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بادمجان را هرگز سرخ نکنید!AFC  کاپ جذاب تر مى شودکشف عتیقه جات و سکه هاى باستانى در سمیرم  سرقت هاى سریالى باجناق هاى زورگیر با قمه نقش دختر نایب رئیس مجلس در ماجراى استیضاح ربیعى سالمتورزشاستانحوادث جهان نما

از کاهش وزن تا پاکسازى کبد با گردو

 تولید 60 درصد  فوالد  کشور در اصفهان 
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«مصادره» به 
شبکه نمایش خانگى مى آید

الکچرى بازى به زایمان هم رسید!

افشاگرى یک نماینده 
درباره رشوه500 میلیونى

چه کسى بود 5
صدا زد سهراب؟!

12

گردو یکى از خوراکى هاى بسیار ساده اى است که براى سالمتى تان 
فوق العاده مفید است. گردو خواص غذایى خاص خودش را دارد و یکى 
از منابع با ارزش پروتئین، چربى هاى سالم، فیبر، استرول هاى گیاهى و 

بسیارى از ویتامین ها و مواد معدنى محسوب مى شود. تنها 30 گرم گردو، 
100 درصد از نیاز روزانه  شما به امگا 3 را تأمین مى کند. ویتامین هاى موجود 
 ،B6 ویتامین ،B5 تیامین، ریبوفالوین، ویتامین ،C در گردو شامل ویتامین

اسید فولیک و ...

پرداختــن بــه زندگــى شــاعران همــواره از 
جذابیت هاى خاصى برخوردار بوده چراکه آنها به 
زندگى و اتفاقات اطراف آن از دریچه خود مى نگرند 
اما دراین میان شخصیت سهراب سپهرى هنوز 
هم ناشناخته مانده است اگرچه کمتر کسى پیدا 
مى شود که با شعر او بیگانه باشد. در این شرایط، 
على قوى تن، نویسنده و کارگردان جوان سینماى 
ایران به واسطه شباهت ظاهرى بسیار زیادش با 
سهراب به سراغ این شــاعر نوگراى معاصر رفته 

است.
این کارگردان سینما با بیان اینکه اولین بار پیشنهاد 

ساخت فیلمى با موضوع سهراب سپهرى...
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رکوردشکنى این بار وسط «گلستان»رکوردشکنى این بار وسط «گلستان»
فروش قابل توجه آثار اصفهانى ها در نمایشگاه «صد اثر، صد هنرمند»فروش قابل توجه آثار اصفهانى ها در نمایشگاه «صد اثر، صد هنرمند»

2

در افتتاحیه نمایشگاه فوالد عنوان شد

شهاب حسینى، کاندیداى 
اصلى فیلم «هیس! پسرها فریاد 
نمى زنند»  شد

تو را مى ستایم... «خیلى مرده» دوباره 
تو را مى ستایم نه بخاطر  حماسه اى که آفریدى، نه بخاطر  «یارو » مى شود؟!

معامله با حضرت دوســت بر سر جان شــیرینت، نه بخاطر  
دســت هاى مهربان و مردانــه ات، مى ســتایمت بخاطر 
پاسداشــت غرور ملى که از یک وجب از این خاك مقدس 

نگذشتى تا آن را به تاراج برند، بخاطر آنکه از تمام ...

 ترکیب سپاهان با قلعه نویى کامًال دگرگون شده 
است. در هفته هاى گذشــته بازیکنان زیادى با 

پیراهن زرد عکس گرفتند و سپاهانى شدند...
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جزئیات مراسم اولین سالگرد شهادت محسن حججى نقش جهان در انتظار ده ها هزار هوادار
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شدنمى زنند»  شد زنند شدن نمىزنند»
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زنده نگه داشتن نام خربزه سین ، با برگزارى جشن برداشت خربزه

سین نام شهرى است کهن در استان اصفهان از توابع شهرستان برخوار که بر اساس 
مستندات و ابنیه تاریخى موجود در شهر قدمت آن به بیش از دو هزار سال قبل باز 
مى گردد. این شهر  از نظر جغرافیایى در 10 کیلومترى شمال اصفهان در شهرستان 
برخوار و همجوار با شهرهاى دستگرد- گز و گرگاب  واقع شده است اما نام سین خود 
برگرفته از مرغ مبارك و میمونى اســت که درادبیات فارسى نیز به صورت سیمرغ 
باهمان شکوه بیان شده ، که بعدها به صورت ( هما ) درادبیات  فارسى وارد و مبارك و 
میمون شمرده شده است. نام ( سیمرغ ) همان(سین ) در اوستائى نیز مبارك ومیمون 

آمده است .
از نظر تاریخى در این شهر مسجد امام حسن مجتبى (ع) با منارى مرتفع وجود دارد 
که این منار از میانه کج شده و در قدیم االیام همانند مناره هاى محله جویباره اصفهان 
افزون بر اذان گویى، بر فراز آن آتش برمى افروختند تا کاروانیان گمگشته در بیابان 
بتوانند راه خویش را به سوى آبادى و شهر اصفهان باز جویند. در پایین این منار کج، 
کتیبه اى منقوش به تاریخ 526 هجرى قمرى (عصر سلجوقى) قرار دارد که تاریخ 
این کتیبه ، قدیمى ترین تاریخ است که تا کنون بر روى یک بناى مزین به کاشى در 

ایران دیده شده است . همچنین در منابع تاریخى آمده که یکى از جنگهاى سلطان 
جالل الدین خوارزمشاه با سپاهیان مغول در پاى همین منار تاریخى سین صورت 
گرفته است.  روستاى سین تا پیش از ساخت جاده اصفهان-گز-مورچه خورت در 
زمان شاه عباس صفوى، اولین منزل (بارانداز) در جاده قدیم اصفهان-رى بود که در 
فاصله 3 فرسنگى شمال شهر اصفهان قدیم قرار داشت. به بیان دیگر براى بازرگانان 
و مسافرینى که از رى عازم اصفهان بودند روستاى سین آخرین منزلگاه پیش از ورود 

به شهر اصفهان مى بوده است. 
شغل اکثر مردم شهر سین از دیر بازکشــاورزى بوده است و در کشت خربزه شهره 
بالد اصفهان ، طورى که بر اساس متون قدیم و در کتاب  اعالق النفیسه نوشته ابن 
رسته مربوط به قرن سوم (هجرى قمرى)  که یکى از معتبر ترین کتب تاریخى است 
از خربزه اى در اصفهان یاد مى کند به نام سینى یعنى همان خربزه اى که در سین به 
عمل مى آمد و آنقدر شهرت داشت که بر اثر آن نیز دیه سین که در آن کشت مى شد 

شهرت یافته بود و از باب حال و  محل  آن  را  سینى  مى نامیدند .
به همت شهردارى و شوراى اسالمى شهر سین و همکارى شرکت خضراء کشت 

روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 به منظور پاسداشت زحمات کشاورزان شهر سین و 
همچنین زنده نگه داشــتن نام خربزه سین جشن برداشــت خربزه سینى در محل 

شرکت خضراء کشت شهر سین برگزار شد.
در این مراســم که با حضور کشاورزان و مسئولین شهرســتان برگزار شد مهندس 
محمد طرمه فروشان طهرانى شهردار سین ضمن قدردانى از زحمات کشاورزان ، 
شغل کشاورزى را یکى از مهمترین شغل ها در پیشرفت کشور دانست و گفت: شغل 
کشاورزى یکی از پسندیده ترین کارهاست و شغل پیامبران الهی می باشد. و به همین 
سبب در تمام ادیان الهی یک شغل مقدس شناخته شده است و آبادکردن زمین که 
خواسته خداوند متعال است در اسالم مورد امر قرار گرفته است ، ایشان در ادامه گفت 
امامان و پیشوایان ما کشاورزان را انسانهایى ارزشــمند، متوکل، نیکوکار، صاحب 
پاك ترین و حالل ترین شغل ها و سودمند به حال جامعه معرفى کرده، و در جهان 

آخرت، صاحب بهترین مقامات دانسته اند.
ایشان در ادامه گفت: در حال حاضر در شهر سین بیش از 400 هکتار از زمین ها زیر 
کشت خربزه مى رود و پیش بینى مى شود بیش از 8000 تن خربزه از محصوالت 

شهر سین به سراسر کشــور عزیزمان و حتى سایر کشورهاى همسایه صادر شود. 
.سپس ایشان به مشکل کم آبى اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه از دیرباز مردم 
شهر سین به امر کشاورزى مشغول بوده اند و امرار معاش اکثر مردم از این طریق 
است خواستار توجه بیشتر مسئولین به امر کشت خربزه و خواستار پرداخت تسهیالت 
الزم جهت مکانیزه کردن و بهینه کردن کاشت این محصول شد .ایشان این نکته 
را نیز متذکر شد که کشاورزان سینى به منظور بهینه مصرف کردن آب همزمان دو 
محصول خربزه و ذرت را با هم کشت مى کنند تا پس از برداشت خربزه ، برداشت 
ذرت را آغاز کنند. در پایان ایشان از زحمات کشاورزان تقدیر و تشکر کرد و گفت: 
براى زنده نگه داشتن نام خربزه سین باید همه دست به دست هم دهیم تا نام خربزه 
سین دوباره زنده شود.همچنین در این مراســم ضمن رونمایى از برچسب خربزه 
سین از کشاورزان قدیمى که در امر کاشت خربزه نام آشنا بودند با اهداء لوح تقدیر 

قدردانى شد.
ضمنا به دلیل مقارن شدن این مراسم با روز خبرنگار از خبرنگاران فعال شهرستان 

برخوار با اهداء لوح تقدیر تشکر و قدردانى شد.
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اخیراً برخى از مادران باردار، از پزشــکان درخواســت  
مى کنند تا با انجام اقداماتى، روز زایمان کودك با تاریخ 
تولد والدین و یا تاریخ ازدواجشان «ست» شود. اگر چه در 
خصوص علت این اقدام،  منطقى وجود ندارد ولى تغییر 
تاریخ زایمان در اکثر موارد نارســى و دیررســى جنین، 

مشکالت تنفسى، مغزى و مرگ نوزاد را رقم مى زند.
منصوره مسعودى، متخصص زنان و زایمان در گفتگو 
با «فارس» مى گوید: امروزه مادران باردار با مراجعه به 
پزشــک با بهانه هایى مانند یکى بودن تاریخ تولد نوزاد 
با تاریخ تولد والدین، دیگر فرزنــدان و یا تاریخ ازدواج، 
درخواست تغییر زمان وضع حمل را دارند. وى افزود: بر 

اساس مقاالت دانشگاهى یک روز زندگى جنین در شکم 
مادر معادل سال ها زندگى بعد از تولد است.

مسعودى با بیان اینکه احتمال آسیب مغزى و ریوى به 
نوزادان نارس وجود دارد، اضافه کرد: مرگ نوزادانى که 
زودتر از موعد زایمان از رحم بــه دالیل گوناگون خارج 
شــدن به دلیل نارس بودن در بخش ان.آى.سى.یو به 

وفور دیده مى شود.
وى از پزشکان متخصص خواســت در صورت مراجعه 
مکرر مادران باردار در خصوص تغییــر تاریخ زایمان، با 
جلسات مشاوره مادر و خانواده را از خطرات احتمالى این 

اقدام که به مرگ نوزاد ختم مى شود آگاه کنند.

وزیر آموزش و پرورش دیروز در پایان نشست هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران، در خصوص اینکه تمهیدات دولت و وزارت 
آموزش و پرورش براى حادثه   دیدگان اردوى دانش  آموزى در 
گرجستان چیست، گفت: از این اتفاق بسیار متأسفم. بارها به 
اولیاى دانش   آموزان اعالم کرده ایم که این گونه سفرها هیچ 
ضرورتى ندارد، به خصوص که وقتى این سفرها بدون اطالع 

مقام هاى رسمى اتفاق مى افتد.
ســید محمد بطحایى با بیان اینکه به دلیل آنکه این اتفاق 
بدون اطالع قبلى مقام هاى مسئول رخ داد کسى را نمى توان 
پیدا کرد تا از او توضیحى بخواهیــم، اظهار کرد: برگزارى 
ســفرها و اردوهاى خارجى هیچ توجیهى نــدارد به غیر از 

مواردى که در آن بحث مسابقات بین  المللى دانش  آموزان 
چه در موضوع هاى ورزشــى و چه در مسائل علمى مطرح 
باشد که در این صورت، ما از دانش آموزان مراقبت خواهیم 
کرد و براساس استانداردها خواهد بود و تمامى مسائل ایمنى 
براى دانش  آموزان رعایت مى شود.  وزیر آموزش و پرورش 
افزود: وزارت آموزش و پرورش به همراه وزارت دادگسترى 
و وزارت امور خارجه در حال پیگیرى این موضوع هستند تا 

سوءاستفاده  کنندگان را تحت تعقیب قرار دهیم.
بطحایى درباره ثبت نام دانش آموزان افغانستانى در مدارس 
نیز تصریح کــرد: مجدانه در حال تالش هســتیم تا تعداد 

دانش آموزان ثبت نامى امسال بیشتر از سال گذشته باشد. 

الکچرى بازى 
به زایمان هم رسید!

اردوى گرجستان بدون اطالع 
وزارت آموزش و پرورش بود

وزیر کار، بیکار شد
  مهر | نمایندگان مجلس شـوراى اسالمى با 
129 رأى موافق، 111 رأى مخالف و سـه رأى ممتنع 
رأى اعتماد خود را از علـى ربیعى پس گرفتند. در پایان 
جلسـه علنى دیروز چهارشـنبه و در بررسـى استیضاح 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، على الریجانى، رئیس 
مجلس شوراى اسالمى آراء استیضاح را اعالم کرد. بر 
این اساس نمایندگان مجلس با 129 رأى موافق، 111 
رأى مخالف و سـه رأى ممتنع از مجموع 243 نماینده 
حاضر در صحـن مجلـس، رأى اعتماد خـود را از على 

ربیعى پس گرفتند.

چرا خودش تکذیب نمى کند؟!
 روزنامه کیهان | پـس از انتقـاد روزنامـه 
«کیهان» از لیال حاتمى، ابراهیم داروغه زاده، از مدیران 
دولتى سـینما در صفحه شـخصى خـودش خطاب به 
«کیهان» نوشت که؛ «ایشان یکى از بهترین بازیگران 
سینماى ایران هستند!» وى همچنین نوشته که حاتمى 
بارها گفته کـه صفحه اى در فضاى مجـازى ندارد، اما 
جاى سئوال است که چرا خود لیال حاتمى چنین مطلبى 
را تکذیب نکرده و به افرادى کـه از زبان وى در فضاى 
مجازى، علیه نظـام سـخن پراکنى مى کنند اعتراضى 

نمى کند؟

مى خواهند تکه پاره ام کنند!
صادق زیباکالم، تحلیلگر سیاسى    نامه نیوز |
در گفتگو با روزنامه «آرمان» دربـاره میزان محبوبیت 
روحانى گفته است: در شرایط کنونى ایشان محبوبیت 
خود را از دست داده اند و از سوى دیگر باعث تحت فشار 
قرار گرفتن اصالح طلبان توسط مردم نیز شده اند. امروز 
من هر کجا که مى روم مردم مى خواهند من را سنگسار 
و تکه پاره کنند که تو باعث شـدى ما بـه آقاى روحانى 
رأى بدهیم. آقـاى روحانى براى تحقـق تصوراتى که 
براى آینـده خود دارد بـه اصولگرایـان و حتى موافقت 
اصولگرایـان رادیـکال نیـاز دارد. بـه همیـن دلیل نیز 

برحسب میل آنها ساز مى زند.

این چند خانواده 
  ایلنا| مدیرعامـل کارخانـه فـوالد جنـوب در 
خصوص ممنوعیت صـادرات آهن اسـفنجى گفت: با 
توجه به اینکه تولیدکنندگان این حوزه محدود به چند 
خانواده و صاحبان سهام آنها تقریباً یکى هستند مصرف 
کنندگان چـاره اى جز تعامل بـا این گروه را نداشـتند؛ 
انجمن فوالد کشور همواره با این موضوع مشکل داشت 
و به محض مطرح شدن این پیشنهاد از آن استقبال کرد.

رئیس جمهور شنبه به 
قزاقستان مى رود

  ایسنا| رئیـس جمهـورى بـراى شـرکت در 
اجـالس سـران کشـورهاى سـاحلى دریـاى خـزر 
به قزاقسـتان سـفر مى کنـد. مهمتریـن برنامه رئیس 
جمهور در این سفر دو روزه را شرکت در اجالس سران 
کشورهاى سـاحلى دریاى خزر اعالم کرد که طى آن، 
عالوه بر بیانیه مشترك، چندین سند مهم و راهبردى 
همکارى در حوزه خزر توسط مقامات پنج کشور ساحلى 
امضا خواهد شد. دکتر روحانى عصر یک شنبه 21 مرداد 

ماه به میهن اسالمى بازخواهد گشت.

تورم یک میلیون درصدى!
  آفتاب نیوز| با فروپاشى اقتصاد وابسته به نفت 
ونزوئال، اب رتورم در این کشـور با سـرعتى باورنکردنى 
رو به افزایش اسـت. از سـه سـال پیش تاکنون دولت 
«نیـکالس مـادورو»، رئیس جمهـور ونزوئال انتشـار 
آمار مربوط به نرخ تورم را متوقف کرده است. صندوق 
بین المللى پول پیش بینى کرده است نرخ تورم این کشور 
تا پایان امسال به یک میلیون درصد هم برسد.  نیکالس 
مادورو که در ماه ِمى امسـال براى یـک دوره دیگر به 
ریاست جمهورى ونزوئال انتخاب شد، دستور داده است 
تا چنـد روز دیگر پنج صفـر از پول ملـى ونزوئال حذف 
شود، هر چند به گفته کارشناسـان این اقدام کمکى به 

حل مشکل ابرتورم این کشور نخواهد کرد.

خبرخوان
تهدید چاوشى

محسن چاوشى اعالم کرد     ایران آرت |
در صورتى که مجوزهاى انتشار آلبوم جدیدش 
تا روز 20 مرداد صادر نشود، آن را به طور مستقل 
منتشــر خواهد کرد. مراحل تولید آلبوم جدید 
چاوشــى با نام «ابراهیم» از دو سال پیش آغاز 
شــده و این اثر هم اکنون تکمیل شده و آماده 
انتشار است اما به گفته تهیه کننده آلبوم، در 9 ماه 
گذشــته مجوزهایش صادر نشده است. اکنون 
چاوشــى تصمیم گرفته این آلبوم را تحت هر 

شرایطى در ماه جارى منتشر کند.

تغییر لوگو به افتخار
 «ابن سینا»

  تابناك| گوگل لوگــوى خــود را براى 
گرامیداشــت هزار و سى و هشــتمین زادروز 
ابوعلى سینا یکى از مشهورترین و تأثیرگذارترین 
فیلسوفان جهان تغییر داده است. ابوعلى حسین 
بن عبدا... بن حســن بن على بن سینا، مشهور 
به ابوعلى ســینا، 16 مرداد سال 359 هجرى 
شمسى در روستاى افشانه نزدیک بخارا دیده 

به جهان گشود. 

آب کى تمام مى شود؟
  اعتمادآنالین| عیســى کالنتــرى، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش 
به برخى اظهارنظرها مبنى بر اینکه نفت تا 40 
سال آینده و آب تا 50 سال دیگر در ایران تمام 
مى شود، گفت: وضعیت آب کشور از آنچه گفته 
مى شود، بسیار بدتر است. ما خیلى زودتر از 50 

سال آینده با بى آبى مواجه مى شویم.

چند خارجى 
عازم حج شده اند؟

  ایسنا| تعداد حجاج خارجى که تاکنون 
براى اداى مناســک حج وارد خاك عربستان 
سعودى شده اند به رقمى نزدیک به 900 هزار 
نفر رسیده است. در مناسک حج سال گذشته در 
مجموع 2/4 میلیون نفــر زائر داخلى و خارجى 
براى انجام این فریضه الهى عازم مکه و مدینه 
شدند. رکورد بیشترین تعداد حجاج در مناسک 
حج واجب از سال 1995 تاکنون به سال 2012 
میالدى بازمى گــردد که در مجمــوع 3/16 
میلیون نفر عازم ســرزمین وحى شدند. مراسم 
رســمى حج امســال از تاریخ 28 مرداد تا دوم 

شهریور برگزار مى شود.

نظر یک ایرلندى درباره 
رانندگى در ایران

«ویــل هاتون»، نویســنده و    چمدان |
جهانگردى ایرلندى که تاکنــون بیش از صد 
کشور از جمله ایران را با کوله پشتى سفر کرده 
اســت درباره وضعیت رانندگى در کشــورمان 
مى نویسد: ترافیک در ایران دیوانه کننده است 
اما اگر شــما تجربه رانندگى دارید مى توانید از 
این گزینه هم استفاده کنید. من در ایران بسیار 
زیاد رانندگى کردم و از خیابان هاى شلوغ تهران 
رد شدم و فهمیدم که بعضى مسیرها در ایران 
دوربین هــاى کنترل ترافیک دارند. اگر شــما 
در شــهرهاى ایران رانندگى مى کنید سرعت 
خودتان را کنترل کنید حتــى اگر مردم محلى 
این قوانین را رعایت نکنند. آنها مى دانند کجا 

دوربین دارد اما شما نمى دانید.

خودرو ارزان تر مى شود
  میزان | سعید مؤتمنى، رئیس اتحادیه 
فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه داران درباره 
آخرین وضعیت بازار خــودرو اظهار کرد: روند 
کاهشى قیمت خودرو از چهارشنبه هفته گذشته 
در بازار آغاز شده اســت و افزایش 35 درصدى 
قیمت ها در حال کاهش یافتن است و این روند 

ادامه خواهد داشت.

نصف جهــان  «چون تا ســال 1399 به هنرمندان وقت 
داده ایم و وقت گالرى پر اســت لطفًا تــا اطالع ثانوى 

درخواست وقت نمایشگاه نکنید.»
این پیامى اســت که بعد از انتخاب گزینه «تقاضا براى 
برگزارى نمایشگاه» در سایت اینترنتى «گالرى گلستان» 
نمایش داده مى شود. یعنى اگر شــما هنرمند هستید و 
تصمیم داریــد آثارتان را در گالرى گلســتان که یکى از 
مهمترین گالرى هاى کشــور و معروف ترین گالرى در 
تهران است به نمایش بگذارید، باید تا دو سال دیگر صبر 
کنید چون تمام نوبت هاى گالرى از پیش رزرو شده است!

