خودرو پس از کش و قوس هاى فــراوان موفق به اخذ 
تأییدیه خدمات پس از فروش از سوى دفتر نیرو محرکه وزارت صمت شده 
است. این مجوز بعد از تأیید کارشناسى شرکت بازرسى ISQI صادر شده و 
گویاى آن است که شرکت فوق قابلیت ارائه کلیه خدمات پس از فروش 

را به مشتریان خود دارد.

 داتیس خودرو، نماینده انحصارى
 و رسمى هایکو آلمان است

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایى استان اصفهان گفت: روزانه 
هزار و 500 مترمکعــب آب با 39 تانکــر ثابت و 10 تانکــر اجاره اى در 

روستاهاى اصفهان توزیع مى شود.
محمدحســین قرائتى اظهار داشــت: با تالش شــبانه روزى و جهادى 
دستگاه هاى اجرایى استان، مشکلى در ارتباط با آب در طول ماه هاى گذشته 

متوجه مرکز کشور نبوده است.
وى افزود: تاثیرات خشکســالى در ســطح استان بســیار گسترده است، 
به گونه اى که از 980 منبع تامین آب از چشمه، چاه و قنات تعداد 100 چاه 

با دبى 50 لیتر خشک شده است.

400 لیتر بر ثانیه آب از دست دادیم
مدیرعامل آب و فاضالب روستایى اســتان اصفهان با بیان اینکه بر این 
اساس 400 لیتر بر ثانیه آب را از دست دادیم، ابراز داشت: پیش بینى هایى از 
سال گذشته در ارتباط با تامین آب انجام شد و در عمل حمایت هاى کاغذى 

و نه عملى را تنها شاهد بودیم و با همت مضاعف کار را پیش بردیم.  
وى ادامه داد: بر این اساس، تعداد 100 حلقه چاه براى کمبودهاى آبى به 

شبکه اضافه کردیم که 60 مورد جدید و بقیه اجاره اى بوده است.

***
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان تاکید کرد: یک 
میلیون و 500 راس دام سبک و سنگین در استان داریم که بار تامین آب آنها 

از منابع آب روستایى انجام مى شود.
وى با بیان اینکه آبرسانى سیار در سال گذشته از 430 به 360 روستا رسیده 
بود، اظهار داشت: در حال حاضر به 450 روستا آبرسانى سیار داریم و پیش 
بینى ما رســیدن به 600 روستا است که بیشــترین حجم آب در نایین و 

اردستان استفاده مى شود.

آبرسانى روستایى با 39 تانکر ثابت انجام مى شود
مدیرعامل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان با بیان اینکه اکنون به 
شکل روزانه در حدود یک هزار و 500 مترمکعب آب با 39 تانکر ثابت و 10 
تانکر اجاره اى توزیع مى شود، تصریح کرد: با کمال تاسف، هیچ همکارى در 

استان با مجموعه ما با وجود پیگیرى هاى زیاد انجام نشده است.
وى با اشاره به مشکل اعتبارات در این بخش گفت: حدود 42 میلیارد تومان 
از آبان ماه سال گذشته در ارتباط با رفع مشکالت آبى هزینه کرده ایم، اما 

ریالى بازگشت نشده است.

کارگاه آموزشــى «مقابلــه با تهدیدات حوزه ســایبرى و پیشــگیرى
 از تخلفات رایانه اى و اینترنتى» در مخابــرات منطقه اصفهان برگزار

 شد.
به همت اداره حراســت، این کارگاه با حضور معاونان، مدیران،روساى 
ادارات ،روساى مراکز و کارشناسان it در ســالن کوثر مخابرات منطقه 

اصفهان برگزار شد.
در این نشســت چهار ســاعته،  پوردانــا، متخصص حــوزه it  ضمن 
تشــریح اوضاع کنونى کشــور در حوزه ســایبر،  بر لزوم آموزش اقشار 
مختلف جامعه  براى مصون ماندن از تهدیدات جبران ناپذیر این عرصه 

تأکید کرد.
پوردانا افزود: جرایم ســایبرى، نوعى از جرایم اینترنتى اســت و شامل 
جرم هایى مى شود که در محیط سایبر بوجود مى آیند و تهدیدى براى 

امنیت ملى به شمار مى روند.
وى ادامــه داد: جرایم  اینترنتــى را مى توان مکمــل جرایم کامپوترى 

دانســت، به خصوص اینکه جرایم نسل ســوم کامپوترى که به جرایم 
در محیط مجازى معروف اســت، غالبًا از طریق این شبکه جهانى اتفاق 

مى افتد.
وى در بخــش دیگــرى از ســخنانش بیــان داشــت: ایــن جرایم 
مى تواند به شــیوه هاى متنوع از جمله جاسوســى رایانه اى، ســابوتاژ 
رایانه اى، جعــل کامپیوترى، افترا و نشــر اطالعات از طریق پســت 
الکترونیــک، تطهیــر نامشــروع پــول، قاچاق مــواد مخــدر، کپى 
رایــت، جرایــم در تجــارت الکترونیک و بســیارى از جرایــم دیگر 

باشد.
پوردانــا خانواده هــا را اولیــن قربانى ایــن جنگ مجازى دانســت و 
اظهارداشت: دشمن در فضاى مجازى، بنیاد خانواده ها را نشانه  رفته و 
خانواده هــا باید ایــن تهدیــد را  جدى بگیرنــد و بیــش از پیش  در 
راه آگاه ســازى و آمــوزش فرزنــدان خــود در ایــن زمینــه گام 

بردارند.

درکارگاه«مقابله با تهدیدات حوزه سایبرى» در مخابرات منطقه اصفهان مطرح شد

خانواده هـا
 اولین قربانى جنگ مجازى

تأمین آب 1/5 میلیون رأس دام سبک و سنگین استان
 از منابع آب روستایى
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غنى سازى اوقات فراغت 
در کاشان

کارشـناس مسـئول اوقات فراغـت اداره آمـوزش و 
پرورش شهرستان کاشان با اشاره به استقبال صورت 
گرفتـه از برنامـه هاى تابسـتانى مدرسـه هـا گفت: 
نزدیک به 22 هزار نفر از دانش آموزان این شهرستان 
در سـال جارى زیر پوشـش برنامه هاى غنى سازى 

اوقات فراغت قرار گرفتند.
محمدرضا معصومى بیان کرد: تابستان سال گذشته 
19 هزار نفر از جمعیت 55 هـزار نفرى دانش آموزان 
شهرستان کاشـان در برنامه هاى غنى سازى اوقات 
فراغـت آمـوزش و پرورش این شهرسـتان شـرکت 

کرده بودند.
وى افزود: عالقه مندان با کمـک 30 مربى باتجربه، 
در بیـش از 30 رشـته فعالیت مى کنند و 45 مدرسـه 
شهرستان کاشـان به ویژه در مناطق شـهرى، براى 
پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته 

شده است.
کارشناس مسـئول اوقات فراغت آموزش و پرورش 
کاشان در ادامه مهمترین ویژگى رویکرد برنامه هاى 
امسـال غنى سـازى اوقات فراغت دانش آمـوزان را 
محور قرار گرفتن آموزش شهروندى و مهارت هاى 

اجتماعى عنوان کرد. 

پرداخت مطالبات 
سیب زمینى کاران استان

مدیرسـازمان تعـاون روسـتایى اسـتان اصفهـان از 
پرداخـت 15 میلیـارد ریـال بابـت خریـد3757 ُتـن 
سـیب زمینى بهـاره به سـیب زمینـى کاران اسـتان 

خبر داد.
اسـماعیل میرزایـى در ایـن خصـوص گفـت: خرید 
سیب زمینى بهاره از تولید کنندگان این محصول در 
استان به صورت تضمینى از 7 تیرماه سال جارى در دو 
مرکز خرید و در شهرستان هاى اصفهان، فالورجان و 
خمینى شهر آغاز شد. وى افزود: تا پایان مهلت خرید، 
میزان 3757 ُتن سـیب زمینى به ازاى هـر کیلوگرم 
چهار هزار و 121ریال به مراکز خرید تحویل و در حال 
حاضر در دو سردخانه استان ذخیره سازى شده است.

تصویب راه اندازى 2مجموعه 
گردشگرى در استان

طـرح جامـع راه انـدازى دو مجموعـه گردشـگرى 
در کارگـروه گردشـگرى اسـتان اصفهـان تصویب

 شد.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: ایـن طرح هاى گردشـگرى 
شـامل طرح جامع مطالعات امکان سـنجى براى راه 
انـدازى مجتمع گردشـگرى  دشـت مهیار شـهرضا 
بـا سـرمایه گـذارى 150 میلیـارد تومـان و طـرح 
مطالعات امکان سـنجى و طراحـى معمارى مجتمع 
گردشـگرى ایمانشـهر در شهرسـتان  فالورجـان

 است.
فریـدون اللهیـارى افـزود: بـا راه انـدازى مجتمـع 
گردشـگرى ایمانشـهر،  فعـاالن بخـش خصوصـى 
گردشـگرى ورزشـى در صـدد جـذب  گردشـگران 
خارجى عالقه مند به سوارکارى  به این مجتمع براى 

اقامت هستند.

کاهش خاموشى ها در
 آران و بیدگل به یک چهارم

مدیـر امـور بـرق آران و بیـدگل از کاهـش قطعـى 
بـرق و میـزان خاموشـى هـا در ایـن شهرسـتان به 
یـک چهـارم در مقایسـه با هفتـه هاى پیشـین خبر 

داد.
حمیدرضا رجبى گفت: با توجه به کاهش مصرف برق 
و بهبود نسبى هوا در استان اصفهان، از ابتداى هفته 
قطعى برق در این شهرستان نیز کاهش چشمگیرى 
داشـته و از 16 خـط بـه چهـار خـط کاهـش یافتـه 

است.
وى افـزود: پیـش بینى مـى شـود در صـورت تداوم 
کاهش دما، از نیمه مردادماه قطعى برق و خاموشى با 

تأمین برق پایدار به صفر برسد. 

خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
طى جلسه اى با حضور نمایندگان اصناف منطقه شاپور و سایر 
مسئوالن در استاندارى، مشکالت اصناف منطقه شاپور رفع 
شد.  اسرافیل احمدیه با اشاره به اینکه بیشتر مشکالت این 
افراد در ارتباط با موضوع مالیات، بیمه و قطعى برق بوده که 
در این جلسه مطرح شد، گفت: پیش از این، مشکل قطع برق 
این منطقه رفع شده بود و در این جلسه هم به سرعت مشکل 
مالیات و بیمه برطرف شد.وى در پاسخ به اینکه گفته مى شود 
بخشى از اعتراضات این افراد ناشى از گرانى ها بوده، افزود: در 
این خصوص موضوعى از سوى این افراد مطرح نشد و تمامى 
مسائل مربوط به سه موضوع قبل بود.  وى گفت: همچنین 

بخشى از مباحث مطرح شــده در خصوص طلب این افراد 
از دستگاه هاى دولتى و شبه دولتى بوده که در صورت ارائه 
مدارك، به سرعت به آنها رسیدگى مى شود. رئیس سازمان 
صمت افزود: در صورتى که این مــدارك ارائه و صحت آن 
احراز شود، از سوى ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و وزارتخانه 
کمک هایى ارائه خواهد شد. احمدیه در پاسخ به اینکه فعاالن 
شاپور تا چه زمانى نمود عینى تصمیمات را خواهند دید، گفت: 
این مسائل در این جلسه صورتجلسه شد و به اتمام رسید و در 
این جلسه معاون اقتصادى استاندار اصفهان قول هایى دادند 
و به قولشان عمل مى کنند و از نظر دستگاه ها هیچ مشکلى 

وجود ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
با توجه به اثرات جدى ناشــى از خشــکى گاوخونى، 
باید همانند دریاچه ارومیه برنامــه جامع احیاى تاالب 

گاوخونى با حساسیت ویژه دنبال شود.
رحمان دانیالى در پاســخ به این ســئوال که بــا توجه به 
اثبات انباشت فلزات ســنگین در گاوخونى، چه اقدامات 
و برنامه ریزى هاى جدیدى در ایــن ارتباط در حال انجام 
است، اظهار کرد: مشکالت گاوخونى به استاندار اصفهان 
طى نامه اى ابالغ شــده اســت و موضوع را به سازمان
 محیط زیست براى چاره اندیشى بیشتر نیز اعالم کرده ایم 

که امیدواریم در این زمینه تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

وى با بیــان اینکه طــرح نیاز آبــى تاالب بــه اتمام 
رســیده اســت، افزود: شــرایط بد تــاالب گاوخونى 
بارها و بارها در جلســات با مســئوالن مطرح شــده 

است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پاسخ 
به این ســئوال که محیط زیســت در تعامالت خود با 
مسئوالن در ارتباط با تاالب چه تدابیرى اندیشیده است، 
تصریح کرد: ما نامه اى به استاندارى ارسال و پیشنهاداتى 
در زمینه احیاى گاوخونى مطرح کرده ایم مبنى بر اینکه 
باید همانند دریاچه ارومیــه، برنامه جامعى براى احیاى 

تاالب گاوخونى اندیشیده شود.

