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استخوان درد و راه هاى درمان آن نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان، مهرماه برگزار مى شودآزاده صمدى با رضا عطاران همبازى شدروحانى چه زمانى به مجلس مى رود؟ جوان برادرکش در عمق 20مترى زمین به دام افتاد  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

افزایش 15درصدى قیمت بلیت اتوبوس

احساسات مردم جریحه دار شده است 
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 کشف زمین خوارى
 257 میلیارد ریالى در اصفهان

عبور اصفهان از مرحله بحرانى آب

نگران از دست دادن 
کارآفرینان هستیم

4

استخراج زندگى 
از قعـر زمین

2

دستیابى به آب هاى ژرف در عمق 500 تا 3000 مترى 
زمین در استان سیستان و بلوچستان به عنوان نخستین 
مرکز از اواخر سال گذشته کلید خورده و هم اکنون در 

حال اجراست. 
بحران کم آبى و خشکسالى کار را به جایى رسانده است 
که  اکنون هر تکنیک و راهکارى پیشنهاد مى شود تا 
شاید از وضعیت بحرانى سال هاى پیش رو کاسته شود. 
اکتشاف، استخراج و برداشت از آب هاى ژرف هم یکى 
از همین راهکارهاســت که اگر چه در کشور ما نوپا و 
جدید است اما در کشــورهاى دیگر سال هاست اجرا 
مى شود و البته همان کشورها در برخى موارد به نتایج 

مطلوبى هم رسیده اند.
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مهاجرت به غربت؛ «کلید واژه» اصفهانى هامهاجرت به غربت؛ «کلید واژه» اصفهانى ها
2

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به گرانى و فساد اقتصادى:

گفتگویى خواندنى با 
نویسنده مجموعه جنجالى «پدر»

نگفتیم همه در مقابل نامحرم 
از پنجره بپرند!

وریا باید محروم شود 
و الغیر

8 بازى و طلب 536 میلیونى!
بدهى هاى وحشتناك اســتقالل در این روزها به ویژه پس از اینکه ریز آنها در برنامه 
90 بر روى صفحه به همه نشان داده شد باعث شد تا این روزها صحبت از 
سوء مدیریت ها چه در کادر فنى و چه مدیریتى استقالل در سال هاى 

اخیر بیشتر شود.
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هدیه سپاهان به استقالل

3

بپرنداز پنجره بپرند پنجره بپراز جر پ ز

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 153 مورخ 
97/4/16 شــوراى اسالمى شــهر در نظر  دارد نسبت به 
فروش اقالم و اجناس مازاد، مســتعمل و اسقاطى خود از 
طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به 
عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/5/30 به 

شهردارى مراجعه نمایند.  
حسین على محمدى – شهردار رزوه

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت اول
شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397/110/294 مورخ 97/4/20 شوراى محترم اسالمى شهر و نظریه 
کارشناسى رسمى دادگسترى به شماره 10446 مورخ 97/4/27 نسبت به فروش دو قطعه زمین به شماره پالك هاى
 173 و 165 از اراضى قنات سفید با کاربرى مســکونى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به امور مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 

03157702003 تماس حاصل فرمایند. 
1- پالك مسکونى شماره 173 به مساحت 180 مترمربع از قرار هر مترمربع 1250000 ریال و پالك مسکونى شماره 165 

به مساحت 180 مترمربع  از قرار هر مترمربع 1250000 ریال 
2- دادن سپرده اى که از پنج درصد مبلغ کل برآورد شده کمتر نباشد به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى 

3- برنده اول؛ دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى 
ضبط خواهد شد. 

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى تجدید مزایده به مدت 7 روز است. 

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 در محل شهردارى مى باشد. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

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

97 -2 -135
عملیات بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب، 

نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب، 
قرائت کنتور و خدمات ادارى در خوانسار

5/031/200/691252/000/000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/28

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
نام روزنامه: نصف جهانشماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)

تاریخ انتشار: 1397/05/17

در جستجوى آب، 3000 متر زیر زمین

«تنگه ابوقریب» 
از امـروز

روى پرده 
سینماهاى اصفهان

فرزندان شهدا 
در راه روشنگرى جامعه 

تالش کنند

استاندار اصفهان در دیدار با
 نخبگان خانواده هاى ایثارگر:

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در همایش 
تحریم ها و اقتصاد ایران:

8 بازى و
بدهى هاى وحشتناك اســتقال
90 بر روى صفحه به
چ سوء مدیریت ها
اخیر بیشتر شو
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ان شهدا 
شنگرى جامعه 

ش کنند

هان در دیدار با
اده هاى ایثارگر:
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وریا باید محروم شودموریبرووریا باید محروم شود 
یغالغغغیروو الغی و الغیرال
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عضو هیئت  رئیسه مجلس از بررســى سئوال از رئیس 
جمهور پس از سرکشى نمایندگان به حوزه هاى انتخابیه 
در مجلس خبر داد.اکبر رنجبــرزاده با بیان اینکه هیئت 
رئیســه پارلمان در هفته جارى زمانى را براى رسیدگى 
به ســئوال از رئیس جمهور تعیین نکرده است، افزود: با 
توجه به اینکه در هفته آینده نمایندگان براى سرکشى به 
حوزه هاى انتخابیه خود مى روند، بنابراین زمان رسیدگى 
به سئوال از رئیس جمهور به بعد از سرکشى نمایندگان 
موکول مى شود.عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه 
نمایندگان پس از سرکشى به حوزه هاى انتخابیه خود سه 
هفته متوالى جلســه علنى خواهند داشت، تصریح کرد: 

هیئت رئیســه پارلمان در روزهاى آینده طى نامه اى به 
رئیس جمهور زمان حضور وى در صحن علنى پارلمان 
را اعالم مى کند.به گزارش «تســنیم»، سئوال از رئیس 
جمهور در روز چهارشنبه 10 مرداد اعالم وصول شد که 
طبق آیین نامه رئیس جمهور یک ماه یعنى تا 10 شهریور 
فرصت دارد تا براى ارائــه توضیحات درباره محور هاى 

سئوال در مجلس حاضر شود.
رکود اقتصادى، عدم بهبود شــرایط بانک ها در تبادل با 
بانک هاى خارجى پس از برجام، موضوع قاچاق کاال و ارز 
و همچنین کاهش ارزش پول ملى و وضعیت نابسامان 

بازار ارز از محورهاى سئ واالت نمایندگان است.

بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه درپاسخ به 
اینکه بعد از صحبت «دونالد ترامپ» مبنى بر آمادگى اش 
براى مذاکره بدون شــرط با ایــران، وزارت خارجه در 
موضعگیرى هاى خود موضوع مذاکره با آمریکا را نفى 
نکرد ولى فرمانده ســپاه در نامه اى به ترامپ تأکید کرد 
که آمریکا این آرزو را بــه گور خواهد بردگفت: من هنوز 
بر این باورم که از ایران یک صداى واحدى در این زمینه 

شنیده مى شود.
وى با بیان اینکه پیش از انتشار این نامه در جریان این نامه 
نبوده است، در پاسخ به این سئوال که ارزیابى اش از این 
نامه چیست، تصریح کرد: سیاست خصمانه و تحریمى 

آمریکا تا حد بسیارى عامل وحدت نظر مقامات، نخبگان 
و آحاد جامعه شده است.

وى در پاســخ به این ســئوال کــه برخــى معتقدند 
ادبیات استفاده شــده در نامه فرمانده ســپاه به ترامپ، 
نوعى بازگشــت به عقب بوده اســت، گفت: شما باید 
توضیحات بیشتر و دقیق و فلســفه مفاد این پیام و نامه 
را از خود فرمانده محترم ســپاه ســئوال کنید. بى شک 
من مفســر پیام فرمانده محترم ســپاه نمى توانم باشم 
و عالقه اى به ورود به تفســیر مفاد آن ندارم. آنانى که 
باید پیام نامه را دریافت کنند  و مى کردند احتماًال آن را 

دریافت کرده اند.

روحانى چه زمانى
 به مجلس مى رود؟

توضیح درباره 
نامه فرمانده سپاه به ترامپ

قاضى براساس
فتواى ولى فقیه عمل کند

  خبرگزارى حوزه | آیــت ا... مؤمن، عضو 
خبرگان رهبرى عنوان کرد: در کیفیت بررسى حکم، 
باید عین آن چیزى که در شرع است، باشد و اگر غیر 
این باشد حکم غیرمشروع اســت.  بنابراین قاضى 
باید درحکم براســاس فتواى ولى فقیه عمل کند. 
درگذشته اینگونه عمل مى شــد االن هم اینگونه 
است و اگر مواردى اختالف باشد در مجلس قانونى 

یا تبصره اى زده خواهد شد.

علیه جهانگیرى
  خبرگزارى دانشجو | اسدا... بادامچیان، 
قائم مقام حزب مؤتلفه اسالمى اولین اقدام ضرورى 
دولــت را تغییر اســحاق جهانگیــرى، معاون اول 
رئیس جمهور دانست و تصریح کرد: فرمانده اى که 
در جنگ چند بار شکست خورده، نمى تواند فرمانده 

خوبى باشد.

زودتر بیا!
  دیده بان ایران | قاســم میرزایــى نکو، 
نماینده مجلس و عضو فراکســیون امید به روزنامه 
«اعتمــاد» گفت: بحث ســئوال از رئیس جمهور از 
یکسال قبل مطرح بوده و طیف خاصى آن را دنبال 
مى کنند، گویى نان هر شب شان ســئوال و عنوان 
ناکارآمدى دولت و شخص آقاى روحانى است. حاال 
که کار به اینجا رسیده به نظر من رئیس جمهور باید 
خیلى سریع به مجلس آمده و با نمایندگان صحبت 
کند. حتى بهتر است که تا پایان مهلت یک ماهه نیز 

صبر نکند.

تشنج در صحن علنى مجلس 
  اعتمادآنالین | دیــروز ســئوال علــى 
مطهــرى، نایب رئیــس دوم مجلــس از علیرضا 
آوایى، وزیر دادگســترى در دستور کار صحن علنى 
مجلس قرار گرفــت. بعد از اینکــه مطهرى اعالم 
کرد از صحبت هاى آوایى قانع نشــده و سئوال خود 
را به رأى گذاشت سیدجواد کریمى قدوسى، نماینده 
نزدیک به جبهه پایدارى شعار مرگ بر فتنه گر سر داد 
و نمایندگانى مثل حاجى دلیگانى و کوچکى نژاد نیز 
درخواست تذکر داشتند. همچنین محمدجواد ابطحى 
با فریادهــاى خود با طرح ایــن موضوع در مجلس 
مخالفت مى کرد. سهیال جلودارزاده اما در اعتراض 
به کریمى قدوســى فریاد زد که مملکت را به خاك 
سیاه نشاندید و فساد اقتصادى درست کردید دیگر 

چه مى خواهید.

فیلترشکن بازها!
دبیر شوراى عالى فضاى    دیده بان ایران|
مجازى گفت: ایرانیان از حدود 70 نوع فیلترشــکن 
اســتفاده مى کنند که بخش عمده آن تســهیالتى 
است که بعضى از کشورهاى غربى فراهم مى کنند 
تا این قابلیت را در ایران ارائه کنند، ولى در کنارش 
فیلترشــکن هایى با تبلیغات اقتصــادى و اهداف 
اقتصادى هــم وجود دارند یا فیلترشــکن هایى که 
به منظور اهــداف امنیتى و بــراى در اختیار گرفتن

 دســتگاه هاى قربانیان به عنوان اســتراق سمع یا 
سکوى حمله به شبکه ایجاد شده اند.

آقاى «کیهان»...! 
ابراهیــم داروغــه زاده، مدیر   خبرآنالین|
نظارت و ارزشیابى ســازمان سینمایى در توییتى در 
واکنش به خبر روز دوشنبه روزنامه «کیهان» درباره 
لیال حاتمى نوشــت: «آقاى محترم کیهان، ایشان 
ســرکار خانم لیال حاتمى یکى از بهترین بازیگران 
سینماى ایران هســتند و بارها گفته اند که صفحه 
شخصى در اینستاگرام ندارند.» روزنامه «کیهان»  
دوشــنبه 15 مرداد خبرى از لیال حاتمى را با عنوان 
«دختر زرى خوشکام» منتشر کرد و در آن به انتقاد از
 این بازیگر پرداخته بود که چرا از معترضان حمایت 

کرده است.

خبرخوان
ابتالى 78 نفر به ایدز 

در یک روستا!
حســن تاوانه، رئیس اداره بهزیســتى    ایلنا|
چابهار در رابطه با وجود روستایى در این منطقه که آمار 
تقریبًا باالیى از ابتال به HIV در آن وجود دارد، بیان 
کرد: در یکى از روستاهاى این منطقه به نام «درگز» 
آمار ابتالى باالى 78 نفر تأیید شده است؛ البته بهتر بود 
این آمار از طریق مرکز بهداشت شهرستان رسماً اعالم 
مى شد اما شاید مالحظه کارى آنها به دلیل توریستى 
بودن شهرستان و محرمانه بودن این دست اطالعات 

آمارى است. 

سورپرایز جدید
 مهران مدیرى 

   خبر آنالین | مهران مدیــرى، کارگردان و 
بازیگر سینماى ایران که تجربه خوانندگى هم دارد و 
بارها کنسرت برگزار کرده است، به زودى در برج میالد 
کنسرت خواهد گذاشت. صفحه اینســتاگرام برنامه 
«دورهمى» با انتشار پســتى از این رویداد هنرى خبر 
داد. مدیرى پیش از این نیز در حوزه موسیقى فعالیت 
داشته است که از آن جمله مى توان به فعالیت با گروه 
موسیقى «دارکوب»، خواندن تیتراژهاى سریال هاى 
تلویزیونى و... اشاره کرد. قطعه «یار تویى» تازه ترین 

اثرى است که این هنرمند منتشر کرده است.

درآمد عجیب مؤسسات 
کنکورى 

  خانه ملت | یکى از مؤسســات آموزشى 
طى قراردادى براى پخش آگهــى و تبلیغات در دوره 
یک ماهه پخش مســابقات جام جهانى مبلغى برابر 
با 32 میلیارد تومان به ســازمان صداوسیما پرداخت 
کرده است. غالمرضا کاتب، عضو کمیسیون فرهنگى 
مجلس با بیان این مطلب گفت: برخى از مؤسســات 
کنکورى ســاالنه مبلغى حــدود 400 میلیارد تومان 

گردش مالى دارند.

فروش اوراق
 با سود 18درصد

  روابط عمومى بانک ملى ایران | 
شعب بانک ملى در سراسر کشور تا دوشنبه 22 مرداد 
ماه سال جارى، تعداد محدودى اوراق گواهى سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذارى (عام) را با نرخ ســود 
على الحساب 18 درصد ساالنه عرضه مى کنند. اوراق 
مذکور، معاف از مالیات است و سود على الحساب آن 

ماهانه پرداخت مى شود. 

40 درصد سرقت ها 
در تهران است

  ایرنا | رئیس پلیس پیشگیرى نیروى انتظامى 
گفت: بر اساس آخرین آمار و اطالعات کشورى، حدود 
40 درصد سرقت ها در اســتان تهران رخ مى دهد و 

60 درصد موارد این جرم به سایر استان ها تعلق دارد.

هجوم مردم 
به بازار تخم مرغ

   افکارنیوز | رئیس هیئت مدیــره اتحادیه 
مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه هجوم مردم به 
بازار تخم مرغ دلیل افزایش قیمت این کاالست،گفت: 
قیمت این کاال نسبت به هفته قبل حدود 700 تومان 

گران شده است.

همچنان ممنوع
  تابناك | مدیــرکل اداره کل فرآورده هــاى 
طبیعى، سنتى و مکمل سازمان غذا و دارو با اشاره به 
ممنوعیت ثبت و ورود داروهــاى طبیعى جدید گفت: 
تقویت تولیدکننده هاى داروهاى طبیعى در دســتور 
ســازمان غذا و دارو قرار دارد. مهناز خانوى افزود: از 
شهریور سال گذشته عمًال واردات داروهاى طبیعى را 
نداریم، به جز تعداد محدودى که از قبل مجوز داشته 

که براى آن ها نیز سقف محدودى تعیین شده است.

گوهر سینماى ایران، لقبى که سال هاســت در مورد گوهر خیراندیش شنیده 
مى شود، بازیگرى که نزدیک به 70 فیلم سینمایى و 50 سریال بازى کرده است. 
به گزارش «ایران آرت»، این بازیگر در گفتگو با روزنامه «آرمان» گفته است: 
«راه اعتماد و جلب مردم، پوشش دادن واقعیت هاى جامعه است که اگر بشود، 
آنها را در تلویزیون نشان دهیم. مثًال در مورد ارتباط زن و مرد یا نشان دادن هیبت 
زن، ما معذوریت هاى زیادى در تلویزیون داریم که باعث شده مردم بروند سراغ 
دیگر رسانه ها. وقتى فرزند من تیر مى خورد و من نمى توانم به او دست بزنم یا 
زخمش را ببندم، دیگر از این غیرواقعى تر که من مادر نمى توانم دست فرزندم را 
بگیرم؟ تماشاگر درباره چنین صحنه اى چه مى گوید؟ کجاى گرفتن یک فرزند 
آسیب دیده یا یک شهید مشکل دارد؟ کدام خانواده اى که تجربه بیمارى فرزند 
را داشته و حتى دیگر خانواده ها چنین چیزى را بد مى دانند و احساس دیگرى 
برایشان به وجود خواهد آمد؟ من سال ها رنج بردم که چرا نمى توانم دست فرزند 
نوجوانم را بگیرم و چرا باید وقتى مثًال فرزندم تیر مى خورد، پارچه را به دست او 
بدهم تا خودش زخمش را ببندد؟ آخر چه  کسى این را باور مى کند؟ بنابراین رنج 
من در این سال ها رنجى است که فکر مى کنم به تماشاگر هم منتقل شده و آنها 

هم متوجه مى شوند که چقدر سئوال برانگیز و غیرواقعى است.» 

کریم خودسیانى، فیلمنامه نویس، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و مجرى 
برنامه   جنجالى «ساعت شنى»، شش شب متوالى برنامه «آدم هاى خوب 
شهر» را اجرا مى کند و ناگهان غیبش مى زند. کریم خودسیانى درباره حذف 
از برنامه «آدم هاى خوب شهر» با خبرگزارى «تسنیم» صحبت کرده است.
چرا پس از یک هفته دیگر در برنامه «آدم هاى 
خوب شهر» نبودى و یکدفعه برنامه افت شدیدى 

کرد.
ما براى اینکه کارت ورود به سازمان داشته باشیم باید به گزینش برویم. 
گزینش هم سال به سال است، چون مجریگرى از مشاغل حساس است و 
هر سال باید گزینش بشوند و ما هر طبق عادت سالیانه  رفتیم آنجا خدمت 
دوستان یکسرى ســئواالت تکرارى، ارکان نماز چیست؟ اسم مسجد 

محله تان چیست؟
گفتم: اگر قرار است همان سئوال ها را بپرسید، من جواب نمى دهم. چون 

ارکان نماز همان است، عوض نشده، تشهد همان است و اصًال براى چه؟ 
گفتم شمایى که رفتید تحقیق میدانى و خیابانى و... وقتى مى دانید من حافظ 
و قارى قرآن هستم و همه اینها را مى دانید چرا باید از من بپرسید و بگویید 
تشهدت را بخوان، حمدت را بخوان، این چه سئوالى است و اصًال به چه 
کار مجریگرى مى آید؟ این کارها را کردید و وضعیت شده است این. این 
چه گزینشى است؟ به چه دردى مى خورد؟ یک چیزهایى را مى خواهید به 
مجرى ها تزریق کنید. به خدا حق الناس است، هم وقت من و هم وقت تو 
را به عنوان مصاحبه گر دارند مى گیرند، کاغذ سیاه مى کنید، آدم مى فرستید 
اصفهان محل تولد، محل دانشگاه، محل دانشگاه دیگرم و... براى چه؟ 
فقط براى اینکه یک سرى چیزها را به ما مجرى ها تزریق کنید. ورك شاپ، 
همایش و از همیحنجور چیزها بگذارید و همه ما را دو روزه آموزش دهید، 
آقاى پورازغدى و دیگر عزیزانى که مورد قبولتان هست دعوت کنید دو یا 

سه روز برایمان سخنرانى کنند.

روزنامه «شرق» براى بررســى وضعیتى که دولت روحانى درگیر آن شده 
و شرایطى که پیش روى او قرار دارد، با سعید حجاریان گفتگو کرده است. 

تئوریسین اصالح طلب ها از جمله به «شرق» گفته است:
«واقعیت این اســت که دولت جرأت تصمیم گیرى نــدارد، به همین دلیل 
همیشه مى خواهد زمان بخرد. در واقع به دنبال قضا و قدر است تا درى به 
تخته بخورد و شرایط طرف مقابل عوض شود؛ مثًال، االن بعضى منتظرند 
دموکرات ها در کنگره رأى بیاورند و ترامپ تضعیف شود، اما شاید این گونه 
نشد. بعضى دیگر منتظرند ترامپ رئیس جمهور یک دوره اى شود، اما شاید 
تا 2024 رئیس جمهور ماند. ما باید به عواملى که مربوط به خودمان است، 
چنگ بزنیم. البته این نحــوه زندگى از خصیصه هاى ما ایرانیان اســت؛ 
ما تنبل و پرمدعا هســتیم. ایــن وضعیت حتى در ُخردترین مســائل هم 
وجود دارد؛ مثًال دختر یا خانواده اش براى خواستگار افاده مى کنند، عیب و 
ایراد مى گیرند و شــروط عجیب مى گذارند تا اینکه دختر ازدواج نمى کند، 
پیر مى شــود و در خانه مى ماند. تصمیم هاى سیاسى ما از این جهت مانند 
مواجهه با خواستگار اســت؛ اگر به وقتش کار به ســرانجام نرسید، دیگر 

فایده اى ندارد.»

اخیراً نمایشــگاهى به نام «امپراتورى گل هاى سرخ» با هدف معرفى هنر 
ایران به فرانسوى ها در آن کشور برگزار شد. در کنار این نمایشگاه فروشگاه 
کوچکى هم قرار داشت که مختص فروش آثار ایرانى بود. مریم خاکیان، 
دانشجوى دکتراى مطالعات شــرق شناسى دانشگاه سوربن که از نزدیک 
به دیدن نمایشــگاه و این مرکز فروش رفته، درباره مشاهداتش از فروش 

محصوالت غیر ایرانى به نام محصول ایرانى مى گوید:
«من تقریبًا بیشتر این آثار را نگاه کردم و به جز بخشى از وسایلى که طرح 
گل و مرغ داشتند و صندوق هاى کوچک و مگنت ها که برخى از آنها تولید 
ایران بودند، حدود 50 درصد از ســفال ها شامل بشــقاب و فنجان ها همه 
ســاخت چین بودند که طراح تالش کرده بود نقش مرغ یــا پرنده ایرانى 
را روى آنها دربیاورد اما یک موجود غیر ایرانــى مضحک را تصویر کرده 
بود. بسیار تأ سف آور بود که با وجود هنرمندان ایرانى بى شمار و سفال هاى 
درجه یک الله جین و میبد و دیگر صنایع دســتى ایرانى، شــاهد فروش 
محصوالت چینى آن هم در نمایشگاهى که به آثار ایرانى اختصاص دارد، 
بودم. این نکته اى اســت که تذکر آن به هر دو طــرف برگزار کننده قابل 

گوشزد است.»

اوضاع اقتصادى در شرایط خاصى قرار گرفته و حاال از گوشه  و کنار یه زمزمه تلخى را از سوى برخى 
دوستان، همکاران و حتى آشنایان خود مى شنویم: «برویم و مهاجرت کنیم.»

بررسى آمار جستجوى کاربران گوگل در کلیدواژه «مهاجرت» نشــان مى دهد از اوایل آگوست 
2017 (مرداد 96) تا آگوست 2018 (مرداد 97) میزان جستجوى کلید واژه «مهاجرت» افزایش قابل 
توجهى داشته است. جزئیات بررسى این کلید واژه در گوگل نشان مى دهد، تمام این سرچ ها با هدف 
شناخت از مهاجرت به کشورهاى خارجى انجام شده و ربطى به مهاجرت هاى داخلى ندارد. همچنین، 
کاربران در پنجاستان البرز، تهران، قزوین، گیالن و زنجان بیشترین جستجو را در کلید واژه مهاجرت 
داشته اند. تعداد اصفهانى هایى هم که واژه مهاجرت را در یکســال اخیر در گوگل سرچ کرده اند، 
آنقدر بوده که این استان را در میان استان هاى کشور در جایگاه هشتم  نشانده است. اما نکته قابل 
توجه دیگر مربوط به سرچ هاى مشابه «مهاجرت» در گوگل است. به طورى که سرچ هاى مشابه اى 
همچون «مهاجرت به روسیه» ، «ایسلند مهاجرت»، «بهترین کشورها براى مهاجرت» ، «راه هاى 
مهاجرت به کانادا» و «مهاجرت به کویت» داراى باالترین میزان جست جو در سرچ هاى مشابه هستند.

اعتراض گوهر خیراندیش
 به سانسور در تلویزیــون

عرضه محصوالت چینى به جاى 
صنایع دستى ایران در نمایشگاه فرانسه!

دولت منتظر 
قضــا و قدر است

دستیابى به آب هاى ژرف در عمق 500 تا 3000 مترى 
زمین در استان سیستان و بلوچستان به عنوان نخستین 
مرکز از اواخر سال گذشــته کلید خورده و هم اکنون در 

حال اجراست. 
بحران کم آبى و خشکسالى کار را به جایى رسانده است 
که  اکنون هر تکنیک و راهکارى پیشــنهاد مى شود تا 
شاید از وضعیت بحرانى سال هاى پیش رو کاسته شود. 
اکتشاف، استخراج و برداشت از آب هاى ژرف هم یکى 
از همین راهکارهاست که اگر چه در کشور ما نوپا و جدید 
است اما در کشورهاى دیگر سال هاست اجرا مى شود و 
البته همان کشورها در برخى موارد به نتایج مطلوبى هم 
رســیده اند. طرح آب هاى ژرف در محدوده  شهرستان 
هامون سیستان و بلوچســتان از دى ماه سال گذشته با 
فعالیت 22 گروه روســى و ایرانى به نتایج امید بخشى 
رسید و انتظار مى رود با بهره بردارى از این منابع بتوان گام 

محکمى در تأمین آب شرب مناطق مختلف برداشت.
معاون مهندسى و توسعه شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشــور از دســتیابى ایران به تکنولوژى جدید بررسى 
اطالعات آبخوان ها در اعماق زمین خبر داد و گفت: این 
تکنولوژى و دستگاه هاى مربوطه اکنون در فاز مطالعه 
قرار دارند و اطالعاتى با اســتفاده از این دســتگاه ها از 
اعماق زمین استحصال شده و این داده هاى جدید نیز در 

دست بررسى است.
شاهین پاکروح با اشاره به اینکه محور مطالعات اکنون 
در سیستان و بلوچستان است، افزود: فعًال نمى شود گفت 
چه میزان آب در عمق بیــش از 1000 متر وجود دارد و 
چقدر قابل برداشــت اســت. وى تصریح کرد: در حین 
حفارى و گمانه زنى وقتى به عمق 1000 مترى مى رسند، 
ممکن اســت به یک الیه آب دار و یا به یک الیه سفت 

برسند، این موضوع طبیعى است که الیه هاى مختلفى 
در اعماق وجود دارد، پس رســیدن به یک الیه آب دار 
نمى تواند به معناى اتمام مطالعات دستیابى به آب هاى 

ژرف باشد.
به طور قطع تأمین آب شــرب جزو اولویت هاى نخست 

وزارت نیرو به شــمار مى رود که باتوجه به کمبود منابع 
آبى براى تأمیــن آن در مناطق مختلف کشــور باید از 
راهکارهاى مختلف و البته مطمئن استفاده شود که در 
این میان بررســى ها و تحقیقات براى استان سیستان 
و بلوچستان حاکى از اســتفاده از آب هاى ژرف در کنار 

استفاده از آب شیرین کن ها بوده است. در اصفهان هم 
مطالعه روى آب هاى ژرف به نتایجى رسیده و دانشگاه 
صنعتى اعالم کرده آماده استخراج این آب هاست. اینطور 
که به نظر مى رسد، به تدریج باید در بیشتر استان ها  منتظر 

استخراج آب آشامیدنى از اعماق زمین باشیم. 

محیا حمزه

در جستجوى آب، 3000 متر زیر زمین

استخراج زندگى از قعر زمیــن

سئواالتى که در گزینش از مجرى حافظ قرآن پرسیدند! مهاجرت به غربت؛«کلید واژه» اصفهانى ها
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حمیدرضا پگاه، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى در سال 97 گفت: این روزها مشغول هیچ کارى نیستم و بازى در هیچ 
پروژه اى را قبول نکرده ام. در واقع پیشنهادات خوبى نشده که بخواهم بازى کنم.