این هم فقط یک سیاست تبلیغاتى نیست بلکه آن چیزى 
که این روزها در گالرى گلســتان مى گذرد، مؤید واقعى 

بودن سیاست هاى گالرى است. 
یک پایگاه اطالع رسانى تخصصى در حوزه هنر نوشته 
که در گالرى گلســتان جاى سوزن انداختن نیست و کار 
به جایى رسیده که ترافیک در محله اى که نمایشگاه در 
آن واقع شده به شدت افزایش پیدا کرده است. جالب آنکه 
بازدیدکنندگان آثار هنرى به نمایش درآمده فقط هم به 
دیدن راضى نمى شوند بلکه پول هاى میلیونى در گالرى 
گلستان رد و بدل مى شــود. همه این اتفاقات هم به این 
دلیل است که بیست و ششــمین دوره رویداد تابستانى 
«صد اثر، صد هنرمند» با ارائه آثــارى از 182 هنرمند از 
عصر جمعه دوازدهم مرداد ماه در این گالرى آغاز شــده 
است و استقبال از آن به حدى بوده که در همان چهار روز 
اول نمایشگاه،  64 اثر به ارزش 313 میلیون تومان فروخته 
شده است. امسال بازه قیمت آثار از300 هزارتومان تا 85 
میلیون تومان در نظر گرفته شــده است. «صد اثر، صد 
هنرمند» قدیمى ترین نمایشــگاه تجســمى در بخش 
خصوصى است که مرداد ماه 1371 توسط لیلى گلستان 

بنیانگذارى شد.
اما چرا این استقبال فوق العاده فقط در گالرى گلستان به 
چشم مى خورد در حالى که سایر گالرى هاى کشور هم 
بعضاً از این نمایشگاه ها برگزار مى کنند اما خبر چندانى از 
رونق در آنها نیست؟ براى پاسخ این سئوال باید به سابقه 

گالرى و گالرى دار با هم پرداخت.

دخترى مستقل، پدرى مشهور
لیلى گلستان، فرزند ابراهیم گلستان از غول هاى فرهنگى 
دهه 40 است. همین یک نسبت کافى است تا شهرت پدر 
به فرزند هم برســد اما نکته اینجاست که لیلى گلستان 
سال هاى سال است از زیر ســایه پدرش بیرون آمده و 
شخصیت مستقلى پیدا کرده اســت. خودش مى گوید 

ابراهیم گلستان نه درباره او و نه درباره برادرش کاوه، هیچ 
کار خاصى انجام نداده است: «پدرم هرگز برایم پارتى بازى 
نکرد، هرگز مرا به جایى معرفى نکرد درحالى که همه این 
کارها را مى توانست درباره من و کاوه بکند. گذاشت روى 
پاى خودمان بایستیم. زمانى که به یک رفاه نسبى رسیده 
بودیم و من حدوداً 18سالم بود پدرم گفت من به تو یک 
سقفى براى زندگى مى دهم و غذایى هم پخته مى شود که 
مى توانى بخورى اما پول تو جیبى ات را خودت تأمین کن. 
بنابراین من خیلى  زود کارکردن و پول درآوردن را تجربه 
کردم. بسیار هم لذتبخش بود. هرگز ناراحتى هم نکشیدم 

چون آدم زیاده خواه و جاه طلبى نبودم.»
بعدها لیلى گلستان با اولین ترجمه هایش به طور کامل 
از سایه سنگین پدر بیرون آمد و در همان دهه اول بعد از 
انقالب، با راه اندازى گالرى گلستان به شهرت فراوانى 
رســید. این گالرى همان خانه اى اســت کــه ابراهیم 
گلســتان روزگارى آن را بــراى فروغ فرخــزاد خریده

 بود.

اصفهانى هاى رکوردشکن
وضعیت این روزهاى گالرى گلستان بسیار مناسب است 
آن هم در شــرایطى که اوضاع اقتصادى کشــور اصًال 
مساعد نیســت. یک خبرنگار درباره نمایشگاه «صد اثر، 
صد هنرمند» نوشــته: «آثار فروخته شده تند تند از روى 
دیوار برداشــته و براى مجموعــه داران و عالقه مندان 
پیچیده مى شــود. بالفاصله از گالرى با هنرمند تماس 
مى گیرند و مى گویند جاى تابلویش بر دیوار خالى شــده 
و الزم اســت فردا صبح یک اثر دیگر به گالرى ارســال 

کند.»
لیلى گلســتان هم به قول خودش از این اتفاق سورپرایز 
شده است. او مى گوید: «با توجه به شرایط اقتصادى واقعًا 
امید چندانى نداشــتم، اما این شهر بسیار عجیب است و 
ما فروش خیلى خوبى داشــتیم که خود ما را متعجب و 
خوشــحال کرد. خبر خوب این است که گویا مردم از راه 

خرید اثر هنرى پس انداز مى کنند.»
اما نکته جالب تر در رد و بــدل کردن هاى میلیونى پول 

در گالرى گلســتان، به نقش هنرمندان شهرســتانى و 
مشخصاً اصفهانى ها بر مى گردد. گلستان در این باره هم 
مى گوید: «خوشحالم که جوان ها خوب فروختند. حدود 
30 تا 40 درصد جوان ها امســال از شــهر اصفهان در 
نمایشگاه شرکت کردند. آثارشان فوق العاده است. خیلى 
خوشحالم که هنرمندان شهرســتانى دارند خودشان را 

معرفى مى کنند و موفق هم هستند.»
چنان که گفته مى شود، تا کنون آثار حداقل 11 هنرمند 
جوان اصفهانى در نمایشــگاه به فــروش رفته که آمار 
فوق العاده اى براى اســتان ما به حســاب مى آید. نباید 
فراموش کرد که رویداد «صد اثر، صد هنرمند» حاال براى 
خودش یک جشنواره درست و حسابى و معتبر شده که در 
معتبرترین گالرى هم برپا مى شود. به همین علت است 
که ارزش فروش آثار در آن بسیار زیاد است و طبیعى است 
وقتى اصفهانى ها به رکورد تازه اى در این نمایشگاه دست 
پیدا مى کنند، خبر این رکوردشکنى هم در عالم هنرهاى 

تجسمى ایران با اهمیت تلقى مى شود.   

نماینده مردم سلســله و دلفان گفت: رئیس ســازمان 
بهزیستى به وى پیشنهاد رشــوه 500 میلیونى به اسم 

امور خیریه داده است.
على رســتمیان دیروز در جلســه علنى مجلس که به 
اســتیضاح على ربیعى وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعى 
پرداخته مى شد، با اشاره به اینکه در سفرم به استان هاى 
لرستان و فارس به تخلفاتى در رابطه با سازمان بهزیستى 
پى بردم، اظهار کرد: در این استان ها به مدارکى رسیدم 
و وقتى مى خواستم به استان هاى دیگرى که به صورت 

پایلوت انتخاب شده بود، بروم من را راه ندادند.
وى افزود: آقاى بندپى، رئیس سازمان بهزیستى به من 
گفته بود 500 میلیون به تو براى امور خیریه مى دهیم. 
شــما 20 میلیون آن را به خیریه اى که دهنش قرص 
باشــد بدهید و 480 میلیون را خودتان بردارید، به فقرا 
و نیازمندان هر طور کــه مى خواهید کمک کنید. آقاى 

بندپى 20 میلیون آن را به خیریه ها داده و از محل پول 
خرید ویلچر و کمک به ایتام ماشین هاى گرانقیمت براى 

سازمان بهزیستى خریدند.
نماینده مردم سلسله و دلفان با خطاب قرار دادن وزیرکار، 
تعاون و رفاه اجتماعى گفت: جناب وزیر! آقاى بندپى دو 
نوبت در لرســتان حضور پیدا کرد که یک بار آن براى 
همایش مدیران بهزیستى اســتان بود و 900 میلیون 
صرف همایش شاهانه آقاى بندپى در استان لرستان شد. 
آیا معلولى که عصا و ویلچر ندارد به این همایش شاهانه 

دعوت مى شود؟ 
رســتمیان تصریح کرد: آقاى ربیعى! اشــک هاى شما 
شوى تبلیغاتى اســت. آیا معلولین از این  11 و 12 نوع 
غذاى همایش صرف مى کنند؟ در لرستان، یک کامیون 
یخچالدار الشه گوسفند، عسل و  روغن پر کردند و به در 

خانه آقاى بندپى تحویل دادند. 

فروش قابل توجه آثار اصفهانى ها در نمایشگاه «صد اثر، صد هنرمند»

رکوردشکنى این بار وسط «گلستان»

افشاگرى یک نماینده درباره رشوه 500 میلیونى
در جلسه علنى مجلس مطرح شد

دیــروز در جریان اســتیضاح وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى، محمدرضا پورابراهیمــى، نماینده کرمان به 
عنوان آخرین متقاضى استیضاح از وزیر به بیان دالیل 
خود پرداخت که در بخــش آخر صحبت هایش خطاب 
به پزشــکیان، نماینده تبریز و نایب رئیس مجلس که 
از عملکرد وزیر دفاع کرده بود، گفت: آقاى پزشــکیان 
باید به این ســئوال جــواب دهد که زهرا پزشــکیان، 
مسئول فاینانس پتروشیمى چه نســبتى با او دارد. این 
صحبت هاى پورابراهیمى باعث شــد که پزشکیان بر 
اســاس ماده 79 آیین نامه تذکر آیین نامه اى را مطرح 
کرده و بگوید: این صحبت ها نشــانه بى اخالقى و عدم 
تعهد است. ببینید این حرف ها چقدر غلط و دروغ است. 
دختر من در پتروشیمى جم کار مى کند، لیسانس ندارد 
بلکه داراى تحصیالت فوق لیســانس است. او مسئول 
نیست بلکه پروژه اى را گرفته است. در فضاى مجازى 
گفتند که دختر من ده میلیون تومــان حقوق مى گیرد 
که باز هم درست نیست، او چهار میلیون تومان حقوق 

مى گیرد.

او افزود: دختر من فوق لیسانس شیمى از دانشگاه شریف 
دارد که قبل از آنکه آقایان سر کار آیند در پتروشیمى کار 
مى کرد. آیا این به آن معناست که من رانت خوار هستم؟ 
اگر قرار باشد ما هم مثل آقاى پورابراهیمى حرف بزنیم، 
مى خواهید بگوییم که بچه هاى آنها و دار و دسته شان 
در این سیســتم بیشــتر درگیر هســتند یا بچه هاى 

من؟ 
اما ربیعــى هم در بخــش دوم دفاعیاتــش خطاب به 
پورابراهیمى که از دختر مســعود پزشــکیان سخن به 
میان آورده بود، گفت: برادر پورابراهیمى! آقاى کهنوجى 
را مى شناسید اگر او مدیرعامل مى شد مشکل شما با من 

ادامه پیدا مى کرد؟
او گفت:  تو من را بیچاره مى کنى! دائم شبکه مى چینى. 
نماینده سبزوار به دفتر من مى آید مى گوید سالى 400 
تا 500 میلیون تومان به کسى بده که من مى گویم ، از 
عباد هم نمى ترسد!  40 سال خدمت کردم و بحران هاى 
زیادى دیدم. چرا وقتى بابــک زنجانى پول ها را مى برد 

حرفى نزدید؟

نقش دختر نایب رئیس مجلس در ماجراى 
استیضاح ربیعى

بر اســاس گزارش ســازمان بین المللى مهاجرت،  از 
ابتداى سال جارى میالدى (11 دى 1396) تا ماه اوت 
(مرداد 97) بیش از 463 هزار مهاجر افغان ســاکن در 
ایران به دلیل وخامت اوضاع اقتصادى و کاهش ارزش 
پول ملى ایران به کشورشان بازگشته اند و روند بازگشت 

آنها همچنان ادامه دارد. 
بر اســاس این گزارش تنها در هفته اخیر نزدیک به 20 
هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشــان بازگشته اند. 

کارگران افغان مى گویند با توجه به کاهش ارزش پول 
ملى ایران کار کردن آنها در این کشــور دیگر به صرفه 

نیست.
پیش از جهش قیمــت دالر و ارزهاى خارجى در ایران، 
کارگران افغان هر یک میلیون تومان ایرانى را با 16 تا 
17 هزار افغان معاوضه مى کردنــد اما با کاهش ارزش 
ریال ایران، این رقم به شــش تا هفت هزار افغان تنزل 

یافته است.

خروج نیم میلیون مهاجر افغان از ایران 
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همزمان با آغاز پیش تولید فیلم سینمایى «هیس! پسرها فریاد نمى زنند»، شهاب حسینى 
کاندیداى نقش اصلى این فیلم شد.

پوران درخشنده، کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت فیلم سینمایى خود «هیس! 
پسرها فریاد نمى زنند»، به «صبا» گفت: هم اکنون در مرحله پیش تولید کار هستیم، در 
واقع پیش تولید فیلم را آغاز کرده ایم اما متأسفانه در حال حاضر سینما ضربه سنگینى خورده 
است چرا که بازیگران اصلى که شاید تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست نمى رسد همه 
مشغول فعالیت در سریال هاى شبکه نمایش خانگى هســتند و ارشاد هم پشت سر هم 
مجوز این سریال ها را صادر مى کند؛ آن هم در این فصل که فصل سینماست که به هرحال

 فیلم هایى مثل فیلم من نیاز دارد بازیگر خالقى در آن حضور داشته باشد تا جواب پس 
بدهد؛ به همین منظور منتظر هستم تا ببینم چه بازیگرانى را مى توانم کاندیدا کنم.

درخشنده در ادامه از انتخاب بازیگران صحبت کرد و گفت: در حال حاضر شهاب حسینى 
را به عنوان بازیگر اصلى کار در نظر گرفته ام که باید بتوانم با او در این باره مذاکره کنم و 

اگر شرایط مساعد باشد بازیگر اصلى در ذهن من، اوست.
کارگردان «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» افزود: هنوز َکســت خود را نبسته ام و منتظر 

هستم شرایط مهیا شود تا همه بازیگران را با هم انتخاب کنم.
او درمورد زمان کلید زدن کار بیان کرد: سعى مى کنم همزمان با پیش تولید کار را کلید بزنم 

تا موازى با تمرینات کار را آغازکنیم.
پوران درخشنده در پایان با اشاره  کوتاه به داســتان این فیلم خاطر نشان کرد: «هیس! 
پســرها فریاد نمى زنند» پنج کاراکتر اصلى آقا دارد و همگى در رده سنى 30 تا 35 سال 
هستند که به دو دوره زندگى آنها در این فیلم خواهیم پرداخت، یعنى کودکى و حال حاضر 

آنها یعنى بزرگسالى شان.
گفتنى است؛ پوران درخشــنده فیلم ســینمایى «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» را نیز 
چندسال پیش کارگردانى کرده بود و شهاب حسینى در آن کار هم حضور داشت همچنین 

آخرین ساخته درخشنده در سینما فیلم سینمایى «زیر سقف دودى» بود.

همزمان با آغ
کاندیداى نقش
پوران درخشن
پسرها فریاد
واقع پیش تولی
ب است چرا که
مشغول فعالی
مجوز این سر
 فیلم هایى م
بدهد؛ به همی
درخشنده در
عنوان با را به
اگر شرایط مس
کارگردان «ه
هستم شرایط
او درمورد زمان
تا موازى با تم
پوران درخشن
فریا پســرها
هستند که به
آنها یعنى بزرگ
گفتنى است؛
چندسال پیش
آخرین ساخته

شهاب حسینى، کاندیداى 
اصلى فیلم «هیس! پسرها 
فریاد نمى زنند» شد

بهــاره رهنما مى گوید حســن آلبــوم جدیدش 
این اســت که صفر تا 100 مراحــل تولید آلبوم و 
عواید حاصل از فروش آن به انجمن خیریه زنان 

سرپرست خانوار مبتال به سرطان تعلق مى گیرد.
آلبوم «تمام شــد» با شــعر و دکلمه خوانى بهاره 
رهنما، بازیگر و نویسنده با موسیقى اردوان طاهرى 
به تازگى از ســوى مؤسســه فرهنگى و هنرى 
نوخسروانى باربد راهى بازار موسیقى شده است. 

این آلبوم شامل ده قطعه است.
رهنما درباره آلبوم «تمام شــد» به «هنرآنالین» 
گفت: من از سال 70 نوشــتن را شروع کردم و به 
مرور داستان ها و اشعارم را در روزنامه ها و مجالت 
و... چاپ کردم. فکر مى کنم هیچ نویسنده اى در 
زندگى اش لحظه اى نیســت که نزدیک به شعر 
نباشد یا حتى شاعرى که لحظاتش نزدیک به نثر 
نباشد. این آلبوم و کتاب شعرى که پیش تر از من 
منتشر شد در هیچ کدام ادعاى شاعر بودن ندارم. 
ولى به هر حال اینها بیشتر لحظات شعرگونه یک 
نویسنده اســت که در طول 20 سال شکل گرفته 
است و به دلیل عالقه دخترم به این اشعار تصمیم 
گرفتم که آنها را جمع آورى کنم و در وهله اول با 
کمک انتشارات «نگاه» کتابم را منتشر کردم. در 
طول این سال ها من پیشنهادهاى زیادى براى کار 
صدا داشــتم و در اولین همکارى ام با آقاى دکتر 
اردوان طاهرى در آلبــوم «هفت صدا» این اتفاق 
رخ داد چون رویه آن آلبوم به این شــکل بود که 
هفت هنرمند در عرصه هاى مختلف هنرى حضور 
داشــتند که دستى هم در شعر داشــتند و یکى از 
شــعرهاى من براى آلبوم انتخاب شد و با صداى 

خودم آن را خواندم.
او ادامه داد: این آشــنایى به همکارى ما در آلبوم 
«تمام شــد» انجامید. حســن آلبوم ما این است 

که براى اولیــن بار در طول تاریخ موســیقى 
ایــران، صفر تا 

100 مراحــل تولید آلبوم از مخــارج تهیه کننده، 
آهنگســاز و... و عواید حاصل از فروش آلبوم به 
انجمن خیریه زنان سرپرســت خانــوار مبتال به 

سرطان تعلق مى گیرد.
بهاره رهنما که مدتى است از تخلص «زن باران» 
در اشعار و نوشــته هایش بهر مى برد در خصوص 
اشعار مورد اســتفاده در آلبوم، گفت: فکر مى کنم 
حدود 70 درصد اشعار از کتاب «زن باران» است، 
به انضمام چند شــعر جدید کــه مجوزهاى آنها 
را دریافت کردیــم که یک مقدار حــال و هواى 
میانسالى را در خودش دارد ولى «تمام شد» براى 
من به معنى پایان یک دوره عاشقانه نویسى خواهد 
بود چون فکر مى کنم دیگر نمى توانم شعرهایى تا 
حد عاشقانه و پر از احساس بنویسم و فکر مى کنم 
باالخره هر چیزى در زندگى ما تمام مى شــود و 
قطعه «تمام شد» جز عاشــقانه ترین قطعات این 
آلبوم اســت. اما امروز حال و هواى نوشتنم بیشتر 
به سمت سوژه هاى اجتماعى، به خصوص در حوزه 
زنان و کودکان است و در این آلبوم هم چند کار با 
سوژه اجتماعى وجود دارد اما بیشتر شعرها از کتاب 
«زن باران» است که تخلص شعرى و هنرى من 

نیز است.
این هنرمند افزود: به دلیل سانحه اى که در هنگام 
اجراى نمایش در شهر رشــت برایم رخ داد دچار 
شکستگى از ناحیه اســتخوان پا شدم و پایم باید 
سه ماه در گچ باشد. فعًال فکر نمى کنم بتوانم کار 
تصویر انجام بدهم و بیشــتر فعالیت هایم در این 
مدت در حوزه ادبیات متمرکز خواهد بود و ســعى 
مى کنم رمان و دو نمایشنامه اى که طرحشان را از 

قبل آماده کرده ام به اتمام برسانم. 

محمود پاك نیت، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص 
فعالیت هاى اخیر خود در عرصــه بازیگرى گفت: در حال حاضر 
بازى در فیلم سینمایى «شــین» به کارگردانى محمود کزازى 
را به پایان رسانده ام که براى حضور در جشنواره فیلم فجر آماده 
مى شــود. در این فیلم که فیلمبردارى آن دو ماه پیش به پایان 

رسیده با شهاب حسینى و جمشید هاشم پور همبازى شده ام.
وى درباره نقش خود در فیلم ترسناك «شین» افزود: در این فیلم 
نقش مردى را بازى مى کنم که دوستش از خارج کشور برگشته و 
دچار معلولیت جسمانى شده است. من این دوست را به خانه اى 
قدیمى که از کودکى برایمان به یــادگار مانده مى برم و اتفاقات 

عجیبى در آنجا مى افتد.
بازیگر سریال «شهرزاد» درباره ترســناك بودن فیلم «شین» 
اذعان کرد: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و اتفاق تازه اى در 

سینما محسوب مى شود. این اثر از نظر من فیلم بسیار خوبى 
است. امیدوارم در تدوین و موســیقى هم کار مثل زمان 

تولید خوب از کار در بیاید.
وى درباره کم بودن آثار ژانر وحشــت در سینماى ایران 
اضافه کرد: از نظر من فیلم ترسناك ساختن پروسه سختى 
است که باید به درســتى و با گذران زمان به آن رسید اما 
در کل من معتقدم اگر مى خواهیم فیلم ترســناك خوب 

بسازیم باید به الگوها و فرهنگ خودمان نگاه کنیم و از دل 
داستان هاى خودمان این فیلم ها ساخته شود. فیلم ترسناك 

ایرانى قطعاً نمى تواند مثل نمونه خارجى آن باشد زیرا نوع و نگاه 
فیلمسازى آنها متفاوت است.

بازیگر سریال «روزى روزگارى» درباره تجربه بازى در فیلمى 
ترسناك ادامه داد: واقعیت امر فیلم ترسناك بازى کردن 

با سایر تجربه ها فرق چندانى ندارد اما آنچه در 
این فیلم کامًال فرق مى کند نوع روایت 

و داستان است. بازیگر در هر فیلمى 
کار خودش را مى کند اما در فیلم 

ژانر وحشت نوع و بینش فیلمنامه 
روى کار بازیگر تأثیر مى گذارد. 

در کل بازى در فیلم ترسناك 
بسیار جذاب است.

وى دربــاره حضــور 

شهاب حسینى در فیلم «شین» و احتمال دریافت سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر اذعان کرد: از نظر من کًال این نگاه که براى 
جایزه و جشنواره کار کنیم اصًال درست نیست چون هدف اول 
و اصلى ما مردم هستند. حاال اگر فیلم و یا شخصى به جشنواره 
رفته و جایزه مى گیرد بدان معنا نیســت که شخص صرفًا براى 

جایزه کار کرده باشد.
این بازیگر پیشکسوت با اشاره به حضور متفاوت شهاب حسینى 
در فیلم «شین» تأکید کرد: شهاب حسینى در فیلم «شین» براى 
جایزه بازى نکرده اما از نظر من تمام تالش خود را کرده و بازى 
بسیار قابل قبولى ارائه داده است. شهاب حسینى، بازیگر با تفکرى 
بوده و سعى مى کند کارش را به درستى انجام دهد که خود این 

بزرگ ترین جایزه است.