تاالب گاوخونى برنامه جامعى 
همانند دریاچه ارومیه نیاز دارد

مشکالت اصناف منطقه شاپور 
رفع شد

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفــت: کارگاه هاى صنعتى کوچــک باید به 
ژنراتورهاى برق مجهز باشند تا هنگام قطعى برق دچار 

خسارت نشوند.
محمد مهدى عسگرى اظهار کرد: در قانون پیش بینى 
شــده که صنایع، ادارات و یا هر مشترك دیگرى که به 
قطع برق حساس است، ملزم به استفاده از دیزل ژنراتور 
برق بوده تا بتواند در خاموشــى ها یا هر حادثه دیگرى، 

برق مورد نیاز خود را تأمین کند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: حادثــه هر زمانى ممکن اســت اتفاق 
بیافتد و صنایع باید تمهیــدات الزم را براى تأمین برق 
خود پیش بینى کنند، اما بســیارى از کارگاه ها و صنایع 
پیش بینى هاى الزم را انجام نداده  و فاقد دیزل ژنراتور 

برق هستند.
■■■

وى با بیان اینکه شــرکت توزیع بــرق در اوج مصرف 
مجبور به اعمال خاموشــى ها مى شــود کــه عمدتًا از 
ســاعت 11 تا 18 اســت، خاطرنشــان کرد: سیستم 
اطالع رسانى در سایت شــرکت توزیع برق راه اندازى 
شــده تــا مشــترکان از برنامــه خاموشــى ها مطلع

 شوند.
وى در پاســخ به این ســئوال که چرا برخى از ساعات 
اعالم شده در برنامه ها با خاموشــى ها متناقض است، 
تصریح کرد: خاموشى ها بســتگى به نیازى است که از 
طرف وزارت نیرو به ما اعالم مى شــود و ممکن است 

کمتر یا بیشتر از برنامه اعمال شود.
■■■

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان از راهکار دیگرى در خصوص اطالع رســانى 
خاموشى ها براى مشترکان خبر داد و بیان کرد: ارسال 
پیامک 10 دقیقه پیش از خاموشى به شماره مشترکان، 
از دیگر راهکارهاى اطالع رسانى در این خصوص است.

وى با بیان اینکه این راهکار براى مشترکانى که شماره 
تلفن همراه خــود را در اختیار شــرکت توزیع برق قرار 
داده اند، اعمال مى شود، اضافه کرد: مشترکان مى توانند 
با مراجعه به ســایت شــرکت توزیع برق شهرســتان 

اصفهان، شماره قبض و شماره تلفن همراه خود را براى 
دریافت پیامک اطالع رسانى خاموشى ها در اختیار این 

شرکت قرار دهند.
عســگرى با بیان اینکه هدف از اعمال خاموشى ها در 

تابستان امسال، صرفاً کاهش مصرف برق و صرفه جویى 
نیست، اظهار کرد: میزان مشخصى برق در کشور تولید 
مى شود که به همان میزان، قادر به تأمین برق مشترکان 
هستیم، اگر مصرف مشترکان بخواهد از میزان تولیدشده 
پیشى بگیرد، شبکه سراسرى برق قطع خواهد شد که 
وزارت نیرو مجبور به اعمال برنامه هاى خاموشى است.

مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان ادامه داد: اگر مشــترکان بتوانند 
بین 5 تا 10 درصد مصــرف برق را کاهش دهند، حجم 
خاموشى ها نیز به مراتب کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه 
این حجم به مصــرف و دماى هواى روزها بســتگى 

دارد.
■■■

وى با بیان اینکه کاهش میزان منابع آبى در کمبود برق 
در اصفهان تأثیرگذار بوده است، تأکید کرد: توان تولید 
برق نیروگاه هاى شهرستان اصفهان 60 هزار مگاوات 
اســت که 10 هزار مگاوات از این میزان باید توســط 
نیروگاه هاى سدهاى آبى تأمین شود که امسال نیمى از 

آن محقق نشده است.
عسگرى با بیان اینکه عمده دلیل خاموشى هاى کشور 
متأثر از عدم تولید برق توســط نیروگاه هاى ســدهاى 
آبى است، متذکر شــد: حتى نیروگاه حرارتى اسالم آباد 
نیز براى تولید برق نیازمند آب اســت که به دلیل عدم 
تأمین آب مــورد نیاز، با ظرفیــت 50 درصدى فعالیت

 دارد.
وى در پایان ابراز کرد: با توجه به دمایى که هواشناسى 
براى تابستان امسال پیش بینى کرده، امیدواریم تا یکى 
دو هفته آینده، یعنى حداکثر تا اواخر مردادماه شــاهد 

برنامه هاى خاموشى نباشیم.

ادامه خاموشى ها حداکثر تا پایان مرداد

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفــت: مطالبات صنفى و 
اقتصادى را در کف خیابان ها نمى توان پیگیرى کرد، زیرا 
احتمال سوء اســتفاده عناصر بیگانه از این شیوه مطالبه 

گرى وجود دارد.
رســول جهانگیرى افزود: باتوجه به نوســان قیمت ارز 
طى دو ماه گذشته، فعاالن صنفى با مشکالت بسیارى 
مواجه شده اند، اما باید توجه کنند که مطالبات براى حل 

مشکالت آنها در کف خیابان ها قابل پیگیرى نیست.
وى با تأکید بر اینکه بازاریــان و اصناف از یاران قدیمى 
انقالب اســالمى هســتند، بیان کرد: آنهــا این روزها 
مطالباتى دارند، اما نباید زمینه اى فراهم کنند که باعث 

استفاده مخالفان نظام از این مطالبات شود.
رئیس اتاق اصنــاف اصفهان، مهمترین مشــکل بازار 

اصفهان را همانند سایر نقاط کشــور، نوسانات بازار ارز 
دانست و گفت: در این فضا و شــرایط، فروشنده و تولید 

کننده نمى توانند براى آینده برنامه ریزى کنند.
جهانگیرى با اشاره به تعامل خوب دستگاه هاى اجرایى با 
اصناف براى حل مشکالت آنها، افزود: مهمترین مطالبه 

اصناف، کسبه و بازاریان، تثبیت و ثبات قیمت ارز است.
رئیس اتاق اصنــاف اصفهان با تأکید بــر اینکه کمبود 
خاصى در بازار اصفهان وجود نــدارد، تصریح کرد: اما 
واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان در پى نوسانات 
اخیر بازار ارز نمى توانند قیمت قطعى براى کاالهاى خود 
تعیین کنند و به همین دلیل، عرضه کاالها از نمایندگى ها 
محدود شده و فروشندگان مى گویند که در زمان حاضر 

جنسى براى فروش ندارند. 

سالن هاى نمایش نصف جهان در ایام گرم تابستان میزبان چشمان 
مشتاقان هنر نمایش  و تئاترهایى است که روزشمار پایانى اجرایشان 

شروع شده است.

کوران
تئاتر «کوران» که بر اساس نمایشــنامه «کوران» نوشته «موریس 
مترینگ» و به کارگردانى و نویسندگى امید نیاز است، چند روزى از 
اجراى آن در سالن اصلى تاالر هنر مى گذرد و تا دوم شهریور از ساعت 

20و30دقیقه مهمان چشمان تماشاگران خود خواهد بود.
نگاهمان مى کنند

نمایش «نگاهمان مى کنند» از تاریخ 28 تیرماه در ســالن نمایش 
مجموعه فرهنگى- هنرى استاد فرشچیان از ساعت 20و30دقیقه به 

روى صحنه رفته و تا 19 مرداد ادامه خواهد داشت.
 گفتنى است که کارگردانى این نمایش را معین الدین عشاقى بر عهده 

داشته و نغمه ثمینى نویسنده این تئاتر است.
هفت خان هملت

تئاتر کمدى «هفت خــان هملت» بــه نویســندگى و کارگردانى 
محمدجواد سجادى است که پس از چند روز اجرا، تا 19 مردادماه بر 
روى صحنه اجرا باقى خواهد ماند تا کمى بیشتر خنده را مهمان لبان 

تماشاگران خود کند.
قابل ذکر است که این نمایش هر شب از ساعت 20و30دقیقه در تاالر 

استاد فرشچیان به اجرا درمى آید.
سر میز شام

نمایش دیگرى که در مجموعه  فرهنگى- هنرى اســتاد فرشچیان 

اجرا دارد، تئاتر «ســر میز شام» اثرى به نویســندگى و کارگردانى 
محمدجواد صرامى است.

 اجراى این نمایش از اول مردادماه آغازشــده و تا 15 مردادماه ادامه 
خواهد داشت و تماشــاگران آن مى توانند هر شب ساعت 19 براى 
تماشاى این نمایش به سالن اصلى مجتمع استاد فرشچیان مراجعه 

کنند.
شهر هرت

تئاتر کمدى «شــهر هــرت» کارى مشــترك از هــادى کیانى و 
حســینعلى عمــادى اســت کــه عالقه منــدان به ایــن نمایش 
کمــدى مى توانند هر شــب ســاعت 20 و 30 دقیقه براى تماشــا 
این تئاتر به بــاغ نور در حدفاصل سى وســه پل و پــل آذر مراجعه 

کنند.

افرا
نمایش «افرا» به کارگردانى احسان جانمى است که از 17 مرداد در 
سالن نمایش مجتمع استاد فرشچیان به میزبانى چشمان تماشاگران 

خود خواهد نشست.
تصویرى از یک صدا

نمایش شــاد «تصویرى از یک صدا» ویژه کــودکان و نوجوانان به 
کارگردانى سوگل اباذرى است و تا 13 مردادماه در فرهنگسراى کوثر 

از ساعت 19 اجرا خواهد داشت.
بازى در بازى

مؤسسه بسته نگار ملک شهر تا 15 مرداد، هر شب از ساعت 19 میزبان 
کودکان و نوجوانان اصفهانى براى اجراى تئاتــر «بازى در بازى» 

خواهد بود.

نمایش هایى که این روزها روى صحنه است

مدیرعامل سازمان قطارشهرى اصفهان گفت: اشیاى 
کشف شــده طى عملیات باستان شناســى در ایستگاه 

متروى تختى، پس از مرمت به نمایش در مى آید.
محمدرضا بنکدار با اشاره به فعالیت هاى گسترده صورت 
گرفته از سوى سازمان قطارشــهرى اصفهان و حومه 
اظهار کرد: ســاخت و بهره بردارى استندهاى موزه اى 
اشــیاى تاریخى در فضاى عمومى، براى اولین بار در 
ایران توسط سازمان قطارشهرى اصفهان با همکارى 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان، اداره موزه هاى کشور و شرکت متروى 

منطقه اصفهان در ایستگاه مترو تختى صورت گرفت.

وى ادامه داد: 22 ظرف سفالى که بیشتر آنها متعلق به 
قرن هاى 3 تا 5 هجرى و تعدادى متعلق به قرن هاى 
5تا 7 هجرى با ســاختارهاى سلجوقى، در عمق 7 تا 8 
مترى ایستگاه تختى و طى عملیات باستان شناسى در 

آبان 94 کشف شد.
مدیرعامل سازمان قطارشهرى اصفهان و حومه درباره 
جزئیات این کشــفیات تصریح کرد: در تعدادى از این 
آثار مکشوفه، ســفال هاى منقوش و لعاب دار به چشم 
مى خورد که با توجه به دوره ساخت آن، منحصر به فرد 

هستند.
وى با بیان اینکه با محوریت ســازمان قطارشــهرى و 

همچنین همکارى اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان، ساخت دو استند 
موزه اى توســط شــرکت صاایران با آخرین جنبه هاى 
امنیتى و ایمنى عملیاتى شده است، گفت: در این بخش، 
عملیات هاى باستان شناسى،  مرمت، طراحى و ساخت 
استندهاى موزه اى انجام و در نهایت، آثار مکشوفه در 

معرض دید عموم شهروندان قرار گرفت.
 بنکدار خاطرنشان کرد: اجراى این استندهاى موزه اى در 
مترو شهرهاى آتن، میالن و استانبول سابقه دارد و شهر 
اصفهان نیز براى نخستین بار در کشور، این استندها را 

آماده کرده و در معرض نمایش مردم قرار داده است.

عتیقه هاى متروى تختى به نمایش درمى آید

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگسترى استان اصفهان 
گفت: قوه قضائیه در راســتاى تکریم ارباب رجوع براى 
الکترونیکى کردن خدمــات و راه اندازى دفاتر خدمات 

قضائى گام هاى استوارى برداشته است.
محمدحســین آقایى اظهار کــرد: راه  انــدازى دفاتر 
خدمات الکترونیکى قضائى در راستاى سیاست تکریم 
مراجعان به دادگسترى و تسهیل امور و خدمات قضائى

 است.
وى افزود: با راه اندازى این دفاتر، ثبت دادخواست ها و 
ارجاع آن به شعب رسیدگى کننده پرونده قضائى،  ثبت 
نام در ســامانه ابالغ الکترونیک قضائى، اطالع رسانى 
بهنگام از روند رســیدگى، دریافت اوراق قضائى پرونده 

انجام مى شود.
آقایى از اجراى آزمایشــى ارائه و ثبت دادخواست هاى 

دیــوان عدالــت ادارى در دفاتر خدمــات الکترونیک 
قضائى در اســتان هاى اصفهان، تهران و یزد از امروز 
خبر داد و گفــت: قوه قضائیه در راســتاى تکریم ارباب 
رجوع بــراى الکترونیکى کردن خدمــات و راه اندازى 
دفاتر خدمــات قضائى گام هاى اســتوارى برداشــته

 است.
معــاون آمار و فناورى اطالعات دادگســترى اســتان 
اصفهان با بیان اینکــه دفاتر خدمات قضائى از ســال 
95 در مراکــز اســتان ها آغاز بــه کار کــرد، تصریح 
کرد: در اســتان اصفهان هشــت دفتر در مرکز استان 
و 20 دفتــر در شهرســتان هــا پیــش بینى شــده

 است. 