وى در همین راستا ادامه داد: فیلمنامه هایى که تاکنون به دستم رسیده را دوست 
نداشتم و یا اگر فیلمنامه خوب بوده در خصوص سایر شرایط کارى به توافق 

نرسیده ایم و این دلیلى است که این روزها کم کار شده ام.
بازیگر سریال «عاشقانه» درباره حضور دوباره خود در سینما اضافه کرد: 
بعید مى دانم در جشنواره فیلم فجر امسال حضور داشته باشم زیرا هیچ 
پیشنهادى براى بازى در سینما به من نشده است. من حرف خاصى 
ندارم که درباره بازى در ســینما بزنم یا اینکه توضیح بدهم که چرا 
حضور ندارم زیــرا اگر خودم دلیلش را مى دانســتم قطعًا آن را حل 

مى کردم.
وى درباره نبود پیشــنهادات خوب بازى در ســینما تأکید کرد: اگر 
پیشنهاد خوب باشــد و فیلمنامه خوب به من بدهند بازى در سینما 
را دوســت دارم و آن را قبــول مى کنم. من بازیگــرم و باید منتظر 
پیشــنهادات باشــم زیرا کار دیگرى نمى توانم انجام بدهم البته 
برخى مى توانند بــراى بازیگرى کارهاى دیگــرى انجام دهند اما 

من نمى توانم.
پگاه درباره احتمال همکارى دوباره خود در سریال منوچهر هادى خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر منتظر پیشنهادات خوب هستم. درباره بازى در سریال «دل» 
و یا «عاشقانه2»  هیچ صحبتى با من نشده و اگر شــما منوچهر هادى را دیدید 

سالم مرا به وى برسانید.

تصور کنید یک دانشجوى پسر هســتید و بعد چند دانشجوى 
دختر مزاحمتان مى شوند و شما را در گوشه اى از یک کالس 
دانشــگاه در موقعیتى قرار مى دهند که هر لحظه مى خواهید 
از آن فرار کنید. در صحنه اى از ســریال «پدر» به نویسندگى 
حامد عنقا و کارگردانــى بهرنگ توفیقى که این شــب ها از 
شبکه 2 سیما پخش مى شــود در چنین موقعیتى دانشجوى 
پســر خود را از پنجره کالس به بیرون پرتاب مى کند که این 
صحنه با واکنش هاى بســیارى از شــوخى و انتقاد در فضاى 
مجازى و میان مردم مواجه شد و اتفاقًا باعث شد که مخاطبان 
از همان قســمت هاى اول و دوم ســریال را به دلیل برخى از 
حاشــیه هایش دنبال کنند. خبرگزارى «مهر» در گفتگویى با 
حامد عنقا، نویسنده و تهیه کننده سریال «پدر» به ویژگى هاى 
قصه سریال، شــخصیت «حامد تهرانى»، انتخاب نقش ها، 

دالیل موفقیت سریال و... پرداخته است.
همان اوایل که پخش سریال «پدر» شروع 
شــد از طرف افرادى که به شما نزدیک 
بودند، مطرح شد که شــخصیت «حامد 
تهرانى» شباهت هایى با خودتان دارد ولى 

شما آن را رد کردید!
این شخصیت هیچ ارتباطى با من ندارد چون «حامد» در ادامه 

سریال مى میرد و من هنوز زنده هستم. (مى خندد)
ممکن است به لحاظ ســبک زندگى و یا 
تجاربى که «حامــد» دارد اتفاقاتى از این 

دست براى شما هم رخ داده باشد.
شخصیت «حامد تهرانى» در سریال «پدر» همان اندازه که به 
من بى ربط است، همان اندازه هم ارتباط دارد اما نه از زاویه اى 
که دیگران به آن نگاه کردند. در دوران دانشجویى ما یعنى در 
سال هاى 74 تا 77 تفکیک جنسیتى در دانشگاهمان اجرا شده 
بود و اصًال اتفاقى که براى «حامد» رخ داد و منجر به پریدنش 
از پنجره شد، نمى توانست براى من پیش بیاید که سه دختر مرا 
در کنجى گیر بیاندازند، البته این بدان معنا هم نیســت که من 

خاطره مشابهى نداشته باشم!
چرا ما تکرار این نام ها را در سریال هاى 

شما مى بینیم؟
چرا وقتى فریدون جیرانى همیشه یک خانم مشرقى دارد کسى 

از او دلیل این تکرار را نمى پرسد؟
قطعاً او هم دلیل خود را دارد ولى اینجا دلیل 

شما را مى پرسیم.
من هم دلیل خود را دارم و فکر مى کنم در بعضى از کارهایى که 
تصمیم گرفتم این «تِم» را پیش ببرم الزم است این مختصات 
را داشــته باشــم تا بهتر کارى را که انجام مى دهم بشناسم و 

جزئیات برایم روشن تر شود.
کدام تم؟

برخى از کارهاى من قصه هایى درباره قتل و جنایت و معماست 
و تم کنونى برخى از آثارم مثل «تنهایى لیال» و «پدر» حال و 
هواى خانواده، مسجد و محله  را دارد و از فضایى حسى برخوردار 
است. من براساس برخى نشانه گذارى ها راحت تر مى نویسم و 
مثل برخى از نویسندگان نیستم که براساس بازیگر، قصه خود 
را مى نویسند. من با این نشانه گذارى ها بهتر مى توانم درباره 
کاراکترهایم بنویسم چون باید آنها را دوست داشته باشم و این 
دوست داشتن به معناى این است که شب بتوانم خواب آنها را 
ببینم. بخشى دیگر از دوست داشتن به بازیگر مربوط مى شود 
و گاهى پیش آمده است که بازیگرى سر کار آمده اما به نقش 
نمى خورده اســت و من حتى بعد از فیلمبردارى صحنه هایى 
از ســریال از آنها خواهش کرده ام که این موضوع را بپذیرند و 
بازیگر به این ترتیب تغییر کرده است که در سریال «پدر» هم، 

چنین اتفاقى رخ داد.
اتفاقاً وقتى شــما از این حساسیت روى 
نقش ها مى گویید بیشتر این سئوال پیش 
مى آید که چرا برخى از بازیگران مثل مهدى 
سلطانى درحالى انتخاب شده اند که نقش 
دیگرى را تداعى مى کنند و یا بازیگرى در 
نقشــى بازى مى کند که براى آن مناسب 

نیست.
اگر مهدى سلطانى این نقش را بازى نمى کرد اسم این نقش 
«حاج على» نمى شــد؛ یعنى اگر لحن او در دیالوگ ها با لحن 
«پدر» من همخوانى نداشت و اگر اصًال او حضور نداشت من 

نمى توانستم این نقش را با فردى دیگر بپذیرم.
مســئله این اســت که براى مخاطبى که 
از بیــرون نگاه مى کند او همان «هاشــم 
دماوندى» است که پدر «فرهاد» در سریال 
«شــهرزاد» به کارگردانى حسن فتحى 

است.
به نظرم تماشاگر بدون بهانه، بى واسطه ساعت 9 شب شبکه 
2 را انتخاب مى کند و کارى را مى بیند که تصمیم گرفته شده 
اینگونه ساخته شود و حتى ُحســن ها و ایرادهاى این سریال 
از نظر او با دالیلى که ما به عنوان ســازنده نسبت به ایرادها و 
حسن ها داریم یکى نیست. اینکه «حاج على تهرانى» اسمش 
چه باشد مهم نیست زیرا مخاطب با او همراه مى شود و یا او را 
دوست دارد و یا دوستش ندارد. ما مخاطبى داریم که هر شب 
سریال را مى بیند و بعد نقطه ضعف هاى آن را مى گیرد و بسیار 

با دقت آن را دنبال مى کند.
قطعاً سریال شما دیده مى شود آن هم در 
بازه زمانى بعد از ماه رمضان که شاید کمتر 
مردم سریال ببینند و انتقاداتى هم که وارد 
مى شــود نفى کننده این موضوع نیست. 
با این حال همان مخاطبى که ســریال را 
مى بیند برایش ســئوال پیــش مى آید 
که چطــور یک دختر غیرمذهبى و شــر و 
هنجارشکن بدون چیدن مقدمات در سریال 
به فردى عالقه مند مى شود که کامًال با او 
متفاوت است. آیا نباید ویژگى هاى «حامد» 
پسر مذهبى سریال و دالیل عالیق «لیال» به 
او فراى تفاوت هایى مثل پریدن از پنجره 
نمایش داده شود؟ و ما یک شخصیت صرفاً 

منفعل و تخت از «حامد» نبینیم؟
آیا واقعًا به ذهن شــما خطور نکرده نویســنده این سریال که 
سال ها در این حوزه کار کرده، در کالس دانشگاه این مباحث 
را درس داده و حداقل 200 دانشــجو تربیت کرده اســت که 
در میان آنها بسیارى هستند که کارهایشــان در مدیوم هاى 
تله فیلم، فیلم و سریال پخش شــده است به این موضوع فکر 
نکرده اســت. یک درصد فکر نمى کنید که شاید این فرد نکته

 اضافه ترى درباره ارائه شخصیت در داستان کشف کرده است؟ 

مثًال به این نتیجه رسیده که براى ایجاد یک شخصیت همیشه 
به ابعاد مختلف آن احتیاج نداریم بلکه به واســطه کنتراست با 
شخصیت روبه رویش و کارکرد آن شخصیت که قرار است تا 
انتها با تو بماند، کار را جلو مى بریم. در مورد شخصیت «حامد» 
هم مى دانستیم که او قرار است در ادامه کار خاطره شود و تنها 
در ذهن مخاطب بماند. نویسنده براساس همه اینها فکر کرده 
و تصمیم گرفته که کاراکتر حامد باید در نقاطى بسیار منفعالنه 
باشد و عملکرد بیشتر دختر را داشته باشیم. خصوصیات مثبت 
«حامد» اگر نمایش داده مى شد و او نمى مرد موجب مى شد به 
یک شخصیت شعارِى دم دسِت لوس و بى نمک تبدیل شود و 
چون از اول گفته شده «حامد» قرار است بمیرد تک تک نکاتى 
که قرار است لوس و بى مزه باشد حاال در ذهن مخاطب به نوع 
دیگرى شکل مى گیرد. شــاید دلیل این رویکرد این است که 
نویســنده کتاب جدیدى خوانده که مى خواهد شیوه اى را به 
لحاظ روانشناسى در ذهن نیمه هوشیار مخاطب معرفى و آن را 
در این سریال تست کند. نویسنده متوجه مى شود که براساس 
این نظریه، دو اســم در فضاى مجازى خاص مى شوند که از 
میان آنها نــام «حامد» از «لیال» بیشــتر اهمیت پیدا مى کند 
و حتى هشــتگ «نه به مرگ حامد» به عنــوان صد ترند اول 
منطقه اى مطرح مى شــود. من در هیچ فضاى مجازى نیستم 
ولى براى عوامل سریال از بهرنگ توفیقى کارگردان تا بازیگران 
کامنت هایى درباره مرگ «حامد» ارسال شده و حتى شخصى 
گفته است به نویسنده کوفتى ســریال بگویید از او متنفرم که 

«حامد» مرد. 
مقیاس شــما براى موفقیت سریال همان 

هشتگ مخاطبان است؟
خیر. مقیاس من حجم مخاطب اســت. من مخاطب را دوست 
دارم و اتفاقًا دچار ضعف شــخصیت و کمبــود اعتماد به نفس 
نیستم که دوست داشته باشم همه از من تعریف کنند. کسى که 
از دقیقه اول تا دقیقه چهلم سریال را مى بیند و به دیالوگ ها و 

صحنه ها انتقاد دارد هم مخاطب من است.  
توییت ها و انتقادهاى این شخص چطور؟ 

اهمیت دارد؟
بله اهمیت دارد. من یک ســئوال دارم چرا درباره سریال هاى 
دیگر این حرف ها و انتقادها بیان نمى شــود؟ چون بسیارى از 
این سریال ها براى مردم مهم نشده اند که درباره آنها واکنش 

نشان دهند.
من هم دارم درباره سریالى صحبت مى کنم 
که عده زیادى آن را مى بینند، اما بحث بر 
سر این است که لزوماً هرآنچه را ببینید قرار 
نیست بپذیرید و اصالً بسیارى از وقایع این 
ســریال مثل عالقه به پسرى که از پنجره 
خودش را به بیرون پرتاب مى کند به شکلى 
که در سریال روایت مى شود و بعد تغییراتى 
که در «لیال» رخ مى دهد، زیرساخت درستى 
در شخصیت پردازى ســریال ندارد و به 

همین دلیل باورپذیر نیست.
این خیلى خوب اســت که باورش نمى کنید و حداقل به خود 
تلنگر مى زنید که فیلم مى بینیــد و در یک دنیاى تخیلى قدم 
گذاشته اید. از طرف دیگر شما این سریال را باور نمى کنید چون 
همه شما دختران در پس ذهنتان یک پســر اسطوره اى این 
مدلى دوست دارید ولى چون کمتر شبیه او در جامعه وجود دارد 

نمى توانید «حامد» را باور کنید.
شــما اطمینان دارید همه دخترها دوست 
دارند همسرشــان مدل «حامد تهرانى» 

رفتار کند؟
خیر. برخى هم دچار یک بیمارى هاى ذهنى روانى هستند (با 
شوخى مى خندد). منظورم این است که هر کسى یک مدلى از 
آدم ها را دوست دارد. من سه دختر دارم و اصًال معلوم نیست که 
آنها هم وقتى بزرگ شدند، دوست داشته باشند چنین همسرى 

داشته باشند.
اصًال خود شما مى پذیرید که خواستگار 
دخترتان در موقعیتى مشابه آنچه شما در 

سریال رقم زدید باشد؟
حتمًا مــى پذیرم و اصــًال چنین فردى را روى چشــم خود 

مى گذارم.
فکر نمى کنید خوب بود که راه دیگرى را هم 
انتخاب مى کرد و این رفتار عاقالنه نیست؟
ممکن است غیرعاقالنه باشد اما او پسر 20 ساله اى است که 
نه در زندگى اش دختر دیده است نه توانســته با دختر ارتباط 
برقرار کند و نه اهل دیالوگ برقرار کردن با دختر است. منظور 
از صحنه پرت شدن حامد از پنجره به این معنا نیست که چون 
رفتار او از پاکى و جلوگیرى از گناه مى آید لزوماً باید همه مردها 
وقتى با دختر نامحرم مواجه مى شوند خود را به بیرون پرتاب 

کنند.
نه منظور همان موقعیتى است که در سریال 
نشــان مى دهد یعنى یک نفر که در همان 

منجالب گیر کند...
این موقعیت منجالب نیست...

موقعیتى که یک چالش است، البته وقتى 
یک نفر در چنین موقعیتــى خود را از 
پنجره به بیرون پرتاب مى کند احتماالً 
احساس کرده در یک منجالب گیر 

کرده است.  
ما مفصل به این سئوال جواب داده ایم. این کاراکتر 
خاص با این ســه دختر در این دانشگاه این رفتار 

خاص را انجام داده است. اگر قرار باشد همه این 
رفتار را انجام دهند غیرعاقالنه اســت اما اگر 

کسى مثل «حامد» در این شرایط خاص این 
اقدام را انجام دهد حماقت آمیز نیست. ما 

شــرایط ذهنى و روانى او را نمى دانیم و 
باید این شرایط، آموزش هاى تربیتى، 

هنجارهایى که آموخته و... را در کنار 
هم بگذاریم.

خانواده «حامد» در 
سریال نشان داده شده که از 

طبقه اى باال هســتند و وجهه اجتماعى 
خوبى دارند پس پســر جوان این خانواده 
هم نشــانه هایى از همین تربیت و بستر 

خانوادگى را با خود دارد.
اینها هیچ ارتباطى با شــرایط ذهنى و روانى آن شخص در آن 
کسرى از ثانیه اى که تصمیم مى گیرد، ندارد. مسلماً شما صدها 
خبر اینچنینى شنیده اید که فردى در کسرى از ثانیه دست به 

اقدامى مى زند که هیچ توجیهى هم ندارد.
عباس کیارســتمى زمانى در خاطره اى 
بیان کرده بود که هرآنچه را واقعیت داشته 

باشد نمى توان به تصویر کشید چون 
اگرچه واقعى اســت اما مخاطب باور 
نمى کند. فکر مى کنم وقتى فیلمى قرار 
است موقعیت پرتاب کردن یک نفر را به 

بیرون از پنجره نمایش دهد ما  به عنوان 
مخاطب باید آن موقعیــت و چرایى آن و 
حتى شرایطى را که باعث همان کسرى از 
ثانیه شده، بپذیریم و یا حداقل با آن همراه 

شویم.
دقیقاً همراه شدن درست است. شما جدیدترین قسمتى را که از 

سریال پخش شد، دیده اید؟
بله.

قسمت اول را هم دیده اید؟
بله

پس با سریال همراه شده اید. (مى خندد)

گفتگویى خواندنى با نویسنده مجموعه جنجالى «پدر»

نگفتیم همه در مقابل نامحرم از پنجره بپرند!
شما مى پذیرید که خواستگار 
ر موقعیتى مشابه آنچه شما در 

م زدید باشد؟
ــًال چنین فردى را روى چشــم خود 

نید خوب بود که راه دیگرى را هم 
 کرد و این رفتارعاقالنه نیست؟
ه باشد اما او پسر 20 ساله اى است که 
 دیده است نه توانســته با دختر ارتباط 
لوگ برقرار کردن با دختر است. منظور 
مد از پنجره به این معنا نیست که چون 
رى از گناه مى آید لزوماً باید همه مردها 
واجه مى شوند خود را به بیرون پرتاب 

مانموقعیتىاست که در سریال 
ى دهد یعنى یک نفر که در همان 

یر کند...
یست...

ه یک چالشاست، البته وقتى
 چنین موقعیتــى خود را از
الاالً رون پرتاب مى کند احتم
ز ر و ى و ن چ

کرده در یک منجالب گیریر
  .

 جواب داده ایم. این کاراکترکتر
فن رفتارتار ر در این دانشگاه ای
ت. اگر قرار باشد همه اینین
عاقالنه اســت اما اگرگر
ین شرایط خاص ایناین
ما ما قت آمیز نیست.
 او را نمى دانیم وم و
ش هاى تربیتى،ى،
رنار و... را در ک

حامد» در 
ان داده شده که ازاز

اجتماعىع ال هســتند و وجهه
د پس پســر جوان این خانواده 
نه هایى از همین تربیت و بستر 

را با خود دارد.
ــرایط ذهنى و روانى آن شخص در آن

صمیم مى گیرد، ندارد. مسلماً شما صدها 
د که فردى در کسرى از ثانیه دست به 

توجیهى هم ندارد.
رســتمى زمانى در خاطره اى 
بود که هرآنچه را واقعیت داشته 

 توان به تصویر کشید چون 
عى اســت اما مخاطب باور

کر مى کنم وقتى فیلمى قرار 
یت پرتاب کردن یک نفر را به 

نجره نمایش دهد ما  به عنوان 
ید آن موقعیــت و چرایى آن و 
طى را که باعث همان کسرى از 
 بپذیریم و یا حداقل با آن همراه 

ت است. شما جدیدترین قسمتى را که از 
اید؟

ید؟

ده اید. (مى خندد)

ند!

حمیدرضا پگاه، بازیگر سینما
7بازیگرى در سال97 گفت: این
پروژه اى را قبول نکرده ام. در
ف وى درهمین راستا ادامه داد:
نداشتم و یا اگر فیلمنامه خ
نرسیده ایم و این دلیلىا
بازیگر سریال «عاشقا
بعید مى دانم در جشن
پیشنهادى براى با
ندارم که درباره با
زیــر حضور ندارم

مى کردم.
وى درباره نبود پی
پیشنهاد خوب باش
را دوســت دارم و
پیشــنهادات باش
ب برخى مى توانند

من نمى توانم.
پگاه درباره احتمال همکار
کرد: در حال حاضر منتظر پیش
و یا «عاشقانه2»  هیچ صحبتى

سالم مرا به وى برسانید.

تصمیم گرفتم این «تِم» را پیش ببرم الزم است این مختصات
را داشــته باشــم تا بهتر کارى را که انجام مى دهم بشناسم و

جزئیات برایم روشن تر شود.
کدام تم؟

در میان آنها
تله فیلم، فیلم
نکرده اســت
 اضافه ترىد

حمیدرضا پگاه:
بیکارم و منتظر پیشنهادهاى خوب

پرویز فالحى پور، بازیگر سریال «شهرزاد» در خصوص پیشنهادات تازه براى حضور در 
عرصه بازیگرى گفت: فعًال و بعد از سریال «شهرزاد» پیشنهاد تازه اى نداشتم و هنوز 

براى بازى مشغول پروژه خاصى نشده ام.
بازیگر سریال «شب دهم» درباره ریسک انتخاب کم توسط یک بازیگر و خطر فراموش 
شدن از ذهن مخاطبان اذعان کرد: در ابتدا این را بگویم که من گفته بودم که مى خواهم 
وسواس بیشترى در انتخاب آثار داشته باشم اما عمًال بعد از «شهرزاد» پیشنهادات خیلى 

کم بود زیرا تولیدات کم شده است.
وى در همین راستا ادامه داد: من شاید در انتخاب هایم سختگیر باشم اما آنطور نیست 
که نخواهم بازى کنم. بازیگر از بیکارى خسته مى شــود و من هم اگر واقعًا پیشنهاد 
خوبى داشته باشم قطعًا آن را قبول مى کنم اما متأســفانه تا امروز این اتفاق براى من 

نیافتاده است.
فالحى پور از دلتنگى خود براى سریال «شهرزاد» خبر داد و افزود: همه بچه هایى که 

در سریال «شهرزاد» به ایفاى نقش پرداختند دلتنگ کار هستند. همه دلتنگ 
«شــهرزاد» هســتیم اما باالخره هر کارى یک روز به اتمام مى رسد. 

«شهرزاد» خاطرات بســیار خوبى براى همه ما داشت که بدون 
شک هیچکدام آنها را فراموش نمى کنیم.

وى با اشاره به موفقیت هاى سریال «شهرزاد3» تأکید کرد: 
از نظر من «شــهرزاد3» از لحاظ قصه و ریتم بسیار بهتر از 
فصل دوم شده بود و همین عاملى بود تا این سریال هم از 
نگاه مخاطبان و هم از دیدگاه جشــنى مثل جشن حافظ 
مورد قبول واقع شود و حاال هم مى بینیم که این سریال در 

ده رشته نامزد کسب جایزه جشن حافظ شده است. از طرفى 
آنچه «شهرزاد»  را به اینجا رسانده حاصل زحمت گروه بزرگى 

از کارگردان و بازیگران تا تمامى عوامل پشت صحنه این اثر است.

دلم براى بازى در «شهرزاد» تنگ شده است

فیلم سینمایى «زیر نظر» نخستین ساخته ســینمایى مجید صالحى به تهیه کنندگى محمد شایسته به زودى کلید مى خورد. بعد از رضا آزاده صمدى با رضا عطاران همبازى شد
عطاران و امیر جعفرى، آزاده صمدى جدیدترین بازیگرى است که حضورش در فیلم قطعى شده تا نخستین همکارى اش با مجید صالحى 

رقم بخورد.
صمدى پیش از این تجربه بازى در کمدى هاى پرفروشى چون «50 کیلو آلبالو» و  «خوب، بد، جلف» را در کارنامه کارى اش داشته است.
«زیر نظر» بعد از فیلم هاى «قانون مورفى» و «طال» سومین فیلمى است که رامبد جوان و محمد شایسته به  صورت مشترك تهیه مى کنند.
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نصف جهان  بدهى هاى وحشتناك استقالل در این روزها به ویژه پس 
از اینکه ریز آنها در برنامه نود بر روى صفحه به همه نشــان داده شد 
باعث شد تا این روزها صحبت از سوء مدیریت ها چه در کادر فنى و چه 

مدیریتى استقالل در سال هاى اخیر بیشتر شود.
 همانطور که حتما شنیده اید لیست طلبکاران باشگاه استقالل رسانه اى 
شــده و حاوى نکات جالب زیادى اســت. از بازیکنانى که طلب هاى 
عجیب و غریب دارند تا مالیات چند ده میلیاردى و اعداد و ارقام دیگر. 
در این میان اما شاید حضور بازیکنانى که نتوانستند در استقالل کارایى 
خاصى داشته باشــند و تنها ضرر مالى روى دســت مدیران این تیم 
گذاشته اند بیش از همه ناراحت کننده باشد. بمب هایى که آمدند و رفتند 
و مدت زمان حضورشان هیچ نکته مثبتى نداشت اما رفتن شان مترادف 
بود با ضرر مالى براى باشگاهى که پولش از بودجه اى محدود پرداخت 
مى شود. آن ها در زمان حضور در استقالل، پول زیادى گرفتند و پس از 
جدایى شان هم استقالل، هنوز مبالغ سنگینى به آن ها بدهکار است.

بازیکنانى مثل:
■ احمد جمشیدیان: هر چقدر آمدنش به استقالل پرسروصدا بود 
حضورش در این تیم بدون هیچ اتفاق و سروصدایى انجام شد. او با سر 
و صداى زیادى و به عنوان یک ستاره از سپاهان به استقالل آمد. تنها 
8 بازى انجام داد و این سوال همیشگى که او براى چه به استقالل آمد 

و براى چه 536 میلیون هنوز به او بدهى دارند.
■ امین حاج محمدى: بازیکنى که زمان مظلومى به اســتقالل 
پیوست و در زمان منصوریان جدا شــد. او عملکرد خوبى در استقالل 
نداشت و اوج عملکرد او در بازى استقالل و تراکتورسازى لیگ پانزدهم 
بود. اســتقالل براى قهرمانى در لیگ پانزدهم نیاز به برد در دو بازى 
پایانى فصل داشت. بازى مقابل تراکتورســازى یکى از این بازى ها 
بود که حاج محمدى با دو اشتباه بزرگ سه امتیاز این بازى و جام را از 
آبى ها گرفت. او یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون از استقالل طلبکار

 است.
■ مجتبى جبارى: جبارى که خوب بلد بود مطالباتش را از استقالل 
بگیرد فقط آخرین قراردادش را از آبى ها طلبکار اســت. قراردادى که 
تنها در ازاى 170 دقیقه باید پرداخت شود. شاید در این اتفاق بیش از 
این که منصوریان یا جبارى را بتوان مقصر دانست تقصیر را باید گردن 
مدیرانى انداخت که با ناشى گرى باعث شدند کمیته انضباطى حق را به 

این بازیکن بدهد. او 417 میلیون از استقالل طلب دارد.
■ پرو پئیچ: او را مظلومى به استقالل اورد و قرارداد او اینقدر حاشیه 
داشــت که حتى وزارت ورزش هم به قــرارداد او ورود کرد. بازیکنى 
بى کیفیت با قرارداد آنچنانى و طلب 482 میلیونى براى مدیران فعلى.

■ حسین کنعانى زادگان: پرسپولیس به او 450 میلیون پیشنهاد 

داده بود اما اســتقاللى ها با چند برابر قیمت او را جــذب کردند. او در 
نهایت بعد از چند بازى بد و مصدومیت از اســتقالل جدا شــد و بیش 
از مبلغ پیشنهادى پرســپولیس یعنى 480 میلیون طلب روى دست 

استقالل گذاشت.
■ محمدمهدى نظرى: او جزو بازیکنان عجیب و کم اثرى است 
که قلعه نویى در سال هاى آخر جذب مى کرد. بازیکنى با 226 میلیون 

طلب.
■  میالد نورى: با حاشــیه  هاى زیادى آمد و با 225 میلیون تومان 

بدهى رفت.
■ علیرضا نیکبخــت واحدى: لیگ ســیزدهم کــه از لیگ 
بیرون مانده بود به اســتقالل برگشــت و حــاال 180 میلیون طلب 

دارد.
غالم نژاد، بائو و عباس محمدرضایى ســه خرید نــاکام قلعه نویى در 
لیگ هاى دوازدهم و ســیزدهم با مجموع 370 میلیون طلب.در این 
لیست که در برخى سایت هاى خبرى دیروز هم منتشر شدقلعه نویى 
و منصوریان حضــور پررنگى دارنــد و دو بازیکن هم ســهم پرویز 
مظلومى است. حاال این موضوع مى تواند سوژه اى براى حمله دوباره 
استقاللى ها به قلعه نویى باشــد که چرا در طول حضورش این همه 

بازیکن گران و ناکارآمد را جذب کرد.

هدیه سپاهان به استقالل

8 بازى و طلب 
536 میلیونى!

در پى درخشش فوق العاده ستاره هاى ایرانى در ترکیب شارلروا رسانه هاى بلژیک به تمجید از این زوج پرداختند.
 شارلروا بعد از شکست غافلگیرکننده هفته نخست برابر آنتورپ در دومین بازى فصل جدید ژوپیرلیگ به مصاف اوبن رفت 
و با درخشش دوقلوهاى ایرانى خود موفق به برترى پرگل 4-1 شد تا کمى فشارها از روى دوش فلیس ماتزو برداشته شود.