بهاره رهنما از دکلمه خوانى هایش مى گوید

پایان یک دوره عاشقانه نویسى 

تجربه محمود پاك نیت از بازى در یک فیلم ترسناك

«شین»، اتفاق تازه اى در سینماست

خودم آن را خواندم.
او ادامه داد: این آشــنایى به همکارى ما در آلبوم 
«تمام شــد» انجامید. حســن آلبوم ما این است 

که براى اولیــن بار در طول تاریخ موســیقى
ایــران، صفر تا 

برسانم. قبل آماده کرده ام به اتمام

سریال «تک سواران» نوشته نوشین پیرحیاتى، به کارگردانى مسعود 
تکاور و تهیه  کنندگى افشین صادقى که به سفارش گروه نوجوان مرکز 

سیما فیلم تولید مى شود، اوایل هفته کلید خورد.
در این ســریال بیش از  صد بازیگر اصلى و فرعى حضور دارند که از 
بازیگران اصلى این ســریال مى توان به کامران تفتى، جعفر دهقان، 

بهمن دان و  فریبا متخصص اشاره کرد.  
این سریال که داســتانش در بســتر زمانى اواخر دهه 50 شمسى و 
روز هاى آغازین جنگ تحمیلى رخ مى دهــد، روایتگر دالورى هاى 
 عشیره هاى مرزنشین در روز هایى است که دشمن ظالمانه به مرز هاى 
این سرزمین حمله کرد و با دفاع غیرقابل انتظار نیرو هاى  مردمى رو 

به رو شد.  
این سریال که در 26 قسمت تولید مى شود، پنج ماه پیش تولیدش به 
طول انجامید و بخش هاى مهمى از لوکیشن هاى این سریال  توسط 

گروه طراحى صحنه در پنج منطقه از اطراف تهران و شــهرك دفاع 
مقدس، ساخته شد.

مجموعه «در حاشیه» آخرین حضور سحر زکریا 
در تلویزیون بود. او که ماننــد اغلب بازیگران 
هم نسلش در سال هاى گذشــته پرکارتر بود، 
این روزها جزو بازیگرانى اســت که از شرایط 
موجود در ســینما و تلویزیون بســیار گله مند 
اســت. زکریا گفتگویى با «بانــى فیلم» انجام 
داده که بخش هایى از صحبت هایش را در ادامه 

مى خوانید.
  تنها کارى که قرار اســت انجام بدهم، یک 
برنامه تلویزیونى اســت که چون قطعى نشده، 

اجازه بدهیــد در این باره 
حرفى نزنم.

  یک فیلم ســینمایى 
دارم که چهار ســال پیش 
کار کردم، اما هنوز اکران 
نشده است. فیلم «انتهاى 
خیابان مهر» به کارگردانى 
آقاى قدکچیان که داستان 
زندگى «جانان»، دخترى 
جــوان از یــک خانواده 
فرهنگى و شاعر مسلک 
اســت که به طور اتفاقى 
از دیوان حافــظ قدیمى 
نامه اى پیدا مــى کند که 

حکایت از عشــقى دیرین در سال هاى بسیار 
دور دارد.

  مى توانم بگویم که هــم فیلمنامه ها خوب 
نیست و هم بودجه اى که براى این کارها در نظر 
گرفته مى شــود، چندان قابل توجه نیست. من 

درباره دســتمزد خودم حرف مى زنم. به عنوان 
مثال حتى دستمزد من که حدود 20 سال است 

در این حرفه فعالیت مى کنم، داده نمى شود.
  من به شخصه خیلى وقت است که تلویزیون 
تماشــا نمى کنم. حتى بازپخش سریال هایى 
را که خــودم هم بــازى کرده ام. بــا این حال 
مى دانم که چه سریال هایى پخش مى شوند. 
اغلب مردم نه بازیگران این ســریال ها را مى 
شناســند و نه فیلمنامه هاى خوبــى دارند و در 
کل اغلب آنها سریال هاى خوبى نیستند و نمى 
توانند مــردم را جذب کنند. 
امسال در ماه رمضان که یکى 
از باکس هاى مهم ســریال 
است، من فقط یک قسمت از 
یک سریال را دیدم که اصًال 
خوب نبــود و براى من هیچ 
جذابیتى نداشت و این اصًال 

خوب نیست.
  معمــوًال ســریال هایى 
که در این مناســبت پخش 
مى شــدند، جــزو کارهاى 
پرمخاطب تلویزیون بودند. 
اما این اتفاق امسال نیافتاد. 
من فکر مى کنم متأســفانه 
از زمانى که شبکه هاى جم آمده اند، تلویزیون 
ایران تعطیل شده است! از طرفى انگار که همه 
چیز گل و بلبل است. اخبار را که مى بینى، انگار 
نه انگار که قیمت دالر روز به روز باالتر مى رود! 

انگار نه انگار که تورم وجود دارد!

فیلم سینمایى «مصادره» به کارگردانى مهران احمدى و تهیه کنندگى محمدحسین قاسمى از دوشنبه 
22 مردادماه توسط مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود. «مصادره» 

با فروش بیش از 15 میلیارد تومان پرفروش ترین فیلم نوروز 97 بود.
رضا عطاران، هومن سیدى، بابک حمیدیان، میرطاهر مظلومى، هادى کاظمى، مزدك میرعابدینى، 
ســیامک صفرى و مهران احمدى به همراه بازیگر کودك امیر صدرا حقانى در این فیلم ایفاى نقش 
کرده اند. در خالصه داستان «مصادره» آمده است: «ایران خیلى بزرگه ولى ما هم خیلى بدشانسیم.»

«تک سواران» کلید خورد

حمید نعمت ا... و هادى مقدم دوست که پیش از این سریال «وضعیت 
سفید» به نویســندگى آنها و به کارگردانى حمید نعمت ا... از شبکه 
3 سیما پخش شده بود، مجدداً ســریال جدیدى را به تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى مى سازند و این بار مقدم دوست در مقام کارگردان 

در پروژه حضور خواهد داشت.
«سرباز»  عاشقانه اى حماسى است که از مدتى قبل در محله ستارخان 
و در ســکوت خبرى کلید خورده و در 40 قسمت 45 دقیقه اى براى 
شبکه 3 سیما تولید مى شود. این سریال حکایت «سرباز» وظیفه اى 
به نام «یحیى» و همســرش «یلدا» و رفقاى هم خدمتى اش است. 
در خالصه داستان «سرباز» آمده است:  «در وفاى عشق تو مشهور 
خوبانم چو شمع/شب نشین کوى سربازان و رندانم چو شمع» آرش 
مجیدى، الیکا عبدالرزاقى، جمال اجاللى، اســماعیل محرابى، على 
هاشمى،  افسانه کمالى،  فرحناز منافى ظاهر، جواد خواجوى، مهتاب 

ثروتى و... از بازیگرانى هستند که تاکنون حضورشان قطعى شده است 
و بازیگران دیگر نیز به تدریج به پروژه خواهند پیوست.

سازندگان «وضعیت سفید» چراغ خاموش پیش مى روند

در روزهاى گذشته رسانه ها از پیوســتن الناز شاکردوست به دومین 
قســمت از فیلم «ماجراى نیمروز» خبر دادند و حاال حضور محسن 
کیایى هم در این فیلم سینمایى قطعى شده است. همچنین سازندگان 
این فیلم عنوان «ماجراى نیمروز: رد خون» را براى این فیلم انتخاب 

کرده اند.
در چند ماه گذشته گمانه هاى بسیارى در مورد بازیگران فیلم جدید 
محمد حســین مهدویان از سوى رسانه ها منتشر شــده و نام هاى 
بســیارى به عنوان بازیگران احتمالى این فیلم مطرح شده است. اما 
به تازگى حضور الناز شاکردوست در این فیلم قطعى شده و قرار است 

محسن کیایى هم در این فیلم بازى کند.
داستان دومین قسمت از فیلم «ماجراى نیمروز» به عملیات مرصاد باز 
مى گردد. این سومین فیلم درباره منافقین است که تهیه کنندگى آن را 
سید محمود رضوى بر عهده دارد. رضوى پیش از «ماجراى نیمروز»، 

«سیانور» ساخته بهروز شعیبى را تولید کرده بود که داستان انشعاب 
در درون این گروه پیش از انقالب را روایت مى کرد.

نام بخش دوم «ماجراى نیمروز» مشخص شد

ا و ىبرم ر ی نب ىبرایم و از ى
ى در آنجا مى افتد.

ر سریال «شهرزاد» درباره ترســناك بودن فیلم «شین»
کرد: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و اتفاق تازه اى در 

محسوب مى شود. این اثر از نظر من فیلم بسیار خوبى 
در تدوین و موســیقى هم کار مثل زمان  امیدوارم

خوب از کار در بیاید.
باره کم بودن آثار ژانر وحشــت در سینماى ایران 
کرد: از نظر من فیلم ترسناك ساختن پروسه سختى 
اما  که باید به درســتى و با گذرانزمان بهآن رسید
 من معتقدم اگر مى خواهیم فیلم ترســناك خوب 

م باید به الگوها و فرهنگ خودمان نگاه کنیم و از دل 
ن هاى خودمان این فیلم ها ساخته شود. فیلم ترسناك 

قطعاً نمى تواند مثل نمونه خارجى آن باشد زیرا نوع و نگاه 
ازى آنها متفاوت است.

ر سریال «روزى روزگارى» درباره تجربه بازى در فیلمى 
ك ادامه داد: واقعیت امر فیلم ترسناك بازى کردن 

ر تجربه ها فرق چندانى ندارد اما آنچه در 
لم کامًال فرق مى کند نوع روایت 

تان است. بازیگر در هر فیلمى 
ودش را مى کند اما در فیلم 

حشت نوعو بینش فیلمنامه 
کار بازیگر تأثیر مى گذارد. 

 بازى در فیلم ترسناك 
جذاب است.

ربــاره حضــور

رى رب زی ب ى ی ب ه ا ا ىارا بو بل ر ی ب
بوده و سعى مى کند کارش را به درستى انجام دهد که خود این 

است. بزرگ ترین جایزه

سحر زکریا، شبکه جم و تعطیلى تلویزیون

«مصادره» به شبکه نمایش خانگى مى آید



0404ورزشورزش 3288 سال پانزدهمپنج شنبه  18 مرداد ماه   1397

AFC  کـــــاپ
 جذاب تر می شود

رامین رضاییان، مدافع تیم ملى در جام جهانى روسیه نمایش 
خوبى داشت و باشگاه تراکتورسازى تبریز به او پیشنهاد داد 
که به این تیم ملحق شود. تراکتورســازان براى اینکه روند 
مذاکرات زودتر پیش برود، از خود رامین رضاییان خواستند 
پیشــنهاد مالى اش را ارائــه دهد که در نهایــت او مبلغ پنج 
میلیارد تومان را درخواست داد. همانطور که انتظار مى رفت 
این درخواست مورد قبول باشــگاه تراکتورسازى تبریز قرار 
نگرفت تا حضور رامین رضاییان در تیم تراکتورسازى تبریز 
با تأخیر مواجه شود. به نوشــته روزنامه «خراسان ورزشى»، 
البته مذاکرات ادامه پیدا کرده و قرار است رضاییان در مبلغ 
پیشــنهادى خود تجدید نظر کند و به باشگاه تراکتورسازى 
تبریز تخفیف دهد.  از روزى که بحث مذاکره تراکتورسازى با 
رضاییان مطرح شده نزدیکان زنوزى بارها و بارها این مسئله 
را تکذیب کرده و گفته اند حتى مالک باشگاه هم صحبتى با 
مدافع راست تیم ملى نداشته و باید دید دلیل آنها براى انکار 

این موضوع چیست.

داستان مبهم رامین و تراکتور

نصف جهان  با قانون جدید مصوب شــده، بازیکنان 
دیگر براى پشت سر گذاشتن دوران سربازى، قادر به 

حضور در تیم هاى نظامى نخواهند بود.
دو روز پیش قانون جدید ســربازى ورزشکاران سه 
رشته فوتبال، والیبال و بسکتبال رسانه اى شد و طى 
آن مشخص شد که ورزشــکاران این سه رشته در 
صورت بازى در لیگ برتــر تا 28 و در صورت حضور 
در تیم ملى تا 30 سالگى مى توانند از معافیت موقت 
بهره مند شــوند و خدمت ســربازى خود را به تأخیر 

بیاندازند.
سردار باران چشــمه در خصوص این قانون اینطور 
توضیح داده است: این قانون براى رفع مشکل خدمت 
سربازى ورزشکاران وضع شده که بتوانند در دوران 
اوج ورزش خودشــان به فعالیت خــود ادامه داده و 
دیرتر به خدمت ســربازى اعزام شوند. بدین ترتیب 
ورزشکاران لیگ برتر 28 ســالگى و ملى پوشان 30 
سالگى مشمول خواهند شد. وى در مورد اینکه با این 

وضعیت کدام باشگاه ها حق جذب بازیکن سرباز دارند 
گفت: دیگر قانون به آن شکل نیست و تمام باشگاه ها 
تا سن مشخص شــده مى توانند بازیکن را در اختیار 
داشته باشند و پس از آن بازیکن باید به خدمت اعزام 
شود و دیگر به آن شکل نیست که خدمت خود را به 

عنوان بازیکن سپرى کنند.

 حق جذب سرباز ندارید

نصف جهان  ســایت روزنامه «آفتون  بالدت» سوئد نوشت: 
ســامان قدوس آماده است تا به تیم هوئســکا در اللیگاى 
اســپانیا بپیوندد. این بازیکن با شرایط باشــگاه اسپانیایى 
موافقت کرده و ســران این باشــگاه نیز با همتایان خود در 
اوسترشوندس مذاکراتى براى عقد قرارداد انجام دادند. اگر 
اتفاق غیرمنتظره اى رخ ندهد مراسم معرفى سامان قدوس به 
عنوان بازیکن جدید تیم هوئسکا اسپانیا چند روز دیگر برگزار 
خواهد شد.به نوشته  خبرگزارى «تسنیم»، تیم هوئسکا براى 
نخستین بار در تاریخ 58 ساله خود در فصل 2019 - 2018 

اللیگا شرکت خواهد کرد.
پیش از این از باشگاه آمیان فرانسه به عنوان مقصد احتمالى 
سامان نام برده مى شد که مدیر باشگاه اوسترشوندس دیروز 

این مسئله را تکذیب کرد.

هوئسکا کجا بود یه دفعه؟!

نصف جهان  نبرد امروز(پنج شــنبه) امید نمازى و على 
دایى در هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى 

ایران مى تواند از بازى هاى دیدنى این هفته باشد.
در هفته اى که ســپاهان با تیم یکــى از کارخانجات 
خودروســازى ایران بازى دارد، دیگر تیم اصفهانى هم 
مهمان یکى دیگر از کارخانجات تولید خودرو در ایران 
است و به نوعى نمایش این هفته اصفهانى ها در مصاف 

با خودروسازان خواهد بود.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ســومین گام خود از 
فصل جدید لیگ برتر، باید به مصاف سایپاى البرز برود. 
دیدارى که کسب امتیاز کامل و پیروزى در آن با توجه به 
نتیجه دیدار قبلى هر دو تیم، از اهمیت باالیى براى آنها 

برخوردار است.
شــاگردان نمازى زاده در حالى آماده این دیدار حساس 
مى شوند که در هفته دوم، تن به تساوى خانگى مقابل 
استقالل تهران داده و با کســب 4 امتیاز در رده چهارم 

جدول رده بندى قرار گرفته اند.
ذوب آهن در این دیدار باید مقابل سایپایى به میدان برود 
که فصل گذشــته، کورس پایاپایى را با هم  سر کسب 
عنوان نایب قهرمانى داشــته و تا هفته هاى پایانى این 
رقابت ادامه داشــت. این در حالى است که بازى هفته 
گذشته سبزپوشان اصفهانى نشــان داد این تیم، هنوز 
آنگونه که باید با تفکرات و سیستم مورد نظر نمازى زاده 
هماهنگ نشده اســت. این ناهماهنگى در فاز دفاعى 
بیشتر خود را نشان داده و موجب مى شود تا زمانى که تیم 
تحت فشار قرار مى گیرد، نتواند آنگونه که الزم است از 
داشته هایش حراست کند. ذوب آهن دروازه بان و مدافعان 
خیلى خوبى در اختیار دارد و اگر بتواند این مشکل را حل 

کند، به طور قطع در شرایط ایده آل ترى قرار مى گیرد.
ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت خوبــى دارد و اگر 
امید نمازى زاده قادر باشد بى تحرکى محسن مسلمان 
را از بین برده و او را دوباره تبدیــل به همان هافبک پر 
جنب و جوش و پر تحرك یکى دو فصل قبل کند، این 
شرایط بهتر نیز خواهد شد. فاز تهاجمى آرمانى ترین نقطه 
قوت سبزپوشان است. نمازى زاده با وجود از دست دادن 
«کى روش اســتنلى» و تبریزى، زوج موفق حسینى و 
«هرناندز» را خلق کرده که قدرت برندگى باالیى داشته 
و بالى جان حریفان هستند. زوجى که در دو دیدار قبلى 
تیمشان قدرت خود را اثبات کرده اند. با این حال ذوب آهن 
اگر مى خواهد در جمع مدعیان جدى قهرمانى قرار گیرد، 

باید به هماهنگى بیشترى رسیده و شجاعانه تر بازى کند.
در آن سو سایپا همیشه جزو تیم هاى قلدر لیگ بوده و 
حضور دایى در رأس کادر فنى این تیم، توان جنگندگى و 

قلدرى آنها را افزایش داده است.
سایپا که لیگ را با برترى 3 بر صفر برابر سپیدرود آغاز 
کرد، در هفته دوم با عملکردى عجیب، با همین نتیجه 
مغلوب پیکان شد تا شــاگردان دایى با تنها با 3 امتیاز از 

ذوب آهن میزبانى کنند.
قدرت هجومى سایپا در این فصل نسبت به قبل افزایش 
پیدا کرده اســت. آنها با وجود از دست دادن کالنترى و 
قلى زاده، با جذب زهیوى، ناصرى، دشــتى و عباسیان 
در کنار استفاده از ترابى و آرمان رمضانى، کامًال تقویت 
شده اند. بازى سایپاى دایى چندان مبتنى بر بازى سازى 
روى زمین، پاســکارى هاى متعدد و حمالت تدریجى 
نیست. سیستم دلخواه دایى، بازى مســتقیم بوده و با 
توجه به مدافعان بلند قامت و تنومند، مهاجمان باهوش 
و ســرزن در کنار وینگرهاى دریبل زن و خالقى که در 

اختیار دارد، در اجراى این سیستم موفق است.
ذوب آهن در مقابل سایپا کار ســختى را پیش رو دارد. 
انگیزه باالى نارنجى پوشــان در کنار تــوان تهاجمى 
خوب و بــازى در زمین خودى، کار را براى شــاگردان 
نمازى سخت مى کند، اما از طرف دیگر ضعف مدافعان 
این تیم در برابر توپ هاى ســریع و خط میانى قدرتمند 
سبزپوشان مى تواند ورق را به نفع این تیم برگرداند.  به 
قول نویسنده خبرگزارى «تسنیم»، این بازى را مى توان 
نبرد وینگرهاى دو تیم دانست. جایى که ترابى و دشتى 
در مقابل حسینى قرار مى گیرند. باید منتظر ماند و دید 
این نبرد به نفع کدام تیم رقم خواهد خورد. سایپا ترکیب 
کاملش را براى این دیدار در اختیار دارد، اما در ذوب آهن 
رضا حبیب زاده به دلیــل مصدومیت و وحید محمدزاده 
بخاطر محرومیت از غایبان این بازى هستند.  خبرگزارى 
«ایمنا» در مورد ســرمربیان دو تیم نوشته: على دایى 
سابقه زیادى در لیگ برتر پیدا کرده و شرایط مسابقات 
را به خوبى مى شناسد اما امید نمازى به اندازه سرمربى 
سایپا تجربه ندارد ولى او هم نشان داده که مربى بادانشى 
است و تیمش فوتبال چشم نوازى را ارائه مى دهد. نمازى 
و دایى هر دو مربى تیم ملى بوده اند البته دایى سرمربى 
بود و نمازى دستیار «کارلوس کى روش».  باید دید در 
مصاف سبزها و نارنجى ها چه کسى موفق تر و چه تیمى 

خواهد بود!نــازك نارنجى تر 

جنگ سبز و نارنجى در تهران

کى نازك نارنجى تره؟!

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان بــا گلزنى در 
هفتــه دوم رقابت هاى لیگ برتر موفق شــد دروازه 
بیســتمین تیم را در این رقابت ها فتح کند. ســجاد 
شهباززاده، مهاجم ســابق تیم هاى سایپا و استقالل 
تهران که در این فصل براى ســپاهان توپ مى زند، 
در دیدار برابر سپیدرود رشت موفق به گلزنى شد تا در 

دوران فوتبالــى اش برابر 20 تیم مختلف 
در لیگ برتر گلزنى کند. شهباززاده در 
دوران حضورش در لیگ برتر ایران 
با پیراهن تیم هاى سایپا، استقالل 
تهران و سپاهان اصفهان موفق به 
گلزنى شده است؛ این مهاجم 28 

ساله در دیدار برابر سپیدرود 
توانســت  رشــت 

چهلمین گل خود 
را در رقابت هاى 

لیگ برتر در برابر بیستمین تیم مختلف به ثمر برساند.
شهباززاده 20 گل براى سایپا، 19 گل براى استقالل 
و یک گل براى سپاهان به ثمر رســانده است. وى 
تا کنون برابــر تیم هــاى ملوان انزلى، گســترش 
فوالد تبریز، ســپاهان اصفهان، صبا، سیاه جامگان 
مشهد، تراکتورســازى، داماش گیالن، پیکان، ذوب 
آهن اصفهان، راه آهن، اســتقالل خوزســتان، 
سپیدرود رشت، فجرسپاسى، گهر درود، نفت 
مسجدسلیمان، صنعت نفت آبادان، فوالد 
خوزستان، پرســپولیس، پدیده مشهد و 

سایپا موفق به گلزنى شده است.
گفتنى اســت کورش ملکى، دروازه بان 
سپیدرود رشت، بیست و ششمین دروازه بانى 
است که شــهباززاده توانست برابر او 

گلزنى کند.