در چند ماه آینده صورت مى گیرد؛

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

دریافت شکایات مردمى در دفاتر خدمات الکترونیک قضائى

مطالبات صنفى را نمى توان در کف خیابان ها 
پیگیرى کرد
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رئیس ستاد آزمون هاى دانشــگاه اصفهان گفت: دیروز 
همزمان با سراسر کشور، آزمون کاردانى به کارشناسى 

در دانشگاه اصفهان و کاشان برگزار شد.
محمدرضــا ایروانى اظهار کــرد: آزمــون کاردانى به 
کارشناسى در 16 کد رشته برگزار شد و پذیرش دانشجو 
در 48 رشته صرفًا براساس سوابق تحصیلى در 64 رشته 
انجام مى شود. وى افزود: در دانشگاه اصفهان در مجموع 
پنج هزار و 523 داوطلب شامل دو هزار و 708 داوطلب 

زن و دو هزار و 815 داوطلب مرد حضور داشتند.
رئیس ســتاد آزمون هاى دانشــگاه اصفهان ادامه داد: 
در دانشگاه کاشــان نیز جمعًا 597 داوطلب شامل 238 

داوطلب زن و 359 داوطلب مرد آزمون دادند. وى ادامه 
داد: نتایج این آزمون هفته آخر شهریور اعالم مى شود. 

ایروانى همچنین از برگزارى آزمون تشریحى رشته هاى 
غیر متمرکز گروه هنر آزمون سراسرى نیز خبر داد.

رئیس ســتاد آزمون هاى دانشــگاه اصفهــان افزود: 
در ایــن آزمــون، هــزار و 124 داوطلــب زن و 240 
داوطلب مــرد و جمعًا  هــزار و364 داوطلب شــرکت

 کردند.
ایروانى تصریح کرد: صبح روز پنج شنبه گذشته 1008 
داوطلب و عصر پنج شنبه 290 داوطلب و صبح جمعه 66 

داوطلب در این آزمون حضور داشتند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه سئوال از رئیس جمهور را باید در چارچوب منافع ملى 
تلقى کنیم، گفت: سئوال از رئیس جمهور به اعتماد مردم به 

نظام کمک مى کند.
حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکــه کارت زردى خطاب به 
رئیس جمهور در کار نیســت، اظهار کرد: اگر نمایندگان 
پاسخ رئیس جمهور را به سئواالت، قانع کننده ندانند و در آن 
تخلفى شده باشد، یا عدم اجراى قانون و استنکاف از اجراى 
قانون دیده شود، قضیه به قوه قضائیه مى رود و این قوه به 

آن رسیدگى مى کند.
وى با انتقاد از نحوه برخورد با سئوال نمایندگان از رئیس 

جمهور بیان کرد: ما معتقدیم کــه نباید به گونه اى عمل 
مى کردند که ارکان نظام به لرزه در آمده است، بلکه خیلى 
طبیعى باید برخورد مى کردند و خــود رئیس جمهور هم 
باید استقبال مى کرد. نماینده اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: اگر ســئوال از رئیس جمهور ماه هاى 
گذشته براى قضیه مؤسسات اعتبارى مالى انجام شده بود، 

شاید یکسرى مسائل اتفاق نمى افتاد.
وى با بیان اینکه پنــج محور ســئوال از رئیس جمهور، 
اقتصادى است چراکه االن همه مشکالت کشور اقتصادى 
است، گفت: اکنون نیز رئیس دولت باید استقبال کند و به 

مجلس آمده و جواب دهد. 

شرکت6120 داوطلب 
در آزمون کاردانى به کارشناسى

سئوال از رئیس جمهور 
به اعتماد مردم کمک مى کند

بازارچه هاى روز اردستان 
ساماندهى شود

فرماندار اردسـتان با ابراز نارضایتى از شرایط کنونى 
نحوه فعالیت ها در بازارچه هاى روز این شهرسـتان، 
بر ضرورت سـاماندهى آنها از سـوى دسـتگاه هاى 
ذیربط تأکید کرد. حمیدرضا تأملى گفت: هدف اولیه 
بازارچه هاى موجود، فروش محصـوالت و تولیدات 
بومى و محلى بوده، در حالى که اکنون شـاهد عرضه 

هر گونه محصولى در این بازارچه ها هستیم.

پیشرفت 60 درصدى مرمت 
قلعه تاریخى ماهنشان 

 در صـورت تأمیـن اعتبار،مرمـت قلعـه تاریخـى 
«ماهنشـان» روسـتاى وانشـان گلپایگان تـا پایان 

امسال به بهره بردارى مى رسد.
رئیس شوراى روستاى وانشان گفت: مرمت این قلعه 
تاریخى، از دو سال پیش با هزینه بخش خصوصى به 
میزان هشت میلیارد ریال آغاز شد و امروز بیش از 60 

درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.
اکبر زندى افـزود: در صـورت تأمین حداقل هشـت 
میلیارد ریال دیگر، این قلعه تاریخى تا پایان امسـال 

پذیراى گردشگران خواهد بود.
وى گفت: این قلعه که قدمت آن به بیش از 500 سال 
پیش باز مى گـردد، داراى 5000 مترمربع مسـاحت، 
با چهار بـرج حفاظتى و اتاق هاى نگهبانى اسـت که 
بخشـى از آن تبدیل به چایخانه و مکان گردشگرى 

شده است.

خبر

مزایده
شعبه اول اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 5269/94 ش ج یک 
خانم مژگان عقیلى خواه با وکالت آقاى محمد چراغى و علیه رمضان شیاسى به آدرس اصفهان خ 24 
مترى دوم خ میثم بن بست پرستو پالك آخر 4- طبقه بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 
522/178/000 ریال اموال توقیفى مورد مزایده به شرح یک دستگاه خودرو سوارى سیستم پراید 
تیپ جى ال ایکس آى مدل 1386 رنگ سفید، سفید روغنى، ظرفیت جمعا 4 نفر- تعداد سیلندر 4 
نوع سوخت بنزین- گاز (دوگانه سوز) CNG، تعداد چرخ 4، شماره موتور 2262390 شماره شاسى 
S  1412286674278 به شماره انتظامى 884ق77- ایران 13 وضعیت اتومبیل در زمان بازدید به 
سبب طول مدت توقف در هواى آزاد و دچار زایل شدن رنگ بدنه شده ، الستیک ها کارایى خود را 
از دست داده، تودوزى قابل قبول اســت. باطرى از کار افتاده و موتور براى کاربرى مجدد احتیاج به 
تعمیر دارد. با توجه به نوع، مدل و معایب مندرج در بند 1 گزارش و با استخراج از بازار و معامالت این 
نوع وسیله نقلیه قیمت پایه مزایده اتومبیل مذکور به مبلغ 65/000/000 ریال معادل شش میلیون و 
پانصد هزار تومان مى باشد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در مورخ 97/6/6 در ساعت 12-11 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه، 
ساختمان شماره 2، شوراى حل اختالف اصفهان مجتمع قضایى شهید محسن حججى برگزار مى 
گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه 
مزایده به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال 
بازدید نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 208770 اجراى احکام 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/237
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702210009849- 97/5/9 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 467 
فرعى از 2194 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 45301 در صفحه 233 دفتر 177 به 
نام آقاى حمزه رحیمى سرشبادار نى فرزند ولى اله تحت سند دفترچه اى به شماره مسلسل 266373 
که طبق راى شماره 3183 مورخ 1382/12/24 هیات ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى 
و اجتماعى و فرهنگى صادر و تسلیم شده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 12959 مورخ 1396/11/11 و شناسه یکتاى 
13962157221001571 و رمز تصدیق 920534 به گواهى دفترخانه 384 اصفهان رسیده مدعى 
است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 217040 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/276

حصر وراثت
بهزاد صابر سیچانى داراى شناسنامه شماره 419 به شرح دادخواست به کالسه 1167/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله صابر سیچانى بشناسنامه 
13847 در تاریخ 96/12/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- بهزاد صابر سیچانى به ش ش 419 
نسبت با متوفى فرزند 2- پروین صابر سیچانى به ش ش 17229 نسبت با متوفى فرزند3- پروانه 
صابر سیچانى به ش ش 117 نسبت با متوفى فرزند4- پریسا صابر  به ش ش 26122 نسبت با متوفى 
فرزند 5- طلعت گرامى سیچانى به ش ش 292 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 212092 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/287

حصر وراثت
مرتضى دلفروزى داراى شناسنامه شماره 938 به شرح دادخواست به کالسه 1166/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول تریاکهاى اصفهانى 
بشناســنامه 52134 در تاریخ 93/9/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و  همسر به اسامى: 1- بهروز دلفروزى به ش ش 1970 
نسبت با متوفى فرزند 2- محمد دلفروزى به ش ش 4578 نسبت با متوفى فرزند 3- نفیسه دلفروزى 
به ش ش 1378 نسبت با متوفى فرزند 4- وحیده دلفروزى به ش ش 3193 نسبت با متوفى فرزند 
5- مرتضى دلفروزى به ش ش 938 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

212093 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/288
حصر وراثت

شیما رستگارى داراى شناسنامه شــماره 961 به شرح دادخواست به کالســه 1164/97 ح 54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدحسین 
رســتگارى بشناســنامه 97 در تاریخ 97/1/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- شهاب رستگارى 
به ش ش 284 نســبت با متوفى فرزند 2- شیما رســتگارى به ش ش 961 نسبت با متوفى فرزند 
3- شیوا رستگارى به ش ش 9990 نسبت با متوفى فرزند 4- شبنم رستگارى به ش ش 10 نسبت 
با متوفى فرزند 5- حکیمه محمدشاهى به ش ش 42  نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 212094 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /5/289

حصر وراثت
على دانش مایه داراى شناسنامه شماره 19417 به شرح دادخواست به کالسه 1161/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد دانش مایه بشناسنامه 
18141 در تاریخ 97/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به پنج پسر و 6 دختر و یک همسر به اســامى: 1- على دانش مایه به ش ش 19417 نسبت با 
متوفى فرزند 2- منوچهر دانش مایه به ش ش 2200 نسبت با متوفى فرزند 3- ذبیح اله دانش مایه 
به ش ش 688 نســبت با متوفى فرزند 4- عزیز اله دانش مایه به ش ش 4060821853 نسبت با 
متوفى فرزند 5- علیرضا دانش مایه به ش ش 208 نسبت با متوفى فرزند 6- فریده دانش مایه به 
ش ش 18280 نســبت با متوفى فرزند 7- میلحه دانش مایه به ش ش 148 نسبت با متوفى فرزند 
8- مهرى دانش مایه به ش ش 4549 نسبت با متوفى فرزند 9- الهام دانش مایه به ش ش 86 نسبت 
با متوفى فرزند 10- فاطمه دانش مایه به ش ش 768 نسبت با متوفى فرزند 11- زهرا دانش مایه به 
ش ش 1771 نسبت با متوفى فرزند 12- جانم طال زارعى گردا بى به ش ش 4/52 نسبت با متوفى 
همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212095 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/290
حصر وراثت

زهرا نیازى داراى شناســنامه شماره 156 به شــرح دادخواست به کالســه 1175/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شفیقه ستوده بشناسنامه 
3722 در تاریخ 97/3/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک دختر و مادر به اسامى : 1- زهرا نیازى به ش ش 156 نسبت با متوفى فرزند 2- حاجیه 
بى بى ایرجى به ش ش 506 نسبت با متوفى مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212097 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/291
حصر وراثت

منصوره پسندى داراى شناسنامه شماره 49703 به شرح دادخواست به کالسه 1189/97 ح 54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید رسول باطنى 
بشناسنامه 1127 در تاریخ 1397/4/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر و مادر و پدر: 1- سید عرفان باطنى به ش 
ش 0- 177519- 127 نسبت با متوفى فرزند 2- عارفه سادات باطنى به ش ش 1- 127232381 
نسبت با متوفى فرزند 3- ساره ســادات باطنى به ش ش 4432707- 127 نسبت با متوفى فرزند 
4- منصوره پسندى به ش ش 49703 نسبت با متوفى همسر 5- احترام عکاف زاده سوار ى به ش ش 
1554 نسبت با متوفى مادر 6- سید حسین باطنى به ش ش 465 نسبت با متوفى پدر والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 211995 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /5/292
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352205124 شماره پرونده: 9709980352200199 شماره بایگانى 
شعبه: 970217 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مرتضى کیانى فرزند سهراب و رضا 
بختیار فرزند آزادعلى- خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به طرفیت خوانده مرتضى 
کیانى و رضا بختیار و سید سعادت رضوى داورى و سید اکبر رضوى داورى به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارات دادرســى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980352200199 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
(مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/15 ساعت 11:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود،  نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م 
الف: 216954 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /5/294

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106795701208 شماره پرونده: 9709986795700269 شماره بایگانى 
شعبه: 970269 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خدداد قاسمى- خواهان آقاى میالد 
میرزایى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى خداد قاسمى به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795700269 شعبه 27 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسید گى مورخ 1397/06/18 ساعت 
16:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 216993 شعبه 27 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /5/295
ابالغ رأى

دعوتنامه- آقاى سید عباس شیخ سید صالح فرزند: سید اسماعیل- نظر به اینکه همسر شما سرکار 
خانم بدرى باروتى شاه کوچکى با ارائه دادنامه شــماره: 9709973723100130 کالسه پرونده: 
960434 صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مبارکه، قصداجراى دادنامه طالق 

بائن مذکور را دارد فلذا بدین وســیله از جنابعالى دعوت مى گردد ظرف یک هفته از تاریخ نشر این 
آگهى با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملى جهت اجرا و ثبت طالق  به دفترخانه طالق 134 واقع 
در مبارکه- خیابان بسیج شمالى- بن بست یکم مراجعه فرمائید. م الف: 215939 ضیائى- سردفتر 