بعد از این نمایش خیره کننده ســایت dhnet بلژیک به تمجید از دوقلوهاى ایرانى شارلروا پرداخت و نوشت:  دومین گل 
شــارلروا مقابل اوبن گلى 100 درصد ایرانى بود که قطعا آخرین گل هم نخواهد بود چــون زوج قلى زاده – کاوه رضایى 

مى توانند به دوقلوهاى افسانه اى براى گورخرها تبدیل شوند .
این سایت بلژیکى در ادامه به کات بیرون پاى قلى زاده اشاره کرد و نوشت:  یک حرکت کوارشمایى از خرید جدید شارلروا 
نشان داد بى جهت نیست فلیس ماتزو تا این اندازه به على قلى زاده براى رسیدن به برترى مقابل حریفان دل بسته است. 
بازیکنى تکنیکى و چپ پا که قادر اســت در یک لحظه نظم دفاعى هر رقیبى را به هم بریزد درست مثل دو بازى اول خود 

در ژوپیرلیگ .

تمجید  از دوقلوهاى ایرانى

هدیه سپاهان به استقالل

8 بازى و طلب
536 میلیونى!

مى توانند به دوقلوهاى افسانه اى براى گورخرها تبدیل شوند .
این سایت بلژیکى در ادامه به کات بیرون پاى قلى زاده اشاره کرد و نوشت:  یک حرکت کوارشمایى از خرید جدید شارلروا
نشان داد بى جهت نیست فلیس ماتزو تا این اندازه به على قلى زاده براى رسیدن به برترى مقابل حریفان دل بسته است.
بازیکنى تکنیکى و چپ پا که قادر اســت در یک لحظه نظم دفاعى هر رقیبى را به هم بریزد درست مثل دو بازى اول خود

در ژوپیرلیگ .

نصف جهــان  دیروز خبرى منتشر شد که بانک 
آینده در تبلیغات تلویزیونى خود که از شبکه هاى 
مختلف صداوســیما هم پخش مى شود ، براى 
جذب ســرمایه گذار و دعوت کــردن مردم به 
اعتماد به این بانک،  از تصاویر بازیکنان تیم ملى 
و مســابقات ایران در جام جهانى 2018 روسیه 
اســتفاده مى کند که این اتفاق بــدون اطالع 
مدیران فدراسیون فوتبال صورت گرفته و عمال 
استفاده ابزارى از تیم ملى براى جذب مشترى 
اســت و طبق قوانین باید این اتفــاق با مجوز 
فدراسیون و پرداخت پول اتفاق مى افتاد. جالب 

اینجاســت که چندماه قبل از حضور تیم ملى در جام جهانى هم مدیران فدراسیون فوتبال در اطالعیه اى 
رسمى که در سایت این مجموعه هم منتشر شد، به تمامى شرکت ها و اشخاص حقیقى و حقوقى دولتى 
و غیردولتى اعالم کرده  بودند؛ هرگونه اســتفاده تبلیغاتى از برند فدراسیون فوتبال و تیم ملى قبل و بعد از 
جام جهانى بدون داشتن مجوز از این مجموعه تحت پیگرد قانونى قرار خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال در 
این اطالعیه رسمى حتى اعالم کرده بود؛ اگر رسانه ها اقدام به پوشش این تبلیغات غیرقانونى داشته باشند 

باید در دادگاه جوابگوى این کار خود باشند.
صفى ا... فغان پور مسئول حقوقى فدراســیون درباره این موضوع به یکى از روزنامه هاى ورزشى گفته: ما 
از شما مى شنویم که بانک آینده براى تیزرهاى تبلیغاتى خود از تیم ملى استفاده کرده است. هیچ مجوزى 
از سوى فدراســیون فوتبال به این بانک براى چنین کارى صادر نشده است. ما از همین حاال نامه نگارى 
و مکاتبات الزم در رابطه با این پرونده را دنبال مى کنیم و اگر شــرکت فناپ اسپانسر فدراسیون فوتبال و 
تیم ملى چنین مجوزى به بانک آینده نداشته باشد که احتماال هم نداده است،  از این بانک به مراجع قضائى 

شکایت خواهیم کرد و آنها باید به فدراسیون فوتبال خسارت پرداخت کنند. 

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن گفت: بحث 
محرومیت مسلمان، 15 میلیون تومان بدهى بود 
که پرداختش بر عهده باشگاه پرسپولیس بوده 
است و به علت عدم واریز به کمیته انضباطى، 

این مشکل دامن گیر محسن شده بود.
سعید آذرى که همراه با محسن در کمیته اخالق 
حضور یافته بود در ارتباط با مباحث مطرح شده 
در این جلسه اظهار داشت: جلسه بسیار خوبى 
برگزار شــد و باید از نگاه مثبــت همه عزیزان 
این کمیته تشکر کرد. مســئله اى که در مورد 
محسن مسلمان مطرح بود مربوط به بدهى سال 

گذشته اى بوده است که پرداختش بر عهده باشگاه پرسپولیس بوده است. متاسفانه عدم پرداخت این جریمه 
محسن توسط باشگاه پرسپولیس براى ما دردسر ساز شده است.

 آذرى اظهار داشت: خوشــبختانه با نگاه مثبت کمیته اخالق و با مبلغى که فردا براى این بدهى پرداخت 
خواهد شد، محسن مشکلى براى مصاف با تیم فوتبال سایپا نخواهد داشت.

 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد شایعاتى که در این روزها در ارتباط با محرومیت مسلمان مطرح شد 
اظهار داشت: به هر حال وقتى در نامه کمیته اخالق عنوان نشده بود که محرومیت محسن براى چیست 
برخى هدفمند یا غیرهدفمند سعى کردند این موضوع را بر اســاس دیدگاه خود تفسیر کنند. خوشبختانه 
بایستى گفت محسن مسلمان اسیر این مباحث نمى شود و با تمرکزى باال به فکر موفقیت خودش و تیمش 

خواهد بود.
 وى در پایــان در مورد اینکه مســلمان به دیدار با ســایپا مى رســد یا نه گفــت: بله انشــاا... با واریز 
بدهى محســن مســلمان او خواهد توانســت براى تیمش در صورت صالحدید کادر فنــى به میدان

 برود.

شاکى از آینده!

  محرومیت مسلمان تمام شد

مى گیرند.نمایندگان دو مدعى همیشگى فوتبال دنیا این بار در ایران برابر یکدیگر قرار 
همیشگى لیگ برتر است. نبردى که با  استقالل و تراکتورسازى در ورزشگاه آزادى یکى از جذاب ترین بازى هاى 

توجه به حضور پر شور هواداران هر دو تیم همواره استقبال زیادى 
را همراه خود دارد و این بار البته متفاوت از دیدارهاى قبلى خواهد 

بود.
وینفرد شفر سرمربى آلمانى استقالل به عنوان نماینده فوتبال آلمان هدایت استقالل 

نبرد ســنتى و جذاب را بر عهده دارد و برابر چهــره اى قدیمى از فوتبال بریتانیا قرار مــى گیرد تا این بار این 
فوتبال اروپا و جهان، به میزبانى ورزشگاه آزادى برگزار شود.

هر دو مربى متعلق به نسل قدیمى مربیان فوتبال اروپا هســتند و تا اندازه زیادى فلسفه فوتبالى کشور خود را در زمین اجرایى 
مى کنند تا حاال شفر و توشاك یکى از جذاب ترین رقابت هاى لیگ برتر را رقم بزنند.

این دو سرمربى که بر خالف شرایط سنى خود نشان دادند که همچنان فوتبال مى تواند آنها را به وجد بیاورد، با در اختیار داشتن چندین 
ستاره جذاب و حضور پرشور تماشاگران اجرا کننده یکى از مهم ترین جنگ هاى لیگ در هفته سوم خواهند بود و با توجه به شروعى که 
در لیگ داشتند، باید براى کسب سه امتیاز و فرار از رتبه کنونى خود بجنگند تا بتوانند در هفته هاى بعدى با آرامش بیشترى مسابقات 

را سپرى کنند.

نبرد آلمان - بریتانیا در ایران

رئیس باشــگاه اوسترشوندس ســوئد اخبار پیوســتن احتمالى 
ملى پوش ایرانى به تیم آمیان فرانسه را بى اساس دانست.

به گزارش «ورزش ســه» و به نقل از تســنیم سایت اکسپرس 
سوئد نوشــت، دانیل کیندبرخ در رابطه با انتشــار اخبار گسترده 
در مورد انتقال ســامان قدوس بــه تیم آمیان در رســانه هاى 
فرانســوى گفت: این خبرها به طول کامل اشــتباه و بى اساس 

هستند.
 رئیس باشگاه اوسترشــوندس در پاســخ به این پرسش که آیا 
بازى با الفسبورگ آخرین حضور ســامان قدوس در ترکیب تیم 
اوسترشوندس بود اظهار داشت: نظرى ندارم و چیزى نمى دانیم اما 
خبر پیوستن او به تیم آمیان فرانسه درست نیست. گاهى وقت ها 
همه چیز در جاى خود قرار نمى گیرد و باید ببینیم چه اتفاق هایى 

رخ خواهند داد. پنجره نقل انتقاالتى کنونى روز پنجشــنبه بسته 
مى شود.

 ســامان قدوس، مهاجم ایرانى تیم اوسترشــوندس نیز درباره 
انتقالش با توجه به روزهاى پایانى فصل نقل وانتقاالتى تابستانى 
اروپا گفت: شایعه ها همیشه هنگام باز بودن پنجره نقل وانتقاالتى 
وجود دارند که من مهیاى آنها نیستم. جاه طلبى من روشن است 
که از این پنجره عبور مى کنم، البته از تمامى کارهایى که انجام 
دادم راضى هســتم اما آماده ام تا از اوسترشوندس به تیم دیگرى 

انتقال یابم.
 وى افزود: هیچ چیزى درباره تیم آینده ام مشــخص نیســت اما 
جاه طلبى من روشن است. شاید بازى با الفسبورگ آخرین حضورم 

در تیم اوسترشوندس بود.

آماده خروجم

نصف جهــان ماجراى صحنه خطاى وریا غفورى 
روى حبیب زاده و آســیبى که ایــن بازیکن دید، 
بدون شــک فوتبالى ها را به یــاد خطاى فصل 
گذشــته جباروف در بازى اســتقالل و استقالل 
خوزســتان مى اندازد. همان صحنه اى که دور از 
چشــم داور بازى بود و این بازیکن از بازى اخراج 
نشــد،  اما به دلیل خطایى که انجــام داده بود به 
کمیته انضباطى احضار شد و در نهایت این احضار 
به محرومیتش منجر شــد. نکته اینجا بود که در 
ابتدا هیچ حساسیتى روى این خطا وجود نداشت،  
اما وقتى گفته شــد که جباروف ایــن خطا را به 
صورت عمد انجام داده تا بتواند به کشــورش 
باز گردد شدت حساســیت ها چند برابر شد و 
کمیته انضباطى هــم تصمیم گرفت هافبک 
ازبکستانى اســتقالل را محروم کند. کمیته 
انضباطى فصل پیش به اســتناد بند 3 ماده 
65 آیین نامه انضباطى با توجه به شدت خطا 
که امکان داشــت بازیکن حریف را مصدوم 
کند، جباروف را محروم کرد، اما در مورد وریا 
غفورى شرایط فرق مى کند نخست اینکه کار 
او عمدى نبود، اما خطایى که مرتکب شد منجر 
به آسیب دیدگى شــدید حبیب زاده شد. مى  توان 

اینطور تصــور کرد با توجه به تاییــد اصفهانیان، 
رییس کمیته داوران به این نکته که باید وریا اخراج 
مى شد، کمیته انضباطى این بازیکن را احضار کند 
و یا حتى یک جلســه محرومیت براى او در نظر

 بگیرد.
 وریا در بازى بــا ذوب دو گل به ثمر رســاند که 
اگر از بازى اخراج مى شد شــاید سرنوشت بازى 
عوض مى شــد. گروه داورى بازى اســتقالل و 
ذوب چندان خوب عمل نکردند و در صحنه هاى 
حســاس تصمیمات  آنها به موقع و درست نبود. 
در صحنه خطــا هم دکتر حیدرى بــدون در نظر 
گرفتن شــدت خطاى وریا روى حبیب زاده اجازه 
به ادامه بازى داد که این نکته باعث شــد او نمره 
خوبى  از این بازى حســاس نگیرد. باید دید طى 
روزهاى آتــى در نهایت کمیتــه انضباطى بعد از 
تماشــاى فیلم بازى به ماجراى خطاى وریا ورود 
مى کند؟ بهتر اســت کمیته انضباطى کوتاهى و 
مماشات را در این باره کنار بگذارد. محرومیت وریا 
باید قطعا اجرایى شود و بهتر است در این باره آن 
قدر دست دست نشود تا این یک جلسه محرومیت 
در یکــى از بازى هاى آســان اســتقالل اعمال

 شود. 

مماشات با استقالل ممنوع!
وریا باید محروم شود و الغیر
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نصف جهان چندى پیش خبرى در ســایت 
آى اسپورت و خبرگزارى تسنیم منتشر شد 
که  یکى از گزینه هــاى کارلوس کى روش 
در صورت جدایــى از تیم ملــى، مى تواند 
حضور در فوتبال آمریکا باشد. کشورى که 
کى روش سابقه کار در آن را دارد و فدراسیون 
فوتبال امریکا بعد از جدایى بروس آرنا هنوز 
سرمربى جدید تیم ملى فوتبال این کشور را 
انتخاب نکــرده. اینروزها صحبت از حضور 
ارنى اســتوارت در تیم ملى امریکا به عنوان 
مدیرفنى اســت و همین موضوع سوژه اى 

شده براى یادداشت سایت onsideview. نیک النیر نویســنده مطلب با اشاره به نقش مهم استورات در 
انتخاب سرمربى امریکا به او پیشنهاد داده که کى روش – که اینروزها صحبت از مذاکره فدراسیون فوتبال 
کره جنوبى با اوست -  را به عنوان جانشین بروس آرنا انتخاب کند. النیر درباره کى روش نوشته: یکى از 
گزینه هایى که دوست دارم فدراسیون فوتبال امریکا ســراغش برود سرمربى تیم ایران است. مردى که 
تجربه زیادى در مربیگرى دارد و مى تواند ایده هاى جدیدى به تیم امریکا تزریق کند و اعتماد به نفس این 
تیم را باال ببرد. همانطور که همه مى دانند ، کى روش در منچستریونایتد دستیار فرگوسن بوده و به همین 
دلیل مى داند چگونه یک تیم را آماده بردن کند. نکته اى که به درد سرمربیگرى تیم ملى امریکا مى خورد. 
باید دید آمریکا مى تواند آقاى جنتلمن را از فوتبال ایران بگیرد یــا همچنان ایران مى تواند با این مربى، 

آرزوهاى فوتبالى مردمان خود را برآورده کند.

 با انتخــاب هکتور کوپر به عنوان ســرمربى تیم 
ملى ازبکســتان ، حــاال تعداد مربیــان حاضر در 
جام ملتــه بــه 5 نفر رســیده که بدون شــک 
مشــهورترین آنها مارچلو لیپى سرمربى تیم ملى 
چین اســت. به جز لیپى و کــى روش ، اماراتى ها 
با آلبرتو زاکه رونى سرشــناس که در ایتالیا روى 
نیمکــت تیم هاى بزرگى نشســته ، بــراى جام 
ملتها آماده خواهد شد. عربســتان هم بعد از جام 

جهانى به همکارى اش با خوان آنتونیو پیزى ادامه
 داده. مربى اى که شــاید نامش بــه اندازه لیپى 
و کى روش و زاکه رونى سرشــناس نباشــد اما با 
قهرمان کردن شــیلى در کوپــا امریکاى 2016 
خودش را به عنوان یک مربــى موفق اثبات کرد 
ضمن آنکه او در فوریه 2014 و زمانى که سرمربى 
بارســا بود به عنــوان مربى ماه اللیــگا انتخاب 

شد.

عملیات جنتلمن زدایى آمریکا از فوتبال ایران!

تقابل مربیان سرشناس در جام ملتها

مرتضى پــور على گنجى مــى تواند آخرین 
بازیکن جذب شــده ترابزون اسپور در نقل و 

انتقاالت باشد.
ترابزون تنها تیم در بین قدرت هاى فوتبال 
ترکیه اســت که تا حدودى پرونــده نقل و 
انتقاالتى خود را بسته و مهم ترین صید باقى 
مانده اش، دیگر مدافع میانى تیم ملى ایران 

یعنى مرتضى پور على گنجى است.
 پورعلى گنجى پس از دو فصل خوب با السد، 
حاضر نشــد قراردادش با این تیم قطرى را 
تمدید کند و حاال پس از نمایش هاى جذاب 

در جام جهانى، آزادى عمل خوبى براى انتخاب تیم بعدى اش دارد و به نظر مى رسد، مقصد این مدافع ملى 
پوش فوتبال اروپا خواهد بود.

 از مدت ها قبل خبرهایى درباره ترانســفر پورعلى گنجى به ترابزون اسپور شنیده مى شود. ترابزونى ها در 
اولین گام وحید امیرى را خریدند و سپس به سراغ مجید حسینى رفتند و اکنون مى خواهند با جذب پور على 

گنجى، شمار ایرانى هاى تیمشان را به عدد 3 برسانند.
 همانطور که مدیر باشگاه در مراسم معارفه امیرى عنوان کرد، ترك ها عالوه بر نگاه فنى به فوتبالیست هاى 
ایرانى از آن ها در راستاى جذب توریست ها و تماشاگران ایرانى به ورزشگاه نیز استفاده مى کنند و قصد دارند 

تعداد طرفدارانش را هم بیشتر کنند.
 پیش تر شنیده مى شد پیشنهاد ترك ها به پورعلى گنجى 750 هزار دالر است اما روز گذشته ترابزونى ها 
اعالم کردند حاضرند 100 هزار دالر هم به این مبلغ بیافزایند تا مدافع 26 ســاله و سابق تیم نفت تهران را 
به خدمت گیرند. حال رسانه هاى ترك زبان مرتضى را آخرین صید باقى مانده ترابزون اسپور در تابستان 
عنوان کردند و نوشتند که باشگاه مرتضى را به ترکیه دعوت کرده، بازیکنى که در یک ماه اخیر مذاکراتى با 

ترابزون انجام داده است.
 

محسن بنگر مدافع جدید پارس جنوبى جم 
مى گوید که انتقال او به این تیم باید در نیم 

فصل سال گذشته اتفاق مى افتاد.
محســن بنگر خرید جدید تیم فوتبال پارس 
جنوبى جم در گفتگو با «ورزش سه» در مورد 
پیوستن به این تیم گفت: خدا را شکر با پارس 
جنوبى جم به توافق رســیدیم  و امسال در 
خدمت این تیم خواهم بود. خب باید نیم فصل 
سال گذشته این اتفاق مى افتاد که در نهایت 

با تاخیر به تیم پارس جنوبى جم اضافه شدم.
کاپیتان سابق پرسپولیس در خصوص دلیل 

این تاخیر توضیح داد: سال گذشته به خاطر شرایط آقاى افاضلى و نفت تهران در این تیم ماندم، چون قول 
داده بودم که به تیم کمک کنم.

بنگر در مورد مطالبات خود از باشگاه نفت و شرایط این باشگاه نیز اظهار داشت: واقعا خبر ندارم و پولى هم 
نگرفتیم. فکر مى کنم در نفت همه چیز روى هوا باشد.

محسن بنگر که اولین تمرین خود را با پارس جنوبى پشت سر گذاشــت، در مورد رضائیان مدیرعامل این 
باشــگاه افزود: خوشــحالم که با یک مدیر فوتبالى کار مى کنم  که جوان ولى با تجربه اســت و مطمئنم 
با حضور این مدیرعامل و این کادر فنى پارس جنوبى مى تواند مثل ســال گذشــته نتایج خوبى کســب

 کند.
مدافع سابق پرسپولیس و ســپاهان در مورد ارزیابى خود از شــرایط فوتبال ایران طى دو هفته گذشته نیز 
اضافه کرد: این هفته ایران نبودم و بازى ها را ندیدم و به همین دلیل نمى توانم در این مورد صحبتى داشته

 باشم.
محسن بنگر در پایان صحبت هایش را اینگونه خاتمه داد: ممنونم از مدیران و کادر فنى باشگاه که به من 
اعتماد کردند؛ امیدوارم بتوانم در شهر جم که هواداران بسیار پرشورى دارد، سال فوتبالى خوبى را تجربه کنم 

و جواب اعتماد باشگاه را بدهم.

 پرونده اى که با مرتضى بسته مى شود

بنگر همچنان لیگ برترى خواهد بود

نصف جهان  همه کش و قوس ها در مورد سربازى ملى پوشان حاال با 
شرایط خوبى مواجه شده و احتماال اگر شرط هاى کى روش و اصرار 
او بر روى این موضوع نبود، شاهد چنین خبر خوبى براى ملى پوشان 
مشمول و بازیکنان لیگ برترى نبودیم. موضوعى که باید از فرماندهان  
ستادکل نیروهاى مســلح بابت انعطافى که در انجام آن نشان دادند 

ممنون بود.
 همانگونه که شاید دیروز در خبرها خوانده باشید،رئیس اداره سرمایه 
انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى مســلح از ارائه تسهیالت جدید به 
فوتبالیست ها، والیبالیست ها و بسکتبالیســت هاى فعال در تیم هاى 

ملى و لیگ برتر خبر داد.
ســردار موســى کمالــى در گفت وگویــى کــه شــاید یکــى از 
خوشــحال کننده ترین مصاحبه هاى اخیر در مورد ورزشکاران بود، 
درباره تسهیالت جدیدى که ســتاد کل بنا دارد به مشموالن فعال در 
لیگ برتر و تیم هاى ملى فوتبال، والیبال و بسکتبال ارائه کند، گفت: 
بارها موضوعى به ما منتقل شده و آن موضوع این است که ورزشکاران 
حرفه اى و قهرمانى تنها در مدت معینى قادر به فعالیت حرفه اى هستند. 
از طرف دیگر بسیارى از عزیزان فعال در باشگاه ها معتقدند که از دوران 
کودکى افراد اقدام به استعداد یابى کرده و آنان از همین دوران تحت 
آموزش هاى حرفه اى قرار مى گیرند تــا در دوران جوانى با فعالیت در 

تیم هاى ملى و لیگ هاى برتر براى کشور افتخار آفرینى کنند.
وى با بیان اینکه این افراد معتقد بودند که دوران سربازى سبب وقفه 
میان آموزش ها و فعالیت حرفه اى مى شــود، گفت: در همین راســتا 
تصمیم گرفتیم تا طرحى را براى مشموالن فوتبالیست، بسکتبالیست 
و والیبالیست اجرا کنیم که بر اساس آن، مهلت اعزام به خدمت وظیفه 
عمومى این ورزشکاران افزایش مى یابد و در همین راستا ورزشکاران 
تیم هاى ملى تا 30 سالگى و ورزشــکاران تیم هاى لیگ برترى تا 28 
سالگى مى توانند خدمت وظیفه خود را به تاخیر انداخته و دچار غیبت 

نشوند.
سردار کمالى با بیان اینکه با این تصمیم مشکل آن هفت نفرى که وزیر 
ورزش درخواســت هایى درباره سربازى شان داشت برطرف مى شود، 
گفت: بنابراین این دسته از افراد باید پس از این سن به سربازى بروند 

و تا قبل از آن غیبت از سربازى نخواهند داشت.
کمالى با بیان اینکه این طرح آزمایشى 

اســت و به مــدت دو ســال انجام 
خواهد شــد، گفت: پس از دو سال 
و انجام بررســى هاى الزم درباره 
اثربخشى این طرح نسبت به تداوم 

آن و نیز افزایش دیگر رشته ها 

همچون فوتسال، کشتى، وزنه بردارى و ... اقدام خواهد شد.
رئیس اداره ســرمایه انســانى ســرباز ســتاد کل نیروهاى مســلح 
در پاسخ به ســوال مبنى بر اینکه شاخص تایید ورزشــکار تیم ملى 
و لیگ برترى چه نهادى اســت، گفــت: در مورد ورزشــکاران تیم 
ملــى وزارت ورزش و جوانــان این موضــوع را تاییــد مى کند و در 
مورد تیم هاى لیــگ برتر نیز فدراســیون هاى ورزشــى موضوع را 
بــه ســتاد کل نیروهــاى مســلح اطــالع داده و تاییــد مى کنند.

به گفته کمالى، فعالیت در لیگ هاى دسته یک و 2 مشمول این قانون 
نخواهد شد.

وى در پاسخ به این سوال که وضعیت مشموالن لژیونر چه خواهد شد؟ 
گفت: اگر این افراد در تیم ملى کشورمان حضور داشته باشند که پس 
از 30 سالگى به سربازى اعزام مى شوند اما اگر به تیم ملى دعوت نشده 
و تنها در لیگ هاى برتر باشــگاه هاى کشــورهاى دیگر فعالیت کنند 
همچون قوانین لیگ برتر کشــورمان با آنان برخورد شده و مى توانند 

سربازى خود را تا 28 سالگى به تاخیر بیندازند.
رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح درباره اینکه 
اگر فعالیت مشــمول در تیم ملى یا لیگ برتر متوقف شود، گفت: اگر 
فردى از تیم ملى خداحافظى کرد و در لیگ برتر نیز نباشد آن وقت باید 
همان موقع به سربازى اعزام شــده و در غیر اینصورت مشمول غایب 

سربازى به حساب مى آید.
به گفته کمالى این دسته از افراد و همچنین افرادى که سن شان از سن 
مجاز عبور کرده باشد تا شش ماه مهلت دارند خود را براى انجام خدمت 

سربازى معرفى کنند.
چند هفته بعــد از اینکه کارلوس کى روش خواســتار تعیین وضعیت 
خدمت سربازى ملى پوشان فوتبال ایران شد و از این موضوع به عنوان 
یکى از خواسته هاى اصلى خود در راه تمدید قرارداد نام برد، اولتیماتوم 
مربى پرتغالى همینطور پیگیرى هاى وزارت ورزش و جوانان در کنار 
فدراسیون هاى ورزشــى از جمله فوتبال براى سربازان ورزش ایران 
از جمله فوتبالى ها کارســاز واقع شد تا ســازمان نظام وظیفه بدون 
اینکه زیر بار معافیت سربازى برود، از نسخه شفا بخش دیگرى براى 
ستاره هاى ورزشى ایران از جمله ملى پوشــان فوتبال در آستانه جام 

ملت هاى آسیا رونمایى کند.
این نســخه شــفابخش مقطعى در حال حاضر بهترین راه کارى بود 
که سازمان نظام وظیفه براى تامین خواســته کى روش و همینطور 

ورزشکاران ملى ایران مى توانست ارائه دهد.
 امــا روزنامــه دولتى ایــران ورزشــى و ســایت ایــران آنالین در 
گزارشــى  ضمن اســتقبال از این طرح آن را خوب امــا دیر هنگام 

دانستند.
 در بخشــى از مطلب این رسانه ها آمده اســت:در کشورهاى زیادى 
نیروهاى نظامى و انتظامى حرفه اى هســتند، خدمت وظیفه عمومى 
اجبارى نیســت و مانعى در راه ورزشــکاران حرفه اى وجود ندارد. در 

کشــورهایى که خدمت وظیفه عمومى وجــود دارد، معموال قوانین 
حمایتى انعطاف کافى دارد تا ســیر پیشرفت ورزشکاران نخبه آسیبى 
نبیند. در ورزش ایران تقاضا براى چنین قانونى از مدت ها پیش وجود 
داشت، ولى تا دیروز این اتفاق رخ نداد تا ورزشکاران و تیم هاى زیادى 

بابت آن آسیب ببینند.
یکى از مشــکالتى که همیشه ســر راه تیم امید وجود داشت و حتى 
مى توان گفت که حسرت صعود فوتبال به المپیک را طوالنى تر کرد، 
ممنوع الخروج بودن بازیکنان این تیم بود و در دوره اى که حسن حبیبى 
هدایت تیم را به عهده داشت، یکى از مستعدترین نسل ها نتوانست از 
ظرفیت کاملش استفاده کند. در مقدماتى جام جهانى 2006 هم رحمان 
رضایى در حالى که مشمول بود، نمى توانست تیم ملى را در بازى هاى 

داخلى همراهى کند و تنها در بازى هاى خارج از خانه حاضر مى شد.
عالوه بر تیم هاى ملى باشگاه ها هم از این وضعیت آسیب زیادى دیدند. 
مجید جاللى، زمانى که سرمربى فوالد بود تاکید داشت محصوالتى 
که باشگاه در آکادمى مى ســازد، وقتى به شرایط بهره ورى مى رسند، 
مجبورند به تیم هاى نظامى بروند و زحمات باشــگاه ســازنده به باد 

مى رود.
آخرین بازیکنى که ماجراى سربازى اش جنجالى شد، مهرداد پوالدى 
بــود. مدافع چپ تیم ملى که نمى خواســت فرصــت حضور در لیگ 
ستارگان قطر را از دست بدهد، قید بازگشــت به ایران و بازى در تیم 
ملى را زد و نتیجه کارش سختگیرى بیشتر براى خروج ملى پوشان بود.
پس از جام جهانى روسیه، یکى از شــرط هاى کى روش براى تمدید 
قرارداد حل مشکل بازیکنان مشمول بود تا بتواند تیمش را بر خالف 
دوره قبلى بدون دردسر به جام ملت هاى آسیا ببرد. اصرار سرمربى تیم 
ملى و رایزنى هایى که در روزهاى گذشــته صورت گرفت، ستاد کل 
نیروهاى مســلح را به فکر تصویب این قانون جدید انداخت و هرچند 
ورزشکاران معاف نمى شوند، مى توانند در دهه سوم زندگى شان بدون 
نگرانى به ورزش ادامه بدهند. البته این قانون هم ممکن است نواقصى 
داشــته باشــد که با اضافه کردن متمم هایى برطرف مى شــود، ولى 
همین تصمیم هم سنگ بزرگى از سر راه تیم هاى ورزشى بر مى دارد. 
مى ماند یک سوال و حسرت از طرف ورزشکارانى که بابت این ماجرا 
در سال هاى گذشته ضربه خوردند که چرا چنین تدبیرى زودتر به کار 

گرفته نشد؟
 به گزارش نصف جهان-هر چند روزنامه ایران ورزشى از این حسرت 
بزرگ ســخن گفته، اما یادمان نرود اگر اصرار ســرمربى تیم ملى و 
پیگیرى هاى وزارت ورزش نبود، این حسرت همچنان تمدید مى شد و 
ادامه داشت. به هر تقدیر سه ضلعى کى روش- وزارت ورزش و جوانان 
و سردارانى که در ســتادکل نیروهاى مسلح و ســازمان نظام وظیفه 
این تصمیم را گرفتند باعث شــد تا فصل جدیدى در حیات ورزشــى 
ملى پوشان و ورزشــکاران لیگ برترى آغاز شود که رخدادى مبارك

 است.