گل چهلم شهباززاده 

ل و یپ ى یم بق جم ه زز هب
تهرانکه در این فصل براى ســپاهانتوپمى زند، 
در دیدار برابر سپیدرود رشت موفق به گلزنى شد تا در 

0دوران فوتبالــى اش برابر 20 تیم مختلف 
در لیگ برتر گلزنى کند. شهباززاده در 
دوران حضورش در لیگ برتر ایران 
با پیراهن تیم هاى سایپا، استقالل
موفق به  و سپاهان اصفهان تهران
8گلزنى شده است؛ این مهاجم 28

ساله در دیدار برابر سپیدرود 
توانســت  رشــت 

خود چهلمین گل
را در رقابت هاى 

یم ر ب بر ىون ز ن و ى
ن اصفهان، صبا، سیفوالد تبریز، ســپاهان
ى، داماش گیالن، پیمشهد، تراکتورســازى
ه آهن، اســتقالل خوآهن اصفهان، راه
ت، فجرسپاسى، گهرسپیدرود رشت
مان، صنعت نفت آبامسجدسلیم
 پرســپولیس، پدیدخوزستان،
ق به گلزنى شده استسایپا موفق
ــت کورش ملکى،گفتنى اسـ

ت، بیست و ششمینسپیدرود رشت
که شــهباززاده توانساست ک
گلزنى کند.گ

 دلیل عجیب مطهرى براى رفتن از فوتبال ایران و حضور در 
لیگ عمان. ارسالن که به تازگى با باشگاه صحم قرارداد بسته 
در گفتگو با خبرگزارى «تسنیم» درباره اینکه چرا لیگ عمان 
را براى ادامه فوتبالش انتخاب کــرده گفته:«خیلى ها این 
سئوال را از من مى پرســند و تصورشان این است که فقط 
بخاطر پول این کار را انجام دادم. به نظر من لیگ عمان 
بیشتر از لیگ ایران دیده مى شــود و خیلى از بازیکنان از 
لیگ این کشــور به اروپا و همچنین امارات، عربستان 

و قطر ترانسفر مى شــوند. در واقع من در تیم صحم این 
فرصت را دارم که از لحاظ فوتبالى پیشــرفت کنم و در آینده 

شرایط بهترى پیدا کنم.»

پیشرفت از عمان!

ى 
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د، 

بود و نمازى دستیار «کارلوس کى روش».  باید دید در
مصاف سبزها و نارنجى ها چه کسى موفق تر و چه تیمى

خواهد بود!نــازك نارنجى تر 

حضور در 
رداد بسته 
گ عمان 
ها این 
 فقط 
مان
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ستان 
م این 

 در آینده 

مرتضى رمضانى راد

اگر خاطرتان باشد که احتماًال نیســت! سال گذشته در مطلبى، نقدى داشــتیم به شیوه برگزارى مسابقات 
باشگاهى آسیا و  نوشــته بودیم که چه خوب است اگر کنفدراسیون فوتبال آســیا هم برخى متدهاى یوفا را  
 AFC دررقابت هاى باشگاهى قاره اعمال کند. پیشنهادات ما شامل چند قسمت بود.  اول اینکه رقابت هاى
کاپ به مسابقاتى همانند لیگ اروپا تبدیل شود و فقط کشــورهاى درجه 2 آسیا حق حضور در آن را نداشته 
باشند. بلکه مثًال تیم هاى پنجم تا هشتم لیگ هر کشور و یا قهرمانان و نایب قهرمانان لیگ هاى دسته یک 
سایر کشورهاى درجه یک در فوتبال آســیا هم حق حضور در آن را داشته باشند. همچنین نوشته بودیم که

 تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان پس از حذف در یکى از مراحل باالى لیگ قهرمانان آسیا مانند اتفاقى که در 
اروپا مى افتد بهAFC  کاپ بروند و دیگر اینکه قهرمان لیگ قهرمانان و AFC کاپ، سوپر جام قاره را برگزار 
کنند. در آن ایام پیشنهاداتمان را به شاهین رحمانى، عضو ایرانى کنفدراسیون فوتبال آسیا هم  ارسال کردیم.

حاال اخیراً خبر رسیده که با چند تغییر احتمالى در خصوص لیگ قهرمانان آسیا شاید تغییراتى در انتظار این 
رقابت ها باشد که مى تواند برخى از پیشنهادات سال گذشته ما را محقق کند.

 آنطور که در خبرها خواندیم، قرار است در اجالس آتى کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر توکیو، پایتخت ژاپن، 
بحث هایى پیرامون چند تغییر احتمالى در نحوه برگزارى لیگ قهرمانان آسیا صورت بگیرد. این طرح ها فعًال 
رسمى و نهایى نشده اند اما انتشــار آنها در فضاى مجازى و برخى رسانه هاى خارجى بازخوردهاى خاصى 

داشته است.
 این تغییرات آنگونه در رسانه ها بازتاب یافته بود عبارتند از:
-حذف قانون محدودکننده استفاده از یک بازیکن آسیایى

-افزایش سهمیه بازیکنان خارجى
- انتقال تیم هاى حذف شده از مرحله یک هشتم نهایى به رقابت هاى AFC کاپ

- لغو قانون جدایى مناطق شرق و غرب از یکدیگر. به صورتى که 32 تیم حاضر در رقابت ها بدون جدا شدن 
غرب و شرق در قرعه کشــى مرحله گروهى قرار بگیرند و امکان هم گروهى با تیم هاى هر کشورى وجود 

داشته باشد.
- لغو بازى هاى رفت و برگشت در مرحله گروهى. (برگزارى این مرحله در یک کشور خاص)

 در حالى که برخى از این موارد مى تواند کمک زیادى به جذاب شدن رقابت ها کند، مورد آخر در فضاى مجازى 
با انتقاد شدید کاربران کشورهاى مختلف روبه رو شــده و بعید به نظر مى رسد اتفاق جالبى براى مهمترین 
تورنمنت باشگاهى قاره کهن باشد.ســایر موارد از جمله حضور تیم هاى حذف شده از یک هشتم نهایى در 
AFC کاپ به انگیزه تیم ها کمک مى کند و مشابه اتفاقى که در لیگ قهرمانان اروپا مى افتد، حذف شدن 
تیم ها را یک مرحله به تعویق مى اندازد. البته اتفاق مشابه در اروپا براى تیم هاى سوم گروه ها رخ مى دهد در 

حالى که در آسیا قرار است براى تیم هاى بازنده مرحله یک هشتم نهایى لحاظ شود.
 در رابطه با قوانین مربوط به بازیکنان خارجى هم به نظر مى رسد که تغییرات قطعى است اما نحوه اعمال آن 
مشخص نیست. اینکه تعداد خارجى ها از 3 به 4 یا 5 افزایش یابد یا اینکه کًال به صورت نامحدود اجازه استفاده 
از بازیکنان خارجى به هر تیم داده شود، هنوز معلوم نیست. تعداد بازیکنان آسیایى مجاز براى تیم ها هم احتماًال 

افزایش مى یابد یا اینکه محدودیت آن به صورت کلى برداشته خواهد شد.
همچنین بحث رقابت تیم هاى شرق و غرب آسیا با یکدیگر در مرحله گروهى به جذابیت هاى این رقابت ها 
مى افزاید، هرچند کماکان معضلى به نام فاصله بسیار طوالنى بین کشورهاى خاورمیانه و شرق آسیا پابرجا 

خواهد بود.
 در هر صورت باید دید در نهایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به چنین طرح هایى رأى مثبت خواهد داد و آنها را از 

دوره هاى بعدى لیگ قهرمانان اعمال خواهد کرد یا خیر.
به گزارش نصف جهان، چیزى که  مى تواند رقابت هاى باشــگاهى در آســیا را جذاب تر کند این است که 
AFC   هم از یوفا الگوبردارى کند و به تیم هاى باشگاه هاى بیشترى اجازه حضور در رقابت هاى قاره اى را 
بدهد. توسعه و اهمیت دادن بیشتر بهAFC  کاپ با حضور تیم هاى حذف شده از لیگ قهرمانان و اختصاص 
سهمیه اى از تیم هاى متوسط کشورهاى درجه یک آسیایى براى حضور در این رقابت ها مى تواند این جام 

را جذاب تر کند.

15 نفر از نماینــدگان مردم اصفهان طــى نامه اى خطاب 
به ریاســت قوه قضائیه آیت ا... آملى الریجانى از عملکرد 
دادگسترى شهرستان برخوار و مرکز استان در راستاى رفع 
تصرف و قطع ایادى متجــاوزان و اراضــى دولتى واقع در 

ورزشگاه نقش جهان اصفهان تقدیر کردند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در گفتگو با میزان، با 
اشاره به اینکه اراضى رفع تصرف شده بالغ بر 300 هکتار بوده 
و میلیارد ها تومان ارزش داشته است، تصریح کرد: درراستاى 
احقاق حق دولت کارگروه ویژه اى مسائل و معضالت حقوقى 
ورزشــگاه بزرگ اصفهان را پیگیرى کرده و از تشکیل چند 

هزار پرونده در دادگسترى استان جلوگیرى شده است.
رئیس شــوراى قضائى اســتان اصفهان افزود: حل مشکل 
ورزشگاه نقش جهان مشکالت 30 ساله دولت و مردم را حل 

و فصل و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیرى کرده است.

ورود دستگاه قضائى براى حل 
مشکالت 30 ساله  نقش جهان



ورزشورزش 05053288 سال پانزدهمپنج شنبه  18 مرداد ماه   1397

مى خواهیم از دیدار ســپاهان و پیکان در هفته سوم رقابت هاى لیگ 
برتر بگوئیم. اما قبل از آن بهتر است نگاهى به سیماى سپاهان در این 

روزها بیاندازیم.
 ترکیب سپاهان با قلعه نویى کامال دگرگون شده است. در هفته هاى 
گذشته بازیکنان زیادى با پیراهن زرد عکس گرفتند و سپاهانى شدند. 
جمعه در رشت شــش بازیکن ترکیب اصلى ســپاهان از تازه واردان 
بودند. از نیازمند درون دروازه تا استانلى کى روش در راس خط حمله. 

ایران پوریان، کیانى، کریمى و شهباززاده هم بودند.
تیمى که بیش از 50 درصد ترکیبش تغییــر کرده، نیاز به زمان زیادى 
براى هماهنگى دارد، ولى خیلى از ورزشى نویسان حتى آنهایى که در 
رسانه هاى کامال رنگى قلم مى زنند نوشتند که این براى سپاهان خیلى 

صدق نمى کند. این تیم در سردار جنگل فوتبال روانى 
بازى کرد، انگار نه انگار که تازه جمع شده.
این هماهنگى نتیجه یارگیرى هوشمندانه 
قلعه نویى است. او سراغ بازیکنانى رفته 
که با او کار کرده اند و خواسته هایش را 
مى دانند. رسیدن به این شناخت نیاز به 
تالش و زمان زیادى دارد و ممکن است 
به قیمت از دست رفتن امتیازات زیادى 

تمام شــود، ولى سپاهان با 

این یارگیرى دقیق توانسته چند قدم از رقیبان پیش بیفتد.
 کیانى و ایران پوریان که سابقه همکارى با قلعه نویى در تراکتورسازى 
را دارند، در سپاهان دوباره کنار سعید آقایى بازى مى کنند. مثلثى آشنا و 
هماهنگ. استنلى کى روش بازیکنى است که قلعه نویى از ذوب آهن به 
سپاهان منتقل کرده و نقش خیلى مهمى در برنامه هایش دارد. او فصل 
گذشته مهاجم مرکزى و کلیدى ذوب بود و امسال این نقش را در تیم 

همشهرى به عهده گرفته.
شهباززاده که در اســتقالل شــاگرد قلعه نویى بوده هم یکى دیگر از 
مهاجمان مورد عالقه اوست و در سپاهان توانسته به خوبى احیا شود. 
بختیار رحمانى که در نیمه دوم به زمین رفت و خالد شفیعى که در رشت 
بازى نکرد هم دو بازیکنى هستند که در تراکتورسازى با این مربى کار 

کرده اند و همدیگر را به خوبى مى شناسند.
قلعه نویى به زوج پورقاز و یزدانى در قلب دفــاع و همچنین آقایى در 
دفاع چپ که فصل قبل هم کنار هم بازى مى کردند، دست نزده و آنها 
هماهنگى خوبى دارند. این مجموعه تنهــا دو بازیکن غریبه دارد. 
نیازمند، دروازه بان باآتیه و محمد کریمــى که در خط میانى یک 

هافبک فانتزى است.
سپاهان براى بازگشــت به جمع مدعیان عجله دارد و قلعه  نویى 
سراغ سرراست ترین فرمول رفته. ســپاهان لیگ هجدهم تازه 
تشکیل شــده، ولى اکثر بازیکنان و ســرمربى اش سال  هاست 
همدیگر را مى شناسند. ســپاهان از نظر هماهنگى از استقالل که 
تغییرات ناخواسته اى داشته و تراکتورســازى که از مالک تا مربى و 
بازیکنانش تغییر کرده جلوتر است و تنها پرسپولیس که به 
دلیل محرومیت کمترین تغییرات را داشته از این نظر 

شاید اوضاع بهترى دارد.
تیم هاى قلعه نویى در برخى ادوار لیگ شروع 
خوبى نداشــتند، ولــى این بــار او به لطف 
هماهنگى مجموعــه اش مى خواهد از اول 
در کورس قهرمانى باشد. بر خالف تعداد 
زیادى از تیم ها که مشکالت پیش فصل 
را به لیگ آورده اند، ســپاهان کامال در 
شرایط مسابقه است و احتماال به عقیده 
روزنامه دولتى ایران ورزشى در ادامه 
مسیر خطرناك ترین رقیب براى آبى 

و قرمزهاى پایتخت خواهد بود.
سپاهان فصل جدید براى این مربى 
ادامه تجربه موفق فصل قبل در باشگاه 
همسایه است و تیمش را با تک مهاجم به 
زمین مى فرستد، ولى شهباززاده  نزدیک به 
مهاجم برزیلى بازى مى کند و ساســان انصارى و 
مهرداد محمدى از دو سمت به خط حمله اضافه مى شوند، در حالى 
که کیانى باتجربه در مرکز زمین وظیفه دارد تعادل بین دفاع و حمله 
را برقرار کند. ایران پوریان و آقایى هــم به عنوان دو مدافع کنارى 

وظیفه تغذیه کى روش و شهباززاده، دو مهاجم سرزن تیم را دارند.پاهان 
با این ترکیب تهاجمى در رشت شــش گل زد و انتظار مى رود در ادامه 

فصل هم بازى هاى پرگلى از این تیم ببینیم.
 حاال امیر قلعه نویى صدمین بازى لیگ برترى اش با تیم هاى اصفهانى 

را پشت سر گذاشته و در آستانه صد و یکمین بازى است. 
قلعه نویى در هفته اى که گذشت براى هفتادمین بازى در تاریخ لیگ 
برتر روى نیمکت سپاهان نشســت؛ پیش از این، وى در دو دوره لیگ 
برتر در 68 مسابقه مربیگرى این تیم را بر عهده داشت که در این هفته 
توانست تعداد بازى هایش به عنوان مربى در این تیم را به 70 برساند. 
البته قلعه نویى از نظر تعداد حضور به عنوان مربى در سپاهان رکورددار 
نیست و فاصله زیادى تا کسب این رکورد دارد. زالتکو کرانچار با 119 
بازى و فرهاد کاظمى با 82 بازى، بیشترین بازى را به عنوان مربى روى 
نیمکت سپاهان حضور داشــته اند و پس از آنها امیر قلعه نویى در رده 

سوم قرار دارد.
قلعه نویى در 70 بــازى که هدایت زردپوشــان اصفهانى را بر عهده 
داشت، 38 برد و 23 مساوى به دست آورده و در مقابل 129 گل زده، 
60 گل دریافت کرده است. وى در تیم هاى اصفهانى موفق ترین 
دوران مربیگرى خود را در لیگ برتر پشت سر گذاشته و با سپاهان 

اصفهان دو عنوان قهرمانى و همراه با ذوب آهن اصفهان به یک عنوان 
دومى دست یافته است.

قلعه نویى عالوه بــر 70 بازى به عنوان مربى ســپاهان، در فصل 
گذشته هم 30 بازى به عنوان سکاندار ذوب آهن در لیگ برتر 
حضور داشت تا تعداد بازى هاى این مربى در رقابت هاى لیگ 

برتر به عنوان مربى تیم هاى اصفهانى به 100 بازى برسد.
  و حاال صد و یکمین بازى لیــگ برترى قلعه نویى، مصاف 
با پیکان تهران است. مصافى که هواداران سپاهان که تیم 
خود را روى ابرها مى بینند به مصاف پورشه زرد و پیکان آبى 

تشبیه شده است.
دو تیم هفته گذشــته پیروزى هاى درخشــانى را به دست 
آوردند و اکنون مقابل یکدیگر زورآزمایى خواهند کرد. مجید 
جاللى وامیر قلعه نویى به خوبــى از افکار فوتبالى یکدیگر 
شناخت دارند و پیکان کار ســختى در نصف جهان خواهد 
داشت بخصوص اینکه به نظر مى رسد سپاهان با پیروزى 6 
گله خود در هفته دوم در بهترین شرایط قرار گرفته و شاید 
قلعه نویى در این فصل سنت شکنى کند و تیمش زودتر از 
همیشه و در نیم فصل اول به عنوان یک مدعى ظاهر شود. 
مجید جاللى معروف به آقا معلــم و امیر قلعه نویى معروف 
به ژنرال براى پیروزى در این مسابقه نقشه هاى زیادى در 
سر خواهند داشت و پیکان هم بعد از یک برد خوب در دربى 
خودرو ســازان براى امتیاز گرفتن راهى اصفهان مى شود. 
پیکان در حال حاضر در شرایط خوبى قرار دارد و سپاهان نباید 
اجازه غافلگیرى را به این تیم بدهد. نقش جهان در این فصل 

میزبان هواداران طالیى است و پیش بینى مى کنیم براى این 

دیدار بیش از 30 هزار هوادار به استادیوم بیایند و  یاریگر تیم شان باشند.
مصاف تیم هاى قلعه نویى و مجید جاللى  پس از لیگ هشتم یادآور 
دو جمله است.  قلعه نویى پس از قهرمانى استقالل در فصل هشتم که 
آن قهرمانى  به لطف پیروزى فوالد خوزستان با هدایت جاللى بر ذوب 
آهن به دست آمد در فریادى که جلوى دوربین هاى تلویزیونى گفت 
که مجید جاللى خیلى مرده! یکســال بعد در برنامه نود و در اختالف 
نظرهایى که براى بازى تیم هاى ایــن دو مربى رخ داد، مجید جاللى 
گفت وقتى که ما به کار این آقا مى آئیم خیلى مردیم و در جاهاى دیگر و 
در پشت سرمان ما را با عنوان « یارو» خطاب مى کند. باید دید در نهایت 
پس از پایان این دیدار جاللى خیلى مرد مى شود یا با عنوان دیگرى از 

سوى سرمربى سپاهان مورد خطاب قرار مى گیرد!

سیدجالل حسینى امیدوار است همراه با پرسپولیس قهرمانى آسیا را تجربه کند 
و با تیم ملى هم به قله آسیا برسد.

سیدجالل حسینى در فوتبال ایران به هرآنچه که خواسته رسیده، 6 قهرمانى 
لیگ برتر، دو قهرمانى سوپر کاپ، نایب قهرمانى لیگ و حذفى و... اما آن چه که 
در تاالر افتخارات کاپیتان تیم پرسپولیس وجود ندارد، جام هاى آسیایى همراه 

با تیم باشگاهى و ملى است.
 حسینى با سایپا، ســپاهان و پرســپولیس در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
حضور یافت اما نتوانســت فراتر از مرحله نیمه نهایى برود. حال او فرصت دارد 
تا در 36 سالگى همراه با پرسپولیس به قهرمانى آسیا برسد و این جاى خالى را 

هم کامل کند.
 انگیزه دیگر کاپیتان سرخ ها، تیم ملى و حضور در جام ملت ها است. او از حضور 
در دومین جام جهانى بازماند اما شاید با تغییر در کادرفنى تیم ملى، مورد توجه 
مربى بعدى قرار بگیرد و به جام ملت ها برود. ســیدجالل اکنون رقبایى چون 
مجید حسینى، مرتضى پور على گنجى، پژمان منتظرى، شجاع خلیل زاده و... 
را در کنار خود مى بیند و به خوبى مى داند کار سختى براى حضور دوباره در تیم 

ملى دارد.
 با این حال او در 36 سالگى با تمام توان در تمرینات حضور پیدا مى کند. آمادگى 

شماره 4 پرســپولیس به قدرى زیادى اســت که مى توانیم با دوران
 جوانى اش مقایســه کنیم. همین موضوع ســبب شــده تا برانکو 

سیدجالل حسینى را به عنوان الگو به جوانان معرفى کند.

  کاشف الماس
 در معدن جنوب

ســرمربى پرتغالى صنعت نفت امیدوار است با تکیه بر 
نیروهاى بومى آبادان مقابل تیم هاى بزرگ دســت به 

ماجراجویى بزند.
 پائولو سرجیو ســرمربى پرتغالى صنعت نفت آبادان دو 
هفته از لیگ هجدهم را بــا این تیم تجربه کرده و نتایج 
خوبى هم کســب کرده اســت. او در گام اول سپاهان 
اصفهان را با همه ســتاره هایش با تســاوى بدون گل 
متوقف کرد و در بازى دوم نیز مقابل گســترش فوالد 

تبریز به تساوى یک بر یک رسید.
صنعت نفت در هفته ســوم مهمان پدیده مشهد خواهد 
بــود و این مرد پرتغالى امیدوار اســت با کســب امتیاز 
به خانه بازگــردد. نکته جالب توجه در مورد او ســبک

 کارى اش، تاکید بازى روى زمین و تکیه بر حفظ توپ 
در زمین حریف است. سرجیو که به خوبى به تکنیک ناب 
آبادانى ها واقف است سعى دارد با تکیه بر نیروهاى بومى 

تیمش ساختار تیمش را دگرگون کند.
او تمرینات تیم را  در همه مراحل شخصا زیرنظر مى گیرد 
و همواره بر تقویت بازیکنان خط میانى اش تاکید دارد. 
این مربى پرتغالى عالقه وافرى به استفاده از بازیکنان 
جوان و بــا انگیزه دارد. کما اینکه در بازى با گســترش 
فوالد وقتى تیمش در دقایق پایانى با گل پیمان بابایى 
عقب افتاد، جعفر سلیمانى را در دقیقه 89 به زمین فرستاد 
و این بازیکن نیز در دقیقه 92 گل تساوى بخش تیمش 

را به ثمر رساند.
سرجیو سرمربى پرتغالى صنعت نفت امیدوار است با تکیه 
بر نیروهاى بومى آبادان مقابل تیم هاى بزرگ دســت 
به ماجراجویى بزند و رتبه اى بهتر از فصل قبل را براى 

برزیلى هاى لیگ برتر به ارمغان بیاورد.