طالق 134 مبارکه /5/297
اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710103723202366 شماره پرونده: 9509983723201027 شماره بایگانى 
شعبه: 951049 پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به حیدرعلى نصیرى فرزند محمدعلى 
که مجهول المکان است ابالغ مى شــود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقى مبارکه در 
پرونده 951049 محکوم اســت به حضور در دفترخانه و انتقال سند شش دانگ پالك ثبتى شماره 
216/162 از بخش 8 ثبتى اصفهان و پرداخت 666/000 ریال خسارات دادرسى و 1/803/600 ریال 
حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت 934/480 ریال هزینه اجرایى در حق صندوق دولت. 
بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ 
تأمین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار 
درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نس ــبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر 
اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى 
اقدام خواهد نمود. م الف: 215947 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه 

5/298/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353102990 شماره پرونده: 9609980362500990 شماره بایگانى 
شــعبه: 960837 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى ناصر فروغى ابرى- شاکى 
شرکت آب و فاضالب روستایى شهرستان اصفهان شــکایتى به طرفیت متهم آقاى ناصر فروغى 
ابرى به اتهام اســتفاده غیرمجاز از آب مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980362500990 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/06/17 ساعت 13:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
344 قانون آئین دادرسى کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى شکوائیه و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 105. م الف: 217029 شعبه 105 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (105 جزایى سابق)  /5/299
ابالغ  اخطاریه

حسین مقیمى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت زهرا ادیم هفشجانى به این شورا تقدیم نموده 
و به کالسه 232/97 ش 11ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/6/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در 
غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 215742 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/300
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836503653 شماره پرونده: 9709986836500126 شماره بایگانى 
شعبه: 970137 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیاوش رامشگر فرزند سپهدار 
خواهان خانم نصرت لویمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیاوش رامشگر به خواسته طالق 
به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836500126 
شعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوســى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/06/17 ســاعت 09:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 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 جه ت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ میرفندرسکى(خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال 
و پل میر، مجتمع قضایى شهید قدوسى، طبقه 2، اتاق 203. م الف: 216991 شعبه 5 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /5/301
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم وقت رســیدگى- نظر به اینکه خانم زهرا محمدى به طرفیت 
غالمحسین صفدرى به خواسته مطالبه نفقه تقدیم که به شــوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 
ارجاع به کالسه 832/97 ش1 ثبت و براى روز یک شــنبه مورخ 97/06/25 ساعت 10صبح وقت 
رســیدگى تعیین گردیده خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور 
دادگاه و به اســتناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرى االنتشار رسمى 
درج و آگهى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 
اول  حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید و در غیر 
اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود  ،. م الف  521 دبیرخانه شوراى حل اختالف 

خانواده فالورجان/5/302
ابالغ رأى

دادنامه- شــماره دادنامه : 9709973656500192 – تاریخ :  1397/03/30 – شــماره پرونده : 
9609983656500399–  شماره بایگانى : 960891 –پرونده کالسه 9609983656500399 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى دادگســترى شهرســتان فالورجــان تصمیم نهایى شــماره 
9709973656500192 1. خانم اکرم موســوى آغجه بدى فرزند سیدابراهیم خواهان ، به نشانى 
استان اصفهان – شهرستان فالورجان – شهر فالورجان – آغچه بد 2. آقاى صادق موسوى آغچه 
بدى فرزند على خواهان با قیمومت خانم اکرم موسوى آغچه بدى فرزند سید ابراهیم به نشانى استان 

اصفهان شهرستان فالورجان شهر فالورجان – آغچه بد 3. بانک قوامین شعبه فوالدشهر خوانده 
به نشانى فوالدشهر 4.آقاى محسن غالمحسین بهارلوئى خوانده به نشانى - خواسته ها 1. ابطال 
سند ( موضوع سند مالى ) 2. دســتور موقت – دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. در خصوص دادخواست خانم اکرم موسوى 
فرزند سید ابراهیم قیم قانونى سید صادق موسوى آغچه بدى به طرفیت آقاى غالمحسین بهارلوئى 
و بانک قوامین شعبه فوالدشهر به خواســته صدور حکم مبنى بر ابطال سند ضمانت به شرح متن 
دادخواست اعالم مى نماید خواهان نامبرده ضمن تقدیم دادخواســت و نیز بعد از حضور در جلسه 
رسیدگى دادگان بیان داشــته خوانده ردیف اول مولى علیه وى ( که شوهرش مى باشد) را به بانک 
قوامین فوالدشهر برده  و سند خانه ى شــان را براى اخذ وام براى خوانده ردیف اول در رهن بانک 
قرارداده اند و خوانده ردیف اول نیز اقساط وام را پرداخت ننموده و هم اکنون بانک نسبت به توقیف 
خانه اقدام نموده استخوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه اى ارسال ننموده است 
نماینده حقوقى بانک قوامین نیز با ارسال الیحه اى به بیان دفاعیاتى پرداخته است دادگاه از مجموع 
اوراق و محتیات پرونده از آنجــا که وفق قیم نامه شــماره 80-90 س / ف مورخه 1380/04/24 
محجوریت آقاى ســید صادق موسوى آغچه بدى محرز و مســلم گردیده و از طرفى امضا قرارداد 
مضاربه بانکى به تاریخ 1386/09/27 فى مابین محجور نامبرده و بانک قوامین به توسط محجور 
فاقد تنفیذ الزم از سوى قیم فوق الذکر ( خواهان ) بوده و سند رهنى مورخ 1386/09/26 که در دفتر 
خانه شماره یک حوزه ثبتى اصفهان تنظیم گردیده نظر صرفا با امضاى محجور تحقق یافته است لذا 
دادگاه در مجموع دعوى خواهان را وارد دانسته و از این جهت ضمن استناد به مواد 1211 و 1212 و 
1214 از قانون مدنى و با توجه به عدم تنفیذ این اسناد از سوى قیم محجور راى بر بطالن اسناد ذکر 
شده ( قراردادبانکى و سند رهنى مشــارالیه ) صادر و اعالم مى نماید و راى صادره شده ظرف مدت 
بیست روز نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه 
و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشــد . م الف: 519 میثم جمالى – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

فالورجان/ 5/303 
ابالغ رأى

رأى شورا- بتاریخ 97/04/24 در وقت فوق العاده جلسه دادرســى شعبه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده  کالسه تحت نظر است . شورا 
با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در 
خصوص دعوى آقاى ولى اله شاه مرادى به طرفیت آقاى عبدالرضا باللى به خواسته تخلیه و مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت اجور معوقه و مطلق خسارات دادرسى شورا با عنایت به محتویات و 
تصدیق مصدق اجاره نامه مورخ 96/08/16 که دال بر وقوع عقد اجاره بین اصحاب دعوى تا تاریخ 
97/08/17 است و توجیحاً به آنکه حسب بند 6/4 قرارداد شرط شده که در صورتى که مستأجر نسبت 
به پرداخت اجاره بها اقدام نکند موجر مى تواند اجرا را فسخ نماید و خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورا 
حاضر نشده و دلیلى بر پرداخت اجاره ارائن ننموده است با احراز اصل وجود دین و التهاب آن با احراز 
شرایط فسخ اجاره مستند به مواد 492 و 490 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به تخلیه عین مستأجره و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت احور معوقه و 
پرداخت مبلغ صدوهجده هزارتومان بابت هزینه دادرســى صادر مى رأى صادرشده غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مهلت بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد . م الف 520  قاضى شعبه 

دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /5/304
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973757300590 شــماره پرونده: 9609983757301769 شماره بایگانى 
شعبه: 961847 – پرونده کالسه: 9609983757301769 شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت 
تصمیم نهایى شماره: 9709973757300590 - شاکى: آقاى مهرداد قندادى حسین آبادى فرزند 
محمد  به نشانى استان اصفهان- شهرســتان نجف آباد- بخش مهردشت-شهرستان نجف اباد-
دهستان حسین اباد-خیابان مرکز بهداشت- منزل شخصى مهرداد محمد حج ابوالقاسم ، متهم:آقاى 
صادق جاللى به نشانى مجهول المکان اتهام: ایراد صدمه بدنى غیر عمدى بر اثر تصادف رانندگى، 
تصمیم: دادگاه پس از اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست آقاى  صادق جاللى، تبعه افغان، 
مجهول المکان دائر بر بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به ایراد صدمه بدنى غیر عمدى با وصف 
نداشتن گواهینامه موضوع شکایت آقاى مهرداد قندادى فرزند محمد نظر به گزارش مرجع انتظامى 
نظریه افسر فنى تصادفات گواهى پزشکى قانونى، شهادت شهود و متوارى بودن متهم و عدم حضور 
نامبرده در هیچ یک از مراحل تحقیقات و دادرسى وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم 
است و مستندا به مواد 448،449،559،569،616،621،622 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 
و مواد 714،717،718 قانون تعزیرات مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم موصوف به پرداخت 
1.یک پنجم از دیه کامل بابت شکستگى فک تحتانى به انضمام سه درصد از دیه کامل بابت ارش 
عدم تقارن ایجاد شده بین فکین و تعبیه ابزار پزشکى 2.دو درصد از یک دیه کامل بابت شکستگى 
سومین استخوان کف دستى دست چپ 3. دو چهلم از دیه کامل بابت سقوط کامل دو دندان خلفى 4. 
دو درصد از یک  چهلم دیه کامل بابت شکستکى به میزان ده درصد از دندان قدامى 5.نیم درصد از 
دیه کامل بابت ارش لقى خفیف دندان قدامى 6. دوسوم از یک چهلم دیه کامل بابت شکستگى  تاج 
دندان خلفى که منجر به اسیب ریشه شده و سیاه شده محسوب میگردد 7. هفتاد و پنج صدم از یک 
بیستم دیه کامل بابت شکستگى به میزان هفتاد و پنج درصد از تاج دندان قدامى 8. دو درصد از دیه 
کامل بابت ارش جراحى و تعبیه لوله گذارى (تراکنوستومى ) ظرف مدت دوسال از زمان وقوع بزه در 
حق شاکى از حیث جنبه عمومى به تحمل 5 ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم میگردد. لیکن مستندا 
به مواد 68،70،83،86 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 نامبرده به پرداخت هجده میلیون ریال 
جزاى نقدى به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم میگردد.راى صادره غیابى و ظرف بیســت 
روز از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 212631/م الف مهرداد اطهرى- دادرس دادگاه عمومى بخش 
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مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه10 از پرداخت حدود 
50 درصد مطالبات کشاورزان استان اصفهان خبر داد.

رضا نیک نداف بــه مبلغ و جزئیات این مطالبات اشــاره اى نکرد اما 
تصریح کرد: تاکنون حدود 50 درصد از مطالبات کشاورزان این استان 
که امسال گندم آنها به صورت تضمینى خریدارى شده، پرداخت شده 

است.
وى خاطرنشــان کرد: خرید تضمینى گندم از اردیبهشت امسال در 
اســتان اصفهان آغاز شــده و نرخ خرید آن براى هر کیلوگرم هزار و 

300 تومان است.
مدیر عامل شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه10 افزود: از زمان 
شروع عملیات خرید تضمینى گندم تاکنون 70 هزار ُتن گندم در این 

استان خریدارى شده است.
وى اضافه کرد: این میزان گندم، در قالــب 9 هزار و 938 محموله در 

استان اصفهان خریدارى شده است.
نیک نداف با اشاره به اینکه خرید از مناطق سردسیرى استان به تازگى 
شروع شده و تا پایان شــهریور ادامه مى یابد، گفت: بر اساس اعالم 
سازمان جهاد کشاورزى، در سال جارى پیش بینى مى شود 128 هزار 

ُتن محصول گندم از کشاورزان استان اصفهان خریدارى شود.
گفتنى است؛ 53 هزار هکتار از اراضى زیر کشت استان اصفهان به گندم 
(کشت به صورت دیم و آبى) تعلق دارد و سرانه تولید این محصول 145 

هزار ُتن در سال است.

نیمى از مطالبات گندمکاران 
استان پرداخت شد

از زمان شروع خرید تضمینى گندم تاکنون، 70 هزار ُتن گندم در این استان 
خریدارى شده است

 صاحب امتیاز مرکز رفاه کــودك و خانواده باغ طوبى 
اصفهان در ایــن بازدید پیرامون نحــوه فعالیت این 
مرکز اظهار کرد: مرکز رفاه کودك و خانواده باغ طوبى 
پیشینه اى 25 ســاله دارد که در این مدت مانند یک 
محفل و انجمن فعال بود و از شش سال پیش تاکنون، 
با اخذ مجوز از بهزیستى رسمًا فعالیت خود را با هدف 
تربیت آموزشى و انگیزشــى آغاز کرده و محوریت 
فعالیت خود را پیرامون موضوع فطرت در آموزه هاى 

وحیانى قرار داده است.
مهدى مشــکات افزود: رویکرد ایــن مرکز، تلفیقى 
از مباحث روان شــناختى و علوم تربیتى است که با 
روش هاى علمى و آکادمیک در کنار مباحث قومى و 
بومى، به کودکان و خانواده هاى آنها در قالب فعالیت 
اختصاصى براى کارشناســان و مشاوران و مربیان و 

خدمات عمومى به متقاضیان عرضه مى شود.