سه ضلعى نجات براى ستاره هاى ورزش

دمت گرم سردار!دمت گرم سردار!

نصف جهان  قرارداد رسمى تیام و عجمان ابتداى هفته جارى امضا شد تا این بازیکن با ارسال نامه اى خواهان دریافت کارت 
بازى خود از فدراسیون فوتبال ایران و با تایید باشگاه استقالل شود.

این اتفاق در شرایطى رخ داد که باشگاه استقالل چندى قبل با نامه اى رسمى خواهان مذاکره با باشگاه عجمان شده بود اما به 
نظر مى رسد این باشگاه اماراتى با رد مذاکره با استقالل و بر اساس صحبت هاى تیام با این بازیکن به توافق رسیده و قرارداد 

رسمى این بازیکن امضا شده است.
آبى هاى تهرانى در موضع گیرى جدید خود قصد ندارند فعال ITC کارت این بازیکن را تایید و صادر کنند. البته بر اساس قوانین 
فیفا حتى اگر استقالل مخالف این موضوع باشد، کارت بازى این بازیکن بعد از 15 روز کارى به صورت خودکار صادر مى شود 

و تیام مشکلى براى حضور در فوتبال امارات نخواهد داشت.
به همین دلیل مدیران اســتقالل قصد دارند بعد از این اقدام تیام که به نظر آنها غیر قانونى است، براى دادخواهى به کمیته 
انضباطى فیفا مراجعه کنند و در فدراسیون جهانى فوتبال نسبت به این رفتار بازیکن سنگالى و باشگاه عجمان تشکیل پرونده 
دهند. این پرونده در صورتیکه مدیران استقالل بتوانند از حق خود دفاع کنند، مى تواند براى آبى ها با دریافت غرامت سنگین 
از باشگاه عجمان و البته محرومیت این باشگاه و شخص تیام همراه باشد و سرنوشتى مانند آنچه براى مهدى طارمى اتفاق 

افتاد را در پى خواهد داشت.

آخرین زور آبى ها براى تیام!

نصف جهان امیر قلعه نویى در اینســتاگرام به صحبت هاى 
اخیر رئیس جمهور کشور واکنش نشان داد.

امیر قلعه نویى که هفته گذشته در مقابل دوربین صداوسیما 
انتقادات تندى نســبت به تصمیم گیرى هــا انجام داده و 
پیش تر هم درباره وضعیت آب و هواى خوزســتان مطرح 
کرده بود، این بار در اینستاگرام پستى کنایه آمیز منتشر کرد.

 او تصویرى از صفحه پیوندها که براى ســایت هاى فیلتر 

نمایش داده مى شــود، منتشــر کرد و زیر آن نقل قولى از 
حسن روحانى رئیس جمهور کشور نوشت. در این نقل  قول  
حسن روحانى گفته کشور ما در زمینه شبکه هاى اجتماعى 

در منطقه اول است.
 این پست قلعه نویى در شــبکه هاى اجتماعى بسیار بازنشر 
شده و هواداران فوتبال در ایران به تحسین سرمربى سپاهان 

پرداخته اند.

و زى رب ز یب ن ز بل و
کمالى با بیان اینکه این طرح آزمایشى 

اســت و به مــدت دو ســال انجام 
خواهد شــد، گفت: پس از دو سال 
و انجام بررســى هاى الزم درباره 
اثربخشى این طرح نسبت به تداوم 

رشته ها  افزایش دیگر نیز آن و
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قلعه نویى علیه رئیس جمهور!



0606سالمتسالمت 3287 سال پانزدهمچهارشنبه  17 مرداد  ماه   1397

اگر ایرانى هستید باید شما هم این عادت را داشته باشید که برنج را با ماست بخورید، ولى اگر این مطلب را بخوانید، متوجه خواهید شد که هرگز نباید برنج را با ماست خورد.
خوردن برنج با ماست از عادت هاى گذشته ایرانیان است که اخیراً گفته شده است خوردن برنج با ماست فراموشى مى آورد و بنا بر همین مسئله، متخصصان معتقدند که هرگز برنج 

را با ماست نخورید.
جالب است بدانید که مصرف برنج با ماســت موجب افزایش سردى و ترى مغز مى شــود و غلبه بلغم در مغز موجب 
فراموشى، سستى و تنبلى مى شود. رطوبت و غلبه سردى در مغز موجب سستى و تنبلى مغز مى شود و همچنین 

موجب کندى ذهن و کدورت حواس مى شود و شخص را کودن و ابله مى کند.   
باید دانست که هر چقدر رطوبت و بلغم در سر و مغز بیشتر افزایش پیدا کند، به همان 
میزان تیزهوشى و قوه ادراك کاهش پیدا مى کند و فرد دچار فراموشى مى شود؛ 

البته در این نوع از فراموشى، فرد احساس سنگینى در سر و ترشحات بینى دارد. 
همچنین افزایش رطوبت در سر موجب سرگیجه، تشنج، سکته و صرع مى شود 

که رفع غلبه رطوبت در مغز به بهبودى کمک مى کند.

به کاهش فشار خون و کلسترول کمک مى کند
نتایج تحقیقات نشان مى دهند که عصاره دانه کرفس، در کاهش فشار خون نقش دارد. پژوهشگران بر این باور 
هستند که کرفس به کاهش فشار خون کمک مى کند، زیرا به عنوان یک شل کننده عضالت عمل مى کند، به 
رگ هاى خونى اجازه انقباض و انبساط راحت تر را داده و جریان خون را بهبود مى بخشد.

همچنین کرفِس کامل از نمک کمى برخوردار است و داراى مواد مغذى شناخته شده دیگرى است که به تنظیم 
فشار خون کمک مى کنند که از آن جمله مى توان به فیبر، منیزیم و پتاسیم اشاره کرد. 

التهاب را کنترل مى کند
کرفس حاوى مواد مغذى گیاهى فنولى است که از خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى سود مى برند. 

سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند و با عفونت مبارزه مى کند
یک فنجان کرفس خرد شده خام حاوى حدود 5 درصد از مقدار توصیه روزانه ویتامین C است. این ویتامین به 
تقویت سیستم ایمنى بدن انسان کمک مى کند.
دانه هاى کرفس دیر زمانى است که به واسطه اثرات ضد باکتریایى خود استفاده مى شوند. مطالعات نشان داده 
که عصاره دانه کرفس، توانایى چشمگیرى در پاکسازى و کاهش رشد باکترى «اچ پیلورى»، باکترى اى که 
مى تواند براى سال ها در معده زندگى کند و به سرطان معده منجر شود، داشته است.

کرفس مى تواند به کنترل میگرن کمک کند
بسیارى از افراد مبتال به میگرن مزمن، کسب آرامش پس از مصرف نوشیدنى کرفس را گزارش کرده اند. 
نوشیدنى کرفس مى تواند سطوح مایع و فشار خون را کنترل کند که چرایى توانایى این ماده غذایى در تسکین 
سردردها و میگرن ها را توضیح مى دهد.

از عفونت دستگاه ادرارى پیشگیرى مى کند
خاصیت ادرارآور بودن دانه هاى کرفس، به تحریک دفع ادرار و پاك نگهداشتن مثانه از باکترى هاى مضر کمک 
مى کند. این خبر خوبى است، زیرا باکترى هایى که موجب بسیارى از عفونت هاى دستگاه ادرارى مى شوند، در 
برابر درمان با آنتى بیوتیک مقاوم شده اند.

استخوان درد بخش هاى مختلف بدن انسان مانند انگشتان دست و پا، مچ ها یا زانوها را 
تحت تأثیر قرار مى دهد.

اســتخوان درد مى تواند به دالیل مختلفى رخ دهد که از آن جمله مــى توان به آرتریت، 
پوکى استخوان، کمبود مواد مغذى ناشى از یک رژیم غذایى نامتعادل، جراحى ها و فعالیت 
جسمانى اشاره کرد. با درمان مناسب، شما مى توانید بدون اینکه به طور کامل سبک زندگى 

خود را تغییر دهید، با این درد مقابله کنید.
  استخوان درد شدید

 این نوع به ناگاه شکل مى گیرد. به طور کلى، استخوان درد شدید پیامد یک حرکت یا کشش 
ناگهانى است. این شرایط مى تواند پس از انجام ورزش یا به واسطه آسیب دیدگى کمر یا 

عضله شکل بگیرد.
  استخوان درد مزمن

 بر خالف درد شدید، درد مزمن به طور مکرر و مداوم شکل مى گیرد. این شرایط مى تواند 
دالیل مختلفى داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره شده است.

  دالیل استخوان درد
برخى از دالیل شایع استخوان درد شامل اســتئوآرتریت (آرتروز)، کشیدگى یا شکستگى 
هستند. عوامل خطرآفرینى وجود دارند که مى توانند احتمال درد مفصلى را افزایش دهند 
که از آن جمله مى توان به این موارد اشاره کرد: استعداد ژنتیکى، ساختار آناتومیک و چاقى 

(در این مورد مفاصل با فشار بیش از حد مواجه هستند).

  درمان درد با خوراکى 3خوراکى
1-گیاه دم اسبى

گیاه دم اسبى حاوى مواد معدنى بسیارى مانند آلومینیوم، اکسید آهن، پتاسیم و منیزیم است. 
این مواد مغذى به محافظت از همبند انسان کمک مى کنند.

خواص ادرارآور گیاه دم اسبى نیز مى تواند به کاهش درد ناشى از برخى بیمارى هاى مفصلى 
کمک کند. این گیاه داراى ترکیبات ارگانیک است که توانایى بازمعدنى سازى استخوان ها 

و کاهش تورم به طور طبیعى را دارند.
2-ماهى

روش دیگر براى مقابله با اســتخوان درد و التهاب مفاصل، مصرف اسیدهاى چرب امگا3 
است. در همین زمینه، شما مى توانید ماهى هاى چرب مانند سالمون، ساردین، تن و قزل 

آال را افزایش دهید.
3-رزمارى

خواص ضد التهابى شگفت انگیز رزمارى آن را به درمانى ایده آل براى تسکین درد مفصل 
تبدیل کرده اســت. به طور ویژه، این ترکیب براى افرادى که بــه آرتریت یا آرتروز مبتال 

هستند، مفید است.
افزون بر مواردى که در باال به آنها اشاره شــد، دنبال کردن یک سبک زندگى سالم براى 
پیشگیرى از استخوان درد اهمیت بسیار زیادى دارد. یک رژیم غذایى سالم و متعادل سرشار 

از میوه ها و سبزیجات و پیاده روى به میزان کافى را فراموش نکنید.

استخوان درد  و  راه ھای درمان آن

آسیب هاى مصرف زیاد فلوراید به دندان
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 فشار خون و کلسترول کمک مى کند
شارخون نقش دارد. پژوهشگران بر این باور 
نیک شل کننده عضالت عمل مىکند، به 
تر را داده و جریان خون را بهبود مى بخشد.

ذى شناخته شده دیگرى است که به تنظیم 
ى توان به فیبر، منیزیم و پتاسیم اشاره کرد. 

التهاب را کنترل مى کند
آنتى اکسیدانى و ضد التهابى سود مى برند. 

ت مى کند و با عفونت مبارزه مى کند
Cصیه روزانه ویتامینC است. این ویتامین به
ت سیستم ایمنى بدن انسان کمک مىکند.

 خود استفاده مى شوند. مطالعات نشان داده 
 رشد باکترى «اچ پیلورى»، باکترى اى که 
دو به سرطان معده منجر شود، داشته است.

 مىتواند به کنترل میگرن کمک کند
صرفنوشیدنى کرفس را گزارش کرده اند. 
ه چرایى توانایى این ماده غذایى در تسکین 
سردردها و میگرن ها را توضیح مى دهد.

تدستگاه ادرارى پیشگیرى مى کند
گهداشتن مثانه از باکترى هاى مضر کمک 
عفونت هاى دستگاه ادرارى مى شوند، در  ز
برابر درمان با آنتى بیوتیک مقاوم شده اند.

آسی

از فواید
 جالب توجه کرفس

افــراد بســیارى بر ایــن باور هســتند کــه کرفس 
یــک مــاده غذایــى «کالــرى منفــى» محســوب 
مى شــود، به این معنــى که بــدن براى پــردازش 

آن، کالرى بیشــترى از محتواى کالرى موجــود در کرفس 
مصرف مى کند. بر همین اســاس، ایــن ایده که مصــرف کرفس به 
رژیم غذایى شــما کالرى اضافــه نمى کنــد و کالرى بیشــترى نیز

 مى سوزاند، شکل گرفته است.
اما چند مورد اشــتباه درباره این ایده وجود دارد. فعالیتى که براى 
جویدن و گوارش محتواى فیبر زیاد کرفس صورت مى گیرد، موجب 

کالرى سوزى مى شود، اما این میزان، بیشتر از کالرى موجود در کرفس 
نیست.

خوردن کرفس به تنهایى موجب کاهش وزن نمى شود، اما فواید سالمت 
چشمگیر دیگرى را ارائه مى کند که در ادامه به آنها اشاره مى شود.

هرگز برنج را با ماست نخورید

یک دندانپزشک گفت: علت لکه هاى دندانى، از ضربه و آسیب فیزیکى تا مصرف مایعات رنگى متفاوت است.
میثم مهابادى با اشاره به اینکه لکه هاى سفیدرنگ بر روى دندان ممکن است عمدتاً بر اثر دو علت به وجود آید، اظهار کرد: یکى ازعلل ها 
مى تواند نشان دهنده شروع پوسیدگى باشد و تغییر رنگ نیز در همان نقطه  اتفاق مى افتد. وى افزود: اگر قبل از بروز عالیم پوسیده شدن، 
مواد معدنى به دندان برگردانده شود و بهداشت دهان و دندان رعایت شود، این لکه ها بروز نمى کنند.   مهابادى ادامه داد: در واقع علت دوم و 
یک علت شایع بروز لکه هاى سفید رنگ، مشکلى به نام «فلوروسیس» است که در اثر مصرف زیاد فلوراید در دوران کودکى ایجاد مى شود. 
این عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان تصریح کرد: معموًال تا هشت سالگى که میناى دندان شکل مى گیرد، اگر مصرف فلوراید 
بیشتر از حد معمول باشد یا آب آشامیدنى فلوراید زیادى داشته باشد و یا در سنین کمتر از سه سال از خمیر دندان هاى فلورایددار استفاده شود، 
مى تواند باعث ایجاد این لکه ها شود. مهابادى با بیان اینکه همچنین استفاده بیش از حد مکمل هاى فلوراید در سنین کودکى نیز مى تواند در 
پدیدار شدن این لکه ها مؤثر باشد، افزود: لکه هاى سفیدى که بر اثر فلوروسیس ایجاد مى شود، اگر کم باشند مشکل خاصى ایجاد نمى کنند، 

اما اگر زیاد باشند، از لحاظ زیبایى مشکل ساز است. 

مزایاى 
بى نظیر خرما

بسیارى از مردم فکر مى کنند خوراکى هایى که قند طبیعى دارند، به علت داشتن قند براى آنها مناسب نیست. با این حال، این میوه هاى شیرین با مقدار زیادى مواد مغذى 
به عنوان یک میان وعده بسیار عالى انسان ها را به آرامش مى رسانند.

عالوه بر مزه عالى، خرما حاوى پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنى است.
*میزان پلى فنول باال

 پلى فنول ها ترکیبات آنتى اکسیدانى هستند که مى توانند بدن را از التهاب محافظت کنند.
*فیبر باال

فقط یک فنجان از خرما، 12 درصد از نیاز فــردى به فیبر روزانه را فراهم 
مى کند.

*پتاسیم باال
 پتاسیم باالى خرما براى سالمت قلب مفید است. پتاسیم همچنین 

به ایجاد عضالت و پروتئین در بدن کمک مى کند.
*جایگزینى عالى براى شکر

 براى پخت انواع شــکالت و آبنبات، خرما جایگزین 
خوبى براى شکر است. 

خرما نســبت به ســایر ارزش هاى تغذیه اى خود، 
حاوى مقادیر زیادى قند است. افرادى 

که قصد کنترل قند خون خود را 
دارند، مانند افرادى که مبتال به 
دیابت هستند، باید در مصرف 
خرما اعتدال را رعایت کنند. 

البته خــوردن خرما،  قند 
خون افراد را بیش از حد 

افزایش مى دهد.
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را با ماست نخورید.
جالب است بدانید که مصرف برنج
سستى و تنبلى مى فراموشى،
موجب کندى ذهن و
باید

ىکنند خوراکىهایى که قند طبیعى دارند، به علت داشتن قند براى آنها مناسب نیست. با این حال، این میوه هاى شیرین با مقدار زیادى مواد مغذى 
آرامشم مى رسانند. ده بسیار عالى انسان ها را به

ما حاوى پروتئین، ویتامین هها و مواد معدنى است.
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ى اکسیدانى هستند که مىى توانند بدن را از التهابمحافظت کنند.

رروزانه را فراهم  نیاز فــردىبه فیبر 12 درصد از ،2

 سالمت قلب مفید است. پتتاسیم همهمچنین 
ین در بدن کمک مى کند.

شکر
گالت و آبنبات، خرما جایگزین  ا ا خ ا آ ال

اى خود،  ارزش هاى تغذیه
ست. افرادى 

ن خود را 
تال به 
صرف 
کنند. 
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تخریب دیــوار و ریزش آوار، مــرگ 4کارگر در 
شهرستان مرند را  رقم زد.

سرپرســت اورژانس کشور در تشــریح جزئیات 
این خبر اظهار کرد: ظهر روز دوشــنبه 15 مرداد 
ماه سال جارى حوالى ســاعت 13 و ده دقیقه بر 
اثر ریزش دیوار سیلوى گندم در شهرستان مرند 

چهار نفر جان باختند.
پیر حســین کولیوند گفت: بعــد از اعالم حادثه 
بــه اورژانــس 115 بالفاصله ســه دســتگاه

 آمبوالنس براى اقدامــات درمانى اولیه به محل 
اعزام شدند که متأســفانه هر چهار نفر مصدوم 
این حادثه به علت شــدت جراحــات در دم جان 

باختند.

مأموران گمرك ایران در ال به الى زیره کفش، 
قرص مخدر کشف کردند.

مأموران گمرك فرودگاه امــام خمینى (ره ) در 
بازرســى از بسته هاى پســتى با رصد اطالعات 
به محموله کفش بچه گانه مشــکوك شــده و 
در بازرسى هاى بیشــتر به کمک دستگاه هاى 
کنترلى متوجه جاسازى اشیاى مشکوك در داخل 

زیره کفش شدند. 
مأموران پــس از ظن قوى اقدام بــه برش زیره 
کفش ها کردند و در نهایت از ال به الى زیره این 
کفش ها انواع قرص مخدر کشف و ضبط کردند.

مأمــوران گمــرك در ســال گذشــته موفق 
به کشــف و ضبط بیش از 153 ُتن انــواع مواد 

مخدر شدند.

فرمانــده انتظامی اســتان خراســان رضوى از 
دستگیري متهمان باند حرفه اي فروش مال غیر 
در فضاي مجازي و کالهبــرداري 800 میلیارد 

تومانی در مشهد خبر داد.
سردار قادر کریمی گفت: در پی شکایت نماینده 
حقوقی یک شرکت عمرانی مبنی بر درج آگهی 
فروش یکــی از امــالك در حال ســاخت این 
شــرکت در مشــهد با ارزش ریالی بالغ بر 800 
میلیارد تومان رسیدگی به موضوع در دستور کار 
کارشناسان پایگاه سوم پلیس فتا این استان قرار 

گرفت. 
وى افزود: بررســی این پرونده حاکی از آن بود 
که انتشــار اطالعات دقیق پروژه نظیر مراحل 
ساخت، مشخصات مکان و دیگر موارد در سایت 
فروش باعث اعتماد مشتریان و بازدیدکنندگان 

می شد.
سردارکریمی گفت: کارشناســان پلیس فتا در 
بررسی هاي فنی و تحقیقات علمی در این پرونده 
به سرنخ هایی دست یافتند که فروش مال غیر و 

کالهبرداري اینترنتی را تأیید می کرد. 
وي افــزود: پلیس پــس از تکمیــل اطالعات 
تحقیقی پرونده شش تن از اعضاي این باند که 
ردپاي یکی از کارمندان شرکت در ارائه اطالعات 
محرمانه به کالهبــرداران ســایبري در قبال 
دریافت 200 میلیارد ریال به عنوان کمیســیون 
او و واســطه هاي این معامله نیــز در آن دیده 
می شد شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه آنان را 

دستگیر کرد.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوي اظهار 
کرد: متهمان دســتگیر شــده در برابر شــواهد 
انکارناپذیــر به جرم خود در  ایــن کالهبرداري 
سایبري اعتراف کردند. سردار کریمی با اشاره به 
اینکه موارد دیگري از کالهبرداري هاي مشابه 
توســط اعضاي این باند متصور اســت، گفت: 

تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور با اعالم خبر بازگرداندن کیف حاوى 145میلیارد ریال چک و 
وجه نقد توسط پرسنل این پلیس به صاحب آن از تقدیر شایسته مجموعه نیروى انتظامى از مأمور 

وظیفه شناس در آینده نزدیک خبر داد.
سردار حسن مهرى، با اعالم این خبر که یکى از پرسنل پلیس فرودگاه رامسر مبلغى نزدیک به 145 
میلیارد ریال چک و پول را به صاحبش بازگردانده است، اظهار کرد: این پلیس امانت دار که سروان 
محمدرضا صالحى نام دارد و جانشین فرمانده پلیس فرودگاه رامسر است این پول را در ترمینال و 
هنگام کنترل مسافران پرواز هاى خروجى به مقصد تهران و در یک کیف دستى که بدون صاحب بر 
روى صندلى سالن رها شده بود، یافته است. وى افزود: این همکار وظیفه شناس پس از ناامیدى از 
بازگشت مالک کیف، آن را با رعایت کلیه موازین امنیتى بازگشایى کرده و متوجه مى شود که درون 

آن مبالغ قابل مالحظه اى چک و وجه نقد به ارزش 145 میلیارد ریال قرار دارد.
سردار مهرى خاطرنشان کرد: با پیگیرى هاى صورت گرفته توسط پلیس فرودگاه رامسر و تماس 
تلفنى با صاحب کیف، اموال مکشوفه با حضور فرمانده یگان و نماینده حفاظت اطالعات شهرستان 

پس از تنظیم صورتجلسه و بدون کم و کاست به نماینده قانونى مالک کیف تحویل داده شد.

فرمانده انتظامى ویژه شرق استان تهران از 
انهدام یک باند گروگانگیر در ورامین خبر داد 
که از افراد ربوده شده مبلغ پنج میلیارد تومان 

پول نقد مطالبه کرده بودند.
به گزارش «ایلنا»، سردار عبدالرضا ناظرى 
روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس 
آگاهى با اطالع از ربوده شدن یک پدر و پسر 
در شهرستان ورامین رسیدگى به این پرونده 
را در دســتور کار خود قــرار داد. وى افزود: 
گروگانگیران که باندى سه نفره بودند، صبح 
شــنبه این هفته، یک پدر و پسراهل تهران 
را به بهانه خرید دام به یکى از روســتاهاى 
شهرســتان ورامین کشــانده و سپس در 

پوشش مأموران یگان ویژه نیروى انتظامى 
و با استفاده از اسلحه   هاى تقلبى گرم و سالح 

سرد به مکان نامعلومى منتقل کردند.
این مقام انتظامى ادامه داد: این افراد براى 
ایجاد رعب و وحشــت در ربوده شــدگان، 
چندین ســاعت را در خیابان    هــا و معابر 
گذراندند و ســپس آنان را به یــک باغ در 
نزدیکى آزاد راه تهران-قم منتقل کرده و پس 
از آنکه یک شبانه    روز آنها را در این باغ مخفى 
کردند، دوباره گروگان ها را به روســتایى در 
ورامین منتقل کردند. ســردار ناظرى اظهار 
کرد: این افراد در ابتدا درخواست پنج میلیارد 
تومان وجه نقد کردند که پس از ناتوانى پدر 

و پسر در تأمین این مبلغ، درخواست خود را 
به یک میلیارد و 250 میلیون تومان کاهش 
دادند. وى با بیان اینکه ظهر روز یک شــنبه 
ربایندگان براى تأمین وجه مورد توافق، پسر 
را آزاد کردند که او نیز بالفاصله مراتب را به 
اداره آگاهى تهران اطالع داد، افزود: ساعت 
18و30 دقیقه روز یک شنبه مأموران آگاهى 
با اقدامات فنى و اطالعاتــى، محل اختفاى 
ربوده   شدگان را کشف و کمتر از چهار ساعت 
سه رباینده را دستگیر و فرد ربوده شده را آزاد 
کردند. ســردار ناظرى گفت: به منظور سیر 
مراحل قانونى، پرونده این باند آدم  ربایى به 

مراجع قضائى تحویل داده شد.

مردى که از کودك خردسالش در حین درگیرى به عنوان 
سالح استفاده کرده بود توسط پلیس بازداشت شد.

در تاریخ 4 جوالى(13تیر) «تچ هــوك دنى لیم» 27 
ساله اهل ایالت کالیفرنیاى آمریکا با نامزد خود درگیرى 
شــدیدى پیدا کرد و براى حمله به این زن از کودك 18 

ماهه خود به عنوان سالح استفاده کرد.
ویدئویى که از این درگیرى در شــبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده است نشان مى دهد لیم، از پسرش براى حمله 
به نامزدش که تالش مى کند از دست او فرار کند استفاده 
مى کند. او لحظه اى در این ویدئو این کودك بیگناه را 
بلند مى کند و شــدیداً به بدن این زن مــى کوبد. بنا به 
گزارش رسانه هاى محلى آمریکا این کودك که از چند 
نقطه بدن دچار جراحت و کبودى و همچنین خونریزى 
از گوش شــده بود بالفاصله براى درمان به بیمارستان 

منتقل شد.
پلیس با استناد به این ویدئو اقدام به بازداشت پدر کودك 
کرد. لیم اکنون با ســپردن 50هزاردالر قرار وثیقه آزاد 
شده و قرار است در نخستین جلســه دادگاه در تاریخ 7 
سپتامبر(16شهریور) حضور یابد. مادر این کودك به دلیل 
سوء استفاده از فرزندش از شوهر خود به دادگاه شکایت 
کرده است. لیم  با اتهام خشونت خانگى و به خطر انداختن 

جان یک کودك روبه رو است. 

2 خــودرو در گودالــى 8 متر مربعى 
سقوط کردند.

به گزارش «استریت تایمز»، دو خودرو 
روز شنبه یکى پس از دیگرى در یکى 
از خیابان هاى چین در گودالى سقوط 
کردند. بخشــى از این خیابان در پى 
بارش هاى سنگین از بین رفته است 
اما مســئولین در حال بررسى دلیل 
ایجاد این گودال 8 متر مربعى هستند. 
سه سرنشین این خودرو ها توانستند 
بدون هیچ آســیبى از گــودال خارج 

شوند.

ناظم مدرسه معین که به ده سال حبس، 74 ضربه شالق و دو سال انفصال از خدمت محکوم 
شده، به حکم دادگاه اعتراض کرد.