  دومین انتقال قرضى 
گرانقیمت تاریخ!

ستاره اماراتى تازه وارد الهالل عربستان با مبلغى نجومى 
به این تیم پیوسته و یکى از گران ترین انتقال هاى تاریخ 

به شمار مى رود.
بزرگ ترین انتقال فصل جارى در غرب آســیا سرانجام 
رسمى شد و عمر عبدالرحمان از تیم العین امارات راهى 

الهالل عربستان شد.
باشگاه الهالل هزینه بســیارى براى این انتقال کرد و 
به گفته برخى رسانه هاى عربســتان، 60 میلیون ریال 
ســعودى به باشــگاه العین پرداخت کرد که معادل 14 
میلیون یورو اســت.  همین چهارده میلیون یورو باعث 
شده که یک عنوان تاریخى نصیب ستاره اماراتى شود. 
به نقل از رسانه هاى عربستانى، عمر عبدالرحمان با این 
رقم، به دومین انتقال قرضى گران قیمت تاریخ فوتبال 
تبدیل شده است. این در حالى است که گنزالو هیگواین 
بازیکن جدید میالن بــا قرارداد قرضى امســالش به

 گران ترین بازیکن قرضى تاریخ تبدیل شــد. مهاجم 
ملى پوش آرژانتینى چند روز پیش با 18 میلیون یورو به 

صورت قرضى از یوونتوس به میالن پیوست.

ITC شجاعى و دژآگه 
صادر شد

 ITC دپارتمان امــور بین الملل فدراســیون از صدور
مســعود شــجاعى و اشــکان دژآگه خبر داد. با اعالم 
دپارتمان امور بین الملل  فدراســیون فوتبال، باشگاه 
ناتینگهام فارست انگلستان دیروز صبح ITC اشکان 
دژاگه را صادر کرد. همچنین روز گذشــته (چهارشنبه 
16 مرداد) ITC مسعود شجاعى از طرف باشگاه آ.ك. 
یونان براى باشگاه تراکتورســازى صادر شد. برهمین 
اساس اشگان دژآگه و مســعود شجاعى مشکلى براى 
همراهى با تیم تراکتورسازى تبریز در بازیهاى لیگ برتر 

نخواهند داشت.

نقش جهان در انتظار ده ها هزار هوادار

«خیلى مرده» دوباره «یارو » مى شود؟!
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سوى سرمربى سپاهان مورد خطاب قرار مى گیرد!

انگیزه هاى سیدجالل  
محمد کریمى بازیکن 21 ساله فصل گذشته تیم فوتبال خونه به خونه 
انتخاب اول امیرقلعه نویى در پست هافبک تهاجمى برابر سپیدرود بود.

 یکى از دغدغه هاى اصلى امیرقلعه نویى سرمربى تیم فوتبال سپاهان 
در پنجره تابستانى جذب یک هافبک تهاجمى بود؛ جایى که گزینه هایى 
نظیر سروش رفیعى و محسن مسلمان با طالیى پوشان مذاکراتى داشتند 
ولى در نهایت هیچ یک به این تیم اضافه نشدند تا جذب بازیکن خارجى 

در دستور کار سرمربى سپاهان قرار بگیرد.
در این بین نوسانات بازار ارز سبب شد تا جذب هافبک خارجى به طول 
بیانجامد ولى امیرقلعه نویى هم در این مدت بیکار ننشســته بود و دو 

بازیکن براى حضور در این پست را به جمع بازیکنان خود اضافه کرد.
محمد کریمى اولین بازیکنــى بود که به جمع بازیکنــان تیم فوتبال 
سپاهان اضافه شد؛ بازیکنى 21 ساله که فصل گذشته در تیم خونه به 
خونه به میدان مى رفت و حاال با اعتماد امیرقلعه نویى مى تواند یکى از

 پدیده هاى لیگ هجدهم باشد.  این بازیکن در مقابل سپیدرود از ابتدا 
وارد زمین شد و یکى از بازیکنان شاخص میدان در مقتدرانه ترین پیروزى 
سپاهان در تاریخ لیگ برتر بود. کریمى در این بازى 67 بار لمس توپ داد 
و دقت پاس 87 درصدى را به نام خود ثبت کرد. کریمى همچنین یک 
پاس کلیدى بر طبق آمار وب سایت متریک ارسال کرد و در عملکردهاى 
دفاعى نیز 6 حرکت موفق داشت. هافبک جوان سپاهان 2 تکل موفق 
هم ثبت کرد و در ارتکاب خطا روى حریف هم بیشترین آمار در سپاهان 

یعنى 4 خطا را به نام خود ثبت کرد تا نشان دهد 
در بازى فیزیکى هم چیزى کم نمى گذارد.
 البته امیرقلعه نویى در پســت هافبک 

تهاجمى عالوه بــر محمد کریمى، 
بختیار رحمانــى را نیز در روزهاى 
آخر تمرینات پیش فصل به خدمت 
گرفت و کومان بازیکن مجارستانى 

آنها هم چند روزى مى شود که تمرینات خود را 
با طالیى پوشان آغاز کرده است. 

به نظر مى رســد حاال با درخشــش 
محمد کریمى و همینطور وجود دو 

جایگزین دیگر، خیال امیرقلعه 
نویى و هواداران سپاهان بیش از 
هر زمان دیگرى براى پر کردن 
خال میانه میدان این تیم در دو 

فصل اخیر راحت باشد.

هافبک دفاعى تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد که آنها براى رسیدن به قهرمانى نباید در بازى هاى خانگى امتیاز از دست بدهند.
مهدى کیانى در گفت وگو با  در خصوص شرایط سپاهان در آستانه بازى با پیکان گفت: تیم ما وضعیت خوبى دارد. با اینکه در هفته اول در خانه امتیاز 
از دست دادیم، اما با شکست دادن سپیدرود در رشت جبران مافات کردیم. البته ما نباید در اصفهان به سادگى امتیاز از دست بدهیم و باید از امتیاز 
میزبانى و حمایت هواداران بیشترین استفاده را ببریم. اگر مى خواهیم در کورس قهرمانى بمانیم، باید در اصفهان امتیاز کامل بازى ها را بگیریم و 

سپاهان هم تیمى است که مى تواند از پتانسیل باالى خود در بازى هاى خانگى استفاده کند.
هافبک دفاعى تیم فوتبال سپاهان با اشاره به بازى این هفته تیمش برابر پیکان عنوان کرد: تیمى که سه گل به سایپا مى زند قطعاً کیفیت فنى خوبى 
دارد. پیکان کادر فنى باتجربه و بازیکنان توانمندى دارد و اصًال بازى آسانى در پیش نخواهیم داشت. با این حال تالش ما این است که در این بازى 

برنده شویم تا اولین برد خانگى را به دست بیاوریم. امیدوارم با حمایت هواداران پیکان را شکست بدهیم.
وى در پاسخ به این پرسش که «آیا سپاهان در لیگ امسال قهرمان خواهد شد؟»، تصریح کرد: صحبت کردن در مورد قهرمانى راحت است، ولى 
مهم این است که چه عملکردى داشته باشیم. لیگ امسال واقعاً سخت است و مى دانیم که خواسته هواداران سپاهان هم فقط کسب عنوان قهرمانى 

است. ما کار سختى داریم، ولى تالش مى کنیم تا قهرمان شویم. در این راه به حمایت هواداران هم نیاز داریم.

در روزهاى اخیر رسانه هاى تراکتورى و استقاللى تمام تالششان را کرده اند تا از هرگونه اتفاق زشت در بازى روز جمعه جلوگیرى کنند.
 مصاف تیم هاى پایتخت نشین با تراکتور همواره جذابیت هاى بسیارى در بر داشــته و این فصل هم باتوجه به پرستاره بودن هر کدام از تیم ها، دیدارشان 
حساسیت بیشترى نســبت به قبل دارد.  عالوه بر هیجان هاى داخل زمین، همواره ســکوها و حتى کنار میدان هم تنش هاى زیادى را تجربه کرده اند.
 داستان هاى امیر قلعه نوئى و مهدى رحمتى، تونى اولیویرا و... هرگز از یاد فوتبال دوستان نمى روند. اما این ها تازه قسمت خوب ماجرا بود، بخش دیگر اتفاقاتى 
است که هر ساله روى سکوها رخ مى دهد و به نظر مى رسد کانون هواداران هر دو باشگاه در تالش اند تا از رخ دادنش جلوگیرى کنند.  هر ساله درگیرى در خارج 
استادیوم، شعارهاى زننده در ورزشگاه و... وجود دارد اما فصل گذشته در تبریز اتفاق جالب ترى هم رخ داد و آن هم تصمیم باشگاه تراکتور براى جلوگیرى از 
ورود هواداران استقالل به ورزشگاه بود! حال استقاللى ها هم مى خواهند تنها 10 درصد آزادى را به هواداران تراکتور بدهند.  دو فصل پیش اتفاقات غیر فوتبالى 
زیادى در قسمت سرخپوش آزادى رخ داد که حتى پاى نهادهاى غیر ورزشى را هم به داستان بازکرد اما حاال خود تراکتورى ها هم مى دانند که باید براى حمایت 
از تیمشان به ورزشگاه بروند و باید دید در روز جمعه چه اتفاقاتى در ورزشگاه آزادى رخ خواهد داد اما تالش هواداران دو تیم براى برقرارى صلح بسیار جالب 
است.  در 4-5 فصل اخیر رابطه بین هواداران استقالل و تراکتور بسیار دوستانه تر از رابطه بین پرسپولیسى ها و تراکتورى ها بوده و شاید دلیلش هم اتفاقات 

داخل زمین، موفقیت تیم برانکو و البته نقل و انتقاالت چند بازیکن جنجالى بین این دو تیم بوده است.

تالش براى معاهده صلحسپاهانى ها فقط قهرمانى مى خواهند

تولد یک کریمى دیگر
4یعنى4 خطا را به نام خود ثبت کرد تا نشان دهد 

در بازى فیزیکى هم چیزى کم نمى گذارد.
پســت هافبک  البته امیرقلعه نویى در

محمد کریمى، تهاجمى عالوه بــر
بختیار رحمانــى را نیز در روزهاى 
تمرینات پیش فصل به خدمت  آخر
گرفت و کومان بازیکن مجارستانى 

آنها هم چند روزى مى شود که تمرینات خود را 
با طالیى پوشان آغاز کرده است. 

نظر مى رســد حاال با درخشــش  به
محمد کریمى و همینطور وجود دو 

جایگزین دیگر، خیال امیرقلعه 
نویى و هواداران سپاهان بیش از

زمان دیگرى براى پر کردن  هر
خال میانه میدان این تیم در دو 

فصل اخیر راحت باشد.

ر ورزشگاه آزادى رخ خواهد داد اما تالش هواداران دو تیم براى برقرارى صلح بسیار جالب 
دوستانه تر از رابطهبین پرسپولیسى ها و تراکتورى ها بوده و شاید دلیلش هم اتفاقات  سیار

 جنجالى بین این دو تیم بوده است.

ى آسیا را تجربه کند 

6 رسیده، 6 قهرمانى
فى و... اما آن چه که 
 هاى آسیایى همراه 

 لیگ قهرمانان آسیا 
. حال او فرصت دارد 
د و این جاى خالى را 

 ها است. او از حضور 
تیم ملى، مورد توجه 
 اکنون رقبایى چون 
شجاع خلیل زاده و... 
 حضور دوباره در تیم 

یدا مى کند. آمادگى
م با دوران
 تا برانکو 

جالل 
محمد ک
انتخاب
 یکى از
در پنجر
نظیر سر
ن ولى در
در دستو
در این ب
بیانجامد
بازیکن
محمد ک
سپاهان
خونه به
 پدیده ه
وارد زمین
سپاهان
و دقتپ
پاس کلی
دفاعىن
هم ثبت

تو

 بهاره حیاتى

 مشهد خواهد 
کســب امتیاز
او ســبک رد
حفظ توپ   بر
ه تکنیک ناب 
یروهاى بومى 

رنظرمى گیرد 
شتاکید دارد.
از بازیکنان ه
گســترش  با

 پیمان بابایى 
زمین فرستاد 
 بخش تیمش 

راست با تکیه 
زرگ دســت 
را براى قبل ل

ضى 
خ!

رسانه هاى کامال رنگى قلم مى زنند نوشتند که این براى سپاهان خیلى 
صدقنمى کند. این تیم در سردار جنگل فوتبال روانى 

بازى کرد، انگار نه انگار که تازه جمع شده.
اینهماهنگى نتیجه یارگیرى هوشمندانه 
قلعه نویىاست. او سراغ بازیکنانى رفته 
که با او کار کرده اند و خواسته هایش را 
مى دانند. رسیدن به این شناخت نیاز به 
تالش و زمان زیادىدارد و ممکناست 
قیمت ازدست رفتن امتیازات زیادى به

تمام شــود، ولى سپاهان با 

کرده اند و همدیگر را به خوبى مى شناسند
قلعه نویى به زوج پورقاز و یزدانى در قلب
دفاع چپ که فصل قبل هم کنار هم بازى
هماهنگى خوبى دارند. این مجموعه
باآتیه و محمد کر نیازمند، دروازه بان

هافبک فانتزى است.
سپاهان براى بازگشــت به جمع م
سرراست ترین فرمول رفته. سراغ
تشکیل شــده، ولى اکثر بازیکنان
همدیگر را مى شناسند. ســپاهان از
تغییرات ناخواسته اى داشته و تراکتورس
بازیکنانش تغییر کرده جلوتر

دلیل محرومیت کمترین
شاید اوضاع بهترى
تیم هاى قلعه نوی
خوبى نداشــتن
هماهنگىمج
در کورس قه
زیادى از تیم
را به لیگ

شرایط مس
روزنامه

مسیر خط
و قرم
سپاه
ادامه تج

همسایه است
زمین مى فرست
مهاجم برزیلى بازىم
مهرداد محمدى از دو سمت به خط ح
که کیانى باتجربه در مرکز زمین وظیف
را برقرار کند. ایران پوریان و آقایى ه
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گردو یکى از خوراکى هاى بسیار ســاده اى است که براى 
سالمتى تان فوق العاده مفید اســت. گردو خواص غذایى 
خاص خــودش را دارد و یکى از منابع بــا ارزش پروتئین، 
چربى هاى سالم، فیبر، اســترول هاى گیاهى و بسیارى از 
ویتامین ها و مواد معدنى محســوب مى شود. تنها 30 گرم 
گردو، 100 درصد از نیاز روزانه  شــما به امــگا 3 را تأمین 
 ،C مى کند. ویتامین هاى موجود در گردو شامل ویتامین
تیامین، ریبوفالوین، ویتامین B5، ویتامین B6، اســید 
فولیک و ویتامین هاى E، K ،B12 و A مى شود. همچنین 
گردو منبع غنى از مواد معدنى شامل کلسیم، آهن، منیزیم، 
فسفر، پتاسیم، روى، مس، منگنز و ســلنیوم است. گردو 

همانند سایر مغزها، سرشار از فیبر و پروتئین است. 

چرا باید هر روز گردو بخورید
1. تقویت سالمت مغز

گردو را غذاى مغز مى دانند. ســاختار ظاهرى گردو نیز به 
گونه اى اســت که ظاهر چین و چروك دار مغز را به ذهن 

مى آورد. گردو حاوى اسیدهاى چرب امگا 
3 اســت که فعالیت مغز را افزایش 
مى دهد و همچنین ُید و ســلنیوم 
گردو، باعث بهبــود عملکرد مغز 

مى شود.

2. مبارزه با سرطان
گردو مى تواند ریسک ابتال به ســرطان را کاهش 
دهد. گردو حاوى مقادیر مناسبى از پلى فنول ها و مواد 

فیتپوشیمیایى است که ویژگى هاى آنتى اکسیدانى 
دارند و مى توانند در برابر ســرطان هایى چون 

سرطان ســینه، کولون و پروستات مانند 
محافظ عمــل کنند. گــردو داراى 

ترکیبات ضد ســرطانى مانند 
االجیتانین، گاما توکوفرول 

و اسید آلفا لینولنیک است که خواص ضد سرطانى دارند.

3. تقویت سالمت قلب
گردو حاوى امگا 3، ویتامین E، منیزیم و اسید فولیک است 
که تمام اینها مواد مغذى الزم براى سالمت قلب هستند. 
ضمناً اسیدهاى چرب تک غیر اشباع، چند غیر اشباع و فیبر 
موجود در گردو به افزایش HDL یا همان کلسترول خوب 
کمک مى کنند و LDL یا همان کلسترول بد را کاهش 

مى دهند.

4. کنترل دیابت
آنهایى که دیابــت دارند، مى توانند به طــور مرتب گردو 
بخورند، چون براى شــان مفید اســت. اول از همه، گردو 
مى تواند عملکرد اندوتلیال یا الیه درون رگى را بهبود داده و 
ریسک بزرگ شدن قلب را کاهش بدهد. همچنین پروتئین 
و فیبر گردو به شــما کمک مى کند کمتر غذا بخورید، در 
نتیجه کنترل وزن بهترى داشته باشــید. چاقى مى تواند 

مشــکالت مرتبط با دیابت را تشــدید کند.  افراد دیابتى 
مى توانند بدون نگرانى بابت افزایش وزن، گردو  بخورند، 
چون گردو حاوى مقادیر زیادى اسیدهاى چرب چند غیر 

اشباع و تک غیر اشباع است. 

5. کمک به کاهش وزن
گردو با وجود چربى زیادى کــه دارد، مى تواند در کاهش 
وزنتان مفید واقع شود. افزودن مقدار مناسبى از گردو و سایر 
مغزها به رژیم غذایى تان مى تواند به شما کمک کند تا به 
مرور به وزن ایده آلتان برسید. چربى موجود در گردو، امگا6 
سالم و امگا 9 نیز هست که بدنتان براى عملکرد مناسب به 

آنها نیاز دارد. 

6. تقویت سالمت استخوان ها
گردو به دلیل سرشار بودن از امگا 3، براى استخوان ها نیز 
سودمند است. اسید آلفا لینولنیک موجود در اسیدهاى چرب 
امگا 3، با التهاب مبارزه کرده، ریسک شکستگى استخوان 

را کاهش مى دهد و از پوکى استخوان پیشگیرى مى کند.

7. پاکسازى کبد
مقادیر زیاد اسید آمینه در گردو به کبد 
کمک مى کند تا پاکســازى شده و 
ضمنًا منبع خوبــى از گلوتاتیون و 
امگا 3 اســت که براى پروسه  سم 
زدایى طبیعى کبد سودمند است. 
پلــى فنول هاى گردو، از آســیب 
کبد که ناشــى از تتراکلراید کربن 
و دى – گالکتوزامیــن اســت 
 E پیشــگیرى مى کننــد. ویتامین
موجود در مغزهایى چون گردو، عالیم 
بیمارى هاى کبد ناشــى از چاقى را 

کاهش مى دهند.

مسمومیت هاى غذایى معموًال در 
اثر باکترى هاى کامپیلوباکتر، 
ســالمونال، ایى کوالى و 
لیســتیریا کــه در گرماى 
تابســتان بیشــتر رشــد 
مى کنند و باعــث افزایش 
مســمومیت هاى غذایى در 
فصل تابســتان مى شــوند، رخ 

مى دهند.
هنگامى که فــردى غذاهاى آلوده بخورد، 
بدنش با عالیمى مانند درد شکمى، اسهال، 
استفراغ،  حالت تهوع و از دست دادن اشتها به 

عفونت پاسخ مى دهد.
بستنى عالوه بر خطرات شــناخته شده اى نظیر 
چاقى و دیابت،  پتانسیل بســیار خطرناکى براى ایجاد 

مسمومیت هاى غذایى دارد. 
به عنوان مثال در مواردى در سال هاى گذشته بستنى هاى 
آلوده به باکترى هاى لیستیریا و ایى  کوالى باعث بسترى شدن 

بسیارى در بیمارستان ها و حتى مرگ افراد شده است.

 چنین مواردى بسیار کمیاب است، اما بستنى خطر بالقوه دیگرى 
نیز در مسمومیت هاى غذایى دارد.

بستنى هاى آب شده در صورتى که مجدداً منجمد شوند مى توانند 
مسمومیت زا شوند.

 زمانى که بســتنى در دماى اتاق آب مى شــود، ترکیب شــیرین 
و مایع بستنى محل رشــد مناســبى براى انواع باکترى ها مانند 
لیستریاست و با انجماد دوباره این مایع که عمًال یک محیط کشت

 باکترى اســت یــک عامــل مســمومیت هاى غذایــى ایجاد 
مى شود.

همچنین الزم بــه ذکر اســت درصورتى که بســتنى را در خانه 
خودتان تهیه مى کنید بهتر است از تخم مرغ استفاده نکنید و تنها 
از شیر و کره پاستوریزه استفاده کنید چرا که امکان وجود باکترى  
ســالمونال در تخــم مــرغ خــام باالســت و بســتنى هاى

 تجــارى فقــط بــا تخــم مرغ هــاى پاســتوریزه تولیــد 
مى شوند.

تابستان فصل رواج قهوه یخى، اسموتى هاى میوه اى و شیک هاى 
سرد در کافه هاست. 

تحقیقات اخیر در انگلیس نشــان مى دهد ممکن اســت سطوح 
باالى باکترى هاى مدفوعى در یخ هاى موجود در این نوشیدنى ها 

یافت شود.
خطرات مســمومیت هاى غذایى به خوراکى هاى فرآورى شــده 

منحصر نمى شود. 
طالبــى و هندوانه نیــز بــه دلیــل پاتوژن هاى بیمــارى زاى 
موجــود در خاکى کــه به پوســت آنهــا منتقل مى شــود خطر
 مسمومیت به باکترى هاى سالمونال،  ایى کوالى و لیستریا ایجاد 

مى کنند. 
شستشوى میوه ها با آب جارى کافى است اما در صورتى که میوه به 
درستى شسته نشود، باکترى هاى روى پوست میوه به داخل میوه 

منتقل شده و رشد  مى کنند.
بســیارى از باکترى ها بویى ایجاد مى کنند که فاسد شدن میوه را 
نشان مى دهند اما باکترى  لیستریا مى تواند در محیط سرد یخچال 

بدون تولید بو یا مزه خاصى رشد کند.
به گزارش «دیلى میل»، رعایت توصیه هاى معمول براى اجتناب 

از آلودگى ها و مسمومیت هاى غذایى کافى است. 
به یــاد داشــته باشــید دســت هاى خــود و میوه هــا را کامًال 
شستشــو دهیــد، غذاهــا و خوراکى هــا را در دماى مناســب 
نگهدارى کنید و آنها را براى مدت طوالنــى در محیط گرم قرار 

ندهید.