وى تصریح کرد: قصد داریم در این مرکز فعالیت هاى 
پژوهشى با خروجى عملیاتى داشــته باشیم وطرح 
ابتدایى مرکز در قالب مجتمع رفاهى در ابعاد مختلف 

براى پرورش کودك بود.
مشــکات از پذیرش کودکان باالى هفت ســال در 
مرکز طوبى از مهرماه خبر داد و گفت: درحال حاضر 
براى کودکان زیر هفت سال برنامه داریم و هشت ماه 
تحصیلى در این مؤسسه به چهار دوره دو ماهه تقسیم 
شده که آشنایى با محیط مهد و مربیان، خانه و خانواده، 
فضاى شهرى و طبیعت، سرفصل  طرح هاى هر یک 

از دوره هاست.
وى افــزود: در دو ماه دوم، عناصــر اصلى موجود در 
خانواده براى کودك شبیه سازى مى شود و کودکان از 
همان ابتدا با هرآنچه به محیط خانه وخانواده مربوط 

باشد، آشنا خواهند شد.

1846 ُتن شیرخشک از اســتان اصفهان به خارج از 
کشور صادر شد. 

مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان گفت: 
از ابتداى امســال تاکنون، این مقدار شیر خشک به 
کشــورهاى قطر، تاجیکستان، افغانســتان و عراق 
صادر شده است. ســلیمان میرزایى ارزش محموله 
شیر خشــک صادراتى را،  332میلیارد و 280میلیون  

ریال عنوان کرد و افزود: با توجــه به اینکه اصفهان 
قطب تولید شیرخام در کشور است، لزومى به واردات 
شیرخشک از کشورهاى دیگر نیست و الزم است براى 
حمایت از دامداران، از ورود این محصول  خوددارى 
شود. وى افزود: استان اصفهان با ظرفیت تولید ساالنه 
بیش از یک میلیون و 204هزار و 500ُتن، نخستین 

تولیدکننده این نوع فرآورده دامى در کشور است.

تربیت کودکان با روش هاى آکادمیک و بومى
 در اصفهان

صادرات 1800 تُن شیرخشک از نصف جهان  
به خارج از کشور
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مجوزى براى تجمع در کاشان 
صادر نشده است

بنابر اعالم روابط عمومى فرماندارى ویژه کاشان، به 
رغم برخى تبلیغات صورت گرفته، هیچ مجوزى براى 

برگزارى تجمع در این شهرستان صادر نشده است.
در این اطالعیه آمده: هدف دشمن از اقدام هاى این 
چنینى گسترش التهاب ها و پیشـبرد عملیات جنگ 
روانى علیه نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران بوده 

و نیازمند حفظ هوشیارى از سوى مردم مى باشد.
همچنین در ادامـه این اطالعیه تاکید شـده که هیچ 
گونه مجوزى براى تجمع و گردهمایى در شهرستان 
کاشـان صادر نشـده و از ایـن رو برگزارى هـر گونه 

تجمعى غیرقانونى است.

5700 نفر شهرضایى 
سال گذشته خون اهدا کردند

رئیس سـازمان انتقال خون شـهرضا گفـت: در یک 
سال گذشـته از پنج هزار و 702 نفر شهرضایى خون 

گیرى شده است.
محمدرضا شعاعى اظهار داشت: در یک سال گذشته 
هفت هزار و 879 نفر به مرکز انتقال خون شهرستان 
شهرضا مراجعه کرده  که از پنج هزار و 702 نفر خون 

گیرى انجام شده است.
وى از اهـداى خون 663 نفر در سـال گذشـته براى 
نخسـتین بار در شـهرضا خبر داد و افزود: سه هزار و 
652 نفر شـهرضایى از اهداکنندگان مستمر خون در 

طول سال در شهرستان هستند. 

خبر

رئیس شبکه دامپزشکى کاشــان گفت: در راستاى برنامه 
دولت براى کنترل قیمت گوشت گرم، روزانه 10 تن گوشت 
وارداتى تازه در فروشگاهاى کاشان توزیع مى شود. عباس شاه 
میرزایى اظهارداشت: کلیه خودروهاى حمل گوشت، پس از 
بررسى و تأیید سالمت توسط کارشناسان شبکه دامپزشکى 
این شهرستان، اجازه عرضه در فروشگاه ها را دارند و بازرسان 
شبکه نیز روزانه بر نحوه توزیع و کنترل سالمت در واحدهاى 
عرضه نظارت مى کنند. وى تصریح کــرد: به علت کنترل 
کیفیت بهداشتى گوشت هاى گرم گوسفندى وارداتى توسط 
سازمان دامپزشکى در کشــور مبدأ و بازرسان این شبکه در 
مقصد، مردم مى توانند با اطمینان خاطر نسبت به خرید آن اقدام 

نمایند. وى افزود: این گوشت ها در فروشگاه هاى سطح شهر تا 
سه روز قابل مصرف بوده و بعد از این مدت، گوشت ها منجمد و 
از چرخه مصرف انسانى خارج مى شود. وى تاکید کرد: کیفیت 
این گوشت ها با گوشت هاى داخلى برابرى کرده و سازمان 
دامپزشکى در کشورهاى استرالیا، ارمنستان و گرجستان بر 
بهداشت و کشتار شرعى آن نظارت مى کند. وى درخصوص 
گوشت هاى چرخ کرده بسته بندى شــده در فروشگاه هاى 
زنجیره اى گفت: نظارت دامپزشکى بر این گونه گوشت ها نیز 
بر مبناى برنامه مدون صورت گرفته و سازمان دامپزشکى از 
این واحدهاى بسته بندى به طور مستمر بازدید و نمونه بردارى 
کرده و محصوالت در آزمایشگاه هاى مجهز آزمایش مى شود.

تاکنون 11 کارواِن حجاج اصفهانى از فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى اصفهان عازم  سرزمین وحى شدند.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: از هشت 
مرداد تاکنون این تعداد کاروان شــامل هفت پرواز، در 
قالب هر پرواز 250 نفره از زائران اصفهانى به شهر زیارتى 

مدینه اعزام شدند.
غالمعلى زاهدى تعداد کاروان هاى حج تمتع امســال 
اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحــال و بختیارى 
را 45 کاروان با شــش هزارو 598 زائر عنــوان کرد و  
افزود: از این تعداد، 41کاروان از اصفهان، ســه کاروان 
از چهارمحال و بختیارى و یک کاروان از استان یزد است 

که 14کاروان مدینه قبل و بقیــه مدینه بعد، از فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى اصفهان راهى  سرزمین وحى

 مى شوند.
وى زمان برگشت زائران اصفهانى را از 8 شهریور بیان 
کرد و گفت: در مجموع 27پرواز تا 19 مرداد  از فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى اصفهان به مکه مکرمه اعزام 

مى شود.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان، تامین کادر پزشکى 
براى ارائه خدمات بهداشتى و درمانى به زائران حج تمتع  
را از تهران دانست و افزود: هر پزشک در مدت سفر به دو 

کاروان حجاج خدمات درمانى ارائه مى دهد. 

اعزام 11 کارواِن حجاج 
اصفهانى به سرزمین وحى

توزیع گوشت هاى وارداتى 
گرم به فروشگاه هاى کاشان

ابالغ وقت رسیدگى
 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى ولى اهللا باقرى دادخواستى 
به مبلــغ 99,000,000 ریال به طرفیــت آقاى/خانم وحید رحیمى که اعالم شــده مجهول 
االمکان است تقدیم و به کالسه 97/160 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل تقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 97/06/13 ساعت 
16 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید. در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 215358 دبیر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان/5/306
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2/97 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان 
حسب مفاد دادنامه شماره 150 ، 1397/02/23 صادره از شــعبه چهارم حقوقى محکوم علیه 
حسنقلى پرنگ فرزند مصطفى محکوم به الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى  
و انتقال سند خودرو سمند به شماره 643/71د88 به نام خواهان و پرداخت 2,077,500 بابت 
خسارت دادرســى در حق محکوم علیه ایمان رضایى هارونى گردیده است و حسب محتویات 
پرونده محکوم علیه مذکور مجهول االمکان مى باشــد. علیهــذا مراتب یک نوبت آگهى مى 
گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و 
اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م. الف 215367  قاضى اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 

لنجان/5/307
حصر وراثت

شماره97 / 214 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان- آقاى حسین شریفى بشناسنامه شماره 
42به شرح دادخواست به کالسه 214/97ازاین شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده شده که شــادروان فاطمه جوان ریزى بشناسنامه 231در تاریخ 04/25/ 
97اقامتگاه دائمى خودرا بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1_ 
شهناز شــریفى فرزند مصطفى ش . ش 206ت.ت 1347صادره از لنجان (دختر متوفى ) 2_ 
صدیقه شریفى ریزى فرزند مصطفى ش.ش 409ت.ت 1343صادره از لنجان (دختر متوفى) 
3_ شایسته شــریفى ریزى فرزند مصطفى ش.ش 545ت.ت 1340صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 4_ فاطمه صغراشریفى ریزى فرزند مصطفى ش.ش 353ت.ت 1338صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5_ پروانه شــریفى ریزى  فرزند مصطفــى ش.ش 428ت.ت 1336صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 6_ حسین شریفى ریزى فرزند مصطفى ش.ش 42ت.ت1350 صادره 
از لنجان( پسرمتوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور را دریک نوبت داگهى 
مى نماید تاهرکســى اعتراضى داردویا وصیتنامه اى از متوفى نزداوباشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر نخواهدشد. م.الف 215759 رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/308
ابالغ رأى

شماره پرونده: 90/96 شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان مرجع رســیدگى: شعبه هفتم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: ناهید نصارى فرزند حسن . نشانى: فوالدشهر- 
مسکن مهر- اى 1-  پشــت ساختمان اســتاد همامى- ط 1- پ 2 خوانده: مصطفى رستمى 
گیالنى فرزند خیر اله: نشانى: کرمانشاه- اســالم آباد غرب_ فرهنگیان  خ ش خسرو آبادى 
–فرعى ش منصورى – جنب هنرستان نیایش خواســته: مطالبه نفقه گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتى مباردت به صدور راى مى نماید: «راى قاضى شورا» در خصوص 
دادخواست خانم ناهید نصارى فرزند حســن به طرفیت آقاى مصطفى رستمى گیالنى فرزند 
خیر اله به خواســته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از مورخ 1392/05/02 لغایت 
96/01/29 از قرار ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریــال جمعًا به ارزش یک صد و نود و دو میلیون 
ریال و با احتساب مطلق خسارات دادرسى به شرح متن، به شــرح تقدیمى، شورا با عنایت به 
مفاد دادخواست تقدیمى و مســتندات ابرازى خواهان و ضمن احراز  وجود علقعه زوجیت دائم 
فى مابین طرفین به داللت مفاد رونوشت مصدق سند نکاحیه به شماره 14466 دفتر 66 ثبت 
اسناد و امالك فالورجان و با عنایت به مفاد اظهارات خواهان در جلسه مورخ 1396/04/10 
شورا و مفاد نظریه کارشناس رسمى دادگسترى پیرامون نفقه معوقه و ماهیانه متناسب با شأن 
خواهان که با وصف ابالغ آن به طرفین ایراد و اعتراض از ناحیه آنان نسبت به آن بعمل نیاورده 
است و اینکه خوانده در جلسه شورا حضور نیافته و دلیلى بر مثبت نشوز زوجه یا عدم استحقاق 
وى در دریافت نفقه مورد مطالبه یا پرداخت نفقه مورد مطالبه خواهان بوى داشته باشد ارائه و 
ابراز نمموده است. نتیجتًا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 1102 و 1106 و 1111 و 1112 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 164,700,000 ریال بابت نفقــه خواهان از تاریخ 92/05/29 لغایت 
96/01/29 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2,400,000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهن 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظرخواهى در محاکم حقوقى 
لنجان مى باشد./ق م.الف 718/215388  هاشمى- قاضى شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/5/309
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709973640800358 پرونده کالســه 9609983640800524 شماره 
بایگانى شعبه: 960528شعبه 5 دادگاه حقوقى شهرســتان لنجان (زرین شهر) تصمیم نهایى 
شماره9709973640800358 خواهان: آقاى اسفندیار هادى ورنامخواستى فرزند ناصر قلى 
به نشانى ورنامخواست جنب ســید ابراهیم خیابان الغدیر کوچه شهید ســید مجتبى حسینى 
ذکریاى 2 خواندگان: 1.خانم ایران هادى فرزند ناصر قلى به نشــانى ورنامخواســت خیابان 