هفتم خرداد ماه امسال بود که یکى از سایت هاى خبرى، از آزار و اذیت تعدادى از دانش آموزان 
مدرسه اى در غرب تهران توسط ناظم مدرسه خبر داد؛ خبرى که به سرعت در فضاى مجازى 
پیچید و به دنبال آن، فیلم هایى از ناظم مدرسه منتشر شد. چندروز بعد و پس از ارجاع پرونده به 
دادسرا، بالفاصله متهم توسط پلیس به دادسرا تحویل داده شد و با ادامه یافتن تحقیقات از متهم، 

قرار وى به بازداشت تغییر کرد.

صدور کیفرخواست با 4 عنوان اتهامى
22 خرداد دادستان تهران از صدور کیفرخواست براى ناظم مدرسه معین با چهار عنوان اتهامى 
خبر داد و گفت: در گام نخست 15 نفر از والدین دانش آموزان این مدرسه شکایت خود را نسبت 
به ناظم مدرســه اعالم کردند و در نهایت هشــت نفر در دادگاه حضور یافتند. عباس جعفرى 
دولت آبادى با بیان اینکه دادستانى تهران پس از تشکیل پرونده تحقیقات تخصصى خود را آغاز 
کرد، افزود: در گام نخست دانش آموزانى که والدین آنها طرح شکایت کرده بودند در پزشکى 
قانونى حضور یافتند و مورد معاینه قرار گرفتند. در تمام گزارشات پزشکى قانونى به آن معنا تجاوز 
جنسى که در اخبار اولیه آمده بود به معناى جرایم خاص جنسى دیده نشد، ولى تعرضات جنسى 

گزارش شد و متهم هم پذیرفته است.

محکومیت ناظم مدرسه معین به 10 سال حبس و شالق
نهایتاً پرونده ناظم این مدرسه به مجتمع قضائى ارشاد ارسال و جلسه دادگاه در روز شنبه 16 تیر 
با حضور تعدادى از اولیاى دانش آموزان و دو تن از دانش آموزان برگزار شد؛ جلسه چهار ساعت 

به طول انجامید و نهایتاً دادگاه در پایان همان جلسه اول، ختم رسیدگى را صادر کرد. 
26 تیر امسال،  دادستان عمومى و انقالب تهران از صدور حکم این پرونده و محکومیت ناظم 

مدرسه معین به ده سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شالق خبر داد. 
متهم این پرونده در موعد مقرر قانونى، به حکم صادره از ســوى دادگاه ارشاد اعتراض کرده و 

پرونده براى رسیدگى به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
از دســتگیرى متهم پرونده درگیرى منجر به جنایت در 

شهرك مشیریه خبر داد.
سرهنگ على ولیپور گودرزى در توضیح این خبر گفت: 
«ســاعت 11:00 مورخــه 1397/03/22 وقــوع یک 
درگیرى منجر به جنایت در پارك پامچال به کالنترى 
169 مشــیریه اعالم شــد. با حضور مأمورین در محل 
مشخص شد جوانى افاغنه (25 ساله) بر اثر اصابت جسم 
تیز به ناحیه سینه دچار خونریزى شدید شده و فوت کرده 
است؛ پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» تشکیل و 
براى ادامه رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.»
با آغاز تحقیقات میدانى، کارآگاهان اداره دهم در محل 
جنایت حاضر شده  و در همان تحقیقات اولیه از شاهدان 
صحنه  درگیرى موفق به شناســایى برادر مقتول به نام 
«خدایار»22 ساله به عنوان متهم پرونده شدند که طى 
درگیرى، با چاقو ضربه اى به برادرش زده و پس از آن از 

محل متوارى شده است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى با شناسایى محل کار 
خدایار در یک پروژه ساختمانى در شهرك مشیریه به این 
محل مراجعه و اطالع پیدا کردند که وى از محل کار خود 
متوارى شده است. اقدامات پلیسى به منظور شناسایى 
مخفیگاه خدایار در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ قرار داشت تا نهایتاً کارآگاهان اطالع 
پیدا کردندکه خدایار اخیراً در یک پروژه ســاختمانى در 
منطقه سعادت آباد–بلوار دریا مشغول به کار شده است. 
بالفاصله کارآگاهان اداره دهم در روز دوشــنبه مورخه 
1397/05/15 به این محل مراجعه کردند و در بازرسى 
از محل موفق به شناســایى خدایار در عمق 20 مترى 
زمین، در زمان اجراى عملیات گودبردارى ساختمان و 

دستگیرى وى شدند. 
خدایار پس از دســتگیرى و انتقال به اداره دهم پلیس 
آگاهى صراحتاً به درگیرى منجر به قتل برادرش اعتراف 
کرد و در اظهاراتش گفت: «چند ماه پیش یکى از دوستانم 
قصد رفتن به افغانستان را داشت و به همین علت مبلغى 
را به امانت نزد من گذاشت؛ از ترس سرقت پول، موضوع 
را با برادرم در میان گذاشته و نهایتًا تصمیم بر آن شد تا 

پول را به برادرم بدهم تا او در خانه اش نگهدارى کند.»
وى افزود: «پس از آنکه صاحب پــول مجدداً به تهران 
آمد، براى تحویــل گرفتن پول نزد بــرادرم رفتم اما در 

کمال تعجب وى با طــرح برخى موضوعات عنوان کرد 
که پول را بابت بدهى من برداشته است؛ چندین نوبت به 
دِر منزل برادرم در مشیریه رفتم تا شاید او را راضى کنم تا 
پول را پس دهد اما او هر بار همان صحبت اولیه خودش 

را تکرار مى کرد.
متهم جوان گفت: «روز حادثــه تلفنى با برادرم صحبت 
کردم و این بار از او خواستم تا به پارك نزدیک خانه اش 
مراجعه کند تا آنجا صحبت کنیم... برادرم مجدداً همان 
صحبت هاى قبلى را تکرار کرد و همین موضوع باعث 
درگیرى ما دو نفر شــد؛ در یک لحظــه کنترل خودم را 

از دســت دادم؛ با چاقو ضربه اى به ســینه برادرم زدم. 
برادرم روى زمین افتاد و غرق در خون شد؛ در حالى که 
بسیار ترســیده بودم بى هدف از محل دور شده و فرار 

کردم.»
سرهنگ کارآگاه على ولیپور گودرزى، معاون مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى تهــران بزرگ، با اعالم این 
خبر گفت: «متهم با قرار بازداشت موقت صادره از سوى 
بازپرس محترم شعبه سوم دادسراى ناحیه 27 تهران و به 
منظور ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار دارد.»

جوان برادرکش 
در عمق 20مترى زمین به دام افتاد 

ریزش آوار مرگ
 بر سر 4 کارگر

جاسازى قرص مخدر 
در کفش بچگانه! 

کالهبرداري
 800 میلیاردى 

با ترفند فروش ملک

بلعیده شدن 2 خودرو  وسط خیابان!  درخواست 5میلیارد ى براى رهایى پدر و پسر ربوده شده 

اعتراض
 ناظم 
مدرسه معین 
به حکم دادگاه

استفاده از کودك
 به عنوان سالح حین دعوا!

بازگرداندن کیف 14/5میلیاردى به صاحبش

برخورد یک تانکر با تریلر حامل خودرو در بزرگراهى نزدیک به فرودگاه شهر «بولونیا» در ایتالیا دستکم دو کشته و بیش 
از 60 مجروح برجاى گذاشت.

 بنابر اعالم رسانه هاى ایتالیایى صداى انفجار ناشى از این تصادف به حدى بود که تا مرکز شهر بولونیا هم شنیده شده است.
پلیس اعالم کرده که بزرگراه به دلیل این تصادف شدید به کلى بسته شده و مأموران آتش نشانى و امدادرسانى به محل 

حادثه اعزام شده اند.
حادثه بر اثر برخورد یک تریلر خودروبر و تانکرى حامل مواد شیمیایى قابل اشتعال روى پلى در بزرگراه مشرف به فرودگاه 

شهر بولونیا روى داده است.
بر اساس گزارش ها و تصاویر منتشر شده بخشى از پل بزرگراه به کلى فرو ریخته و دامنه آتش ناشى از انفجار به پارکینگ زیر 
پل نیز گسترش پیدا کرده است؛ این مسئله خود سبب آتش گرفتن خودروهاى پارك شده و شدت یافتن انفجار شده است.

به گزارش «یورونیوز»، این درحالى است که در جریان تصادفى دیگر در جنوب ایتالیا 11 کارگر خارجى جان خود را از دست 
دادند. قربانیان سوار بر وانتى بودند که از مزرعه باز مى گشت و در میانه راه با یک کامیون برخورد کرد.

انفجار مرگبار در پى برخورد تانکر با تریلر 
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ســپاس خداوندى را که ســخنوران از ســتودن او عاجزند و حســابگران 
از شــمارش نعمت هاى او ناتوان و تالشــگران از اداى حق او درمانده اند. 
خدایى که افکار ژرف اندیش، ذات او را درك نمى کنند و دســت غواصان 
دریاى علوم به او نخواهد رســید. پروردگارى که بــراى صفات او حد و 
مرزى وجود ندارد و تعریف کاملى نمى توان یافت و براى خدا وقتى معین و 

موال على (ع)سرآمدى مشخص، نمى توان تعیین کرد. 

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

آگهى مناقصه –  مزایده (نوبت اول) چاپ دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه- مزایده عمومى به شرکت ها و اشخاص 
واجد شرایط واگذار نماید: 

1- مناقصه نوبت اول عملیات اجرایى تکمیل محوطه سازى باغ بانوان 
2- مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1397/5/27 

گشایش پاکت هاى مناقصه- مزایده: روز یک شنبه مورخ 97/5/28 
 www.dolatabad.ir محــل دریافت اســناد: دولت آبــاد، بلــوار طالقانــى، پایــگاه اینترنتــى

تلفن: 031-45822010 
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

آگهى مزایده عمومى چاپ دوم

شــهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 23 مورخ 1397/04/03 شــوراى محترم اســالمى 
شهر کوهپایه نسبت به فروش دو دستگاه وانت نیسان کمپرســى مدل 1369 و 1370 از رده خارج و همچنین مقدارى 
ضایعات و آهن آالت خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و براساس نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر 

اقدام نماید.
الف: خودروى نیسان کمپرسى مدل 1369 با قیمت پایه کارشناسى 55/000/000 (پنجاه و پنج میلیون) ریال- اسقاط
ب: خودروى نیسان کمپرسى مدل 1370 با قیمت پایه کارشناسى 55/000/000 (پنجاه و پنج میلیون) ریال- اسقاط

ج: انواع آهن آالت قراضه فلزى به صــورت درهم (به وزن تقریبى 20 تن) بدون احتســاب ارزش افزوده هر کیلوگرم
 18/000 (هجده هزار) ریال

د: انواع ضایعات غیرفلزى (پالســتیکى، پلــى اتیلن و فایبرگالس) (بــه وزن تقریبى 10 تن) بــه صورت درهم هر
 کیلوگرم 8/000 (هشت هزار) ریال

«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مناقصه (نوبت دوم) چاپ اول

شهردارى بادرود در نظر دارد طى  تشریفات مناقصه عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، انجام امور 
خدمات شهرى، شامل جمع آورى زباله، رفت و روب، نگهدارى فضاهاى سبز شهرى و کلیه امور مربوط به خدمات سطح شهر را 
در قالب قرارداد حجمى به شرکت هاى داراى صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین 

آگهى جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت در مناقصه 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 مناقصه مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

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

خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

حسین ایزدى -  سرپرست سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر 

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت اول چاپ دوم

سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد  بهره بردارى از موارد زیر را از طریق 
مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید .

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط  مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 30 : 14 روز شنبه مورخ 27 /97/05 به سازمان  مراجعه نمایند. 
آدرس : فوالدشهر ، برزن ب ، جنب موسسه آموزش عالى دانشگاه  صنعتى فوالد 

تلفن : 03152631711

شماره صورتجلسه آگهى مزایدهموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه
(ریال)

1
اجاره مکانى به مساحت تقریبى 1500 مترمربع جهت 

راه اندازى بازارچه خطى اغذیه فروشى
 (حداکثر 10 کانتینر سیار) در ضلع شرقى پارك پرنیان 

71تجدید
97/2/30  18/000/00030/000/000

راه اندازى پیست دوچرخه سوارى یک نفره ، دو نفره و چند 2
71تجدیدنفره در محدوده تعیین شده به همراه جایگاه نصب کانکس

97/2/30  4/200/0007/000/000

3  (B1) اجاره غرفه اغذیه فروشى واقع در محله شهید صدر
71تجدیدبه  مساحت حدود 25 متر مربع 

97/2/30  4/500/0007/500/000

ء
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آغاز مرحله سوم مرمت 
ایوان چهلستون 

مدیـر مجموعـه جهانـى کاخ چهلسـتون، از آغـاز 
فاز دوم مرحله سـوم مرمـت ایوان چهلسـتون، به 
عنوان بـزرگ ترین سـازه چوبى بناهـاى تاریخى 

کشور خبر داد.
عاصفه بدر افزود: در این مرحلـه، مرمتگران در دو 
طـرح جداگانه شـامل مرمت تزیینات و اسـتحکام 
بخشى معرق هاى سقف ایوان ستوندار و همچنین 
در طرح دیگر، به مرمت و اسـتحکام بخشـى سازه 
هاى عظیم نگهدارنده سقف در بخش دو پوشایوان 

مى پردازند.
وى اضافه کرد: عملیـات مرمتگـران در طرح اول 
شـامل پاکسـازى مکانیکى کتیبه ایوان ستوندار و 
همچنین تثبیت و پوسته چسبانى الیه هاى تزیینى 

در ارتفاع 16 متر از سطح زمین است .
مدیر مجموعه جهانى کاخ چهلسـتون اصفهان در 
رابطه با طـرح دوم مرمتى ایوان سـتوندار این کاخ 
افزود: مرمتگران در عملیاتـى جداگانه و همزمان، 
مرمت و استحکام بخشى سازه چوبى دوپوش ایوان 

ستوندار کاخ را نیز آغاز کرده اند.

بخش دیالیز بیمارستان چادگان 
تکمیل مى شود

مدیر شبکه بهداشت شهرستان چادگان گفت: براى 
راه اندازى بخش دیالیز بیمارسـتان بوعلى چادگان، 

سه میلیارد ریال هزینه نیاز است.
غالمعلـى حاجى عـرب اظهار کـرد: بخـش دیالیز 
بیمارستان بوعلى چادگان با پیشرفت 60 درصدى، 
از اعتبارات مردمى سـاخته  شـده اسـت که در این 
راستا مى طلبد خیران شهرسـتان و استان نسبت به 
تکمیل بخش دیالیز این شهرسـتان کمک الزم را 

داشته باشند.
وى افـزود: بخـش دیالیـز بیمارسـتان بوعلـى بـا 
مشـارکت خیران در حال سـاخت اسـت و تاکنون 
براى آن بیـش از پنـج میلیـارد ریال اعتبـار هزینه 

شده است.
مدیر شبکه بهداشت شهرسـتان چادگان ادامه داد: 
چهار دستگاه دیالیز خریدارى  شده و در انبار موجود 
اسـت که با راه اندازى و تکمیل شـدن بخش دیالیز 
بیماران دیالیزى در این بیمارستان ویزیت مى شوند.

آغاز به کار شوراى توسعه 
گردشگرى در کاشان

فرمانـدار کاشـان  گفـت: بـا هـدف هـم افزایى و 
مشارکت همه جانبه در پاسدارى از میراث فرهنگى 
تـوأم با رونق گردشـگرى و توسـعه اشـتغال پایدار 
در این حوزه، شـوراى توسـعه گردشـگرى کاشان 

تشکیل شد.
حمیدرضا مؤمنیان افزود: گردشگرى، صنایع دستى 
و هنر، محورهاى اساسى و اصلى توسعه و پیشرفت 
پایدار اسـتان اصفهان و شهرستان کاشان است که 
حوزه میـراث فرهنگى و رونق گردشـگرى نیازمند 
تدوین نقشـه راه و برنامه عملیاتى با ترسیم افق ده 

ساله براى این شهرستان است.

آموزش داوران و خبرنگاران 
جشنواره بین المللى کودك 

دوره آموزشـى داوران و خبرنگاران منتخب کودك و 
نوجوان سى و یکمین جشنواره بین المللى کودکان و 

نوجوانان در اصفهان آغاز شد.
دبیر سـى و یکمین جشـنواره بین المللـى فیلم هاى 
کـودکان و نوجوانـان گفـت: از میـان ایـن داوران و 
خبرنگاران که منتخبان مرحله دوم آزمون داورى این 
جشنواره بین المللى هستند، شـامل 31تا40 کودك 
و نوجوان، آثار بخش مسابقه سـینماى ایران و چهار 
تا شـش کودك و نوجوان، آثار بخش بین الملل این 

رویداد بزرگ فرهنگى را داورى مى کنند.
علیرضا رضـاداد افزود: همچنین 15تـا17 خبرنگار و 
چهار عکاس هم رویدادهاى این جشنواره را در قالب 
خبر و عکـس ثبت و درحـدود پنج خبرنـگار نوجوان 
مسـلط به زبان انگلیسـى در بخش بیـن الملل، این 

جشنواره را همراهى مى کنند.

خبر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: افزایش قیمــت بلیت بایــد از اول فروردین 
اعمال مى شد که به دلیل تأخیر در اخذ مصوبات، به 

مردادماه رسید.
قدرت افتخارى افزود: بر اساس نرخ تورم، افزایش 
20درصدى حقوق و دســتمزد کارکنان، همچنین 
افزایش100درصدى هزینه هاى تأمین و نگهدارى، 
افزایش نــرخ قطعــات مصرفى از جملــه روغن و 
الستیک، نرخ کرایه اتوبوس هاى شهر اصفهان به 
طور متوسط در خطوط مختلف تا 15درصد افزایش 

یافت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
با بیان اینکــه دولت باید یک ســوم از هزینه بلیت 
اتوبوس هاى اصفهان را پرداخت کند، گفت: این در 
حالى است که با پرداخت نکردن سهم دولت، در واقع 
شهردارى اصفهان دو ســوم و مردم فقط یک سوم 

هزینه ها را پرداخت مى کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: خدمات شبانه روزى اتوبوسرانى با هزار و 450 
دستگاه اتوبوس و طول خط بیش از 2000کیلومتر 
و جابه جایى روزانه بیش از 600هزار مســافر انجام 

مى شود.

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان گفت: چهار 
هزار و 163 نفر از این اســتان از هشتم مرداد تاکنون 
در قالب 17 پرواز از فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان براى انجام فریضــه حج تمتع به مکه مکرمه 

ُمشرف شدند.
حســن امجدى افزود: در مجموع شــش هزار و 598 
نفر از هشــتم تا نوزدهم مرداد با 27 ســورتى پرواز از 
فرودگاه اصفهان به مدینه منوره و مکه مکرمه ُمشّرف 

مى شوند.
وى با بیان اینکه فرودگاه اصفهان امســال نسبت به 
سال قبل رشــد بیش از 3 درصدى در اعزام زائرین به 

سرزمین وحى داشته اســت، گفت: امسال 41 کاروان 
از استان اصفهان، سه کاروان از اســتان چهارمحال 
و بختیارى و یک کاروان از اســتان یــزد از فرودگاه 
بین المللى اصفهان به سمت ســرزمین وحى حرکت 
مى کنند. مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان ادامه 
داد: تاکنون 17پرواز حجاج تمتع استان انجام شده است 

و ده پرواز نیز تا 19 مرداد انجام مى شود.
امجدى با بیان اینکه امسال 19 پرواز مدینه بعد و هشت 
پرواز مدینه قبل انجام مى شود، گفت: عملیات بازگشت 
حجاج اصفهانى از هشتم شــهریور آغاز مى شود و تا 

بیست ویکم شهریور هم ادامه خواهد داشت.

4160 نفر از اصفهان 
به حج تمتع ُمشّرف شدند

افزایش 15درصدى
 قیمت بلیت اتوبوس

امام جمعه موقت اصفهان مقابله بــا گرانى و برخورد با 
مفسدان اقتصادى را مطالبه اصلى معترضان دانست.

به گزارش اعتمادآنالین، حجت االســالم والمسلمین 
محمدتقى رهبر معتقد است که تجمعات در این شهر حول 
محور نارضایتى هاى اقتصادى است و براى پاسخگویى 
به آن باید با متخلفان و مفسدان اقتصادى برخورد قاطع 
کرد. او  تأکید کرد: 80 میلیون جمعیت در کشــور منتظر 
هستند که ببینند با مفساد و مفسدان چگونه برخورد مى 
شود زیرا احساسات عمومى جریحه دار شده است. حجت 
االسالم والمســلمین رهبر افزود: ما به وفادارى نظام و 
مسئوالن شک نداریم اما مردم مى پرسند که چرا بعد از 
آن همه فداکارى براى انقالب اینطور شده که عده اى در 
کشور یکه تاز باشــند. به نظر من آقایانى که مى خواهند 

تصمیم بگیرند باید یک نگاهى به نهج البالغه بیاندازند. 
گمشــده امروز ما منطق امیر المؤمنین(ع) است. وى در 
مورد اعتراضات اصفهان گفــت: من این روزها اصفهان 
نبودم اما شــنیدم که یکى دو مورد اعتراض شــد. البته 
تجمعاتى که با تخریب و حرکت هاى خشونت بار همراه 
مى شود به هیچ وجه قابل قبول نیست و نشانه منحرف 
شدن اعتراضات مردمى است. حجت االسالم والمسلمین 
رهبر در پاســخ به اینکه اصلى تریــن مطالبه معترضان 
اصفهانى چیست، گفت: مردم مى خواهند که جلوى گرانى 
گرفته شود. مى خواهند که بازار تنظیم و با زیاده خواهى 
هاى برخى برخورد شود. احساسات مردم جریحه دار مى 
شــود وقتى مى بینند که ارز دولتى به جاى تخصیص به 
موارد ضرورى مثــل دارو صرف واردات ماشــین هاى 

گرانقیمت مى شود. احساسات مردم جریحه دارد مى شود 
وقتى مى بیند که یکجا دارو احتکار مى شود  و یکجا کاغذ، 

یا اینکه یک نفر سلطان سکه مى شود.
وى در پاسخ به این پرسش که برخورد قاطع با مفسدان 
اقتصادى چقدر در ریشه کن کرد فساد مؤثر است، گفت: 
حتمًا مؤثر است. قرآن براى زناکار حکم حد داده است و 
مى گوید که عده این حد زدن را ببینند. دلیلش این است 
که وقتى دیگران مجازات شــدن دیگرى را مى بینند، 
چشمشان به حساب مى افتد و عبرت مى گیرند. برخورد با 
مفسدان اقتصادى نیز همینطور است. این اقدام از یک سو 
به مردم اطمینان مى دهد که مسئوالن به فکر هستند و 
مسائل را پیگیرى مى کنند و از سوى دیگر موجب عبرت 

گرفتن متخلفان مى شود.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به گرانى و فساد اقتصادى:

احساسات مردم 
جریحه دار شده است

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان گفت: 
با ورود موبایل هاى جدید به بــازار، قیمت ها متعادل 

مى شود، اما دولت باید انحصار واردات را نیز بر دارد.
حسین میرشمشیرى با اشاره به اینکه قرار است 200 
هزار دستگاه تلفن همراه وارد بازار شود، اظهارکرد: قرار 
است صد هزار عدد تلفن از طریق گمرك و صد هزار 

عدد هم از طریق نمایندگى ها وارد شود.
وى در پاسخ به اینکه اخیراً تعداد تلفن همراه وارداتى 
600 هزار عدد اعالم شده و آیا این عدد صحیح است، 
گفت: من این آمار را نشنیدم، اما صحت این آمار نیز 

بعید به نظر نمى رسد. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همــراه اصفهان 
در پاســخ به اینکه چه تعداد از این دستگاه تلفن وارد 
اصفهان مى شــود، افزود: مشخص نیست و تصمیم 
گیر نهایى سه نهاد وزارت ارتباطات، گمرك و وزارت 

صنعت و معدن هستند.
میرشمشیرى اضافه کرد: البته ما پیشنهاد دادیم که بر 
اساس جمعیت هر شهرى، تعداد مشخصى تلفن همراه 
از طریق اتحادیه ها توزیع شود؛ چون این روند سخت، 
اما معقول تر اســت تا جنس نهایى به دست مصرف 

کننده واقعى برسد.
وى میزان مصرف ماهیانه تلفن همراه در کشــور را 
یک میلیون دستگاه برشمرد و گفت: پس از افزایش 
قیمت گوشى و ممنوعیت واردات، کمبود شدیدى در 
بازار احساس مى شود و اشتهاى بازار هم در این باره 

افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با بیان 
اینکه ورود تلفن هاى جدید، بازار را متعادل تر مى کند، 
افزود: اما مهم این است که این روند ادامه داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

قیمت موبایل متعادل مى شود

فیلم سینمایى تنگه ابوقریب که جایزه بهترین فیلم سى 
و ششمین جشنواره ملى فیلم را از آن خود کرده بود، از 

امروز در سینماهاى اصفهان اکران مى شود.
فیلم ســینمایى «تنگه ابوقریب» به کارگردانى بهرام 
توکلى و تهیه کنندگى سعید ملکان که جایزه بهترین 
فیلم سى و ششمین جشــنواره ملى فیلم را از آن خود 

کرده بود، از امروز در سینماهاى اصفهان اکران مى شود. 
«تنگه ابوقریب» با بازى امیــر جدیدى، جواد عزتى، 
مهدى پاکدل، حمیدرضا آذرنگ، مهدى قربانى، بانیپال 
شومون و... روایتى ســینمایى است از یکى از عملیات 
هاى روزهاى پایانى جنگ که سرنوشت روزهاى آخر 

جنگ را دستخوش تغییر کرد.

«تنگه ابوقریب» از امروز روى پرده 
سینماهاى اصفهان

150 آبگرمکن خورشــیدى در مناطق جنگل نشین 
استان نصب شده است.

معاون حفاظت و امور اراضى اداره کل منابع طبیعى و 

آبخیزدارى استان اصفهان گفت: این تعداد آبگرمکن 
خورشــیدى، با هدف کاهش وابســتگى روستاییان 
جنگل نشین به سوخت هایى از جمله چوب و هیزم و 
تغییر الگوى مصرف سوخت در مناطق جنگلى استان 
نصب شده است. داریوش سعیدى هزینه نصب این 
آبگرمکن هــا را، بیش از هفت میلیــارد ریال عنوان 
کرد و افزود: این آبگرمکن هاى خورشیدى، آب گرم 
روستاییان را تأمین مى کند و نیازهاى آنها را به  قطع 
درختان براى تأمین ســوخت مورد نیاز تا 60درصد 
کاهش مى دهد. وى پیش بینى کرد: تا پایان امسال 
بیش از صد دســتگاه آبگرمکن خورشیدى دیگر در 

مناطق جنگل نشین غرب استان نصب شود.

معاون امور فرهنگى و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد نصب 150 آبگرمکن خورشیدى در اصفهان
اسالمى استان اصفهان گفت: پس از دو سال وقفه، نمایشگاه 

بزرگ کتاب اصفهان مهرماه امسال برگزار مى شود.
اصغر مختارى اظهار کرد: پس از دو سال وقفه در برگزارى، 
امسال نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان اواخر مهرماه و اوایل 

آبان ماه برگزار مى شود.
وى با اشاره به اینکه در سال هاى گذشته توافق درباره زمان 
و نوع برگزارى نمایشگاه به ناشران سپره شده بود، اما این 
رخداد فرهنگى برگزار نشد، ابراز کرد: امسال توافقات الزم 
را با ناشران اصفهانى انجام داده ایم و دو ماهى است جلسات 
الزم در ارتباط با برگزارى نمایشگاه کتاب اصفهان برگزار 
شــده و مطابق زمانبندى پیش رفته ایم تا به موقع شاهد 

برگزارى این رویداد فرهنگى در اصفهان باشیم.
معاون امور فرهنگى و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان اصفهان با بیان اینکه توافقات الزم با 
مسئوالن استانى و کشورى در این ارتباط انجام شده است، 
اظهار کرد: مکان برگزارى نمایشــگاه کتاب در نمایشگاه  

بین المللى استان اصفهان در نظر گرفته شده است.
وى با توجه به اختالفى که در ســال هاى گذشــته میان 

کارشناسان فرهنگى و ناشران در ارتباط با زمان برگزارى 
نمایشگاه کتاب وجود داشــت، تأکید کرد: با بررسى هاى 
کارشناسى و توافقات الزم با ناشران، برترین زمان ممکن 
براى برگزارى نمایشگاه انتخاب شده است، به نوعى که در 
این زمان دانشــگاه ها و مدارس آغاز به کار کرده اند،  منابع 
درسى مشخص شده است و از روزهاى شلوغ اوایل مهرماه 

نیز فاصله گرفته ایم.
مختارى با بیان اینکه تفاهمنامه اولیه برگزارى نمایشگاه 
کتاب با ارشاد منعقد شده اســت، گفت: یک قرارداد نیز با 
شرکت  نمایشگاه هاى کشور درباره مکان و زمان برگزارى 
باید امضا کنیم و ســپس بخش ثبت نام ناشران در سایت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى فعال خواهد شد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به عبور از مرحله بحرانى آب شــرب مصرفى مشترکین 
اســتان گفت: این مطلب به معنى نشان دادن چراغ سبز 

به شهروندان براى عدم محدودیت مصرف آب نیست.
اکبر بنى طبا اظهار کرد: با توجه به وضعیت بحرانى سال 
آبى 96، اقدامات فرهنگــى کاهش مصرف آب در حوزه 
شهرى را که از ده سال اخیر شروع کرده بودیم، از اواخر 

سال گذشته نیز تقویت کردیم.