یــک متخصص پوســت دربــاره شــایع ترین
 بیمارى هــاى پوســتى در ایــران توضیحاتى 

داد.
کاشانى، متخصص پوســت و مو اظهار کرد: آمار 
بیمارى هاى پوستى در ایران تفاوتى با دنیا ندارد 
ولى ممکن است به دلیل نوع آب و هوا و خشک 
بودن محیط منطقه برخى از بیمارى هاى پوستى 

بیشتر بروز پیدا کند. 
وى ادامــه داد: برخــى از بیمارى هــاى عفونى 
مانند ســالک متعلق بــه یک نــوع آب و هواى 
خاص است که به وســیله پشه این عارضه ایجاد 

مى شود.
این متخصص پوست اضافه کرد: بیمارى سالک 
ممکن است در ایران یا کشورهاى با آب و هواى 
گرم و خشک شیوعش زیاد باشد ولى این عارضه 
در کشورهاى اروپایى به دلیل داشتن آب و هوایى 
مرطوب کمتر مشاهده شده است.  کاشانى عنوان 
کرد: اگزما و آکنه جزو شــایع ترین بیمارى هاى 
پوستى هستند که در کشور وجود دارند و بیشترین 
آمار مراجعات به پزشــکان را به خود اختصاص 

داده اند. 
وى تأکید کرد: خوشبختانه ســرطان پوست در 
ایران از شــیوع کمى برخوردار اســت و سرطان 
سلول هاى قاعدگى پوست بیمارى شایع در کشور 

محسوب مى شود.
این متخصص پوســت و مو ادامــه داد: افرادى 
دچار عارضه سرطان سلول هاى قاعدگى پوست 
مى شوند که در گذشته از روش اشعه درمانى براى 

بیمارى هاى قارچى استفاده کرده اند.
 کاشــانى با اشاره به اینکه ســرطان سلول هاى 
خال دار از شــیوع کمى برخوردار اســت، اظهار 
کــرد: ســلول هاى رنگدانه ســاز باعــث بروز 
سرطان هاى خطرناك مى شوند و به همین دلیل 
مــا توصیه مى کنیــم که افــرادى کــه داراى 
خال هایى بــر روى بدن خود هســتند اگر دچار 
تغییر شکل، رنگ و سایز هستند به پزشک معالج 

مراجعه کنند.
این متخصص پوســت و مو در خصوص عارضه 
جذام گفت: خوشبختانه موارد بروز بیمارى جذام 
در کشور کنترل شده اســت و از سال 72 بیمارى 
جذام کنترل شده اســت و این بیمارى به کمتر از 
یک در ده هزار نفر رســیده است و در حال حاضر 
ســالیانه 15 نفر از مردم ایران دچار این عارضه 

مى شوند.

بادمجان را همه ما بــه خصوص افراد 
گیاهخوار بســیار مصرف مــى کنند. 
بادمجان به صورت سرخ شده یکى از 
غذاهاى لذیذ اســت. اما باید حواستان 

باشد که بادمجان را هرگز سرخ نکنید!
شــما هم از عالقه مندان به بادمجان 
هســتید و آن را ســرخ مى کنید؟ اگر 
جوابتان مثبت است باید بگوییم سالمتى 
قلبتان در خطر است. حتماً مى پرسید چرا 

نباید بادمجان را سرخ کنیم؟ 
خوردن بادمجــان به صــورت خام و 
پخته موجب تقویت استخوان، کاهش 
اســترس، کنترل دیابت و سالمت قلب 
مى شود. اما سرخ کرده آن به دلیل جذب 
باالى چربى موجب نابودى قلب مى شود.
یکى از مهمترین اشــتباهاتى که افراد 
براى مصرف بادمجــان انجام مى دهند 
سرخ کردن آن است، با وجود طعم بسیار 
مطبوعى که به دســت مى آورد خواص 
درمانى خود را تاحد زیادى از دســت 
مى دهد. همچنین هنگام ســرخ کردن 
حتى با روغن کم بادم جان مقدار زیادى 
روغن جذب مى کند که براى ســالمتى 

بدن به ویژه قلب بسیار مضر است.
بهترین راه مصــرف بادمجان خوردن 
آن به صورت خام، پخته، پوره یا کبابى 

است.

یک متخصص علوم و صنایع غذایى با تأکید بر اشتباه 
اغلب افــراد در نگهدارى کــره درون یخچال و بیان 
مشــخصات کره فاســد، گفت: کره به دلیل داشتن 
حداکثر 16 درصد آب در برابر فساد بسیار حساس است 
و به همین دلیل عالوه بر اینکه الزم است از خرید کره 
نرم شده اجتناب شود، حتمًا باید آن را در فریزر با دماى 
منفى 18 ســانتیگراد (فریزر خانگى یا فروشــگاهى) 

نگهدارى کرد نه درون یخچال.
دکتر اراســب دباغ مقدم افزود: در شرایط فریزر منفى 
18 سانتیگراد مى توان تا یکسال کره را نگهدارى کرد 
اما دماى یخچال خانگى که حدود مثبت 4 سانتیگراد 
است براى نگهدارى کره مناســب نیست و مى تواند 
شرایط رشد کپک و فساد را در این فرآورده فراهم کند.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تصریح کرد: 
تاریخ انقضاى درج شده روى هر ماده غذایى، به شرط 
رعایت ضوابط نگهدارى آن اســت و اگر این شرایط 
رعایت نشــود، قطعًا اعتبار تاریخ انقضاى مصرف نیز 
ساقط خواهد شد و آن ماده غذایى زودتر از تاریخ مذکور 

منقضى و از رده استفاده خارج مى شود.
 به گفته وى براى اینکه در زمــان مصرف، کره فریز 
شده کمى نرم شــود مى توان حداکثر فقط یک شب 
قبل از مصرف آن را از فریزر خارج و در دماى یخچال 

نگهدارى کرد.
این عضو هیئت علمى دانشگاه با اشاره به اینکه اغلب 
مغازه هاى سطح شــهر قالب هاى کوچک کره را در 
دماى محیط نگهدارى مى کننــد تأکید کرد: هنگام 

خرید کره دقت کنید که کره در حین لمس سرد و مثل 
سنگ، سفت و سخت باشــد. همچنین به هیچ عنوان 

نباید اثر نرم شدگى در آن دید.
وى گفت: با توجه به کم جمعیت شــدن خانواده ها و 
کاهش مصرف کره نســبت به دهه هاى قبل، توصیه 
مى شــود که تا حد امکان، قالب هاى کوچک تر کره 
خریدارى شــود تا نیــاز به نگهــدارى طوالنى مدت 

نداشته باشد. 
دکتر دبــاغ مقدم خاطر نشــان کــرد: در صورتى که 
کره را بد نگهدارى کنیم، حتى اگــر کپک نزند، تغییر 
طعم، بو و رنــگ مى دهد که به آن تندشــدگى گفته 
مى شــود و کیفیت کره در این حالت، به شــدت افت 

خواهد کرد.

از کاهش وزن تا پاکسازى کبد با گردو

گونه اى اســت که ظاهر چین و چروك دار مغز را به ذهن 
مى آورد. گردو حاوى اسیدهاى چرب امگا 

3 اســت که فعالیت مغز را افزایش
مى دهد و همچنین ُید و ســلنیوم 
مغز  گردو، باعث بهبــود عملکرد

مى شود.

2. مبارزه با سرطان
را کاهش ســرطان گردو مى تواند ریسکابتال به

دهد. گردو حاوى مقادیر مناسبى از پلى فنول ها و مواد 
فیتپوشیمیایى است که ویژگى هاى آنتى اکسیدانى 

دارند و مى توانند در برابر ســرطان هایى چون 
سرطان ســینه، کولون و پروستات مانند 

محافظ عمــل کنند. گــردو داراى 
ترکیبات ضد ســرطانى مانند 

االجیتانین، گاما توکوفرول 

3امگا 3، با التهاب مبارزه کرده، ریسک شکستگى استخواننتیجه کنترل وزن بهترى داشته باشــید. چاقى مى تواند 
رررررررررررررا کاهش مى دهد و از پوکى استخوان پیشگیرى مى کند.

7. پاکسازى کبد
مقادیر زیاد اسید آمینه در گردو به کبد
کمک مى کند تا پاکســازى شده و
ضمنًا منبع خوبــى از گلوتاتیون و
3امگا 3 اســت که براى پروسه  سم
سودمند است. کبد زدایى طبیعى
پلــى فنول هاى گردو، از آســیب
کبد که ناشــى از تتراکلراید کربن
–و دى – گالکتوزامیــن اســت
E پیشــگیرى مى کننــد. ویتامینE
موجود در مغزهایى چون گردو، عالیم
بیمارى هاى کبد ناشــى از چاقى را

کاهش مى دهند.

بادمجان را 
هرگز سرخ نکنید!

شایع ترین بیمارى هاى 
پوستى ایرانیان

کره را به هیچ وجه در یخچال نگه ندارید!

وح ن ى ن یس
دفوعى در یخ هاى موجود در این نوشیدنى ها

ررررررر رم ی ر ى و ى بر ر ه و ی رى ه
ندهید.

م مسمومیت هاى غذایى
اثر باکترى هاى کام
ســالمونال، ایى
لیســتیریا کــه
تابســتان بیشــ
مى کنند و باعــث
غ مســمومیت هاى
فصل تابســتان مى شـ

مى دهند.
هنگامى که فــردى غذاهاى آلو
بدنش با عالیمى مانند درد شکمى
استفراغ،  حالت تهوع و از دست دادن

عفونتپاسخ مى دهد.
بستنى عالوه بر خطرات شــناخته شد
چاقى و دیابت،  پتانسیل بســیار خطرناکى بر

مسمومیت هاى غذایى دارد. 
به عنوان مثال در مواردى در سال هاى گذشته بس
کوالى باعث بست آلوده به باکترى هاى لیستیریا و ایى 

بسیارى در بیمارستان ها و حتى مرگ افراد شده است.

مسمومیت هاى غذایى 
رایج تابستانى

6 عنصر  را روزانه مصرف کنید تا چاق نشوید

 کلسیم 
گر شما دچار کمبود منیزیم هستید، به احتمال زیاد فقر کلسیم را نیز 
تجربه مى کنید. کمبود کلسیم معموًال باعث میل به مصرف شکر و 
نمک مى شود. به غیر از لبنیات، مى توانید کلسیم را از راه مصرف کلم، 

ماهى آزاد، ماهى ساردین، دانه چیا و کنجد به دست بیاورید.

 آهن 
تعجبى ندارد اگر در دوران قاعدگى، زنان دچار اشتیاق شدید به خوردن 
استیک یا برگر شــوند. کمبود آهن در بین زنان به خصوص قبل از 
یائسگى شایع است. همچنین گیاهخواران نیز در معرض این کمبود 
هستند. کمبود آهن، میل زیاد به خوردن گوشت را افزایش مى دهد. با 
خوردن گوشت، ماکیان و ماهى، مقادیر قابل توجهى از آهن مورد نیاز 
بدن تأمین مى شــود. منابع گیاهى آهن، جذب خوبى در بدن ندارند، 
اما اگر مى خواهید از آنها استفاده کنید، بهتر است میوه هاى خشک، 
تخم کدو، حبوبات و غذاهاى غنى شده را وارد رژیم غذایى تان کنید. 
بهتر اســت همراه آهن، حتمًا ویتامین C مصرف کنید تا جذب آن 

سریع تر و بهتر باشد.

B ویتامین 
 تحقیقات نشــان مى دهد که این ویتامین، نقش مهمى در مدیریت 
استرس و افسردگى ایفا مى کند. به طور خالصه مصرف این ویتامین، 
منجر به بهبود خلق و خو و افزایش احساس خوب خواهد شد. هنگامى 
که شما به اندازه کافى ویتامین B دریافت نمى کنید، به احتمال زیاد 
اســترس و در نتیجه آن، میل به مصرف تنقالت و پرخورى در شما 
تقویت مى شــود. الزم اســت بدانید ویتامین B در زرده تخم مرغ، 
سیب زمینى، آووکادو، گوشت، سبزیجات تیره رنگ و ماهى قزل آال 

به وفور وجود دارد.

 منیزیم 
با توجه به تحقیقات، کمبود منیزیم، منجر به تقویت میل به خوردن 
شکالت مى شود. توجه داشته باشید که مصرف قند و افزایش استرس 
مى تواند سطح منیزیم بدن را کاهش دهد. ســیب زمینى، دانه ها، 

لبنیات، کلم بروکلى و... منابع بزرگ منیزیم هستند.

 امگا3
EPAکمبود این اسید چرب ضرورى، باعث هوس پنیر مى شود. نوع

وDHA امگا 3 که بهترین نوع محسوب مى  شوند، براى مقابله با 
هوس پنیر مناسب هستند. امگا 3 در ماهى  هاى روغنى مانند سالمون، 
ساردین و کنســرو تن ماهى وجود دارد. تخم مرغ، گردو و دانه هاى 

کتان نیز حاوى مقادیر زیادى امگا 3 هستند.

 روى 
سطح این ماده معدنى در افراد مسن و افرادى که دچار استرس هستند، 
پایین است. کمبود روى، نقش مهمى در هوس خوردن ندارد؛ اما روى 
حس چشایى تأثیر مى گذارد و باعث مى  شود شکر و نمک بیشترى در 
غذاهاى خود استفاده کنید. براى تأمین این ماده معدنى، مواد غذایى 

همچون جگر، گوشت مرغ، تخم  مرغ، لوبیا سبز و مغز میوه بخورید.

دریافت منظم برخى ویتامین ها، منجر به کنترل اشتها و کاهش میل به زیاده خورى مى شود. در اینجا 
شش کمبود تغذیه اى که منجر به افزایش اشتها و هوس در شما مى شود، معرفى شده است:

 ویتامین
 تحقیقات نش
استرس و افس
منجر به بهبود
که شما به اند
اســترس و

یتم تق
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فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشــور از کشــف 
محموله ساعت مچى قاچاق به ارزش تقریبى 35 

میلیارد ریال در فرودگاه مهرآباد خبر داد.
ســردار حســن مهرى اظهار کرد: این محموله 
حــاوى 5450 عدد ســاعت مچى بــوده که در 
ســال هاى گذشته و از مســیر زمینى وارد کشور 
شده بود. وى افزود: صاحبان این محموله قاچاق 
قصد داشــتند بخشى از آن را به وســیله هواپیما 
از فرودگاه مهرآباد به جزیــره کیش منتقل کنند 
که با هوشــیارى مأموران پلیس این فرودگاه این 

محموله کشف شد.
فرمانده پلیس فرودگاه کشور ادامه داد: در تحقیقات 
به عمل آمده و نیز بازجویى فنى از شخص حامل 

محموله مشخص شــد بخش بزرگ ترى از این 
ساعت ها در شــهر تهران و در یک شرکت انبار 
شــده که با اعزام مأموران پلیس فرودگاه مهرآباد 
به محل مورد نظر، باقیمانده ســاعت ها ضبط و 
شرکت نیز پلمب شــد. این مقام ارشد انتظامى با 
بیان اینکــه ارزش تقریبى ایــن محموله قاچاق 
قریب به 35 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: 
در این محموله انواع ســاعت هاى مچى ساخت 
کشور سوییس با ارزش هاى مختلف تا سقف 140 
میلیون ریال وجود دارد؛ ساعت هاى مذکور متعلق 
به یک برند معتبر سوییسى است که با چسباندن 
برچســب تقلبى شــبنم وزارت صنعت،  معدن و 

تجارت قصد فروش آنها در بازار را داشته اند.

رئیس پلیس فتا استان لرستان گفت: شخصى که با ایجاد 
صفحات جعلى از طریق شبکه اجتماعى اینستاگرام براى 
عروس جوان دردسرساز شده بود، شناسایى و دستگیر شد.

  سرهنگ دوم کارآگاه فرهاد ابدال چگنى اظهار کرد: یکى از 
شهروندان با مراجعه به این پلیس از ایجاد صفحات متعددى 
در شبکه اجتماعى اینســتاگرام با تصاویر خصوصى اش

 خبر داد و خواستار رســیدگى به موضوع شد. وى افزود: با 
بررسى هاى اولیه مشخص شد، شــخص یا اشخاصى با 
عکس و هویت شاکى صفحات متفاوتى را در شبکه هاى 
اجتماعى ایجاده کرده بودند که الفاظ و صفات غیر مرتبطى 

را به وى نسبت مى دهند.
این مقام ارشــد انتظامى ادامه داد: با توجه به حساســیت 
موضوع شناســایى شــخص مورد نظر در دســتور کار 
کارشناســان این پلیس قرار گرفت که کمتر از 24 ساعت 
متهم شناسایى و با هماهنگى مرجع قضائى دستگیر شد. 
سرهنگ کارآگاه چگنى گفت: شخص بزهکار ابتدا منکر 
هرگونه جرم شد، اما زمانى در مقابل ادله موجود قرار گرفت، 
لب به اعتراف گشود. وى ادامه داد: شخص دستگیر شده 

که خود را پسرخاله شاکیه معرفى کرد، انگیزه خود را انتقام 
جویى از شوهر خاله اش اعالم کرد. رئیس پلیس فتا استان 
لرســتان گفت: متهم زمانى که از پدر شاکى جواب منفى 

خواستگارى اش را مى شــنود در پى انتقام جویى  با جمع 
آورى عکس هاى شاکى از طریق صفحه اینستاگرامش 

اقدام به ایجاد صفحات مختلف کرده است. 

 سرقت هاى سریالى باجناق هاى زورگیر با قمه 
رئیس پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ، از دستگیرى دو باجناق 
جوان خبر داد کــه در منطقه جنوب شــرق تهران بــا قمه از 

شهروندان زورگیرى مى کردند.
ســرهنگ کیوان ظهیرى در گفتگو با «میــزان» اظهار کرد: 
13مرداد ماه  فردى 57 ساله به کالنترى 158 کیانشهر مراجعه 
و بیان کرد دقایقى قبل در خودروى پراید خود در حاشیه بزرگراه 
بعثت نشسته بودم که یک دستگاه موتور با راکب و ترك نشین 
از جلوى من رد شدند و نگاهم کردند. در کمتر از 20 ثانیه خالف 
جهت به ســمتم دوباره آمدند و ترك نشــین در یک لحظه در 
خودرو را باز کرد و قمه اى زیر گلویم گذاشــت و با پشــت قمه 
به ســرم زد و گردن و کمرم را هم زخمى کرد و پس از سرقت 
گوشى ام سوییچ خودرو را برداشتند تا من نتوانم دنبالشان بروم 

و متوارى شدند.
وى افزود: پس از بررسى موضوع و کشف سرنخ هایى از متهمان 
مشخص شــد یکى از متهمان در محله شوش ساکن است که 
پس از هماهنگى هاى قضائى تیم عملیات کالنترى روز دوشنبه 
به محل اعزام شدند و پس از شناسایى متهم، او را در مخفیگاه 

دســتگیرش کردند. متهم 20 ســاله در تحقیقات بیان کرد در 
سرقت، راکب موتورسیکلت بوده و به همراه باجناق 19 ساله خود 

عالوه بر این شاکى از شهروندان دیگرى نیز سرقت کرده اند.
این مقام ارشد انتظامى ادامه داد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد 
فرد ترك نشین متهم اصلى است که با قمه به شهروندان حمله 
ور شده و گوشى آنان را به سرقت مى بردند که پس از شناسایى 
مخفیگاهش که در منزل مادر زنش بــوده مأموران عصر روز 
دوشنبه به محل اعزام شدند و در حالى متهم را دستگیر کردند که 
متهم وسایلش را جمع کرده بود و قصد خروج از تهران را داشت.
ســرهنگ ظهیرى بیان کرد: متهمــان در تحقیقات تکمیلى 
اعتراف کردند گوشى ها را به قیمت 200 تا 300 هزار تومان به 
مالخرى مى فروشند که در چهارراه سیروس فعالیت دارد و تحت 
تعقیب پلیس آگاهى یکى از استان ها است. مأموران عصر روز 
دوشنبه براى دستگیرى وى در موقعیت اعالمى حاضر شدند که 
متهم با مشاهده مأموران قصد فرار داشت و در حالى که 20 نفر 
از دوستانش با احاطه مأموران قصد فرارى دادن وى را داشتند، 
تیم عملیاتى در یک اقدام سریع با شلیک چهار تیر هوایى آنان را 

متفرق کرد که در یک لحظه متهم از محل متوارى شد که احدى 
از مأموران با رعایت قانون به کارگیرى سالح یک تیر به پاى وى 
شلیک کرد. متهم در لحظه دستگیرى 50 میلیون تومان براى 
فرار پیشنهاد رشــوه داد که مأموران بدون توجه به این موضوع 

وى را راهى بیمارستان کردند.
رئیس پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ اظهار کــرد: متهمان 
تاکنون به 50 فقره سرقت به عنف اعتراف کردند که یک مورد 
آن چهارشــنبه هفته گذشــته بود که در یکى از مناطق جنوب 
شرق تهران در ظرف دو ساعت از دو شهروند زورگیرى کردند 
به شرحى که از پسر 16 ساله اى که در جلوى ساختمانش با تبلت 
نشسته بود با تهدید قمه آن را به سرقت بردند و در اتفاقى دیگر 
به راننده خودروى پرایدى که در بزرگراه آزادگان در حال تعمیر 
خودرویش بوده نزدیک شدند و در حالى که قمه را به پارچه بر 
روى دست بســته بودند پس از تهدید گوشى اش را به سرقت 
بردند. یکى دیگر از موارد، ســرقت از زنى جوان بود که سارقان 
پس از ورود به خودروى ســانتافه وى پس از کشــیدن قمه بر 

صورتش گوشى اپل اش را ربودند.

معلم کودکســتانى که کودکان را مورد ضرب 
و شــتم قرار مى داد توســط پلیس بازداشت 

شد.
یک معلم کودکستان که بچه هاى کودکستانى 
را در چین مورد آزار و اذیت قرار مى داد، توسط 
پلیس بازداشــت شــد. پس از آنکه تعدادى از 
کودکان به والدین خود اطالع دادند که توسط 
این معلم مــورد آزار قــرار مى گیرند، مدیران 
مهدکودك بــا نصــب دوربین مدار بســته 
حرکات این زن را زیر نظــر گرفتند. ویدئوى 
به دســت آمده توســط دوربین مداربســته 
صحنه اى را نشان مى داد که این معلم زن با پا 
به صورت کودکان که در حال چرت زدن بودند 

مى زد.
پس از این حادثه این معلم که هویتش «ژوآن» 
اعالم شــده، از کار معلق شــد و پلیس چین 
تحقیقات از او را آغاز کرد. اما انتشار این ویدئو 
در شبکه هاى اجتماعى در چین با بازخوردهایى 
همراه بود. یکى از کاربران در کامنتى نوشت: 
«اگر فردى صبر و حوصله و اخالق خوبى ندارد 

نباید معلم شود.»
گفتنــى اســت؛ ایــن اتفــاق در تاریــخ 2 
آگوســت(11مرداد)  و در کودکستانى در شهر 
«هفئــى» واقع در اســتان آن «هوئى» چین 

رخ داد.