الغدیر جنب سید ابراهیم کوچه شهید مجتبى حسینى کوچه سپیده کاشانى پالك 20 2.خانم 
احترام هادى فرزند ناصر قلى به نشــانى اصفهان خیابان بزرگمهر- خیابان رکن الدوله – ك 
73 - ك مهرگان – منطقه 4 پالك 15 منزل شــخصى اســدى 3. آقاى جمشــید هادى به 
نشانى مجهول المکان 4. آقاى غفار هادى فرزند ناصر قلى به نشــانى ورنامخواست خیابان 
شریعتى مســجد باب الحوائج کوچه شهریار پالك 19، 5.آقاى ســعید هادى فرزند ناصرقلى 
به نشانى استان اصفهان -شهرستان لنجان- شــهر ورنامخواست- خ امام کوچه کرامت بن 
بست کرامت پ 195 خواسته ها: 1.اعالم بطالن معامله 2.مطالبه خسارت  گردشکار:دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى 
مینماید. «رأى دادگاه» در خصوص دعوى آقاى اســفندیار هادى به طرفیت غفار، جمشــید، 
ســعید، ایران و احترام همگى هادى مبنى بر ابطال معامله مورخ 85/03/20 مابین خواهان و 
مورث خواندگان به لحاظ مســتحق للغیر در آمدن مبیع مقوم 20100000 ریال و محکومیت 
خواندگان به پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع معامله لغایــت زمان اجراى حکم 
طبق شــاخص بانک مرکزى مقوم به مبلغ 21000000 ریال.  بدین شرح که خواهان اظهار 
داشــته وى و خواندگان ورثۀ مرحوم ناصر قلى هادى مى باشــند. در تاریخ 85/03/20 اقدام 
به خرید یک قطعه زمین محصور به ثمن معین از پدر خویــش به نام مرحوم ناصر قلى هادى 
مى نماید و ســپس آن را به آقاى علیرضا جاللى واگذار مى کند. نظر بــه اینکه ملک مذکور 
جزء اراضى موقوفه بوده، معامله وى و آقاى علیرضا جاللى اقاله  مى شــود لذا به موجب این 
دادخواست تقاضاى صدور راى به شرح خواســته را دارم. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و تصویر گواهــى انحصار ورثه مرحوم ناصرقلى هــادى و تصویر قرارداد عادى مابین 
مرحوم ناصر قلى هادى و خواهان که نسبت  به آن ایرادى به عمل نیامده و نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى که از سوى طرفین اعتراض نسبت به آن وارد نشده و بیان داشته ملک مورد 
اختالف قسمتى از پالك شماره 72/70 بخش 9 ثبت اصفهان و به نام موقوفه آقاى حاج میرزا 
سلیمان خان رکن الملک مى باشد و سند عادى اریه شده از ســوى خواهان با محل مطابقت 
دارد و محل مذبور جزء پارك بوستان غدیر ورنامخواست شده است و اینکه خواهان در جلسه 
رسیدگى مورخ 96/10/16 اظهار داشــت ملک مورد اختالف را از پدرم به مبلغ 65000000 
ریال خریدارى کردم و ســپس آن را به آقاى علیرضا جاللى فروختم و مجدداً ملک را به مبلغ 
35000000 ریال از آقاى علیرضا جاللى خریدارى کردم.دادگاه نظر به مراتب مذکور دعوى 
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 365، 390، 391 قانون مدنى حکم به بطالن قرارداد 
مابین خواهان و مرحوم ناصرقلى هــادى به تاریخ 85/03/20صــادر و خواندگان را ملزم به 
پرداخت مبلــغ 35000000 ریال به انضمام خســارت تأخیر تأدیــه از تاریخ 1391/09/06 
زمان خرید مجدد ملک از ســوى خواهان از آقــاى علیرضا جاللى به موجب دســت نویس 
عادى حاشیه ســند مورخ 85/03/20 و پرداخت مبلغ 2500000 ریال بابت هزینه دادرسى از 
ماترك مرحوم ناصر قلى هادى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره نســبت به 
آقاى ســعید هادى و خانم احترام هادى حضورى و نسبت به سایر خواندگان به نام هاى غفار، 
جمشــید و ایران همگى هادى غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مى 
باشد./ز م.الف 714/214157 مجتبى حاتمیان - رئیس شــعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى 

لنجان/5/310
حصر وراثت

شماره97 /212 شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان - خانم ماه گلى سلحشورى دشتمال 
بشناســنامه شماره 9520به شــرح دادخواســت به کالسه 212/97ازاین شــورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان لطیف سلحشــورى دشــتمال 
بشناســنامه 1884در تاریــخ 11/17/  96اقامتگاه دا ئمــى خودرا بدرود زندگــى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به : 1- ماه گلى سلحشــورى دشــتمال فرزند على یار 
ش.ش9520ت.ت 1350صادره از ایذه (همســرمتوفى) 2-عادل سلحشورى دشتمال فرزند 
لطیف ش.ش 1160183937ت.ت1370صادره از لنجان (پسرمتوفى) 3-نیلوفرسلحشورى 
دشــتمال فرزندلطیــف ش.ش1160534152ت.ت1385صادره از لنجــان (دختر متوفى 
) 4-على سلحشــورى دشــتمال فرزندلطیــف ش.ش1160487065ت.ت1383صادره از 
لنجان(پســرمتوفى) 5- فرخنده سلحشــورى دشــتمال فرزندش.ش1160222789ت.ت 
1371صادره ازاصفهان(دخترمتوفى)والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دریک نوبت آگهى مى نماید تاهرکسى اعتراضى دارد ویا وصیتنامه اى ازمتوفى نزد اوباشداز 
تاریخ نشرآگهى ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهى صادر خواهدشد. م.الف215751 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /5/311
نظریه کارشناس

شماره ابالغنامه :9710103640303179 شــماره پرونده:8709983640300022 شماره 
بایگانى:870022 شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان زرین شهر متن آگهى در 
خصوص دعوى ســید کمال صفوى وغیره...به طرفیت احمد توانگر و غیره ...بخواســته قلع 
وقمع مســتحدثات باعنایت به اینکه خوانده ردیف دوم احمد مکتد مجهول المکان مى باشد 
به محض روئیت آگهى دراین شــعبه حاضروضمن دریافت نظریه هیئت کارشناســان مورخ 
1397/05/04و اظها ر هر مطلبى نفیــا یا اثباتاپس از مهلت مقرردر این شــعبه حاضر گردد. 
استان اصفهان –شهرستان زرین شــهر-خیابان آیت اهللا کاشانى-ســاختمان دادگسترى. 
م.الف215922 محمدصادق باقرى- مدیردفتر دادگاه حقوقى شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/5/312
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 129/97 دادنامه 97/04/09-382 
مرجع رسیدگى شعبه 11 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف اباد- خواهان: ناهید بابائى 
نشانى: اصفهان-خیابان سهروردى–نرسیده به سه راه ســیمین-بن بست ترکى-ساختمان 
الهیه-طبقه 3 واحد 10-ك پ 8177799867 وکیل خواهان: عظیمه صادقى و محمد لطفى 
نشانى: نجف اباد-خیابان امام-بعداز چهارراه شــهردارى-نبش کوى شهامت-طبقه فوقانى 

خوانده:یحیى مشــکانى نشــانى: مجهول المکان- موضوع: مطالبه وجه چهار فقره چک به 
شماره هاى  969835(96/05/30)20/000/000ریال- 969842(96/03/27)50/000/000 
ریال- 969843(96/04/27) 50/000/000 ریــال- 969844(96/05/27)50/000/000 
ریال- جمعا به مبلغ 170/000/000 ریال (یکصدو هفتاد میلیون ریال)، گردشــکار: خواهان 
دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خانم ناهید بابائى با وکالت 
عظیمه صادقى و محمد لطفى به طرفیت آقاى یحیى مشــکانى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 170/000/000 ریال(یکصدو هفتاد میلیون ریال) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
3/400/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/03/27-96/05/30-
96/04/27-96/05/27  لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد214448/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 5/313/11
 حصروراثت 

عباس خدابخشى داراى شناسنامه شــماره 1080076395 به شــرح دادخواست به کالسه 
195/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضى خدابخشى بشناســنامه 14 در تاریخ 97/03/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اقدس عابدى دهقى فرزند عباسعلى 
ش ش 107 (همسر متوفى) ، 2. حسن خدابخشى دهقى  ش ش 122 ، 3. محمود خدابخشى 
دهقى  ش ش 9 ، 4. سجاد خدابخشى دهقى  ش ش 50 ، 5. فاطمه خدابخشى دهقى  ش ش 
320 ، 6. عباس خدابخشــى دهقى  ش ش 1080076395 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 215359/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/314
 اخطار اجرایى

شماره 96-2240 به موجب راى شــماره 159/97 تاریخ 1397/02/22 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.مهدى توسلى فرزند 
ابراهیم 2.حمید دباغى  به نشــانى 1.مجهول المکان 2. خمینى شــهر خ امام شرقى روبروى 
بانک کشاورزى داخل کوچه روبروى کانون فرهنگى منزل ولى اله دباغى پالك 158 کدپستى 
84104855441- محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلغ 175/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 3/190/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 997539-1396/01/20 لغایت اجراى حکم و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه، همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت 8/750/000 ریال 
به عنوان نیم عشر دولتى.محکوم له: محمد افشارى  فرزند: قربانعلى (با وکالت جعفر چرغان) 
به نشانى: نجف اباد پلیس راه-سنگبرى فارخ1،  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 215513/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/315
 حصروراثت 

آقاى مصطفى الهى داراى شناسنامه شــماره 40 به شرح دادخواست به کالسه 389/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله سیاوشى 
جق جقى بشناســنامه 366 در تاریخ 1361/05/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عشــرت سیاوشى ش ش 1014 ، 2. بلقیس 
سیاوشى ش ش 889 ، 3. اشرف سیاوشــى ش ش 3 ، 4.  مصطفى الهى ش ش 40 ، 5. کوثر 
سیاوشــى جق جقى ش ش 923 (فرزندان متوفى)، 6. خاور خودسیانى ش ش 229 ، (همسر 
متوفى) متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 215706م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/316
 حصروراثت 

خانم الهه خسروى داراى شناسنامه شــماره 1-027750-108 به شرح دادخواست به کالسه 
537/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدى خسروى بشناسنامه 573 در تاریخ 95/09/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. الهه خسروى  ش ش 108-027750-1 ، 
2. سعید خسروى ش ش 1129 ، 3. وحید خســروى ش ش 3669 ، 4. مجید خسروى ش ش 
1453 (فرزندان متوفى)، 5. اقدس ودودى ش ش 23007 ، (همسر متوفى) ومتوفى به غیر از 

نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 215711/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/317
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه اســدى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده محمد 
جلیلى به شوراى حل اختالف شعبه 1(خانواده) شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 424/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/20 ساعت 9:30 صبح  
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 215692/ م الف شعبه 1 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/318
 مزایده

شــماره نامه: 971011373060031- شــماره پرونده:9609983730200540-شــماره 
بایگانــى شــعبه:970637- در پرونــده کالســه 960332 اجرایــى و به موجــب دادنامه 
9609973730200670 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى اکبر 
شمسى کهریز سنگى فرزند رمضانعلى محکوم اســت به پرداخت 435/333/000 ریال بابت 
الباقى محکوم به و هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر درتادیه و همچنین حق الوکاله وکیل 
و غیره در حق محکوم له مصطفى قاسمى کهریز ســنگى ومبلغ27/000/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد قطعه تعرفه 
شده از طرف محکوم علیه که ملک فاقد ســابقه ثبت میباشد توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى منتخب آقاى محمد تدین  به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک فوق قطعه 
زمینى است به مســاحت 600متر مربع که داراى کشت صیفى جات با ابیارى قطره اى واقع در 
کهریز ســنگ خ امام خمینى کوچه 52 بعد از مرغدارى سمت چپ درب نرده اى مى باشد و به 
مبلغ 1/500/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 1397/06/04 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمل آورد. 215485/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/5/319

 مزایده
در پرونده 960500 ح1 اجرا و 960499 ح1 اجرا از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین 
شهر محکم علیه شرکت پوشینگر به پرداخت مبلغ 25/531/232 ریال در حق رحمت اله آبادى 
و مبلغ 97/773/998 ریال در وجه آقاى محسن راکى جمعا به مبلغ 123/305/230 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ /2/000/000 ریال هزینه االجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده 
است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح ذیل 
توسط کارشناس رســمى دادگسترى کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: یک مجموعه دستگاه شیرینگ پک مستعمل، که عملیات بسته بندى محصول را بر اثر 
حرارت انجام میدهد شامل سه قسمت به شــرح ذیل است: 1- قسمت عملیات برش و دوخت 
نایلون بســته بندى: طول 3 متر و عرض 1/4 متر، تیغه دوخت به عــرض 1/4 متر همراه با دو 
عدد جک پنوماتیــک و 4 عدد الکتروموتور KW 0/25 به همــراه متعلقات مربوطه، متعلقات 
حرکتى شــامل 2 عدد الکتروموتور KW 0/75 همراه نوار نقاله و متعلقات مربوطه (درام...)، 
پلت فرم و راه پله ساخته شده از ورق آجدار، نبشــى، قوطى به ارتفاع 2/3 متر 2- تونل هواى 
گرم: کوره دو جداره ایزوالســیون ویژه حرارتى به طول 5/3 متر و ارتفاع 2 متر (ارتفاع کلى) 
داراى 6 عدد المنت حرارتى، داراى 2 عدد فن خنک کننده در دهانه خروجى جهت سهولت جابه 
جایى محصول (کاهش گرما)، 2 عدد الکتروموتور KW 0/75، زنجیر، چرخ زنجیر، تســمه و 
پولى در قسمت فوقانى محفظه حرارتى، یک عدد الکتروموتور جهت مکانیزم حرکتى به توان 
KW 0/75، ترموکوبل کنترل دما، پرده هاى ســیلیکونى مقاوم به حــرارت در ابتداى تونل 
حرارتى 3- میز رولیک انتهایى: عرض 1/5 متر و طول 2 متر و ارتفاع 90 ســانت (شیب دار)، 
پالتفرم ساخته شده از ناودانى 80، 12 عدد رولیک همراه با یاتاقان به طور کامل مجموعه داراى 
تابلو برق آنالوگ، در وضعیت سالم و آماده به کار به ارزش 230/000/000 ریال (بیست و سه 
میلیون تومان) تعیین و اعالم میگردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و 
در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان: 97/5/27 ســاعت 8/00 صبح الى 8/30 مکان: اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین 
شهر محل بازدید: مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شــد برنده مزایده مى بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به 
همراه داشته باشد تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002 واریز و حداکثر 
تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد کسانى 
که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ا موال داده شود ودر روز مزایده درخواست 
کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 217576 کرباسى- مدیر و دادورز اجراى 

احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/293

 امام جمعه اصفهان گفت: دشمن آشوب هاى خیابانى را مى خواهد، 
حرکت هاى اعتراضى خیابانى هیچ اثرى در رفع مشکالت ندارد، 

بلکه دشمن را شاد مى کند.
آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد اظهارداشت: اصل کار طرح هجرت 
بر دوش روحانیون مستقر در این مناطق محروم است و ما صرفًا 
تالش هایى در حد وســع خود مى کنیم که البته همگى در قبال 

رسالت آن ها ناچیز است.
وى در بیان توصیه هایى اخالقى بــه طالب افزود: تمام بدى ها و 
خوبى هاى ما را، رفیق به دیگران منتقل مى کند، پس در نوع رفتار و 
گفتار خود با اقشار مختلف مردم مراقبت کنید؛ در روایت آمده است  
دل به مدح و ثناى مردم نبندید که هیچ چیز ماندنى نیست و از هیچ 

یک جز خداوند نترسید.
امام جمعه اصفهان گفت: مراعات با مردم، روال و سیره پیامبر اکرم 
(ص) و اهل بیت (ع) است، وقار روحانیت در امر برخورد با مردم باید 
همواره حفظ شود، حتى روحانیون مبلغ و طرح هجرت باید نسبت 
به ظاهر آراســته و تمیز خود در مواجهه با مردم و حتى نوجوانان 

حساس باشند.
وى تصریح کرد: یکى از امورى کــه روحانیون طرح هجرت باید 
نسبت به آن اهتمام داشته باشند، توجه به بُعد معنوى و تقویت بُعد 
علمى خود است و روحانیون طرح هجرت نباید کامل درگیر امر تبلیغ 
دیگران و کار اجرایى شوند و از امورى چون ارتقاى علمى خود، حفظ 
آیات قرآن کریم، معارف اهل بیت(ع) و احادیث، حفظ نهج البالغه و 

امثال آن غافل نشوند.