وى در ادامه گزارشى از روند میزان سرانه مصرف خانگى 
آب طى ده سال گذشته مشترکین استان اصفهان ارائه داد 
و افزود: اقدامات فرهنگى باعث کاهش مصرف مشترکین 

خانگى از 184 لیتر براى هر نفر به 154 لیتر شد.
وى ابالغ نامه استاندار به صنایع بزرگ، به منظور استفاده 
از پساب براى سیستم هاى فرایندى وکاهش 40درصدى 
میزان مصرف آب در ســال جارى را، از اقدامات دیگر در 

این خصوص عنوان کرد.

پس از 2 سال وقفه؛

نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان مهرماه برگزار مى شود

عبور اصفهان از مرحله بحرانى آب  کنسرت موسیقى حمید عســگرى در سالن سیتى سنتر 
برگزار مى شود. عسگرى، خواننده پاپ، آهنگساز و ترانه 
سرایى است که تاکنون پنج آلبوم رسمى از وى منتشر شده 
است. حمید عسگرى متولد سال 1357 در آبادان است. وى 
دانش آموخته مدیریت صنعتى است و از سال 77 به صورت 
جدى به عرصه موسیقى وارد شد. کنسرت موسیقى حمید 
عســگرى 18 مردادماه در یک سانس ســاعت  21 در 
سالن سیتى سنتر برگزار مى شــود. عالقه مندان براى 
دریافت اطالعات بیشــتر مى توانند به نشانى اینترنتى 

MelliConcert.com مراجعه کنند.

حمید عسگرى در اصفهان مى خواند
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مدیــر روابط عمومى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان با اشــاره به ظرفیت 33 میلیون تنى تولید 
فوالد در کشور گفت: ظرفیت تولید فوالد در ذوب آهن 
اصفهان به نسبت سال هاى گذشــته 60 برابر شده 

است.
علیرضا امیرى با اشــاره به ظرفیت 33 میلیون تنى 
تولید فوالد در کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید 
فوالد در مجموعــه ذوب آهن اصفهان به نســبت 
سال هاى گذشته 60 برابر شده است که این موضوع 
یک دستاورد بزرگ براى ملت ایران به  حساب مى آید.

وى با توجه به گســترش صنعت فوالد در کشورمان 

یادآور شد: زمانى مجموعه ذوب آهن اصفهان بیش از 
30 هزار بازدیدکننده را در خود شاهد بود که این آمار 
امروزه به 3000 نفر رســیده است و نتیجه این حجم 
بازدید از این مجموعه صنعتى، رشد فزاینده صنعت 

فوالد در جاى جاى کشورمان است.
وى با بیان اینکه بســیارى از مدیران صنعت فوالد 
در جاى جاى کشــورمان از خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان هستند، افزود: در کنار تربیت مدیران توانمند، 
توجه به مسائل زیست محیطى یکى از دغدغه هاى 
اصلى مجموعه صنعتى ذوب آهــن اصفهان بوده و 

خواهد بود.

برداشت انگور از شــش هزار و 188هکتار از باغات 
استان آغاز شد.

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: پیش بینى مى شود بیش از 61تن انگور از این 

باغات برداشت شود. 
احمدرضا رئیس زاده عملکرد این محصول باغى را 
در هرهکتار بیش از 10تن عنــوان کرد و پیش بینى 
کرد: برداشــت انگور تا اواســط مهر در استان ادامه 

داشته باشد. 
وى عمده ارقام تولیدى انگور این استان را عسگرى، 
سیاه، مهره، خلیلى و شاهانى برشمرد و افزود: تیران 

و کرون، مبارکه، شهرضا، خوانسار، کاشان، برخوار، 
لنجان، اردستان، بویین میاندشت، دهاقان و گلپایگان 

از قطب هاى تولید انگور در استان هستند. 
رئیس زاده گفت: بیش از 70درصد انگور تولیدى این 
استان به صورت تازه خورى و بقیه در تهیه کشمش و 

شیره مصرف مى شود.
مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
به کاهش چشــمگیر تولید انگور در سال هاى اخیر 
اشاره کردو افزود: خشکسالى و کمبود آب، مهمترین 
عامل این عملکرد منفى در تولید این محصول بوده 

است.

ظرفیت تولید فوالد در 
ذوب آهن 60 برابر شده است

برداشت انگور 
از تاکستان هاى اصفهان

تعطیلى5 واحد آالینده 
در نجف آباد 

مدیر اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: با حکم 
مراجع قضائى، از فعالیت پنج واحد آالینده محیط زیست 

در این شهرستان جلوگیرى شد. 
محمد محمدى افزود: یک واحد قالیشویى به دلیل نفوذ 
پساب صنعتى به محیط اطراف، یک واحد بازیافت غیر 
مجاز پسـماند به دلیل تخریب محیط و سه واحد ریخته 
گرى به دلیل آلودگى هوا و نداشـتن فیلتراسیون پلمب 
شـد. وى افـزود: این واحدهـا در یـک ماه اخیـر پس از 
اخطارهـاى مکـرر و توجـه نکردن بـه الزامات زیسـت 

محیطى به مراجع قضائى معرفى شدند.

بافت قدیمى قلب شهر 
احیا مى شود

مدیر منطقه3 شـهردارى اصفهان گفـت: احیاى بافت 
قدیمـى منطقه3 شـهردارى اصفهان که در قلب شـهر 
واقع شده، یکى از اولویت هاى این منطقه در سال جارى 
است. حسـین کارگر اظهارکرد: بیشترین بافت تاریخى 
شهر اصفهان در منطقه 3 شهردارى واقع شده، از این رو 
یکى از برنامه هاى مهم این منطقه احیاى بافت قدیمى 
شـامل خانه ها، حمام ها و بازارهاسـت. وى با اشـاره به 
اقدامات انجام شده براى مرمت و بازسازى بازارچه سینه 
پایینى عبدالرزاق، بازارچه نیماور، حمام خسروآغا، حمام 
شاهزاده و سقف بازار حسن آباد، افزود: سال ها قبل سقف 
بازارچه ها فروریخته بود که مرمت آن را از سال گذشته 

آغاز کردیم.

خبر

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709970351000473 شماره پرونده: 9609980351000453 شماره بایگانى شعبه: 960553 
خواهان: فیروز نادرى بنى فرزند على اکبر به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر بهارستان- خیابان 
اردیبهشت غربى- خیابان شیرازى یک- اولین مجتمع سمت راست- واحد 3 طبقه دوم خوانده: ابراهیم قائمى به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
4- مطالبه وجه بابت... رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى فیروز نادرى بنى فرزند على اکبر به طرفیت اقاى 
ابراهیم قائمى به خواست ه ى مطالبه ى مبلغ 285400000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه و صدور 
قرار تامین خواسته دادگاه نخست با توجه به عدم تودیع خســارت احتمالى مستندا به بند د ماده 108 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعالم مى نماید دوم با توجه به تصویر دادنامه ى شماره 
9009970351001491 صادر شده از شعبه ده حقوقى اصفهان و نامه واحد اجراى احکام حقوقى که داللت بر کسر 
محکوم به از حقوق خواهان مى نماید و نظر به اینکه خواهان به عنوان ضامن از حق مراجعه به خوانده برخوردار بوده 
است بنابراین مستندا به مواد 411 قانون تجارت 198، 502، 515د، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 285400000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 618997 ریال بابت هزینه دفتر 
خدمات قضایى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/5/24) لغایت اجراى حکم براساس 
شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید بدیهى است در صورت قطعیت 
حکم واخذ محکوم به هزینه ى دادرســى از محل آن تامین خواهد شد و خوانده مکلف به جبران در حق خواهان 
است راى صادر شده غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 206. م الف: 216945 غریب 

نواز- رئیس شعبه ده دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/404
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420350900163 شماره پرونده: 9609980350901003 شماره بایگانى شعبه: 961160 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970350902024 محکوم علیه 
1- على عرب زاده زیارى فرزند غالمرضا نشانى: مجهول المکان 2- ابراهیم پیکانى قارنه فرزند عباس نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ *** ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 96/3/21 لغایت زمان 
پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد و حق الوکاله وکیل محبوبه السادات تدین فر فرزند 
سید رسول نشانى: اصفهان- خ چهارباغ باال- مجتمع کوثر- فاز 2- ط 1- واحد 337 در حق خواهان بانک مهر 
اقتصاد نشانى: استان مرکزى- شهرستان اراك- شهر اراك- میدان شهدا- ابتداى خیابان شهید رجایى- جنب 
سینما عصر جدید صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى است و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامى مى باشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک رأى دادگاه: درخصوص دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد 
نمایندگى علیرضا زمانى به طرفیت خواندگان على عرب زاده زیارى فرزند غالم رضا، ابراهیم پیکانى قارنه فرزند 
عباس به خواسته مطالبه مبلغ 240/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شرح مذکور دادخواست به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خواندگان و حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه دفاع در قبال دعوى 
مطروحه معمول و ابراز نشده و دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ارائه نگردیده و دعوى و مستندات مصون 
از هرگونه ایراد و انکار و اعتر اضى باقى مانده است و با تمسک به اصل استصحاب لذا دعوى مطروحه را محرز و 
ثابت تشخیص مســتنداً به مواد 522- 519- 515- 502- 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ **** ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 96/3/21 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در 
هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى صادره نسبت 
به خواندگان غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان و نســبت به دیگران رأى صادره حضورى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 352. م الف: 216936 

خانى- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/405
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976836900579 شماره پرونده: 9609986836901075 شماره بایگانى شعبه: 961177 
خواهان: دیانا مهدى خشــوئى فرزند امامقلى با وکالت مهدى ریاضیات فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان- 
چهارراه وحید- نبش محتشم کاشانى مجتمع عزیزخانى. طبقه 4 واحد 43- کدپستى 8175815375- همراه 
09133116643 خواندگان: 1- على اسدى خشویى فرزند سیاوش 2- فائزه اسدى خشویى فرزند سیاوش همگى 
به نشــانى اصفهان- خیابان ارتش. کوچه قهرایى مجتمع محمد 24 واحد 6، 3- صغرى بخشى فرزند شیرعلى 
به نشانى مجهول المکان 4- محمد اســدى خشویى فرزند سیاوش به نشــانى اصفهان- خیابان ارتش کوچه 
قهرایى مجتمع محمد 24 واحد 6 خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق 
و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
دعوى آقاى مهدى ریاضیات به وکالت از خانم دیانا مهدى خشوئى فرزند امامقلى به طرفیت خواندگان خانمها 
و آقایان 1- محمد 2- على 3- فائزه شهرت اسدى خشوئى فرزندان سیاوش 4- صغرى اکبرى فرزند شیرعلى 
ورثه مرحوم سیاوس اسدى به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگى مشترك از 1363/4/23 تا 1395/12/25 و 
خسارات دادرسى با توجه به دادخواست تقدیمى و احراز رابطه زوجیت دایم بین طرفین به موجب تصویر سند ازدواج 
به شماره ترتیب 6505- 1363/4/23 دفتر رسمى ثبت ازدواج 122 لنجان و اظهارات خواهان در جلسه دادرسى 

1397/1/20 و مالحظه استشهادیه پیوســت که داللت بر این دارد که اصحاب دعوى ورثه متوفى مى باشند، 
خواندگان ردیف اول تا سوم به موجب الیحه شماره 9786813- 1397/1/20 دعوى را مورد پذیرش قرار داده 
اند و خوانده ردیف چهارم علیرغم دعوت از طریق نشر آگهى در جلسه دادرسى حاضر نشده و ایراد و دفاع مؤثرى 
به عمل نیاورده است، نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز مصون از اعتراض مانده است، دادگاه با توجه به مراتب 
یاد شده و نظر موافق قاضى محترم مشاور به اســتناد مقررات تبصره ماده 336 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت 293/028/500 ریال بابت اجرت المثل ایام زندگى مشترك از 1363/4/23 تا 1395/12/25 
از اموال متوفى و در صورت قبول ماترك و 1/271/398 ریال بابت هزینه دادرسى پرداختى و 4/000/000 ریال 
بابت حق الوکاله مطا بق تعرفه قانونى و تمبر مالیاتى الصاقى و 2/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسى صادر 
مى نماید. خواهان موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسى به مبلغ 9/255/997 ریال در اجراى احکام پرداخت 
نماید. رأى صادره نســبت به خوانده ردیف چهارم غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضورى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 102. م الف: 216943 حسین زاده- رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/5/406
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970350900502 شماره پرونده: 9609980350900134 شماره بایگانى شعبه: 960152 
خواهان: آقاى احمد مزروعى سبدانى فرزند على به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 
خانه اصفهان- بلوار اطلس شرقى- بن بست الله- پ 92 خوانده: آقاى مسعود ترك زاده فرزند اصغر به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ فروغى- ك امیرکبیر- ك ابوذر غربى- پ 39 خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک دادگاه با بررسى جمیع اوراق 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى 
خواهان احمد مزروعى سبدانى فرزند على بطرفیت خوانده مسعود ترك زاده به خواسته مطالبه مبلغ 432000000 
ریال بابت دو فقره چک به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارت دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه دادگاه 
نظر به بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت 
از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نشده و دلیل بر  برائت ذمه 
یا بطالن دعوى اقامه نشده و دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و اعتراضى باقى مانده است و با تمسک 
به اصل استحصاب لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به مواد 522- 519- 515- 502- 198 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 432000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید تیر ماه سال 1395 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى 
حکم محاسبه میگردد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. راى صادره حضورى 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدید نظر استان مى باشد. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 352. م الف: 

217027 خانى- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/407
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976796200360 شماره پرونده: 9609986796201695 شماره بایگانى شعبه: 961707 
خواهان: آقاى حمید نوروزپور جونقانى فرزند محمدعلى به نشــانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- کوى ولیعصر- خ موالنا- خ عرفان- ك 7- پ 419- ط 3 خوانده: آقاى منصور حسن پور سودرجانى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشى از تصادف و هزینه هاى دادرسى، کارشناسى گردشکار: 
قاضى شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا کفایت و ختم بررسى را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست حمید 
نوروزپور جونقانى به طرفیت منصور حســن پور سودرجانى به خواســته مطالبه مبلغ 13/250/000 ریال بابت 
خسارات ناشى از تصادف به اضافه هزینه دادرسى و کارشناســى با توجه به نظریه کارشناس فنى وقوع تصادف 
بین سوارى سایپا به شــماره 227 ج 55 ایران 13 متعلق به خواهان و سوارى پژو به شماره 996 ى 54 ایران 43 
رانندگى خوانده محرز بوده است و حسب نظریه کارشناس دادگســترى در پرونده تامین دلیل شعبه 13 شوراى 
حل اختالف اصفهان خســارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 7/000/000 ریال بابت 
خسارت و مبلغ 3/000/000 ریال بابت افت تعیین گردیده است و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
شورا حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده است لذا قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با 
استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198- 515- 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال خسارت وارده و 345/620 ریال بابت هزینه دادرسى و 1/500/000 
ریال بابت هزینه کارشناســى در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهى است و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت به مازاد خواســته با توجه به عدم عدم النفع بودن مستندا به ماده 197 حکم بر 
بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57.  م الف: 216979 طاهرى- قاضى شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/408
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976796200655 شماره پرونده: 9609986796201284 شماره بایگانى شعبه: 961293 
خواهان ها: 1- آقاى حمیدرضا منصورى حبیب آبادى فرزند حســینعلى به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ زینبیه کوچه منتظر المهدى کوچه اباصالح مهدى پالك 161 2- خانم زینب حسن 
زاده هارونى فرزند سیف على به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ زینبیه خ المنتظر 
المهدى کوچه اباصالح المهدى پالك 60 خوانده: آقاى احمد نادرى نوکابادى فرزند محمد خواسته: مطالبه وجه 
بابت خسارت ناشى از تصادف گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى حمیدرضا منصورى و خانم زینب حسن زاده به طرفیت آقاى احمد 
نادرى به خواسته مطالبه خسارت ناشى از تصادف وفق نظر کارشناسى رسمى دادگسترى به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى از هزینه هاى دادرسى هزینه هاى کارشناسى على الحساب 13/000/000 ریال و تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست با این توضیح که خواهان بیان مى دارد طى تصادف رخ داده با خوانده مبلغ یک میلیون و صد 
هزار تومان توسط بیمه پاسارگاد به وى پرداخت گردیده ولیکن افت خودرو را بیمه پرداخت ننموده است با بررسى 
محتویات و اوراق پرونده کوپن بیمه خوانده که به تائید بیمه پاســارگاد رسیده است و اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگى مورخ 97/04/16 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 
ریال بابت افت خودرو و مبلغ 1/342/500 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و مبلغ 1/000/000 هزینه دادرسى 
پرونده تامین دلیل و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى در حق خواهان ردیف دوم صادر و اعالم مى 
گردد و درخصوص خواهان ردیف اول مستنداً به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و 
اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از 

آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص مازاد خواسته با توجه به عدم 
ارائه دلیل محکمه پسند مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى 

گردد. م الف: 216978 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/409
 ابالغ راى

 کالسه پرونده: 960747 شماره دادنامه: 9709976795400073- 97/1/29 خواهان/ وکیل: سارا ابراهیمى اصل 
اصفهان خ امام خمینى، سه راه ملک شهر، سر بابوکان، جنب مرغ رضا، بیمه ایران خوانده/ وکیل: بهرام امیدراد 
فعال مجهول المکان مطالبه: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم سارا ابراهیمى اصل به 
طرفیت آقاى بهرام امیدراد به خواســته مطالبه مبلغ 4/920/000 وجه چک به شماره 583956/14 عهده بانک 
ملت به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310/313 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/920/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 181/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک مورخ لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

216975 سلیمانى نسب قاضى شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان /5/410
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426794200200 شــماره پرونده: 9609986794201054 شــماره بایگانى شــعبه: 
961059 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794200196 و شماره دادنامه مربوطه 
9709976794200254 محکوم علیه اسماعیل نظام پسند نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
هجده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/402/500 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/08/23 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له زهرا حاج هاشم خانى فرزند 
سیف اله نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- بلوار کشاورز - خ کشاورزى- بن بست 
اندیشه 10- پ 85 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین 
به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 216972 

شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/411
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426794100147 شــماره پرونده: 9609986794100957 شــماره بایگانى شــعبه: 
960958 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794100135 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794104461 محکوم علیه امیر حقیقى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
23/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل نجمه شانه 
فرزند حسین نشانى: اصفهان خیابان نشاط حدفاصل چهارراه نقاشى و هشت بهشت مجتمع ادارى نقش جهان 
طبقه 2 واحد 6 و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره هاى 
590584 مورخ 1395/04/27 و 702275 مــورخ 1395/05/15 و 590590 مورخ 1395/04/08 لغایت اجراى 
حکم در حق خواهان 1- فردین عالى زاد فرزند حسین نشانى: تهران میدان فردوسى ابتداى خ سپهبد قرنى کوى 
علوى پ 2، 2- شرکت پخش سایه سمن نشانى: تهران میدان فردوسى ابتداى خ سپهبد قرنى کوى علوى پ 2 و 
نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین 
به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون  نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 216964 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/412
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970352200683 شماره پرونده: 9609980352201378 شماره بایگانى شعبه: 961511 
خواهان: آقاى حسین عبداللهى فرزند رمضانعلى با وکالت آقاى محسن فاتحى موسى آبادى فرزند حسین به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ نیکبخت غربى، مقابل دادگسترى، مجتمع ماکان 5، ط سوم، 

واحد 32 خوانده: خانم محبوبه اکرمى فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حسین عبدالهى فرزند رمضانعلى با وکالت  
آقاى محسن فاتحى به طرفیت خانم محبوبه اکبرى فرزند محمدعلى به خواسته مطالبه مبلغ 250/323/500 ریال 
وجه چند فقره فیش واریزى به شماره هاى مندرج در پرونده به انضمام مطلق خسارات قانونى / حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا اجراى حکم دادگاه با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه وى دفاع موثر و دلیل و مدرکى در اثبات 
برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوى خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به 
استناد مواد 198-199-303-305-306-331-336-502-515-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250/323/500 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/919/323 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 7/320/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
دادگاه صادرکننده راى و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان 
مى باشد. اصفهان خیابان جى چهارراه مسجد على خ شهداى ستار مجتمع قضایى شهید بهشتى واحد 207. م الف: 

216962 شریفى- رئیس  شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /5/413
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976794300640 شماره پرونده: 9609986794301482 شماره بایگانى شعبه: 961484 
خواهان: آقاى حمیدرضا موسوى فرزند اکبر با وکالت آقاى حسین محمدیان فرزند یداله به نشانى اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت 
و خانم مهرى نمازیان فرزند جواد به نشانى دهاقان گلشن خیابان امام حسین(ع) روبروى بانک ملت جنب خانه 
بهداشت طبقه فوقانى مغازه یوسفى خوانده: آقاى روح اله منصورى فرزند قاسم به نشانى اصفهان، مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حمیدرضا موسوى فرزند اکبر با 
وکالت آقاى حسین محمدیان و خانم مهرى نمازیان به طرفیت آقاى روح اله منصورى به خواسته مطالبه مبلغ 
12/500/000 ریال وجه چک شــماره 954907 به عهده بانک ایران زمین شعبه آباده به انضمام مطالبه هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور ندارد و الیحه دفاعیه ارائه ننموده لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/246/250 ریال 
بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/8/10 تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد و هزینه نشر آگهى با احتساب 
اجراى احکام و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57. م الف: 216984 منصورى قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 

حججى)  /5/414
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426793900188 شــماره پرونده: 9509986793900851 شــماره بایگانى شــعبه: 
950851 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793900194 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976793901616 محکوم علیه سید على حسینى فرادنبه نشــانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/080/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1395/07/04 لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له مسعود علیخاصى فرزند غالمرضا نشــانى: اصفهان- اصفهان خ الله خ شاهد پ 28 و نیم عشر حق 
االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 . م الف: 216983 شعبه 9 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/415
مفاد آرا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى آگهى موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر 
راى شماره 139660302007004283 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمدحسین جعفرى فشارکى فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 613 در یک باب کارگاه به مساحت 491/08 
مترمربع پالك 4 اصلى واقع در یزدآباد خریدارى از مالک رسمى آقاى جواد بهجتى اردکانى فرزند محمد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/1 م الف: 

552 پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان /5/417

فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان از دســتگیرى یک 
زمین خوار بزرگ و بازگرداندن بیش از 46 هزار مترمربع 
زمین به ارزش 257 میلیارد و 829 میلیون ریال در عملیات 

کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى خبر داد.
مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با 
جرائم اقتصادى پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان در ادامه برنامه هاى مقابله اى خود با مجرمان و 
مخالن اقتصادى، در پى کسب خبرى مبنى بر اینکه فردى 
اقدام به تصرف 46 هزار و 878 مترمربع از اراضى ملى، به 
ارزش 257 میلیارد و 829 میلیون ریال کرده، موضوع را 
در دستور کار ویژه خود قرار دادند. وى افزود: پس از انجام 
تحقیقات گسترده و بررسى هاى علمى بر روى نقشه هاى 

کاربرى مشخص شد فرد مذکور این میزان زمین را تصرف 
و اقدام به تغییر کاربرى آن کرده است. 

فرمانده انتظامى استان اصفهان در ادامه گفت: کارآگاهان 
پس از دریافت اطالعات به دست آمده، طى هماهنگى با 
مقام قضائى، در یک عملیات ویژه فرد متخلف را دستگیر 

کردند و تحویل مراجع قضائى دادند.
وى با بیان اینکه مبارزه با پدیده زمین خوارى در دستور کار 
نیروى انتظامى قرار دارد، مطرح کرد: پلیس اصفهان به 
صورت ویژه، هرگونه تغییراتى که مظنون به زمین خوارى 
باشد را به مرجع قضائى منعکس مى کند و با هماهنگى 
مقام قضائى، پیگیرى الزم براى بازگرداندن آنها به اراضى 

ملى را انجام مى دهد.

فرمانده انتظامى اصفهان خبر داد؛

کشف زمین خوارى 257 میلیارد ریالى در اصفهان

دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: قیمت مرغ به قیمت 
واقعى خود نزدیک شــده اســت و در حال حاضر قیمت 
مرغ زنده به شش هزار و 400 تا شش هزار و 600 تومان 

رسیده است.
بهرام پاکزاد اظهار کرد: قیمت مرغ زنده طى چهار تا پنج 
روز گذشته به قیمت واقعى رسیده است و باالى شش هزار 

تومان عرضه مى شود.
وى بیان کرد: در حال حاضر قیمت مرغ نسبت به ابتداى 

سال 30 درصد افزایش داشته باشد.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان با اشاره به اینکه در یک 
هفته قیمت نهاده هاى مرغ مثل کنسانتره 50 تا 60 درصد 
افزایش داشته است، ادامه داد: قیمت داروها و ویتامین ها 

تا 60 درصد افزایش داشته است.
وى با اشاره به اینکه قیمت سویا سال گذشته به ازاى هر 

کیلو هزار و 500 تومان بوده که امسال به رقم دو هزار و 
700 تومان رسیده است که نرخ آن با رشد 90 درصدى 
مواجه شده است، گفت: قیمت ذرت نیز سال گذشته 900 
تومان بود که امسال به هزار و 350 تومان رسید و با رشد 

60 درصد مواجه شده است.
پاکزاد با اعالم اینکه قیمت سویا هم در حال حاضر نسبت 
به اول ســال، حدود 60 درصد و ذرت 30 درصد افزایش 
داشته است، افزود: قیمت مرغ که سال گذشته بین چهار 
هزار و 500 تا چهار هزار و 800 تومان بود، امسال به بیش 

از شش هزار تومان در واحد تولیدى رسیده است. 
■■■ 

وى همچنین با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ به کیلویى 
10 هزار تومان رسیده است، ادامه داد: تولیدکننده مرغ اگر 
بداند تولید برایش سود معقولى ندارد، به طور قطع جوجه 

ریزى نمى کند.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: با توجه به اینکه در 
حال حاضر در فصل تابستان قرار داریم، بنابراین به دلیل 
گرما که تلفاتى به دنبال دارد و گرمایى که در شمال بوده 

و قطعى برق، عرضه مرغ کم شده است.
وى بیــان کــرد: بــا توجه بــه اینکــه عرضــه مرغ

 کم شده است، بنابراین استقبال از این محصول در بازار 
باال بوده است.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان:

قیمت مرغ به نرخ واقعى 
نزدیک شده است

آغاز مسابقات کشورى
 مهارت هاى پلیسى در اصفهان 
دومین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى پلیسى 
با حضور جانشــین فرمانده ناجا و جمعى از معاونان و 
مســئوالن نیروى انتظامى دیروز در مرکز آموزشى 

شهید بهشتى ناجا در اصفهان آغاز شد.
در این دوره از مســابقات که دومین دوره مسابقات 
کشــورى مهارت هاى پلیس محســوب مى شود، 
47 تیــم هفت نفــره از تمامى رده ها، یــگان ها و 
مراکز آموزشى پلیس شــرکت دارند. این مسابقات 
با حضور 87 داور و 40 نیروى اجرایى در هفت رشته 
شامل آمادگى جسمانى، دفاع شخصى، تیراندازى، 
موتورسوارى، ماشین ســوارى، خودامدادى و دگر 
امدادى در اصفهان از دیروز آغاز شد، به مدت سه روز 

ادامه خواهد داشت.