رفتار غیر انسانى 
معلم کودکستان 

با بچه ها! 

عامل اسیدپاشى روز سه شنبه در اردبیل، خودکشى 
کرد.

شــوهر قبلى یک زن در اردبیل بعد از اینکه از قصد 
همسر سابقش براى ازدواج مجدد آگاه مى شود، در 
اقدامى کینه جویانه بر روى زنى که دو سال پیش از 
وى جدا شده است، اســید مى پاشد. این مرد پس 
از اسیدپاشــى به روى همسر ســابقش، اقدام به 

خودکشى کرده و به زندگى خود پایان مى دهد.
دادستان عمومى و انقالب اردبیل درباره ماجراى این 
اسیدپاشى اظهار کرد: کینه توزى شوهر سابق سبب 

شد تا زنى با فاجعه اسیدپاشى روبه رو شود. 
ناصرعتباتى  افزود: به دنبال طرح ازدواج مجدد یک 
زن، همسر ســابق این بانوى اردبیلى با کینه توزى 
اقدام به اسیدپاشى علیه همسر سابقش کرده تا به 
نوعى از او انتقام بگیرد. وى خاطرنشان کرد: پلیس و 
دادستانى به محض وقوع این حادثه وارد ماجرا شده 
ولى عامل اسیدپاشــى بعد از ارتکاب جرم اقدام به 
خودکشى کرد و تا رسیدن به بیمارستان جان خود را 
از دست داد. دادستان عمومى و انقالب اردبیل ادامه 
داد: این زن و شوهر پیش از این طالق رسمى گرفته 

بودند و داراى دو فرزند بودند که سرپرســتى آنها 
برعهده بانوى قربانى اسیدپاشى بود. بارها این زن 
توسط همسر سابقش مورد تهدید قرار گرفته بود 
که در نهایت با طرح موضوع ازدواج مجدد، مرد اقدام 
به این عمل هولناك کرده و زن براثر اسیدپاشى به 
شدت دچار سوختگى شــده و به بیمارستان تبریز 
اعزام شده است. عتباتى گفت: پرونده این جنایت 
توسط دادستانى در حال پیگیرى و بررسى ابعاد همه 
جانبه است که گزارش هاى جدیدى را در این زمینه 

در اختیار هموطنان قرار خواهیم داد.

خودکشى عامل اسیدپاشى به روى همسر  سابق   توزیع غذاى مسموم در مراسم خاکسپارى 
توزیع غذاى مسموم در یک مراسم خاکسپارى 
در پــرو به مرگ دســتکم ده نفر منجر شــده

 است.
 بنابر اعالم رســانه هاى محلى در پرو، 50 نفر از 
افرادى که در این مراسم شرکت کرده بودند به 

دلیل مصرف غذاى آلوده بیمار شدند.
ده نفر از این افراد بر اثر شدت مسمومیت جان 
باختند و چندین نفر دیگر نیــز به دلیل وخامت 
حالشــان تحت مراقبت هاى بیمارستانى قرار 

گرفته اند.
بررســى هاى اولیه حاکى از آن اســت که مواد 
غذایى توزیع شــده در این مراسم خاکسپارى 
به نوعى ترکیب شــیمیایى مورد اســتفاده در 

آفتکش ها آلوده بوده است.
به گزارش «اســکاى نیوز»، بررســى جزئیات 
بیشــتر این حادثه و انجام آزمایشات روى مواد 
غذایى توزیع شده در این مراسم در حال انجام

 است.

پزشک سرشناس یکى از بیمارستان هاى دولتى تهران، 
سه شنبه شب در بیمارســتان هدف ضربات کارد یک 

مهاجم قرار گرفت و به شدت زخمى شد.
سه شنبه شــب دکتر ســید احمد تارا، فوق تخصص 
بیمــارى هاى کلیــه و رئیــس بخش پیونــد یکى از 
بیمارســتان هاى دولتى پایتخــت، در کلینیک هدف 
ضربات کارد یک مــرد جوان قرار گرفت و به شــدت 

زخمى شد.
دکتر تارا که از این ســوء قصد خونین جان سالم به در 
برده است در گفتگو با خبرنگار «شفاآنالین» اظهار کرد: 
شامگاه دوشنبه و پس از ویزیت بیماران در بیمارستان، 
در حالى که در اتاق کارم تنها بــودم ناگهان در به طرز 
هولناکى باز شد و مرد جوانى که گاز اشک آور در دست 

داشت به طرفم حمله کرد.
او همانطور که گاز اشک آور را به سر و صورتم مى پاشید 
و من هم قادر به هیچ دفاعى نبودم با چاقوى بزرگى که 
در دست داشت گردنم را هدف قرارداد. بعد هم در حالى 
که روى زمین افتاده بودم چند ضربه دیگر به شــکم و 
پهلوهایم زد و همزمان با سر و صدا و فریاد هاى کمک 
خواهى ام از آنجا فرارکرد. فوق تخصص بیمارى هاى 
کلیه اظهار کرد: در حالى کــه نیمه جان و خونین روى 

زمین افتاده بودم کارکنان بیمارســتان که با شــنیدن 
صداى فریادهاى کمک خواهى ام به اتاقم آمده بودند 
بالفاصله مرا به اتاق عمل انتقال دادند. خوشــبختانه با 
لطف خدا و اقدام به موقع همکارانم خونریزى شــدید 

مهار شد.
دکتر تارا افزود: تمامى شواهد نشان مى دهد که مهاجم 
چاقوکش باطرح و نقشه قبلى و برنامه ریزى دقیق وارد 
بیمارستان شده و در فرصتى مناســب به طرفم حمله 

کرده است.
دکتر تارا با صراحت اعالم کرد که این موضوع ارتباطى 
به مسائل درمانى و پزشکى نداشــته و مأموران پلیس 
سرگرم تحقیقات تخصصى براى کشف علت و انگیزه 
این اقدام جنایتکارانه هســتند. ضمن اینکه ضارب نیز 
هنگام فرار دستگیر شده و بازجویى هاى فنى، تخصصى 
پلیسى درباره علت و انگیزه اصلى این اقدام جنایتکارانه 

از سوى کارآگاهان ادامه دارد.
وى کــه هــم اکنــون در بخــش ویــژه تحــت 
مراقبت هاى تخصصى قرار دارد گفت: خوشــبختانه 
پزشــکان معالج اعالم کرده اند خونریــزى بند آمده 
ولى با وجــود این، مراقبت هــاى الزم همچنان  ادامه

 دارد.

حمله خونین 
به پزشک سرشناس 

در بیمارستان

انفجار در باشگاه انقالب کشف محموله 3/5میلیاردى ساعت مچى قاچاق 
با 3 کشته

تصادف یک دستگاه خودروى سمند با یک اتوبوس در خیابان شهید 
رجایى یک کشته و پنج مصدوم برجاى گذاشت.

به گزارش تسنیم، صبح روز سه شــنبه یک دستگاه خودروى سوارى 
سمند با شش سرنشــین به دلیل نامشخصى به شدت با قسمت عقب 
یک دستگاه اتوبوس خالى از مسافر برخورد کرده که پیش از رسیدن 
آتش نشانان چهار نفر از سرنشینان (دو مرد و دو کودك) از خودرو خارج 

شده بودند اما دو سرنشین دیگر (دو زن) داخل خودرو محبوس بودند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ آتش نشانان به سرعت با حضور در محل 
حادثه عملیات را آغاز کرده، هر دو سرنشین محبوس را از خودرو خارج 
کردند که پس از معاینات الزم مشخص شد یکى ازاین زن ها که حدوداً 
52 سال سن داشت بر اثر شدت جراحات جان باخته است همچنین پنج 
سرنشین دیگر دچار مصدومیت شده و براى انتقال به مراکز درمانى به 

عوامل اورژانش تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان رفسنجان از دستگیرى اعضاى یک باند هفت 
نفره سرقت منزل خبر داد.

سرهنگ نصرا... عباسى اظهار کرد: در پى وقوع چندین فقره سرقت منزل 
و طالجات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وى 
افزود: در این رابطه مأموران پلیس آگاهى با تالش شبانه روزى و بررسى 
صحنه هاى وقوع جرم، موفق شدند سرکرده باند سارقان منزل که داراى 
سوابق متعدد کیفرى بود را شناسایى و دستگیر کنند. سرهنگ عباسى 
بیان کرد: این فرد پس از مواجهه با مدارك پلیس به 33 فقره ســرقت با 
همدستى پنج نفر دیگر و یک مالخر در قالب یک باند اعتراف کرد. فرمانده 
انتظامى شهرستان رفسنجان در پایان گفت: مأموران در ادامه طی یک 
عملیات غافلگیرانه پنج عضو دیگر این باند به همراه فرد مالخر را دستگیر 
کردند و در بازرسى از مخفیگاه متهمان مقدارى اموال مسروقه شامل طال 

و جواهرات و وسایل منزل نیز کشف و به مالباختگان تحویل شد.

انهدام باند 7نفره سرقت از منازل  جان باختن زن میانسال در تصادف سمند  و اتوبوس 

انتقام جویى پسرخاله
 از دخترخاله  

به دنبال انفجار مهیبى که در مرکز تأسیسات آکادمى که بر اثر نشت گاز 
در حوالى خیابان سئول رخ داد، سه نفر جان باختند.

این انفجار ساعت 12 و37 دقیقه سه شنبه شب در خیابان سئول و ضلع 
شمالى باشگاه انقالب در مرکز تأسیسات آکادمى رخ داد.

براساس این گزارش نظر اولیه کارشناســان نشان مى دهد که نشت 
گاز علت وقوع این حادثه بوده است. در این مجتمع ورزشى در قسمت 
تأسیسات یکى از ساختمان ها که مســاحت آن حدود 300 متر مربع 
بود کارگران مشــغول کار بر روى یکى از چیلرها و مخازن بودند که 
انفجارى در یکى از آنها رخ داد. انفجار منجر به آتش سوزى و تخریب 
ساختمان نشد اما تمام شیشه هاى همان بخش شکسته شد و متأسفانه 
سه کارگر که بین 30 تا 60 سال سن داشتند جان خود را در این حادثه 

 از دست دادند. 
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موال على (ع)شد.

آگهى مزایده 

سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

نوبت دوم

    شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 221 مورخ 97/5/6 شوراى 
اسالمى مورد زیر را از طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:

موضوع مزایده : واگذارى مجموعه باغ بانوان شهردارى به صورت ماهیانه به مبلغ                                                  (1
کارشناسى پایه 10/000/000  ریال (ده میلیون ریال) به مدت یکسال  

هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال به حساب مهر   (2
کشاورزى به شماره 282780815 بنام شهردارى طالخونچه

نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناســى  معادل  6/000/000 ریال بصورت   (3
نقد واریز به جارى  سیبا ملى 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکى
نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى-   (4

امورمالى
هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .  (5

مهلت دریافت اسناد :  تا روز شنبه  1397/5/27  (6

آگهى تجدید مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت دوم
شــهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبات شوراى اسالمى شهر امالك با مشــخصات زیر را از طریق آگهى 
مزایده عمومى، به صورت اجاره بهاء واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا 

پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/05/27 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 97/05/28

زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/05/30

مبلغآدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
میزان سپرده 

شرکت در مزایده 
به ریال

مدت 
قرارداد

1
واگذارى سالن 

ورزشى احمدآباد 
به صورت اجاره 

بهاء
97/352/ش

درچه خیابان 
نواب صفوى 
محله احمدآباد

قیمت پایه 
30/000/000 ریال 

ماهیانه
یک سال18/000/000

2
واگذارى

 سالن ورزشى 
شمس آباد

97/351/ش
درچه خیابان 
امام(ره) محله 
شمس آباد

قیمت پایه 
15/000/000 ریال 

ماهیانه
یک سال10/000/000

فراخوان دعوت به مشارکت

یحیى عیدى- شهردار بهارستان

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 537/ش به مورخ 97/04/30 شوراى محترم 
اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه احداث، تجهیز 
و بهره بردارى از ترامپولین قسمتى از پارك جنب تاالر نور واقع در خیابان فرشته از طریق 

مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، 
جهت دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/05/11 تا تاریخ 97/05/25 به آدرس 
شهر بهارستان، بلوار بهشت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى 

و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت 50 مترمربع در پارك جنب تاالر نور واقع در خیابان فرشته
2- آورده سرمایه گذار

- احداث، تجهیز و بهره بردارى از ترامپولین
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل (اقتصادى- مالى- فنى)

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى یک ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 100/000/000 ریال مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

رسول شجاعى زاده- شهردار بافران

چاپ دوم

شهردارى بافران در نظر دارد باستناد مجوز شماره 5/11 مورخ 1396/12/05 شوراى محترم 
اسالمى شهر بافران نسبت به اجراى بخشى از خدمات شهرى شامل نظافت معابر، جمع آورى 
زباله، نگهدارى فضاى سبز، انجام امور خودرویى، انباردارى و اکیپ عملیات عمرانى اضطرارى 
شهر بافران در سال 1397 به اشخاص حقوقى واجد شرایط از طریق مناقصه با شرایط ذیل

 اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت در مناقصه همه روزه 

به جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/05/22 به شهردارى بافران مراجعه فرمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه 

در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/05/30 پایان وقت ادارى

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/06/01
تلفن تماس: 46242424 و 46242525

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ اول 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى و آسفالت بافت فرسوده 
-مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى و اداره راه و شهرســازى استان اصفهان تحویل قیر 

تخصیصى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/6/1 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/6/3 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/6/18 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام
 نمى شود. 

آگهى مزایده مرحله اول- نوبت اول

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

چاپ دوم

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 9 مورخ 97/03/27 شوراى اسالمى 
شهر ورزنه در نظر دارد قطعه زمین واقع در شــمال غربى پارك ساحلى 
بوستان خانواده را جهت نصب تأسیسات ماشین برقى کودکان و نوجوانان 
به مدت یک سال شمسى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مزایده مذکور و دریافت اوراق 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به واحد خدمات شهرى شهردارى ورزنه 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/05/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. 

تلفن تماس: 03146482220
varzaneh.ir :تارنماى شهردارى



استاناستان 09093288 سال پانزدهمپنج شنبه  18 مرداد ماه   1397

انهدام باند 3 نفره 
سارقان منزل در خمینى شهر 

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از دستگیرى 
اعضاى باند سه نفره سارقان منزل در این شهرستان 

خبر داد.
على جعفرى نژاد گفت: در پى وقــوع چندین فقره 
سرقت منزل در شهرســتان خمینى شهر و شکایت 
مالباختگان به پلیس آگاهى، تحقیقات گسترده اى در 

این زمینه توسط کارآگاهان انجام شد.
وى افــزود: مأموران پلیس آگاهــى این فرماندهى 
دریافتند که این ســرقت ها توسط یک باند سه نفره 

از سارقان سابقه دار و غیر بومى صورت گرفته است.
این مقام مســئول عنوان کرد: در ادامــه، مأموران 
پلیس آگاهى مخفیگاه متهمان را شناسایى کرده و 
طى هماهنگى با مقام قضائى در یک عملیات ویژه و 

هماهنگ، هر سه نفر را دستگیر کردند.
 وى در ادمــه گفت: متهمــان در تحقیقات صورت 
گرفته به ســرقت 600 میلیون ریال اموال از منازل 
مورد سرقت قرار گرفته اعتراف کرده و مالخر اموال 
مسروقه را نیز معرفى کردند که وى نیز در عملیاتى 

دیگر توسط مأموران دستگیر شد.

برگزارى همایش تئاتر 
کوتاه«هفتک» در شاهین شهر

معاون اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شاهین شهر 
گفت: دومین همایش فصلى تئاتر کوتاه «هفتک» 
نیمه اول شــهریور ماه امســال با حضور هنرمندان 

مطرح کشور در شاهین شهر برگزار مى شود.
رضا تومارى افــزود: وجود هنرمنــدان توانمند و با 
اســتعداد در حوزه نمایش، اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى شهرستان را بر آن داشت تا همایش فصلى 
تئاتر کوتاه را پایه گذارى و اجرا کند که در برنامه ریزى 
کوتاه مدت، سالى یک بار و در چشم انداز بلندمدت 

این همایش به صورت فصلى برگزار خواهد شد.
وى با اشاره به برگزارى نخستین فصل این همایش 
در دى ماه سال 96، ابرازکرد: دومین همایش فصلى 
تئاتر کوتاه با همکارى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى شاهین شهر و با حضور چهره هاى 
هنرى مطرح  استانى و کشورى، نیمه اول شهریورماه 

سال جارى برگزار مى شود.

زمان مرمت کتابخانه  
امیرقلى امینى مشخص نیست

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى اصفهان گفت: تا 
زمان تعیین تکلیف وضعیت زمین کتابخانه امیرقلى 
امینى توسط شهردارى و مشخص شدن متراژى که 
در طرح گسترش خیابان خواهد افتاد، تصمیم گیرى 

براى مرمت آن امکان وجود ندارد.
امیــر هالکویى اظهــار کــرد: یکى دو جلســه با 
شــهردار منطقه یک و معاون فرماندار در ارتباط با

 تصمیم گیرى براى این کتابخانه داشتیم و مقرر شده 
است که تا زمان تعیین وضعیت زمین کتابخانه صبر 

کنیم و سپس براى ساخت و مرمت آن اقدام شود.
وى با بیان اینکــه احتمال قرار داشــتن زمین این 
کتابخانه در طرح بســط و گســترش خیابان هاى 
شــهردارى وجود دارد، افزود: مکاتبات الزم در این 
ارتباط انجام شده است و منتظر هستیم تا در طرح قرار 
داشتن یا نداشتن زمین این کتابخانه توسط شهردارى 

مشخص شود.

توقیف 
پارچه هاى میلیاردى قاچاق

درحمایت از کاالى ایرانى، 34 عدل پارچه پلى استر 
خارجى قاچاق در اصفهان کشف وجمع آورى شد.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بازرســان مبارزه با قاچاق کاالى ایــن مدیریت، با 
هماهنگى پلیس آگاهى از واحد صنفى انبار تخلیه بار 
در اصفهان، این پارچه هاى خارجى قاچاق را کشف 

و توقیف کردند.
جواد محمــدى فشــارکى، ارزش ایــن محموله 
قاچاق را یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پرونده 
صاحب این واحد متخلف بــه مراجع قضائى تحویل 

شد.

خبر

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: شــرایط بحرانى در اســتان اصفهــان نداریم، 
انبارها تأمین است و مردم در تأمین مایحتاج خود مشکلى 

نخواهند داشت.
حمیدرضا طباطبایى اظهار داشت: نمى خواهم بگویم با 
بحران مواجه هستیم، اما سال سختى را در پیش داریم، 
خشکسالى یکى از مشکالت استان اصفهان است که در 

چهار دهه اخیر بى سابقه بوده است.
وى بــا بیــان اینکــه مدیریت آب شــرب مــردم با 
برنامه ریزى هــاى دقیق، تأمین شــده اســت، گفت: 
تنش هاى اقتصــادى که در چنــد ماه اخیــر رخ داد و 

شــیطنت هایى که دولت آمریکا انجام داد، باعث بروز 
مشکالتى در کشور شد.

طباطبایى با بیان اینکه در اســتان حتى یک روز بدون 
سوخت یا مایحتاج مردم نداشــته ایم، خاطرنشان کرد: 
به علت خشکســالى، باغات غرب اســتان با مشــکل 
رو به رو شــده بود، امــا با مصوبه اى که تصویب شــد، 
حــدود 30 میلیون متــر مکعــب آب بــراى آبیارى 
باغــات غــرب اصفهــان رهاســازى شــده اســت 
و ایــن رونــد درحــدود ده روز ادامــه دار خواهد بود 
تا مشــکلى بــراى باغــات اســتان اصفهــان پیش

نیاید. 

رئیس اداره تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: با هدف توسعه تحقیق و پژوهش در 
مسیر تعالى و هدفمند کردن فرایند یاددهى – یادگیرى، 
فعالیت هاى پژوهشى فرهنگیان استان اصفهان در قالب 

هفت کارگروه ساماندهى مى شود.
زهره متقى اظهار کرد: هر تحقیق با هدف شناســایى 
و رفع یک مشکل در ســازمان انجام مى شود، بنابراین 
فرهنگیان که مسائل مختلف نظام آموزشى را از نزدیک 
تجربه مى کنند، مى تواند با انجام فعالیت هاى پژوهشى، 

براى رفع این مسائل راه حل بدهند.
وى افزود: کارگــروه جمع آورى ایده هــا و طرح هاى 

خالق، بــا هــدف برگــزارى کارگاه هــاى آموزش
تکنیک هاى خالقیت، تشــکیل بانک ایده، شناسایى و 
معرفى ایده هاى نوآورانه، ایجاد بستر کاربردى و اجرایى 
کردن ایده هاى خام، معرفى ایده هاى خالق کارکنان 
به مراکز و مراجع ذیصالح از جمله شهرك هاى علمى، 

تحقیقاتى و ... تشکیل شده است.
وى افزود: شناســایى منابع و علت بروز مســئله، طرح 
سئوال ها یا فرضیه، ارائه راه حل هایى براى مواجه شدن 
با مسئله، ارزشیابى اجراى راه حل گام هاى اقدام پژوهى 
است و اگر مسئله موجود رفع نشود، پژوهنده کار خود را با 

نگاهى جدید ، باز تعریف و تکرار مى کند.

فعالیت پژوهشى فرهنگیان  
ساماندهى مى شود

مردم در تأمین مایحتاج خود 
مشکلى نخواهند داشت

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان نجف آباد درباره 
خسارات وارده به واحد طیور این شهرستان گفت: در 
این دوره حدود 22 هــزار قطعه بوقلمون و یک واحد 
مرغ تخمگذار با 160 هزار قطعه به آنفلوآنزاى فوق 

حاد آلوده و تلف شدند.
محمدمهدى حسن پور درباره شیوع آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در این شهرستان اظهار کرد: شیوع این 
بیمارى در سال جارى از تاریخ سوم تیر ماه آغاز شده 
و تا ده روز گذشته و به مدت یک ماه واحدهاى طیور 
شهرستان را در مناطق همت آباد و حاجى آباد به عنوان 

کانون هاى شیوع بیمارى درگیر کرده بود.
وى درباره علت شــیوع این بیمارى نیــز بیان کرد: 

در گذشــته اعتقاد بر این بود که از علل شــیوع این 
بیمارى، فصل گرماست که این نظریه رد شده است 
و علت اصلى شیوع در شهرســتان، تراکم واحدهاى 

پرورشى است.
 