طباطبایى نژاد با تأکید بر این که طلبه اى که منتخب میزان الحکمه 
را نداشته باشد، منبرى خوبى نمى تواند بشود، یادآور شد: مطالعه 
جزو ضروریات زندگى یک طلبه خاصه طرح هجرت باید باشد و در 

امر محاسبه نفس، روزانه باید امر تحصیلى هم لحاظ شود.
امام جمعه اصفهان اضافه کرد: بهبود شرایط زندگى طالب هجرت 
مناطق جزو اولویت هاى ماست و تمام تالش خود را مى کنیم، ولى 
معاونان تبلیغ استان نیز در دیدارهایى که به منازل این روحانیون 

دارند، به امور و مشکالت آن ها رسیدگى کنند.
وى ابراز داشــت: کار روحانیت زورى و چکشى نیست، بلکه کار 
روحانیت در مواجهه با مردم محبتى است، روحانیون و طالب باید 
توجه داشته باشــند با رفتار خوش و محبت با اقشار مختلف مردم 
رفتار کنند و رفتار با مردم، براساس محبت نقطه ضعف روحانیت 

نیست، بلکه نشان از نقطه قوت ما بوده است.
وى متذکر شد: هیچ دولتى خواهان نارضایتى مردم از خود نیست؛ 
بنابراین همه در تالش براى رفع موانع و مشــکالت هســتند؛ 
نمى توان منکر اشتباهاتى چون اختصاص ارز دولتى به سفرهاى 
خارجى تفریحى و فروش سکه بدون شرایط و محدودیت از ناحیه 

دولت شد.
امام جمعه اصفهان در پایان عنوان کرد: دشمن آشوب هاى خیابانى 
را مى خواهد، حرکت هاى اعتراضى خیابانــى هیچ اثرى در رفع 
مشــکالت ندارد، بلکه دشمن را شــاد مى کند و این ملت و نظام 
از سختى هاى زیادى پیش از این گذشــته اند و از این شرایط هم 

خواهیم گذشت.

 امام جمعه اصفهان:

حرکت هاى اعتراضى خیابانى هیچ اثرى در 
رفع مشکالت ندارد پژوهشگران شــرکتى دانش بنیان در اصفهان 

به دانش فنى ساخت دســتگاه پاالیش مصرف 
سوخت دست یافتند.

مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان گفت: این 
دستگاه،  با بهره گیرى از دانش فنى گروهى چهار 
نفره از فناوران این شرکت دانش بنیان، دوساله 
طراحى شــده و اکنون با تولید ماهانه دو هزار و 

500دستگاه، به تولید انبوه رسیده است.
شاهین رضاییان افزود: این دستگاه دانش بنیان 
شامل کاتالیســت هاى مخصوص فلزات است 
که با قرار گرفتن در مســیر سوخت خودروهاى 
دیزلى، سوخت را پاالیش مى کند و موجب حذف 

100درصدى آب از گازوییل مى شود.
این پژوهشــگر اصفهانــى، افزایــش بازدهى 
9درصدى مصــرف ســوخت را از مزایاى این 
دستگاه برشــمرد و گفت: نمونه داخلى ساخته 
شده با فناورى باالتر از مشابه آمریکایى، عالوه 
بر سنجش مصرف ســوخت و آالیندگى، مجهز 
به سامانه 100درصدى آبگیر با قابلیت دو تا سه 
برابرى افزایش طول عمر قطعات انژکتورى است 

که در جهان بى نظیر است.
وى افزود: بــا آزمایش هــاى کاربردى و نصب 
این ســامانه بر روى اتوبوس هاى درون شهرى 
و خودروهاى سنگین، مشخص شد تا 15درصد 
در کاهش مصرف سوخت و 58درصد در کاهش 

آالیندگى موثر است. 

دستیابى به 
دانش ساخت دستگاه 
پاالیش مصرف سوخت
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رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
از کشف محموله لوازم خانگى خارجى قاچاق به ارزش 5 

میلیارد ریال از یک انبار تخلیه بار خبر داد.
سعید سلیمیان با اعالم این خبر اظهار داشت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهى استان، در پى 
کسب اطالع از ورود محموله کاالى خارجى قاچاق به انبار 
تخلیه بارى در حاشیه شهر اصفهان، رسیدگى به موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. وى تصریح کرد: کارآگاهان 
پس از هماهنگى با مقام قضائى، در بازرسى از این انبار، 21 
دستگاه ماشین لباسشویى، 16 دستگاه ماشین ظرفشویى، 
20 دستگاه یخچال و پنج دستگاه آب سردکن خارجى که 

همگى فاقد مدارك مثبته گمرکى و به صورت قاچاق وارد 
شده بودند، کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفــت: ارزش این 
محموله توسط کارشناسان مربوطه پنج میلیارد ریال برآورد 
شده که در این رابطه، یک نفر دســتگیر و همراه پرونده 

تحویل مراجع قضائى شد.
سلیمیان با هشدار به انبارداران درخصوص تحویل گرفتن 
کاالهاى خارجى قاچاق، گفت: هشــدارهاى الزم در این 
مورد بارها از طریق مبادى مربوطه اعالم شده، به گونه اى 
که در صورت کشف محموله قاچاق از انبارى با صاحب آن 

مطابق قانون برخورد مى شود.

اجراى کانیو وآســفالت تعدادى از معابرســطح شــهر  
شــهرضا در دســتور کار شــهردارى  این شــهر قرار 

گرفت.
طبیبیان، معاون عمران شهر شهردارى شهرضا گفت: 
با دستور شــهردار، اجراى کانیو و آســفالت تعدادى از 
معابر که مشــکل دفع آب هاى سطحى دارد ، بر اساس 
مصوبه اول شــصت و نهمین جلسه شــوراى اسالمى 
شــهر به صورت رایگان در دســتور کار شهردارى قرار 

گرفت .
وى با اشاره به این که بهســازى و آسفالت معابر سطح 
شــهر، از جمله مطالبات به حق شهروندان است، افزود: 

با توجه به برنامه ریزى انجام شــده و با هدف بهسازى 
معابر، سهولت در تردد، حفظ حقوق شهروندى ، هدایت 
و دفع اصولى آب هاى سطحى و نهایتاً افزایش عمر مفید 
آسفالت، تعدادى از معابر سطح شهر با تصویب شوراى 
اسالمى شهر به صورت رایگان با هزینه اى بالغ بر سه 
میلیارد و 500  میلیون ریال در دســتور کار شــهردارى 

قرار گرفت .
معــاون عمــران شــهر شــهردارى شــهرضا اظهار 
داشــت: این پروژه شــامل اجراى دو هــزار متر طول 
کانیو گــذارى و اجراى 12 هــزار متر مربع آســفالت 

مى باشد  .  

شناسایى انبار دپوى میلیونى 
لوازم خانگى قاچاق

آغاز آسفالت تعدادى از 
معابر شهرضا 

 ادامه افزایش دما تا یک شنبه
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
بیان اینکه وزش باد نسبتًا شدید طى چند روز آینده در 
مناطق شمال شرق و جنوب شرق و به ویژه شهرهاى 
ورزنـه، اردسـتان، چـادگان و گلپایـگان پیش بینـى 
مى شود، گفت: بیشترین سرعت باد در استان، 15 متر 

بر ثانیه و حدود 54 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
نازنین زهرا سـیدان با اشـاره به بررسـى نقشـه هاى 
هواشناسـى اسـتان اصفهـان طـى روزهـاى آینـده 
اظهارداشت: بررسى این نقشه ها بیانگر حاکمیت جو 

نسبتاً ناپایدار در اکثر مناطق استان است.
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
با بیان اینکه وزش باد نسـبتًا شـدید نیز طى چند روز 
آینـده  در مناطق شـمال شـرق و جنوب شـرق و به 
ویژه شهرهاى ورزنه، اردسـتان، چادگان و گلپایگان 
پیش بینى مى شـود، اضافه کرد: بیشترین سرعت باد 
در اسـتان  15 متر بر ثانیـه و درحـدود 54 کیلومتر بر 

ساعت خواهد بود.

برداشت 17هزار ُتن 
گیاه دارویى در کاشان

از 540هکتار سـطح زیر کشـت گیاهـان دارویى در 
کاشـان، بیـش از 17هـزار و 400تـن گیـاه دارویى 
برداشت شده است. مدیر جهاد کشاورزى شهرستان 
کاشان گفت: با برداشـت این مقدار گیاهان دارویى، 
137هـزار تـن انـواع عرقیـات گیاهـى بـه ارزش 
340میلیارد ریال تولید شده اسـت. مجید کافى زاده 
افزود: شهرستان کاشان با برخوردارى از 30کارخانه 
صنعتى و هـزار و 800کارگاه گالب گیرى و عرقیات 
گیاهـى سـنتى، بزرگترین قطـب صنایع فـرآورى و
 بسته بندى گیاهان دارویى کشور محسوب مى شود.

پلیس مانع گسترش تجمع 
درش هرك امیر کبیر شد

ماموران انتظامى روز پنجشـنبه  گذشـته بـا حضور در 
میدان اصلى شهرك صنعتى امیر کبیر (شاهپور جدید )

 اصفهـان مانـع گسـترش تجمع غیـر قانونـى در این 
منطقه شدند.

در ضلع شـرقى میدان اصلى منطقـه صنعتى امیرکبیر 
عده اى براى سـومین روز اقدام به تجمع غیر قانونى و 
محدود کرده بودنـد که پلیس با اعالم هشـدارهایى از 

طریق بلندگو، مانع از گسترش این تجمع شد.
حضور افـراد در میدان اصلـى و خیابان هاى شـهرك 
صنعتـى امیرکبیر،تـردد خودروهـا را در ایـن منطقه با 
مشکل مواجه کرده بود و سـبب بروز ترافیک در محل 
شد. نیروى انتظامى نیز با حضور در محل، مانع گسترش 
تجمع غیـر قانونى بـه دیگر مناطق شـد. با ایـن حال، 
مغـازه هاى اطـراف میدان امیـر کبیر منطقـه صنعتى 
شاهپور جدید که بیشتر تعمیرگاه و قطعه فروشى و دفاتر 

حمل و نقل است، به حالت تعطیل درآمدند.

خبر

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ابتکارسازان سپاهان 
شرکت ســهامى  خاص به شماره ثبت 39999 
و شناســه ملى 10260576578 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
تعداد اعضاى هیأت مدیره به 3 الى 7 نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه اصالح گردید. – ســرمایه 
تعهدى تماماً پرداخت گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (217759)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 48903 و شناسه ملى 
10260671717 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1397/04/19 و تفویض اختیار حاصله از مجمع 
عمومى فوق العاده 1397/04/17 سرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ چهار میلیارد ریال 
به مبلغ هفت میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
به شرح زیر اصالح شد. ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت 
مبلغ هفت میلیارد ریال نقدى است که هفتصد هزار سهم 
با نام عادى ده هزاریالى منقسم شــده و تماماً پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى اصفهان 

 (217741)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ابتکارســازان سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 39999 
و شناســه ملى 10260576578 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1397/04/31 عبــاس صیــادى زاده کدملى 
0533155207 و میثــم صیــادى زاده کدملى 
532592174 و مهــدى صیــادى زاده کدملى 
532436172 به عنــوان اعضاى هیأت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (217760) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ابتکارسازان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39999 و شناسه ملى 
10260576578 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1397/03/20 فریدون 
ملکى کدملى 1284513017 به سمت بازرس اصلى و 
مهرداد مرندى کدملى 1285592662 به سمت بازرس 
على البدل براى یکسال مالى انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (217809) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ابتکارسازان سپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
39999 و شناســه ملى 10260576578 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/04/31 عباس صیــادى زاده کدملى 
0533155207 به سمت رییس هیأت مدیره 
و میثم صیادى زاده کدملــى 532592174 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و 
مهدى صیادى زاده کدملى 532436172 به 
ســمت نایب رییس هیأت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و ارواق 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمى با امضا رییس هیأت 
مدیره منفرداً و در غیاب رییس هیأت مدیره با 
امضاى مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره 
متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
ضمن اً مدیرعامل مجرى مصوبات هیأت مدیره 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (217803)

«قانون شکنى دولت ها، فرا قانونى بودن وزرا، اول دانستن 
مدیران در استان ها، تعویض روح قوانین و بخشنامه ها 
و البته بخشى هم قانون شــکنى ها در بین مردم موجب 

خشکى زاینده رود و کم آبى شده است.» 
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: رودخانه زاینده رود تنها 
متعلق به کشاورزان نیست و نبود زاینده رود، وضعیت جو 
و زیرزمین را که مشترك است دچار اختالل کرده است. 