عدم جذب اعتبارات توسعه 
پایدار روستایى در اردستان

معاون فرماندار اردســتان گفت: شهرستان اردستان 
تاکنون نتوانســته اعتبارات خود را در بخش توسعه 
پایدار روستایى جذب کند، هر چند پرونده هاى معرفى 
شده سه برابر اعتبارات تخصیصى بوده، اما مشکل از 
بانک هاى استان است. محمد تقى کیانى اظهارکرد: با 
توجه به نامه ابالغى از استاندارى اصفهان، مقرر شده تا 
نسبت به جذب اعتبارات توسعه پایدار روستایى تا پایان 
شهریور اقدام شود. وى گفت: اعتبارات در نظر گرفته شده 
زیر دو میلیارد و 500 میلیون ریال در بانک هاى شهرستان 
پرداخت مى شــود و باالى این مبلغ به دستگاه هاى 

اجرایى استان پرداخت مى شود.
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مقدمه ساخت سینما در آران
سرپرسـت حوزه هنرى آران و بیدگل گفت: سینما سیار 
آران و بیـدگل که به همت حـوزه هنرى و بـا همکارى 
انجمن سـینماى جوان کاشـان آغاز به کارکرد، مقدمه 
ساخت سـینما در این شهرسـتان خواهد شد. حمیدرضا 
خلیلى افزود: این سـینما در یکى از بهترین سـالن هاى 
شهر آران و بیدگل هرشب در ساعت 21 از روزهاى شنبه 
تا چهارشـنبه و به جز روزهاى پنج شـنبه و جمعه و ایام 
تعطیل به اکران فیلم هاى روز سینماى ایران مى پردازد. 
وى خاطرنشـان کرد: این سـینما اکنون با اکـران فیلم 
سینمایى «دشـمن زن» به فعالیت خود ادامه مى دهد و 
چنانچه مورد استقبال شهروندان آران و بیدگل قرار گیرد، 
عالوه بر افزایش سانس هاى اکران مى توان به ساخت 

سینماى ثابت در این شهرستان نیز منجر شود.

آغاز برداشت گندم در برخوار
پیش بینى مى شود امسال بیش از 15 هزار ُتن گندم 
از اراضى کشاورزى برخوار برداشت شود. کارشناس 
زراعت جهاد کشــاورزى برخوار گفت: شهرســتان 
برخوار بیش از 30 هزار هکتار زمین کشاورزى قابل 
کشت دارد که بیش از 19 هزار هکتار آن زیر کشت انواع 
محصوالت کشاورزى است و بقیه بر اثر خشکسالى هاى 
اخیر کشت نمى شــود. بهروز جمالى با بیان اینکه به 
طور میانگیــن از هر هکتار از مــزارع گندم، پنج تن 
گندم برداشت مى شــود، گفت: کشاورزان برخوارى 
عالوه بر کشــت گندم ســیلویى در 650 هکتار از 
زمین هاى کشاورزى، گندم بذرى کاشته اند که براى 

کشت سال بعد کشاورزان استفاده مى شود.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
12 هزار و 555 خانوار از جامعه تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان بدون مسکن هستند که هزار و 147 مورد از آنها 
در سه ماهه نخست امسال از کمک هزینه اجاره مسکن 

بهره مند شدند.
محمدرضا متین پــور با بیــان اینکه مســکن یکى از 
بزرگ ترین مخارج خانوارهاى نیازمند شــهرى اســت، 
گفت: 12 هزار و 555 خانوار تحــت حمایت این نهاد در 
کل استان اصفهان فاقد مسکن هســتند که بیش از 96 
درصد آنها را خانوارهاى شهرى تشکیل مى دهند. وى با 
اشاره به برنامه هاى این نهاد براى کمک به مشکل مسکن 

نیازمندان گفت: در زمینه ساخت، تکمیل و خرید واحدهاى 
مسکونى به مددجویان در ســال 97 تا سقف 15 میلیون 
تومان به صورت وام قرض الحســنه و 20 میلیون تومان 

کمک بالعوض تعلق مى گیرد.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه کمیته 
امداد اصفهان در زمینه اجاره مسکن به نیازمندان تحت 
حمایت خود کمک هزینــه ماهیانــه پرداخت مى کند، 
خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخســت سال جارى هزار و 
147 خانوار مستأجر نیازمند از این کمک هزینه بهره مند 
شدند. وى افزود: در سال گذشته نیز سه هزار و 800 خانوار 

مستأجر نیازمند از کمک هزینه اجاره بهره مند شدند.

84 خط تلفن لوله بازکنى هاى شهر که با نصب برچسب بر 
دیوار منازل، چهره شهر را لکه دار کردند، با دستور مقامات 

قضائى قطع شد.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه طبق ماده 92 قانون شهردارى، 
نوشــتن هر نوع مطلبى یا الصاق هر نوشــته اى بر روى 
دیوارهاى شــهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، 
ممنوع است، گفت: محل هایى   شــهردارى براى نصب 
و الصاق اعالنات تعیین کــرده و در این محل ها فقط باید 
به نصب و الصاق آگهى اکتفا کرد و نوشــتن روى آن نیز 

ممنوع است. 

حسن محمدحسینى با بیان اینکه شناسایى متخلفان و اقدام 
در جهت قطع خط تلفن شماره اعالم شده با دستور مقام 
قضائى بود که همچنان ادامه دارد، گفت: در روش جدید، 
افراد براى وصل مجدد شــماره تلفن ، باید برچسب ها را 
پاکسازى کرده و در غیر این صورت، به شرکت هاى خدماتى 
مناطق شــهردارى مراجعه و هزینه پاکسازى را پرداخت 
کنند. وى افزود: در جلسه با اتحادیه صنف تأسیسات فنى 
شهرستان اصفهان پیشنهاد شد اتحادیه شماره تلفن سه 
رقمى براى درخواست هاى مردم از لوله بازکنى ها براى رفع 
مشکالت تأسیساتى منزل اعالم کند تا شهروندان تنها با 
گرفتن یک شماره، از خدمات لوله بازکنى ها استفاده کنند.

قطع 84 خط تلفن 
لوله بازکنى هاى شهر اصفهان

فاقد مسکن بودن 12500 خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426805200071 شماره پرونده: 9609986805200479 شماره بایگانى شعبه: 960479 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976805201381 محکوم علیه 
محمد ضیائى مقدم نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 6/500/000 هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 141/250 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ 1395/11/28 لغایت اجراى حکم و نیم عشــر اجرایى. مشخصات محکوم له: محمد صباغان 
خوراسگانى فرزند على اصغر نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خوراسگان خ جى 
شرقى بلوار آب پ 24. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى 

حل اختالف. م الف: 216988 شعبه 52  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /5/416
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976836600315 شماره پرونده: 9609986793300009 شماره بایگانى شعبه: 961171 
خواهان: خانم صغرا غالمى فرزند حسینعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان 
کاوه، خیابان نگارستان، مجتمع آذربایجانى، بلوك b1، ورودى 1، طبقه اول، واحد 1 خوانده: آقاى تقى دربندى 
به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه نفقه 2- تامین خواسته گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتوریات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: خانم صغرى 
غالمى فرزند حسینعلى مطالبه نفقه معوقه خود از تاریخ 94/1/1 و نیز نفقه جاریه خود و نیز مطالبه یارانه خود و 
دو فرزندش را از شوهرش آقاى تقى دربندى فرزند اسداله نموده است. خواهان خواسته را در جلسه اول دادرسى 
شوراى حل اختالف افزایش داده و نفقه را از تاریخ 90/1/1 برابر نظر کارشناس خواستار شده است خوانده مجهول 
المکان معرفى شده و تالش دادگاه جهت ابالغ واقعى به وى مؤثر نشده و دالیل ابرازى حکایت از صحت ادعاى 
خواهان بر مجهول المکان بودن خوانده دارد. نظریه کارشناسى واصل شده که یک نوبت خواهان بدان معترض 
شده و نظریه هیئت کارشناسى پیوست سابقه بوده و خواهان هزینه دادرسى را بر مبناى آن پرداخته و به نظریه 
هیئت اعتراض واصل نشده است براساس مجموع محتویات پرونده از جمله اظهارات شخص خواهان و مؤداى 
گواهى شهود تعرفه نامبرده، زوجین تا تاریخ 94/1/1 زندگى مشترك داشته اند با وجود زندگى مشترك حسب 
عرف و عادات مسلم جامعه فرض بر پرداخت نفقه متعارف توسط شوهر است و زوجه دلیلى بر عدم انفاق تا زمان 
زندگى مشترك اقامه ننموده است بدین جهت دادگاه در خصوص دعوى خواهان به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 
90/1/1 لغایت 94/1/1 با پذیرش نظریه مشاور محترم قضایى دعواى مطروحه را مقرون به صحت ندانسته و 
حکم بر بطالن آن صادر و اعالم مى دارد. لکن براساس محتویات پرونده ترك انفاق پس از تاریخ 1394/1/1 
تاکنون محرز است چون دلیلى بر عدم استحقاق زوجه بر نفقه نیســت مستندا به ماده 1108 قانون مدنى ناظر 
بر ماده 1106 قانون مذکور و برابر نظریه کارشناسى و شرح نظریه مشاور محترم قضایى دادگاه دعوى خواهان 
را در این خصوص ثابت دانســته و لذا خوانده را به پرداخت مبلغ 184/560/000 ریال بابت نفقات همسرش از 
تاریخ 94/1/1 لغایت 97/2/24 و نیز پرداخت مبلغ 14/692/275 ریال بابت هزینه هاى دادرسى ناشى از ابطال 
تمبر و کارشناسى همگى در حق خواهان محکوم مى نماید. اما در خصوص مطالبه نفقه جاریه چون صدور حکم 
بر آن مستلزم احراز استحقاق زوجه در آتیه است از طرفى مطالبه یارانه چون حقى است که به سرپرست خانوار 
تعلق مى گیرد و با محاسبه نفقه مطالبه مجزاى آن از شوهر پذیرفته نیست لذا حکم به رد دعاوى مذکور صادر و 
اعالم مى گردد. راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان، خ میرفندرسکى(خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع 
قضایى شهید قدوسى، طبقه 2، اتاق 202. م الف: 216942 شعرباف زاده رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)  /5/418
ابالغیه

شــماره ابالغنامه: 9710100351304661 شــماره پرونده: 9509980351300353 شماره بایگانى شعبه: 
950402 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: حجت نصراصفهانى به نشــانى: اصفهان، خ آتشگاه کوى شهید 
جعفرى پ 50 در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى احمدرضا یداله پوراصفهانى به طرفیت شما نسبت به دادنامه 
صادره از این شعبه، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدی دنظرخواهى براى شما به سامانه ابالغ، ارسال گردیده 
است. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه 
پاســخى دارید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید. در غیر اینصورت پرونده 
بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 216935 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /5/419
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973723100775  شماره پرونده: 9509983723101124 شماره بایگانى شعبه: 951831 
خواهان: خانم شهناز عابدى کیچى فرزند محمد به نشانى مبارکه- خیابان حافظ شرقى، کوچه عدالت، کوچه 
شهید قاصر- منزل حسن شــفیع زاده- طبقه دوم خوانده: آقاى علیرضا بخشیان دهکردى فرزند رحمت اله به 
نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه به تاریخ 97/7/9 در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان مبارکه به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 951831 از دفتر 
واصل و تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم شهناز عابدى 
کیچى فرزند محمد به طرفیت آقاى علیرضا بخشیان دهکردى فرزند رحمت اله به خواسته صدور حکم طالق به 
جهت عسر و حرج، دادگاه با بررسى مدارك و مستندات خواهان و احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین به موجب 
سند نکاحیه شماره 1219 مورخ 1362/11/18 دفتر رسمى ازدواج شماره 168 اصفهان و مساعى دادگاه و شوراى 

حل اختالف و داوران جهت سازش زوجین موثر واقع نگردیده است و از طرفى نیز زوجه اصرار بر طالق داشته 
و حسب اظهارات گواهان تعرفه شده و مالحظه پرونده کالسه 930038 شعبه سرپرستى مبارکه که حکایت از 
ترك منزل توسط زوج به مدت 16 سال داشته لذا عسر و حرج را محرز و مسلم دانسته و کلیه حق و حقوق مالى 
خود ناشى از عقد ازدواج مهریه، نفقه حال و گذشته و آینده و اجرت المثل ایام زوجیت را به زوج بذل نموده است 
و داراى 2 فرزند به نام حسن 21 ساله، مژگان 22 ساله که نزد زوجه زندگى مى کنند و جهیزیه نزد زوجه مى باشد 
لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 1130 قانون مدنى و مواد 
26، 24، 27، 29، 31، 32، 33، 37 قانون حمایت خانواده مصوب 91 حکم طالق خواهان به لحاظ عسر و حرج 
صادر و اعالم مى نماید و نوع طالق بائن و مدت اعتبار حکم طالق شــش ماه پس از تاریخ ابالغ راى فرجامى 
یا انقضاء مهلت فرجام خواهى است و احراز شرایط صحت اجراى صیغه طالق با رعایت جهت شرعى و قانونى 
به عهده مجرى طالق مى باشــد تا زوجین با مراجعه به یکى از دفاتر رسمى طالق نسبت به اجرا و ثبت صیغه 
طالق اقدام نمایند و در صورت امتناع زوج به سردفتر رسمى طالق جهت اجراى صیغه طالق نمایندگى اعطا 
مى گردد. زوجه حسب گواهى پزشکى قانونى شماره 723 مورخ 97/4/2 فاقد حمل و منفى مى باشد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. استان اصفهان شهرستان مبارکه، بلوار خلیج فارس، 
جنب بانک ملى، دادگسترى شهرستان مبارکه.  م الف: 217549 موسوى پور دادرس شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان مبارکه /5/420
حصر وراثت

آقاى نادعلى عرب فرزند کرمعلى داراى شماره شناسنامه 69 به شــرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
97/395 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کرمعلى عرب فرزند 
صادق به شماره شناســنامه/ ملى 5419340070 در تاریخ 1397/02/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-نادعلى عرب فرزند کرمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
31 نسبت به متوفى فرزند 2- مهناز عرب فرزند کرمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 116 نسبت به متوفى فرزند 
3- اشرف عرب فرزند کرمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 68 نســبت به متوفى فرزند 4- فاطمه عرب فرزند 
کرمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 145 نسبت به متوفى فرزند 5- اکرم عرب فرزند کرمعلى شماره شناسنامه یا 
کدملى 80 نسبت به متوفى فرزند 6- زینب عرب فرزند کرمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 60 نسبت به متوفى 
فرزند 7- لیال عرب فرزند کرمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 4564 نسبت به متوفى فرزند 8- زهرا عرب فرزند 
کرمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 35 نسبت به متوفى فرزند 9- صنم على آبادى فرزند محمد شماره شناسنامه 
یا کدملى 43 نسبت به متوفى زوجه. اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از  متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد، در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 218561 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /5/421
حصر وراثت

خانم زهرا عرب داراى شماره شناسنامه 243 بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 97/336 این شورا، 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حبیب اله عرب فرزند صادق به شماره 
شناسنامه/ ملى 74 در تاریخ 1397/03/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- احمدرضا عرب فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 64 نسبت به متوفى 
فرزند 2- صغرى عرب فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 145 نسبت به متوفى فرزند 3- منیژه عرب فرزند حبیب 
اله شماره شناسنامه 378 نسبت به متوفى فرزند 4- خدیجه عرب فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 112 نسبت 
به متوفى فرزند 5- فاطمه عرب فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 92 نسبت به متوفى فرزند 6- زهرا عرب فرزند 
حبیب اله شماره شناسنامه 243 نسبت به متوفى فرزند 7- جهان بهرامى کرکوندى فرزند حیدر شماره شناسنامه 
44 نسبت به متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد ، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 220194 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /5/422
ابالغ رأى

آمار 227- 97/4/13 به تاریخ 97/4/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 5 شوراى حل اختالف مبارکه به تصدى 
امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 780/95 تحت نظر است. با بررسى محتویات پرونده، ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى اسماعیل محمدى 
پور فرزند حسین به طرفیت آقایان 1- حسین رئیسى فرزند غالمعلى 2- مصطفى صفى ساداتى فرزند محمدرضا 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سمند به شماره انتظامى 613 ع 77 ایران 13 به انضمام 
هزینه دادرسى، با این توضیح که خواهان اظهار داشته اینجانب خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى 
نمودم و سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نتیجه استعالم به 
عمل آمده از پلیس راهور که دال بر مالکیت خوانده ردیف دوم است، و اینکه خواهان دلیل و مدرکى دال بر انتقال 
خودرو از مالک رسمى بغیر خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول ارایه ننموده به علت عدم احراز تعاقب ایادى و 
قایم مقامى خواهان، و بالنتیجه عدم احراز ذینفعى خواهان در دعواى مطروحه، مستندا به بند 10 ماده 84 و ماده 89 
قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان مبارکه مى باشد. م الف: 220212 فاتحى- قاضى 

 شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /5/423
حصر وراثت

آقاى خیراله قربانى اســماعیل ترخانى داراى شماره شناسنامه 623 به شــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 97/395 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على قربانى 
اسماعیل ترخانى فرزند خیراله به شماره شناسنامه/ ملى 7225 در تاریخ 1397/03/30 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خیراله قربانى اسماعیل ترخانى فرزند یداله 
شماره شناسنامه یا کدملى 623 نسبت به متوفى پدر 2- فردوس خسروى فرزند بهمن شماره شناسنامه یا کدملى 
13 نسبت به متوفى مادر 3- سمیرا رحیمى فرزند على اصغر شماره شناسنامه یا کدملى 12095 نسبت به متوفى 
همسر 4- فاطمه قربانى اسماعیل ترخانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 5410434587 نسبت به متوفى 
فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را  یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر 
اینصورت گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 220223 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /5/424
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103723103399 شــماره پرونده: 9709983723100377 شماره بایگانى شعبه: 
970536 خواهان: زهرا گنجى فرزند رضا به نشانى مبارکه اسماعیل ترخان خ شیخ صدوق کوچه گنجى بن بست 

تابان پالك 16 خوانده: رضا مطورى علیزاده فرزند عزیز خواسته: طالق نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى به 
طرفیت خوانده فوق به خواسته طالق تقدیم این دادگاه نم وده و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم نموده با توجه 
به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به خوانده ابالغ مى گردد در وقت مقرر 1397/6/24 در ساعت 8/30 
جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود در پرونده شما که به کالسه 970536 تعیین وقت شده حاضر شوید. م 

الف: 220346 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه /5/425
حصر وراثت

آقاى على غالمى حسن آبادى فرزند عباسعلى داراى شماره شناسنامه 90 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 97/330 این شــورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى 
غالمى حسن آبادى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه/ ملى 446 در تاریخ 1395/10/16 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- على غالمى 
حسن آبادى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه یا کدملى 90 نسبت به متوفى فرزند 2- اعظم غالمى حسن آبادى 
فرزند عباسعلى شماره شناسنامه یا کدملى 7372 نســبت به متوفى فرزند 3- اکرم غالمى حسن آبادى فرزند 
عباسعلى شماره شناسنامه یا کدملى 5410031431 نسبت به متوفى فرزند 4- صغرى کرونى فرزند اسفندیار 
شماره شناسنامه یا کدملى 440 نسبت به متوفى همسر 5- محمدعلى غالمى حسن آبادى فرزند محسن شماره 
شناسنامه یا کدملى 87 نسبت به متوفى پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از  متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 220377 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /5/426
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى خیر خواه دادخواستى به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1.مجتبى فخارى 2.مرتضى بازدار 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 516/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/20 ساعت 10:30صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 218422/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/427
 حصروراثت 

زهره عیسى خانى هنرمند داراى شناسنامه شماره786 به شرح دادخواســت به کالسه 546/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جعفر باقرى بشناسنامه 158 در تاریخ 
97/04/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهران 
باقرى حسین آبادى ش ش 1080130640 ، 2. فاطمه باقرى ش ش 1080439773 ، 3. احسان باقرى ش ش 
5150 (فرزندان متوفى)، 4. زهره عیسى خانى هنرمند ش ش 786 (همسر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 218239/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/429
  حصروراثت 

آقاى مرتضى على اکبرى داراى شناسنامه شماره 3092 به شــرح دادخواست به کالسه 533/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه حاج بابائى نجف ابادى  بشناسنامه 
812 در تاریخ 96/02/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. مرتضى على اکبرى ش ش 3092 ، 2. حسین على اکبرى نجف ابادى ش ش 2860 ، 3. على على اکبرى 
نجف ابادى ش ش 30338 ، 4. نرگس على اکبرى نجف ابادى ش ش 3093 ،(فرزندان متوفى)،  5. مصطفى 
على اکبرى نجف ابادى ش ش 374 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت 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. 218231/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/430
حصروراثت 

داود شاه محمدیان داراى شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 541/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على شــاه محمدیان بشناســنامه 380 در تاریخ 
97/02/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. داود شاه 
محمدیان ش ش 109 ، 2. میالد شاه محمدیان ش ش 1080050086 ، (فرزندان متوفى)، 3. اشرف السادات 
سرمدى ش ش 829 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 218211/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/431
ابالغ وقت رسیدگى

 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان شماره: 271/96 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- 
آقاى محمود شهریارى درخواســتى به مبلغ 60,000,000 بطرفیت عباس قنبر-محمد کیانى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 271/96 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیرالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز شنبه مورخ 97/06/24 ساعت4/30 بعد از ظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خاللى با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمایم را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ تلقى شده و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 220371  دبیر شعبه 7 حقوقى شورا ى حل اختالف لنجان/5/432 

مزایده نوبت اول
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970295 جلسه مزایده اى در روز سه 
شنبه مورخ 1397/06/13 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به فروش یک دستگاه 
ویبراتور بتن بنزینى مارك روبین مدل ژاپنى 30-20 کارکرده که توسط کارشناس رسمى دادگشترى به مبلغ 
9000000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید 
مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده واقع در زرین شهر خ شریعتى کوچه شهداى سبکتکین پالك 97 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده 

فرد و افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. 

م الف:220157 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/5/435 
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/15 دریکى از 
روزنامه ها کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 182/97 به این شورا 
ارسال گردد. ((وقت رسیدگى حقوقى)) مورخ:97/06/17 روز چهارشنبه ساعت 9:30 خواهان: محمد کالنترى 
فرزند مرتضى خوانده: مهدى کالنترى فرزند احمد و الله مرادى به نشانى مجهول المکان خواسته:الزام خواندگان 
به انتقال سند خودرو در دفترخانه ثبت اسناد و امالك مقوم به سیزده میلیون تومان، گردشکار: خواهان مذکور 
دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى 
تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم 
شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 220319/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف 

مهردشت/5/436
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1487/96 دادنامه 533-97/05/09 مرجع رسیدگى 
شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: عباس دواشى نشانى: آزادگان-فاز 1 – خیابان نگین- نگین 
12- پالك 1 ، خوانده: فریدالدین میرهاشمى نشانى: مجهول المکان، خواسته: استرداد خودرو، گردشکار: پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى خواهان 
عباس دواشى فرزند هادى به طرفیت فریدالدین میرهاشمى فرزند حسین به خواسته استرداد یک دستگاه اتومبیل 
پیکان به شماره 13-875م46 و مدارك اتومبیل سمند به شماره 53-499ن46 مطالبه مبلغ هفتصد هزار تومان 
به انضمام هزینه هاى دادرسى وخسارت تاخیر تادیه،باتوجه به اظهارات خواهان و شهودى در جلسات رسیدگى 
و باتوجه به سند رسمى و قولنامه ارائه شده که ثبت ادعاى خواهان و نشانگر مالکیت خودرو مى باشد و با عنایت 
به اینکه خوانده در جلسات على رغم ابالغ قانونى و نشر آگهى حاضر نمى باشد. لذا شورا مستندا طبق مواد 198و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 264 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به استرداد 
خودرو پیکان به شماره 13-875م 46 مدل 83 و پرداخت مبلغ هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته به انضمام 
هزینه هاى دادرسى به مبلغ ششصدوبیست و پنج هزار و دویست و پنجاه تومان و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
96/12/17 لغایت صدور حکم صادر و اعالم مى گردد و در مورد قسمتى از خواسته که استرداد مدارك اتومبیل 
سمند به شماره 53-499ن46 مى باشد مستندا طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
صادر مى شود. 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 دادگسترى نجف 

آباد مى باشد218016/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 11 حوزه قضائى نجف اباد/ 5/437
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/447189چون خانم اعظم حجتى نجف آبادى فرزند رضاقلى باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه حبه و یکهزار و پانصد و نود و یک-سه 
هزار و هفتصدو هشتادم حبه مشاع از هفتادو دوحبه ششدانگ یک قطعه ملک پالك 854  واقع در قطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 441 دفتر 86 امالك ذیل ثبت 105513 سند مالکیت بشماره 023892 
بنام خانم اعظم حجتى نجف آبادى فرزند رضاقلى صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 97/05/17  220854/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/438

 اخطار اجرایى
شماره 1144/96 به موجب راى شماره 65 تاریخ 97/01/28 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس بختیارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
450/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 125/000 تومان (صدوبیست و پنج هزار تومان)  بابت هزینه هاى 
دادرسى و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: حسنعلى صافى به نشانى: نجف آباد-خ شریعتى- خ رجایى شمالى- 
کوى سلیمانى-پ 23-ك پ 8513759156، 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 باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. 218080/م الف-شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/439
 مزایده اموال غیر منقول

شماره :971082  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 971082 موضوع علیه 
نصرت مختاریان وله سمیه موسوى درتاریخ  1397/06/14   به منظور فروش ملکى یک باب منزل مسکونى 
قدیمى با عرصه حدود 20 مترمربع که در سمت شمال و جنوب آن ساخت و ساز هاى قدیمى با اسکلت دیوار باربر 
و سقف تیرچوبى و سقف تیرآهن و چوب – بدنه ها با گچ درب هاى داخلى و بیرونى چوبى و فلزى داراى انشعابات 
آب و برق و گاز و تلفن نصرت مختاریان واقع در فالورجان سهلوان خیابان نماز بن بست شهید فرهنگ پالك 
140 کد پستى 8459136753  که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلف به حق 
غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار 
نماید. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/150/000/000  ریال ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى 
مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در 
صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف: 550 اجراى احکام حقوقى 

فالورجان/  5/440 

اســتاندار اصفهان گفت: نخبگانى که فرزند جانباز، شهدا و 
ایثارگر هستند باید با تأســیس یک سازمان مردم نهاد عالوه 
بر تالش روز افزون براى روشــنگرى جامعه، از خود در برابر 
هجمه ها دفاع  کنند و درخواســت ها و توقعــات را به گوش 

مسئوالن برسانند.
محسن مهرعلیزاده در همایش نقش نخبگان زن در توسعه 
سبک زندگى ایرانى و اسالمى با اشاره به لزوم حفظ جایگاه 
نخبگان در جامعه اظهار کرد: بى شــک در هــر جامعه اى، 
پرورش، بزرگداشــت و تکریم نخبگان به عنوان یک اصل 
مطرح اســت که به رشــد آن جامعه منجر مى شود بنابراین 

نخبگانى که به شکل خاص، ارتباط معنوى با حکومت دارند 
و در این بستر پرورانده مى شوند، داراى جایگاه ویژه اى بوده 
و ارجحیت دارند. وى در ادامه، خانواده شهدا را جزئى از نور و 
راهى  دانست که در برهه اى از تاریخ، جهان را متحیر  کردند و 
افزود: به همین علت بود که در تاریخ نیز ماندگار شدند بنابراین 
باید در زمینه هاى مختلفى که براى توسعه جامعه نیاز داریم، 
محور امور قرار بگیرند و بیش از دیگران در حفظ مسیرى که 
پدران و همسرانشان طراحى و ایجاد کرده و پیش رفتند، حرکت 
کنند. استاندار اصفهان با بیان اینکه امروز جنگ نظامى جاى 
خود را به جنگ نرم داده اســت، گفت: خانواده هاى شهدا و 
جانبازان باید نشان دهند که از همان نسل اما نخبه تر، محکم تر 

و قوى تر هستند چراکه پدران آنها در مقطعى تالش کرده اند  
مسیر دفاع از جمهورى اسالمى را از طریق نظامى پیش ببرند.

مهرعلیزاده فرزندان شهدا را  در شــرایط فعلى، همرزم پدررا 
نشان قلمداد کرد و یادآور شــد: پدران آنها نشان دادند که در 
میدان هــاى رزم باید بجنگند و فرزندان آنهــا در این اوضاع 
اقتصادى، در هر پست و مقام و موقعیتى فراى یک معلم عادى، 
یک کارمند یا فرد تحصیلکرده و با مدیریت جهادى به کشور 
خدمت کنند، سطح آنها فراتر از آن است که بگویند امتیازى 
مى گیرند و زندگى مى کنند پس باید افرادى که اینطور فکر 
مى کنند و این تفکر را ترویــج مى دهند را آدم هاى کوچک و 
مغرضى دانست. وى با  طرح این سئوال که چه دلیلى دارد فکر 
کنیم فرزند یک شهید نسبت به فرزند کسى که این راه را نرفته 
هوش پایین ترى دارد، گفت: طبیعى است پدرى که در زمان 
جنگ تحمیلى ممتاز بوده و از میان جوانان بسیار و به انتخاب 
خود براى دفاع از مملکت خود رفته است، فرزندان ممتازى هم 
داشته باشد چراکه شهامت، شجاعت، ایمان و ایثارگرى او به 
فرزندانش نیز ارث رسیده است بنابراین اگر سهمیه دانشگاهى 
یا استخدامى هم وجود نداشــت فرزندان شهدا باز به همین 

نسبت فعلى به دانشگاه ها و ادارات ورود پیدا مى کردند.
اســتاندار اصفهان با اعالم اینکه نمى گوییم در کشــور ما از 
دروازه رانت استفاده نمى شود یا همه مســئوالن کار خود را 
به خوبى انجام مى دهند، ادامــه داد: همه مردم مى دانند عزم 
و اراده جمهورى اسالمى در مبارزه با رشوه، اختالس، فساد و 
سوءاستفاده از عواطف عمومى بسیار باالست و هیچ تردیدى 
درآن وجود ندارد اما امروز دشمن در حال تالش براى تخریب 

نظام از باالترین تا پایین ترین مقام آن است.

وى از لزوم ســعه صدر در برابر افرادى که مغرضانه دست به 
انتشار مطالبى در فضاى مجازى مى زنند خبرداد و عنوان کرد: 
نخبگى ایجاب مى کند با این افــراد رفاقت و صحبت کنیم؛ 
آنها مزدور نیستند بلکه باید براى این افراد دل سوزاند، چون 
نمى فهمند و این حرف ها را مى زنند زیرا اگر مفهوم یک زندگى 
اجتماعى خوب را مى فهمیدند و مى دانستند که امنیت امروز 
خود را مدیون جانبازى هستند که در خانه است، هر روز دست 

او را بوسیده و مورد لطف و تشکر خود قرار مى دادند.
مهرعلیزاده به رسالت بزرگ فرزندان خانواده شهدا و ایثارگران 
در خصوص روشنگرى جامعه اشاره کرد و گفت: نخبگانى که 
فرزند جانباز، شهدا و ایثارگر هستند باید با تأسیس یک سازمان 
مردم نهاد عالوه بر تالش روز افزون براى روشنگرى جامعه، 
از خود در برابر هجمه ها دفاع  کنند و درخواست ها و توقعات 
را به گوش مسئوالن برسانند، نقش حضرت زینب(س) بعد از 
عاشورا هم همین بود؛ امام خمینى(ره) هم به علت روشنگرى 
افراد، جنگ تحمیلى را یک نعمت مى دانستند و مى گفتند اگر 
20 سال هم طول بکشــد آن را ادامه مى دهیم زیرا فرزندان 

شهدا توسعه دهنده نقش روشن سازى راه پدرانشان هستند.
وى ضمن یادآورى اینکه نظام جمهورى اسالمى پاى اعتقادات 
خود به عنوان یک نظام مؤمن ایســتاده است، خاطرنشان کرد: 
ضربات و تحریم ها به پیکره نظام وارد مى شــود تا نظام از پاى 
دربیاید و دشمن در این راه هر کارى در توان داشته انجام داده است 
پس ابتدا باید خانواده شهید را در ذهن جامعه خراب کنند تا بدنه 
جامعه را از آنها جدا کنند و از طرفى مردم هم نسبت به مسئوالن 
بى اعتماد شوند تا جمهورى اســالمى تضعیف شود دراین مسیر 
دشمنان  ایران اسالمى آنقدر تبلیغات مى کنند که مردم نسبت به 

عملکرد نظام بدبین شوند و مشروعیت توانمندى نظام از بین برود.
■■■

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان نیز در 
همایش نقش نخبگان زن در توســعه سبک زندگى ایرانى و 
اسالمى با اشاره به لزوم حفظ جایگاه نخبگان در جامعه اظهار 
کرد: 690 نخبه ایثارگر در استان اصفهان وجود دارد که از این 
تعداد 247 نفر زن و 443 نفر از آنها مرد هستند که 109 نفر از 
آنها دانشــجوى مقطع دکترا ، 55 نفر دانشجوى کارشناسى 
ارشــد بوده و 176 نفر از آنها مدرك فــوق تخصص،32 نفر 
دکتراى عمومى، 297 نفر کارشناسى ارشد، 88 نفر کارشناسى 
و 81 نفر مدرك کاردانى یا پایین تر دارند و 16 نفر هم در سطح 

سه حوزه علمیه و باالتر، تحصیل مى کنند.
داریوش وکیلى ادامه  داد: در طول مدت فعالیت مرکزنخبگان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان دو هزار و 600 مقاله در 
ژورنال هاى معتبر داخلى و خارجى و بیش از 700 عنوان کتاب 

در زمینه هاى مختلف علمى و فرهنگى به چاپ رسیده است.
وى عنــوان کرد: رتبــه هاى بســیارى نیــز در المپیادها و 
آزمون هاى سراسرى کشــور و مسابقات مختلف ورزشى در 
رده هاى سنى متفاوت توســط نخبگان ایثارگر کسب شده 
است و 106 نفر از این افراد نیز عضو هیئت علمى دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالى هستند. وکیلى خاطرنشان کرد: در راستاى 
برنامه هاى گسترده به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى در این جلسه از 40 بانوى نخبه و ایثارگر تقدیر 
و تشکر مى شود چراکه رهبر کبیر انقالب اسالمى حضرت امام 
خمینى(ره) نیز همواره فرزندان شهدا را فرزندان خود مى دانستند 

که میراثداران پدرانشان هستند.

استاندار اصفهان در دیدار با نخبگان خانواده هاى ایثارگر:

فرزندان شهدا در راه روشنگرى جامعه تالش کنند

محیا حمزه



1212استاناستان 3287چهارشنبه  17 مرداد  ماه   1397 سال  پانزدهم

ریئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره 
به نوســانات اخیر بازار گفت: اصناف باید مشــکالت را به 

مسئوالن گفته و آن را از مسیر قانونى پیگیرى کنند.
اسرافیل احمدیه اظهار کرد: اصناف تمام مشکالت خود را 
به مقامات مسئول برسانند، این خواسته در قانون از طریق 
اتحادیه ها و اتاق اصناف محقق شــده و ســازمان صمت 
همیشه آماده دریافت و رسیدگى به مشکالت بوده و هست.

وى با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاى تسهیل تولید و 
رونق اقتصادى گفت: طرح رونق و فعالیت ستاد تسهیل حدود 
سه سال است که در وزارت صمت اجرایى شده و تاکنون به 
بخش عظیمى از مشکالت رسیدگى شده است، از این رو 

اصناف تمام مشکالت و دیدگاه هاى خود را مى توانند از این 
مسیر منعکس کنند تا مسئولین بتوانند اقدامات الزم را انجام 
دهند. احمدیه با اشاره به بسته ارزى که اخیراً از سوى دولت 
معرفى شده افزود: خط و خطوط اقتصادى در این بسته ترسیم 
و مشخص شده و با اتحاد و آرامش در این جنگ اقتصادى 
پیروز وسربلند خواهیم شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان در بخشى دیگر از صحبت هایش 
از محدویت صدور پروانه کســب نانوایان خبر داد و افزود: 
هرگونه صدور مجوز جدید منوط به طرح در جلسه کمیسیون 
نظارت اســتان و هر گونه جابه جایى نانوایى، بر اســاس 

بخشنامه جدید مقام عالى وزارت بالمانع است.

مدیر پروژه میدان امام على(ع) از برپایى «شب بازار» 
و «روز بازار» در این میــدان خبر داد و گفت: یکى از 
طرح هاى مورد نظر شهردارى براى تأمین رفاه حال 
شــهروندان، برپایى «شــب بازار» و «روز بازار» در 

میدان امام على(ع) است.
مهدى رضایى اظهار کرد: با توجه به وضعیت هوا، به 
منظور تأمین رفاه حال شهروندان در فصول سرد سال 
در میدان امام على(ع) «روز بازار» و در فصول گرم نیز 

«شب بازار» راه اندازى خواهد شد.
وى به احــداث موزه میــدان امام على(ع) اشــاره 
کــرد و افــزود: عملیات ســفتکارى مــوزه میدان

 امام على (ع) در سال گذشــته تکمیل شده و اکنون 
نازك کارى آن در دو قســمت مرمت و نوسازى در 

دستور کار است.
مدیر پــروژه میــدان امام علــى (ع) اضافــه کرد: 
نازك کارى مــوزه میدان امام علــى(ع) تاکنون 62 
درصد پیشرفت داشته است و درصدد هستیم تا پایان 
ســال جارى، عملیات مرمت و بازسازى این موزه را 

تکمیل کنیم و در اختیار شهروندان قرار دهیم.
رضایى ادامــه داد: پس از ســاخت موزه، اشــیاى 
ارزشــمندى که در حین عملیات عمرانى میدان امام 

على (ع) کشف شده به نمایش گذاشته خواهد شد.

محدودیت صدور پروانه کسب 
نانوایان 

برپایى «شب بازار» و «روز 
بازار» در میدان امام على(ع)

120 اتوبوس شهرى 
به مزایده گذاشته مى شود

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: تعداد 120 
دستگاه اتوبوس از سرویس اتوبوسرانى خارج و به مزایده 

گذاشته مى شود. 
فتح ا... معین با بیان اینکه مقرر شده تعداد 150 دستگاه 
از اتوبوس ها براى تعمیر و بازسازى اساسى اعزام و تعداد 
120 دستگاه اتوبوس از ســرویس اتوبوسرانى خارج و 
به مزایده گذاشته شــود، تصریح کرد: همچنین مقرر 
شد بررسى الزم براى خرید اتوبوس هاى برقى با شارژ 
سریع که نیاز به شبکه باالسرى ندارد و جایگزینى این 

اتوبوس ها با نوع دیزلى این وسیله نقلیه، انجام شود.

بازار صنایع دستى در 
رکود کامل است

رئیس اتحادیه تولید و فروش صنایع دسـتى اصفهان با 
بیان اینکه پس از برجام گردشـگر بسیار کم شده است، 

گفت: بازار صنایع دستى در رکود کامل است.
عباس شیردل با بیان اینکه نوسانات ارز سبب گرانى مواد 
اولیه شـد، اظهار کرد: مواد اولیه چه داخلى و چه خارجى 
گران شده است و این مواد براساس ارز  12هزار تومانى 
به فروش مى رسند.  وى افزود: هم اکنون مغازه هایى در 
میدان امام(ره) هستند که روزانه حتى یک ریال دشت هم 
ندارند، یعنى یک جنس هم نمى فروشند، اما اداره دارایى 

10 تا 20 درصد مالیات ها را اضافه مى کند.

گشایش دهمین نمایشگاه 
متالورژى، فوالد و ریخته گرى

دهمیـن نمایشـگاه بین المللـى متالـورژى، فـوالد، 
ریخته گرى، ماشـین آالت و صنایع وابسته در اصفهان 
گشایش یافت. در این نمایشـگاه بیش از 150 شرکت 
داخلـى از اسـتان هاى تهـران، اصفهـان، کرمـان، 
آذربایجـان شـرقى، فـارس، مرکـزى، قم و خراسـان 
رضوى و نمایندگان شرکت هاى بین المللى محصوالت 
و توانمندى هاى خود را عرضه کرده اند. این نمایشگاه 
در 333غرفـه در زمینه هاى ریخته گـرى، تولید فوالد، 
چدن و فلزات غیرآهنى، ماشین آالت و تجهیزات صنعتى 
وابسـته، تصفیه خانه هـاى صنعتـى و خدمـات صنعت 
متالورژى و شـکل دهى فلزات برپا شـده است. دهمین 
نمایشـگاه بین المللى متالـورژى، فـوالد، ریخته گرى، 
ماشـین آالت و صنایع وابسـته تـا19 مرداد از سـاعت 
16تـا22 در محل نمایشـگاه هـاى بین المللى اسـتان 

اصفهان واقع در پل تاریخى شهرستان برپا ست.

وضعیت جوى اصفهان 
پایدار مى ماند

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: جو به نسبت پایدارى تا پایان هفته جارى 

براى این منطقه پیش بینى مى شود.
حجت ا... على عسـگریان اظهـار کرد: تحلیـل آخرین 
نقشه هاى پیش یابى هواشناسى در دو روز آینده بیانگر 
استقرار جو به نسبت پایدار بر استان اصفهان خواهد بود 
و براین اساس، بیشـتر مناطق استان به صورت صاف تا 
قسمتى ابرى، گاهى وزش باد به نسبت شدید پیش بینى 
مى شـود. وى براى هواى کالنشهر اصفهان طى امروز 
آسمانى صاف تا قسمتى ابرى، گاهى وزش باد به نسبت 
شدید و براى روز پنج شنبه(فردا)، هواى صاف تا قسمتى 

ابرى، گاهى وزش باد پیش بینى کرد.

دستگیرى 
سارق لوازم داخل خودرو

رئیس پلیـس آگاهى اسـتان اصفهان از دسـتگیرى 
سارق لوازم داخل خودرو با 27 فقره سرقت خبر داد.

سـرهنگ سـعید سـلیمیان گفت: با تـالش کارآگاهان 
اسـتان اصفهان، سـارق لـوازم و قطعات داخـل خودرو 
دستگیر شد و به 27 فقره سـرقت اعتراف کرد. وى ادامه 
داد: در پى وقوع چندین فقره سرقت لوازم و قطعات داخل 
خودروهاى پارك شده در کنار خیابان، موضوع در دستور 
کار کارآگاهـان قرار گرفت. سـرهنگ سـلیمیان افزود: 
مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى، متهم را شناسایى و 

طى عملیات ضربتى دستگیر کردند.

خبر

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تأمین صنعت آمن شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52967 و شناسه ملى 
14004486100 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق الع اده مــورخ 1397/04/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در شهرستان اصفهان- 
بخش مرکزى- شهر اصفهان- محله شیخ مفید- کوچه 
پاشا [3]- خیابان شــیخ مفید- پالك 0- ساختمان 
بامداد- طبقه اول و کدپستى 8164763841 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شــد اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(220483)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ابتکارســازان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39999 و شناسه ملى 
10260576578 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/04/31 و تفویض اختیار حاصله از مجمع 
عمومى فوق العاده 1397/04/01 ســرمایه شرکت از 
محل واریز نقدى و از طریق باال بردن تعداد سهام از مبلغ 
ده میلیون ریال به مبلــغ دو میلیارد ریال افزایش یافت. 
ماده 5 اساسنامه به شــرح زیر اصالح شــد. ماده 5 
اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال نقدى 
است که بیست هزار سهم با نام عادى یکصد هزار ریالى 
منقسم شده و تماماً پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (220591) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تولیدى بازرگانى سبزینه صنعت 
سرآمد سهامى خاص به شماره ثبت 35127 و شناسه ملى 
14000247930 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/04/31 هادى یارمند بــه کدملى 3701341346 
به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، شمیال رضوى به 
کدملى 1287832652 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره 
و امین یارمند به کدملى 1271898012 به ســمت عضو 
هیأت مدیره براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل یا 
نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً  
مدیرعامل مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (220533)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تولیــدى بازرگانى 
ســبزینه صنعت سرآمد ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 35127 و شناســه ملــى 
14000247930 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- هادى یارمند بــه کدملى 3701341346، 
شــمیال رضوى به کدملى 1287832652 و 
امین یارمند به کدملــى 1271898012 به 
سمت اعضاى اصلى هیأت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. – حسین قامت به 
کدملى 1284648044 و سمانه مظفرپور به 
کدملى 1288316593 به ترتیب به سمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. – روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى  شــرکت 
انتخاب شــد.- تراز و حساب ســود و زیان 
شرکت منتهى به سال 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (220510)

«اگرچه سیاست هاى اشــتباه ارزى اعالم شده توسط 
معاون اول رئیس جمهور صدها میلیارد تومان را به هدر 
داد، نگران نیستیم اما نگران از دست دادن کارآفرینان 
هستیم که بر اثر سیاست نامناسب جهانگیرى، از دست 
رفته و کارگاه هایى به تعطیلى کشــیده شد و شهرهاى 
صنعتى ما بى رونق شده و در چند ماه اخیر کارآفرین ها و 

کارگاه ها نابود شدند.»
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان به عنوان میزبــان همایش تحریم ها و اقتصاد 
ایران با تأکید بر تداوم کســب و کار در جمع اســاتید و 
فعاالن اقتصادى در تــاالر همایش هاى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با بیان این مطلب، از 
حضور گسترده فعاالن اقتصادى در این همایش تشکر 
کرد و گفت: کارآفرین در این شرایط، سرمایه به حساب 

مى آید و مى تواند اشتغالزایى ایجاد کند.
مصطفى رناســى با بیان اینکه تعیین قیمت کاالها کار 
دولتى نیست، افزود: کســى تصور نمى کرد که در مدت 
کوتاه پنج ماهه ارز دو برابر شود و دولت باید بسیار متأثرتر 
از افزایش قیمت دالر، از نابودى کارآفرینان باشد و امید 
است در تحریم، کمتر آسیب ببینیم. وى ادامه داد: در سال 
حمایت از کاالى ایرانى باید فعالیت ها به روز و تکنولوژى 

بهتر باشد تا بتوان کاالها را وارد و صادر کرد.
■■■

در ادامه این همایــش، رئیس اتاق مشــترك ایران و 
سوییس با موضوع اقتصاد تجارى به ایراد سخن پرداخت.

شریف نظام مافى با بیان اینکه تحریم شروع شده است، 
اظهار کرد: یک روز قبل از تحریم اتفاق مهم، تســلیم 
چندین فروند هواپیما به جمهورى اسالمى بود که نشان 
مى دهد شرکت هاى خارجى به دنبال روزنه هایى براى 

انجام فعالیت در ایران هستند.
وى ادامه داد: البته 80 درصد مشکالت اقتصادى مربوط 
به داخل کشور است ولى به هر حال تحریم ها اثرگذار بوده 
و امکان رقابت نیست و اثرات تحریم ها منحصر به دالر 

نبوده بلکه روى فضاى کار اثرگذار خواهد بود.
رئیس اتاق مشترك ایران و سوییس در ارائه راهکارهایى 
براى مقابله با تحریم ها، پیشنهاد کرد فعاالن اقتصادى، 
قوانیــن در تحریم هــا را به دقــت مطالعه کننــد و از 
موقعیت هایى که مى توان فعالیت کرد اســتفاده کنند و 
بحران را بفهمنــد. نظام مافى، پتانســیل اقتصادى در 
اســتان اصفهان در زمینه هاى گردشگرى، مواد غذایى 
و... را بسیار زیاد و فعال دانست و گفت: امروز ما مى توانیم 
علیرغم تحریم ها، با شرکت هاى کوچک در کشورهاى 
مختلف که ریسک پذیر هم هستند و حاضرند در ایران 
کار کنند، فعالیت داشته باشــیم. وى خاطرنشان کرد: 
امروز فعاالن اقتصادى به نوعى مسئولیت اجتماعى هم 
دارند و باید آمادگى براى گذر از بحران ها را داشته باشند.

رئیس اتاق مشترك ایران و سوییس مى گوید: ما در اتاق 
مشترك ایران و سوییس 270 شرکت عضو داریم که 40 

درصد، شرکت هاى سوییسى هستند که در ایران فعالیت 
مى کنند که بســیارى از آنها باید بروند ولى پیشنهاد آن 
است که این شرکت ها به همتاى ایرانى نمایندگى بدهند 

تا در ایران فعالیت کنند.
نظام مافى همچنین گفت: اتاق مشترك ایران و سوییس 
و اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
آمادگى کامل براى کمک به فعاالن اقتصادى براى عبور 

از این بحران تحریم را دارند.
■■■

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى هم اقتصاد 
سپاســى را براى حاضران تشــریح کــرد و گفت: در 
کشورهاى پیشرفته پیوند بین صنعت و دانشگاه به نحو 
بســیار مطلوب صورت گرفته ولى ایران از این منظر در 

گام هاى اولیه قرار دارد.
مهدى مطهرنیا اظهار کرد: بلندپروازى هاى آمریکایى، 
آینده آنان را مى سازد و به تعبیر من پیش پروازى مى کنند 

و با اراده و باور، سعى دارند موانع را بردارند.
وى با بیان اینکه باید وضعیت اقتصادى داخلى سامان 
یابد، افزود: این محصول حاصل روندى است که انجام 

شده است.
مطهرنیــا گفت: تداوم وابســتگى به نفت، گســترش 
سازمان هاى دولتى و نهادهاى شبه دولتى، ساختارهاى 
مالى و بودجه اى شکننده، فاصله گیرى و عدم تعامل با 
اقتصاد جهانى، فضاى نامناسب براى سرمایه گذارى و 
توسعه بخش خصوصى و شرایط نامطمئن کسب و کار 

موجب فروریزش اقتصادى در کشورهاست.
وى اضافه کرد: فرهنگ کار تیمى در کشور وجود ندارد 
و بافت اقتصاد بافت بنگاهى است و باید نگاه کردن به 
آینده اقتصاد، بر پایه مه زدایى از شرایط عادى اقتصادى 
ایران و کاهش خطاى تخمینى باشــد و برجام فرصتى 
براى حکومت و پوشاندن ضعف دولت بود. این در حالى 
است که مســئولیت برجام پذیرفته نشد و از دست رفت 
در حالى که در ایران کســب و کار با این فضا وابسته به 

سیاست است.
■■■

مشــاور حقوقى مرکز امور حقوقى بین المللى ریاست 
جمهورى هم به تشریح تحریم ها و راهکارهاى دولت 
در مقابله با تحریم ها اشاره کرد و گفت: ما تحریم هاى 
یکجانبه، چند جانبه و انواع دیگــر تحریم ها داریم که 
تحریم هاى آمریکا از جمله تحریم هاى یک جانبه بوده 
که شروع شده است و بخشى هم از آبان ماه سال جارى 

در حوزه هاى مختلف اجرایى خواهد شد.
منصورى طرح دعوا در دیوان داورى الهه بین ایران و 
آمریکا، طرح دعوا در دیوان بین المللى دادگسترى در 
خصوص تحریم هاى جدید آمریــکا و قانون اروپایى 
مقابله با تحریم هاى آمریکا (قانون مسدودکننده) را از 
اقدامات حقوقى دولتى در مقابله با تحریم هاى آمریکا 
برشمرد و اظهار امیدوارى کرد نتایج مفیدى به ارمغان 

داشته باشد.

براى نخســتین بار در اصفهان، در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان اســپرم حیوانات نادر بــه صورت منجمد 

نگهدارى مى شود.
اکبر پیرستانى، رئیس قطب علمى ترانسژنزیز دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان با بیان اینکه این واحد تحقیقاتى 
موفق به راه اندازى آندرولوژى دامى و آزمایشگاه کشت 
سلولى و بافت در عرصه هاى علوم زیستى و کشت سلولى 
شده است، گفت: به لحاظ حفظ پتانســیل ژنتیک دام  و 

حیواناتى که ارزش گذارى اقتصــادى دارند و همچنین 
حفظ برخى از گونه هاى حیوانات نادر از جمله «قوز آلپاین 
وحشى» و یا درمعرض انقراض این امر داراى اهمیت است.  
رئیس دانشکده کشاورزى این دانشگاه با بیان اینکه بخش 
آندرولوژى این مرکز از یکســال قبل آغاز به کرده است، 
گفت: در حال حاضر این واحد تحقیقاتى براى نخستین بار 
در استان اصفهان اقدام به انجماد اسپرم اسب کرده است. 
وى آزمایشگاه کشت سلولى، به انضمام محیط کشت هاى 

جنین، تولید جنین آزمایشگاهى و تولید جنین حیوانات نادر 
را از جمله اقدامات علمى این دانشگاه عنوان کرد و گفت: 
انجماد اسپرم دیگر دام هاى اهلى و حیوانات با ارزش در 
فرایند توسعه این طرح در قطب علمى ترانسژنزیز دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد اصفهان صورت گرفته و امیدواریم با 
تولید اسپرم هاى منجمد شده، چه در بخش اقتصادى و چه 
به لحاظ حفظ گونه هاى زیستى در حال انقراض، در مسیر 

اقتصاد مقاومتى و تولید ملى گام برداریم.

انجماد اسپرم دام هاى اهلى و حیوانات 
نادر در دانشگاه آزاد اصفهان

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در همایش تحریم ها و اقتصاد ایران:

نگران از دست دادن کارآفرینان 
هستیم

مدیر فرهنگســراى رســانه اصفهان از افتتاح کتابخانه 
تخصصى رسانه با حضور معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى خبر داد.
 فاطمه شــفیعى گفت: در ایــن کتابخانه 
درحدود 2000 نســخه کتاب با موضوع 
رسانه از ناشرانى همچون دفتر مطالعات 
رســانه وزارت ارشــاد، ثانیه، مؤسســه 
همشــهرى، مؤسســه ایران، دانشکده 
خبر، مجالت تخصصى رســانه، آرشــیو 

روزنامه هاى قدیم ایــران، آرشــیو روزنامه ها و مجالت 

منتشر شــده در اصفهان موجود اســت که امیدواریم با 
همکارى معاونت مطبوعاتى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى  منابع کتابخانه غنى تر شود. مدیر 
فرهنگسراى رسانه با بیان اینکه عضویت 
کتابخانه تخصصى رسانه روز 17 مرداد به 
صورت رایگان است، افزود: این کتابخانه در 
برنامه هاى آتى خود نشست هاى تخصصى 
رسانه اى از جمله نقد و بررسى کتاب هاى 
رسانه اى و روزنامه ها را با حضور خبرنگاران 

و کارشناسان برگزار خواهد کرد.

نخستین کتابخانه تخصصى رسانه افتتاح مى شود

 مدیر درمــان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان حمایت  
تشــکل هاى کارگرى را راهبردى مؤثر در ارائه خدمات 
به بیمه شدگان دانست و از عملیاتى شدن حذف دفترچه 
بیمه در مدیریت درمان تأمین ا جتماعى استان اصفهان 
و الکترونیکى شدن نسخ در درمان غیر مستقیم خبر داد 
و افزود: در بخش درمان مستقیم، دفتر رسیدگى به اسناد 

پزشکى درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان تسهیالتى 
براى مردم فراهم کرده و فعالیت هاى بسیار ثمربخشى را 
با برگزارى جلسات شوراى هماهنگى تیم هاى نظارتى 

صورت داده است.
على اعتصام پور با بیان اینکه بــراى اولین بار ما مراکز 
طرف قرارداد ترجیحى را تعریف کردیم تا بیماران نیازمند 

بدون تعرفه درمان شوند، افزود: نوع کار پزشکى پرریسک 
است و ما از خطاهاى پزشکى به هیچ وجه دفاع نکرده و 
نمى کنیم و براى پرونده هاى تخلفات پزشکى، جلسات 
کارشناسى برگزار کرده و حتى نســبت به قطع فعالیت 
کارى با پزشکان و بیمارســتان هاى متخلف اقدام کرده 

و مى کنیم.

ارائه تسهیالت توسط دفتر رسیدگى به اسناد پزشکى تأمین اجتماعى

مرمت آســیاب صد ســاله دولت آباد در مبارکه به پایان 
رسید.

مدیر کل میراث فرهنگى،صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: سبک سازى، تعویض تخته کوبى و 
تیرهاى فرسوده، شیب بندى، ایزوالسیون بام و تعویض و 
بازسازى ناودان هاى چوبى، از مراحل مرمت این آسیاب 
قدیمى است. فریدون اللهیارى میزان هزینه مرمت این 

بنا را بیش از یک میلیارد و 400میلیون ریال عنوان کرد و 
افزود: اجراى نماسازى دیوارها، اجراى رخ بام دو ردیفه 
در پشت بام و بازسازى درب و پنجره هاى چوبى فرسوده 

آسیاب، از دیگر اقدامات مرمتى این بناست.
آســیاب دولت آباد با بیش از صد سال قدمت و مساحت 
400متر مربع، در ورودى پارك ساحلى سرارود در شهر 

مبارکه قرار دارد.

پایان مرمت آسیاب100 ساله مبارکه

ساسان اکبرزاده

تیم 80 نفره مدرســان زبان فارســى که از کشورهاى 
بنگالدش، ارمنستان، ترکیه، کشــورهاى عرب زبان و 
اروپایى براى دیدن جاذبه هــاى تاریخى و معرفى آن به 
مردم کشور خود به ایران ســفرکرده اند، تا امروز مهمان 

شهر اصفهان خواهند بود.
علیرضا مساح، مدیر اداره توســعه گردشگرى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان اظهار 

کرد: یکى از روش هایى که مى توان جاذبه هاى تاریخى و 
فرهنگى کشور را معرفى کرد، توسعه زبان فارسى است، 
از این رو بنیاد سعدى که وظیفه آموزش زبان فارسى به 
مردم سایر کشورها را بر عهده دارد، مدرسان زبان فارسى 
در سایر کشــورها از جمله بنگالدش، ارمنستان، ترکیه، 
کشورهاى عرب زبان و اروپایى را به کشور دعوت کرده 

است.

وى افزود: این تیم 80 نفره براى آشــنایى با فرهنگ و 
تاریخ شهر اصفهان و دیدن زیبایى هاى پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمى به اصفهان سفر کرده اند، از این رو 
شهردارى در تالش است تا این گروه 80 نفره که به عنوان 
سفیران فرهنگى این شهر در میان مردم کشور خودشان 
هستند را بیشتر با قابلیت هاى جهان شهر اصفهان آشنا 

کند.

مدرسان خارجى زبان فارسى در نصف جهان