اســفندیار امینى اظهار کرد: امروز تقریبًا در کشور یک 
رودخانه و دریاچه آباد نداریم و همه خشکیده است. 

وى با بیان اینکه در سال هاى زارعى 94-93، هزار و 630 
میلیمتر، 95-94، دویست و سى و پنج میلیمتر و 95-96، 
هزار و 385 میلیمتر بارندگى در ارتفاعات استان داشتیم، 
گفت: همه اینها بیانگر آن است که ما دچار کم آبى نیستیم 
ولى در یک کالم قانون شکنى دولت ها، فراقانونى بودن 
وزرا، اینکه مدیران در استان خود را اول مى دانند و روح 
بسیارى از قوانین با بخشــنامه وزارتى عوض مى شود 
و بخشى هم قانون شــکنى مردم، موجب خشکسالى و 

کم آبى شده است. 
وى مى گوید: با این اوضاع، چه بخواهیم و چه نخواهیم 
شهر در حال فرونشست اســت و آب هاى زیرزمینى نیز 
عالوه بر فرونشست، انرژى درون زمین را به سطح زمین 

رسانده و زلزله هاى کوچه و بزرگ ایجاد مى کند. 
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان معتقد 
اســت مجموعه اى از دالیل به قانون شکنى و تضییع 
حقوق مردم ختم شده و راه حل آن اجراى قانون و صرف 
هزینه هایى در این راستاســت. این درحالى اســت که 

هزینه هایى تاکنون صرف شده ولى هدر رفته است. 
امینى ادامه داد: مثًال شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان خواســتار پنج میلیارد تومان براى حفر 70 چاه 

شده تا کسرى آب را جبران کند. یا جهاد کشاورزى 116 
میلیارد  تومان براى اجاره چاه خواسته، تا باغ ها را نجات 
دهد که اگر هم موفق شوند یک مترمکعب آب داریم اما 
اگر به جاى این هزینه ها، 115 میلیارد تومان به کشاورزان 
داده و حقابه آنان را اجاره کنند برخى از مشکالت برطرف 
خواهد شد و اگر 50 درصد هزینه هاى غیرضرور صرف 

ساماندهى رودخانه شود این خود یکى از راهکارها براى 
برون رفت از مشکالت خواهد بود. 

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى استان اصفهان در 
خصوص انتقال آب به اســتان اصفهان هم حرف هاى 
جالبى داشت و گفت: برخى معتقدند اگر آب نباشد مى توان 
از دیگر نقاط آب به اصفهان انتقال داد ولى با هر انتقال آبى، 

پیکره اصلى باز نمى گردد و دیگر حالت طبیعى نخواهد 
داشت و هر اکوسیستمى که سیر طبیعت را به هم بزند به 

خود طبیعت ضرر زده است. 
وى با بیان اینکه در جلسات شــورایعالى آب، مصوباتى 
براى ســاماندهى رودخانه زاینده رود داشــتیم، اظهار 
کرد: از ســد زاینده رود تا چم آسمان سالیانه 150 تا 180 

میلیون مترمکعب ورودى آب بوده که امروز 100 میلیون 
مترمکعب آن گم مى شــود بدین معنا که برخى با زدن 
چاه که براى کشاورزى هم استفاده نمى شود از این آب 
استفاده مى کنند و یا از طریق لوله، آب را به زمین هدایت 

مى کنند. 
امینى خاطرنشــان کرد: ســاماندهى به شکل الیروبى 
رودخانه، توقف پمپاژهــاى غیرقانونــى، احداث جاده 
دسترسى و تسهیالت براى آبیارى نوین اقداماتى است 

که شروع شده، ولى هنوز کار دارد. 
وى مخالفت نظام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 
با احداث تونل گالب را اعالم کــرد و گفت: مخالفت ما 
به خاطر آن اســت که تونل گالب قرار است از کجا آب 
برداشت کند که اگر قرار باشد از زاینده رود با این اوضاع 

آب برداشت شود که بسیار خنده دار است. 
امینى افزود: وضع اجراى بهشت آباد با توقف این پروژه 
مشخص شد و در حالى که اوراق مشارکت فروخته شده 
بود و پیمانکار هم قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) بود ولى در 
دولت به دستور وزیر نیرو متوقف شده و هنوز آغاز نشده 

است. 
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان تصریح 
کرد: باید مســئوالن و متولیان آب اطالعات صحیح در 
اختیار استاندار بگذارند تا اســتاندار در دیدار با کشاورزان 

با اطالعات صحیح، دقیق و کامل و پخته تر عمل کند. 
امینى ادامه داد: مســئوالن باید پاســخگوى مشکالت 
کشاورزان باشند و حرف هاى منطقى آنان را قبول کنند. 

وى در پایان این نشســت گفت: اگر رودخانه زاینده رود 
نباشــد اوضاع تاریکى خواهد بــود. بنابراین اصفهان را 

دریابید. 
همچنین قرار بود در این نشست خبرى، حیدرعلى عابدى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى نیز 

حضور یابد که به این نشست نیامد.

گوشه اى از برداشت هاى غیرمجاز آب؛

ساالنه 100 میلیون مترمکعب آب زاینده رود گم مى شود 

رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه 
و تره بار اصفهان گفت: افزایش قیمت میوه 
ربطى به افزایش نرخ دالر نــدارد، غیر از 
میوه هاى وارداتى ماننــد موز، بقیه میوه ها 

تولید داخل است.
ناصر اطرج در خصوص دالیل گرانى هاى 
اخیر در بازار میوه اظهارداشت: سرمازدگى 
یکى از مهم ترین دالیل کمبود میوه و در پى 

آن افزایش قیمت میوه است.
وى با بیان این که خشکسالى هاى اخیر نیز 
در روند تولید میوه اثر گذاشته و باعث شده 
تا با کمبود میوه و افزایش قیمت مواجه شویم، بیان داشت: وقتى عرضه در بازار کم شود، طبیعى است که قیمت ها 

افزایش مى یابد.
وى با بیان این که فعال تصمیمى براى تنظیم بازار اتخاذ نشده است، ادامه داد: تنظیم بازار بیشتر در ایام نوروز انجام 

مى شود و در حال حاضر، هر چند بار میوه کم است، اما این نکته را هم باید گفت که تقاضاى بازار هم کم است.

رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار:

گرانى  میوه ربطى به افزایش نرخ دالر ندارد

نخستین کلینیک جامع غربالگیرى بیمارى هاى سرطان 
سینه، در اصفهان آغاز بکار کرد.

عضو شوراى سیاست گذارى سرطان در اصفهان گفت: 
با آغاز بکار نخســتین کلینیک غربالگرى بیمارى هاى 
سرطان سینه در شهرك ســالمت اصفهان، ظرفیتى 
جدید در حوزه درمان سرطان سینه در استان اصفهان 

ایجاد شد.

مریم طباطباییان با بیان اینکــه مراجعان به این مرکز، 
همه خدمات را یک روز و در یــک مکان واحد دریافت

مى کنند، افزود: مراجعات مکرر، همراه با ســردرگمى 
بیماران به مراکز درمانى و مطب هاى مختلف ســطح 
شهر، اتالف وقت و صرف هزینه هاى زیاد و نیاز جامعه 
زنان به اینگونه خدمــات، از عوامل ایجــاد این مرکز 

درمانى بود.

وى با اشــاره به اینکه خدمات مشــاوره اى و معاینات 
دوره اى، آمــوزش خودآزمایــى، ســونوگرافى و 
نمونه بردارى ضایعات سینه، تشخیص و درمان تیمى 
بیمارى ها، جراحى و بازسازى سینه در این مرکز انجام 
مى شــود، گفت: بازتوانى و آموزش هــاى بعد از عمل 
جراحى، مشاوره شیمى درمانى و پرتودرمانى و مشاوره 

تغذیه نیز از دیگر خدمات این کلینیک است.

کنسرت خنده حســن ریوندى  در باغ فردوس برگزار 
مى شود. وى استندآپ کمدى، شومن، کمدین و مجرى 
ایرانى و پایه گذار اولین کنســرت خنده در ایران بشمار 

مى رود.
حسن ریوندى متولد سال 1355 در سبزوار است. 

وى اولین اجراى صحنه اى خود را در 15 سالگى انجام 

داد و بعد از آنکه در رشــته تربیت بدنى دانشگاه حکیم 
سبزوارى دانش آموخته شــد، حرفه  صداسازى و اجرا را 
به صورت جدى ادامه داد. شــغل اصلى حسن ریوندى 
دبیرى ورزش در مدارس اســت، اما بــا توانایى اش در 
عرصه کمدى، تا آنجا پیشرفت کرد که اولین کنسرت 
خنده ایران را در ســال 92 در برج میــالد تهران پایه 

گذارى کرد.
کنسرت خنده  حســن ریوندى چهارشنبه 17 مردادماه 
 ساعت 20:30 در خیابان آتشگاه، درب شماره یک باغ 

فردوس برگزار مى شود. 
عالقه مندان براى دریافت اطالعات بیشتر مى توانند به 

نشانى اینترنتى navayemehr.ir مراجعه کنند.

آغاز به کار نخستین کلینیک غربالگ رى بیمارى هاى سرطان سینه

برگزارى کنسرت خنده حسن ریوندى در اصفهان

کوچ مدارس کانکسى از اصفهان

ساسان اکبرزاده

 ســند تحول بنیادین آمــوزش و پرورش بــه عنوان 
راهبردى ترین نقشــه راه این وزارتخانه در سال هاى 
اخیر در حال اجراست تا تعلیم و تربیت کشور را به جایگاه 
متعالى خود برســاند اما آنچه مشخص است به منظور 
تحقق هرچه بهتر این سند، تامین زیرساخت هاى تعالى 
پیشــرفت همه جانبه آموزش و پرورش بیش از گذشته 
باید مورد توجه قرار بگیرد اما این در حالى است که هنوز 

مدارس کانکسى و کپرى کم و بیش وجود دارد.
در این میان امــا برخى از مســئوالن از جمله مرتضى 
رئیسى، رئیس سازمان نوسازى توسعه و تجهیز مدارس 
کشور، اســتفاده از کانکس به جاى کالس درس  راکار 
غیرفنى نمــى دانند هرچند کانکس از اســتانداردهاى 
کالس درس برخوردار نیست و هر کالس کانکسى 20 

میلیون تومان براى آنها آب مى خورد!
اســتان اصفهان با دارا بودن 24 شهرســتان همچنان 
با مســائل عدیده اى در حوزه آموزش و پرورش روبرو 
است از این رو باید پرسید چطور مى توان ریشه وجودى 
مدارس کانکسى را خشــکاند تا کیفیت تعلیم و تربیت 

براى آینده سازان کشور نیز افزایش یابد؟
محسن مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان در همین رابطه 
ضمن تاکید بر لزوم توجه حداکثرى به مدارس روستایى 
و شهرستانى مى گوید: حتى اگر دو یا سه درصد مدارس 
ما کانکســى باشد براى این استان بســیار زشت است 

بنابراین نیازمند ایجاد نهضت سریعى براى از بین بردن 
مدارس کانکسى هســتیم که قطعًا این موضوع بودجه 
زیادى هم نیاز ندارد چراکه با وجود 800 خیریه مدرسه 
ساز در این اســتان، مى توان امیداور بود که به زودى 

مدارس کانکسى برچیده شوند.
از ســویى دیگر على اکبر کمالى، مدیــرکل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان، اجراى نظام جدید آموزشى 
6،3،3 را عامل دیگرى براى کمبود فضاى آموزشى در 
استان برشمرده و مى گوید: در آخرین سال اجراى نظام 
6,3,3 قرار داریم  که بر این اســاس باید پایه دوازدهم 
ایجاد شود. به همین دلیل براى نخستین بارهنرستان ها 
سه ساله مى شــود.  این درحالى اســت که  نیاز زیادى 

به  مکان مناســب براى کالس و تجهیزات این مقطع
 داریم.

تا شهریور سال تحصیلى گذشته شمارى از دانش آموزان 
در 75 کالس کانکسى در روستاهاى اصفهان تحصیل 
مى کردند اما مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
در ادامه صحبت هاى خود از وجود تنها یک مدرســه 
کانکسى در فریدون شهر شــامل دو دانش آموز تا پایان 
شهریور ســال جارى خبرداده و خاطرنشان مى کند: از 
مهر امسال مدارس کانکسى نخواهیم داشت اما شاید به 
هر دلیل نیاز باشد که در حیاط مدرسه کانکس قرار داده 
شود ولى توصیه کرده ایم که از این فضا به عنوان کالس 

درس استفاده نشود.

محیا حمزه