رئیس شوراى اسالمى شهر تودشک گفت: شرکت 
آبفا نقشه هاى فاضالب شهرى تودشک را آماده 
کرده و لوله هاى 5 کیلومتــرى نیز آماده تحویل 
است و فقط مدیران بنیاد مسکن باید پیمانکار را 

معرفى کنند.
محمد شریفى اظهار کرد: متأسفانه شهر تودشک 
هنوز از شبکه فاضالب شــهرى برخوردار نیست 
که در پى آن مشــکالتى براى شهروندان ایجاد 

شده است.
وى با بیان اینکه یکى از مشــکالت اساســى در 
مسکن مهر تودشک نداشتن فاضالب است، افزود: 
بعضى از منازل مسکونى کامل و قابل سکونت شده 
اســت، اما به دلیل باال آمدن آب سطحى، امکان 
حفر چاه براى فاضالب در این شهرك وجود ندارد 
و چاه ها در عمق 1/5 متر به فاضالب مى رســد و 

امکان سکونت براى خانه ها را از بین برده است.
شریفى اظهار کرد: در هفته گذشته حیاط خانه دو 
منزل مسکونى و یکى از کوچه ها فرو نشست که با 
نامه اى که به فرماندارى فرستاده شد، نمایندگان 
فرماندار و آبفا در محل حضور پیدا کردند و در پى 
آن نامه اى با قید فوریت براى تسریع در انجام، به 

هر سه مدیران کل از سوى فرماندار ارسال شد.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: قیمت میوه ها در این هفته به 
نسبت هفته گذشته به ثبات رسیده است.

ناصر اطرج اظهار کرد: در حال حاضر نمى توان هیچ پیش بینى در بحث 
قیمت میوه داشــت و میزان صادرات یا تولید میوه، روى قیمت میوه اثر 

مى گذارد.
وى بیان کرد: بــا توجه به باال رفتن قیمت دالر، بیشــتر تولیدکنندگان 
به ســمت صادرات میوه رفته اند و در حال حاضر شاهد صادرات بیشتر 
صیفى جات از جمله خیــار درختى، گوجه، فلفل دلمــه اى و بادمجان 

گلخانه اى به کشورهاى عربى و آسیاى میانه هستیم.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: در این هفته به جز چند 
قلم میوه و صیفى جات صادراتى، شاهد ثبات قیمت در بقیه کاالها بودیم.

وى به واردات چهار قلم میوه اشاره کرد و افزود: انبه، موز، آناناس و نارگیل 
چهار قلم میوه اى است که به اصفهان وارد مى شود.

اطرج با اشاره به اینکه نرخ هندوانه به نسبت هفته قبل افزایشى نداشته 
است، اضافه کرد: حتى قیمت هندوانه به نســبت هفته قبل 10 درصد 

پایین آمده است.
وى با اعالم اینکه عرضه تمام میوه ها و صیفى جات به نسبت سال گذشته 

کم و همین مسئله سبب افزایش قیمت چند برابرى آن در سال جارى شده 
است، ادامه داد: در صورتى که روند صادرات میوه و صیفى جات باال برود، 

به طور قطع شاهد رشد دوباره قیمت ها خواهیم بود.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار  اصفهان گفت: در حال حاضر اقالمى مثل 

سیب زمینى و پیاز در سطح بازار به وفور یافت مى شود.

حدود 400 دوربین نظارتى تا پایان مرداد در شهر اصفهان 
نصب مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان مهمترین 
هدف نصب دوربین ها را، کاهش تخلفات، نظم بخشی 
به شــهر و کاهش ناهنجاري ها عنوان کرد و گفت: این 
دوربین ها شــامل دوربین هاى نظارت تصویري، ثبت 
تخلف ســرعت، ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف 
روي خط عابر پیاده و ثبت تخلف از مسیرهاي ویژه عبور 
از BRT است. علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه با نصب 
دوربین هاي نظارتی، تخلفات سرعت 70درصد کاهش 
داشته و به یک سوم گذشته رسیده است، افزود: کدهاى 
تخلفات از پلیس راهور اخذ و آزمایش شده و این دوربین ها 

تا پایان مرداد در شهر اصفهان نصب مى شود.
وى با بیان اینکه تخلفات عبور از چراغ قرمز و توقف روى 
خط عابر پیاده نیز 85درصد کاهش یافته است، گفت: نصب 
دوربین ها و همکاري شهروندان به کاهش جرائم و تأمین 

ایمنی شهر کمک کرده است.

با بروز خشکســالى هــاى اخیر، 
110حلقه چاه تأمین آب آشامیدنى 

روستاهاى استان خشک شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تداوم خشکسالى ها موجب 
خشک شدن 110 حلقه چاه تأمین 
آب آشامیدنى روســتاهاى استان 
شــده اســت، گفت: این چاه ها با 
دبى400 لیتر بر ثانیه، خشــک و 

درحال حاضر از شبکه آبرسانى خارج شده است.
محمدحســین قرائتى با بیان اینکه سال گذشــته 35 کیلومتر از شبکه هاى 
فرسوده روستاهاى فریدن با هزینه بالغ بر20 میلیارد ریال اصالح و بازسازى 
شد، افزود: امسال نیز اصالح 15 کیلومتر از شبکه آبرسانى روستاهاى بادجان، 
حصور، قودجانک، نســار و قفر با اعتبار بیش از 14 میلیارد ریال در دستور کار 

قرارگرفته است.  

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان از تولید 
انبوه 36 محصول دانش بنیان این دانشگاه تا پایان سال 

جارى خبر داد.
احمد آذین بر لــزوم توجه به برنامه هــاى دانش بنیان 
براى جذب درآمدهاى غیرشــهریه تأکید کرد و گفت:
 بــر اســاس رویکــرد مدیریــت جدیــد دانشــگاه 
آزاد اســالمى، به درســتى توجــه بــه فعالیت هاى 
دانش بنیــان و تولید ثــروت از دانش بــه کار گرفته 

مى شود.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
بر این اساس، دانشگاه آزاد اســالمى استان اصفهان 
در طرح هاى دانش بنیان پیشــرفت قابل مالحظه اى 
داشــته اســت و برخى از شــرکت هاى دانش بنیان 
در مرحلــه تجارى ســازى محصوالت خود هســتند 
کــه امیدواریــم در آینــده نه چنــدان دور ایــن امر

 محقق شود.
وى خاطرنشان کرد: در نمایشــگاه مراکز تحقیقاتى، 
شــرکت هاى دانش بنیان و محصوالت تجارى سازى 
شــده دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهان که 
ماه گذشته برگزار شــد، 56 اثر تجارى شده به نمایش 
درآمد که موانــع تولید انبوه 36 محصــول آن تا پایان 
ســال، با تشــکیل تیم هــاى بازاریابــى و بهره ورى

 برطرف خواهد شد.

تا پایان سال جارى؛

تولید انبوه 36 محصول دانش بنیان 
دانشگاه آزاد اصفهان 

ضرورت احداث شبکه 
فاضالب شهرى تودشک 

خشک شدن 110 حلقه چاه
 آب آشامیدنى استان

نصب 400دوربین تا پایان قیمت میوه ها در هفته جارى به ثبات رسید
مرداد در خیابان هاى شهر

فرماندار اصفهان گفت: کســبه خیابــان امیرکبیر 
به قطعى برق، بیمه و کمبود دســتمزدها و بیکارى 
اعتراض داشتند و تالش شد تا دیگر برق این منطقه 

قطع نشود.
احمد رضوانى با بیان اینکه مشــکالت با پیگیرى 
مســئوالن تا حدودى رفع و حل شده است، عنوان 
کرد: در خصوص مشــکل آب و مشــکل خسارت 
کشاورزان که مردم شــرق اصفهان با آن دست به 
گریبان هستند، از ســوى مسئوالن استان اصفهان 

پیگیرى هایى انجام شده است.
وى بــا بیــان اینکــه بایــد بــا درك درســت از 
وظایف یکدیگر، مشــکالت مــردم را حل کنیم، 
گفــت: برنامه هایــى که بــراى شــرق اصفهان 
پیش بینى شده بود تا از مشــکالت زیست محیطى 
و ریزگردهــا کم کنــد، متوقف نشــده اســت و 
بــراى جلوگیــرى از فعالیت برخى معــادن که در 
آلودگى هوا اثرگذار اســت، اقداماتى انجام شــده

 است. 

رئیس دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان گفت: 50 
درصد دانشجویان علمى کاربردى پس از کسب مهارت، 

زمینه اشتغال براى آنها فراهم مى شود.
حسن قاضى عسگر اظهار کرد: 65 تا 70 درصد از دانش 
آموختگان دانشگاه هاى علمى کاربردى شاغل هستند 
که از این تعداد، 15 درصد کســانى بودنــد که هنگام 
تحصیل شــاغل بودند و حدود 50 درصد افرادى بودند 
که پس از کسب مهارت در دانشگاه هاى علمى کاربردى 

شاغل شدند.
وى با اشــاره به اینکه بخش روابط بین المللى را فعال 
کرده ایم که در همین راستا، به دنبال جذب دانشجویان 
خارجى هســتیم، اعالم کرد: این دانشــجویان نیز باید 

همچون دیگر دانشجویان شهریه  پرداخت کنند.
وى گفت: در راستاى خصوصى ســازى دانشگاه هاى 
علمى کاربردى زیر نظر مراکز آموزش فرهنگ و هنر، ده 

مرکز مشمول خصوصى سازى شده است.

قاضى عسگر تصریح کرد: سوم تا پنجم مهرماه امسال، 
اصفهان میزبــان 300 نفر از اهالــى و اصحاب قرآن و 
فرهنگ و هنر در چهاردهمین جشنواره بصیرت، توسعه 

فضاى معنوى و قرآنى هستیم.
وى با بیان اینکه 108 کد رشته کاردانى و 56 کد رشته 
کارشناسى در سطح دانشگاه علمى کاربردى راه اندازى 
شده است، افزود: از ســال دیگر مقطع کارشناسى ارشد 

راه اندازى مى شود. 

رئیس دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان خبر داد؛

شاغل شدن50 درصدى دانشجویان دانشگاه علمى کاربردى
مشکل کسبه خیابان امیرکبیر حل شده است

آنفلوآنزا 200 هزار قطعه از طیور نجف آباد را تلف کرد

تجهیــزات مرکــز آموزشــى درمانى کــودکان امام 
حسین (ع) اصفهان باید افزایش یابد. استاندار در دومین 
بازدید سرزده از مرکز آموزشــى درمانى کودکان امام 
حسین(ع) اصفهان، رسیدگى به کار مراجعان ادارات و 
بررسى مشکالت مردم را، از اهداف این بازدید سرزده 
بیان کرد و گفت: بیمارســتان امام حسین (ع) اصفهان 
از لحاظ فضا و امکانات قدیمى اســت و تجهیزات آن 
باید افزایش یابد. محسن مهرعلیزاده با اشاره به اجراى 
طرح توســعه این بیمارســتان افزود: این طرح شامل 
بخش قلب، اسکان سرا براى همراهان بیمار، پارکینگ 

و بخش روانشناســى ویژه کودکان اســت که هرچه 
سریع تر باید اجرایى شود. وى با بیان اینکه  اجراى این 
طرح نیازمند تغییر کاربرى اراضى است، گفت: مدیرکل 
جهاد کشاورزى استان هرچه سریع تر نسبت به صدور 
مجوز این طرح اقدام کند تا مشــکل ساخت و سازهاى 

ساختمان جدید در آینده نزدیک برطرف شود.
مهرعلیزاده با تأکید بر تبدیل بیمارستان امام حسین(ع) 
به قطب درمان شــکاف لب وکام درکشــور افزود: با 
پیگیرى و اخذ تأیید از وزارت بهداشت و درمان، به طور 

رسمى این امر محقق مى شود.

استاندار اصفهان خواستار شد 

تجهیزات بیمارستان کودکان امام حسین (ع) افزایش یابد 
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تو را مى ستایم نه بخاطر  حماســه اى که آفریدى، نه 
بخاطر  معامله با حضرت دوســت بر سر جان شیرینت، 
نه بخاطر  دست هاى مهربان و مردانه ات، مى ستایمت 
بخاطر پاسداشت غرور ملى که از یک وجب از این خاك 
مقدس نگذشــتى تا آن را به تاراج برند، بخاطر آنکه از 
تمام به ظاهر خوشى ها گذشــتى، کالس و دانشگاه، 
بازار و زمین و زمان و همه و همــه را رهاکردى براى 

اداى دین.
تو را مى ستایم بخاطر تمام رشادت ها و جسارت هایت 
که ناممکن ها را ممکن کرد؛ تو را مى ستایم که بر سر 
عهد و پیمانت راست قامتانه ایستادى و لحظه اى قد خم 

نکردى و سرمشق شدى.

***

ســیف ا... رشــیدزاده، فرمانده لشــکر 8 نجف اشرف 
با اشــاره به برگزارى نخستین ســالگرد شهید مدافع 
حرم محســن حججــى گفت: مراســم نخســتین 
سالگرد شــهادت شــهید محســن حججى امروز از 
ســاعت 17و30 دقیقه در یادمان شــهداى نجف آباد 

برگزار مى شود.
وى با اشاره به ســخنرانان و مهمانان ویژه این مراسم 
افزود: در این مراسم حجت االسالم والمسلمین علیرضا 
پناهیان بــا موضوع رویش هاى انقالب، ســخنرانى و 
همچنین سیدرضا نریمانى و جمعى از مداحان در رثاى 

آن شهید مداحى مى کنند.
وى خاطرنشــان کرد: این مراســم به صورت مردمى 
و با حضور و کمــک امام جمعه شهرســتان نجف آباد 
و مشــارکت ارگان هاى دولتــى و غیردولتى و عموم 
مردم این شهرســتان برگزار مى شودو در طول مراسم 

برنامه هاى ســمعى  و بصــرى مختلفى اجــرا خواهد 
شد.

رشــیدزاده اذعان کرد: بعد از اقامه نماز مغرب و عشاى 

مراســم امشــب، قرائت دعاى پرفیض کمیل برگزار 
خواهد شــد و در حاشــیه این مراســم نیز غرفه هاى 
جانبــى فرهنگــى و آموزشــى از جملــه غرفــه 

قلمزنــى، اذن دخــول حــرم حضرت زینــب(س)، 
غرفه ویــژه کــودکان و موضوعــات فرهنگى دیگر، 

پذیراى شرکت کنندگان این مراسم هستند.

***
وى با اشــاره بــه اطالع رســانى در فضاى شــهرى 
و فضاى مجــازى در خصوص برگزارى این مراســم 
تصریح کرد: در فضاى مجــازى اقداماتى نظیر تولید و 
نشر کلیپ، موشن گرافیک، عکس نوشته و پوستر انجام 

شده است.
فرمانده لشــکر 8 نجف اشرف یادآور شــد: در فضاى 
شهرى نجف آباد ایستگاه هاى صلواتى و ماشین نویسى 
برپا شده و پوسترهاى شهید محسن حججى در سطح 
شهر نصب شده است که با همکارى مسئوالن صدا و 
سیماى مرکز اصفهان، این مراســم به صورت زنده از 

سیما پخش شود.
***

وى از هماهنگــى بــراى اســتقرار وســایل نقلیــه 
شــرکت کنندگان در مــزار شــهداى نجف آبــاد و 
خیابان هــاى اطــراف آن خبــر داد و بیــان کــرد: 
50 دســتگاه اتوبــوس از نقــاط مختلــف اســتان 
اصفهان به منظور ایــاب و ذهاب مردم اختصاص داده 

شده است.
رشــیدزاده با بیان اینکه امکان اسکان شبانه مهمانانى 
که از شــهرهاى دور در این مراسم شــرکت مى کنند، 
فراهم شده است، تأکید کرد: مهمانان از دیگر شهرها و 
نقاط کشور با هماهنگى از قبل مى توانند از این مکان ها 

استفاده کنند.
وى در پایان ابراز کرد: نخســتین مراســم ســالگرد 
شــهادت شــهید مدافع حــرم محســن حججى با 
عظمت و شکوه و در شأن این شــهید بزرگوار برگزار 
خواهد شــد که امید داریم این مهم به لطف حق تعالى 
و با عنایت ویژه اهل بیت(ع) بــه بهترین نحو ممکن 

محقق شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: به نظر بنده اعتراضات بحق است، چراکه 
مردم معیشت شان در خطر است و با ارتباط مستمرى که 
با مردم داریم، مى بینیم که با درآمد اندك و افزایش شدید 

قیمت ها، توان اداره زندگى خود را ندارند.
على بختیــار در خصوص اعتراضات اخیــر در برخى از 
شهرهاى ایران، اظهار کرد: عمده این اعتراضات مردمى 
اســت که به دلیل افزایش قیمت ارز دچــار گرفتارى 
شدند و معیشت شــان به مخاطره افتاده است، اما دلیل 
این اعتراضات این نیســت که مردم بــا نظام و انقالب 
مشکل دارند، چرا که همین مردم همواره در راهپیمایى ها 

و عرصه هاى مختلف براى حمایــت از نظام به صحنه 
آمده اند.این عضو کمیســیون انرژى مجلس شــوراى 
اســالمى، گفت: تدبیر دیــر هنگامى اتخاذ شــد و آن 
راه اندازى بازار ثانویه ارز است؛ از سه روز پیش این بازار 
کار خود را آغاز کرد و یکى از کارهایى که بهنگام انجام 
نشد، این بود که باید ارز تک نرخى مى شد و این کار باید 

در ابتداى سال جدید انجام مى شد. 
بختیار ادامه داد: سیال شدن نقدینگى به این معناست که 
بخشى از پول مردم از بانک ها خارج و بخشى از این پول 
در بورس سرمایه گذارى شد و باعث شد که در بازار سکه 

و ارز التهاب ایجاد شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
هر سال برنامه کاروان سالمت براى ارائه خدمات به مناطق 
محروم اجرا مى شود، این کاروان به منطقه سراوان در سیستان 

و بلوچستان اعزام شد.
محســن مؤمنى اظهار کرد: کاروان سالمت جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان از 12 مردادمــاه تاکنون براى کمک 
به مردم محروم در روســتاها و مناطق کم برخوردار سراوان 
در سیستان و بلوچستان مستقر شــد.وى بیان کرد: در قالب 
کاروان سالمت، پزشــک و پیراپزشک داوطلب با تخصص هاى 
عفونى، اعصاب و روان، روانپزشک، دندانپزشک، روانشناس، 
مشاور، دامپزشــک، پزشک عمومى، کارشــناس شنوایى 

سنجى، کارشناس غربالگرى و آموزش دیابت در قالب تیم 
هاى درمانى، فرهنگى، حمایت روانى، خبرنگار، مستندساز 
و کارآفرین به این منطقه اعزام شــدند. مؤمنى تصریح کرد: 
در مدت استقرار کاروان سالمت، بیش از 3100 نفر از ساکنان 
شهرستان سراوان توسط پزشــکان متخصص، عمومى و 
دندانپزشــک داوطلب هالل احمر به طور رایگان معاینه و 
درمان شــدند. وى افزود: از زمان استقرار تیم اعزامى هالل 
احمر اســتان اصفهان، تعداد 1055نفر توســط پزشــکان 
عمومى، 474 نفر توسط پزشکان متخصص، 225 نفر توسط 
دندانپزشــکان ویزیت رایگان شــده و 1408 نفر از خدمات 

پیراپزشکى کاروان بهره مند شدند.

اعتراضات مردم
 بحق است

استقرار کاروان سالمت 
هالل احمر اصفهان در سیستان

به روى صحنه رفتن 
نمایش«افرا»در اصفهان

یک کارگردان تئاتــر اصفهانى گفت: نمایش«افرا» 
نوشــته بهرام بیضایى در ســالن فرشــچیان اجرا 

مى شود.
احسان جانمى اظهار کرد: این نمایش صد و یکمین 
کارگروه تئاتر کاوش است که به روى صحنه مى رود 
و نویسنده این کار بهرام بیضایى، نمایشنامه نویس 

پیشکسوت ایرانى است.
وى بیان  کرد: اجراى این نمایش شکل و شیوه جدید 

دارد و از سخت ترین نمایشنامه هاى ایرانى است. 
وى ادامــه داد: ایــن نمایــش پــر بازیگر اســت 
و نزدیک به 25 نفــر بازیگر در آن بــه ایفاى نقش 

مى پردازند.

سمیرم با بحران کمبود معلم 
روبه رو است

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان سمیرم گفت: 
باتوجه به اینکه در نواحى مختلف شهرستان با کمبود 
نیرو مواجه هســتیم، باید از انتقال معلمان به سایر 

مناطق جلوگیرى کنیم.
محمد نادرى با اشاره به کمبود 113 نیروى آموزشى 
در شهرســتان خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه 
نواحى مختلف شهرســتان با کمبــود معلم مواجه
 بوده، باید از انتقال معلمان به سایر مناطق جلوگیرى 

کنیم.

خبر
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شعبه: 960893 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: حســن صدرى نشانى: مجهول المکان شــماره اجرائیه: 
9710426794800152 بموجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9709976794800197 محکوم علیه حسن صدرى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى 
میلیون ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 1755000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و حق الوکاله مرضیه 
جان نثارى الدانى فرزند یداله نشانى: خمینى شهر میدان شهدا جنب اداره برق اول خیابان طالقانى طبقه فوقانى 
لوازم خانگى نادرى واحد 1 طبق تعرفه قانونى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 
1371/12/5 لغایت زمان وصول و همچنین نیم عشــر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 1- ساعد بروجردى 
فرزند بهاءالدین نشانى: اصفهان خ مطهرى پل شیرى بیشه حبیب کوى ویال غربى پالك 43. 2- مریم صدرى 
فرزند مرتضى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ مطهرى- پل شیرى- بیشه 
حبیب- کوى ویال غربى پ 43 کدپســتى 8184815441، 3- سعید بروجردى فرزند بهاءالدین نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- بلوار بوستان ســعدى پ 183، 4- مژگان بروجردى فرزند 
بهاءالدین نشانى: اصفهان- اصفهان خ مطهرى پل شیرى بیشه حبیب کوى ویال غربى پالك 43. 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 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- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216981 شعبه 18 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/441
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426796200220 شــماره پرونده: 9609986796200880 شــماره بایگانى شعبه: 
960884 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796200235 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796203101 محکوم علیه علیرضا پارسا محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته (9508/060058 مورخ 96/02/03 عهده بانک ملى) و مبلغ 3/680/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى روبروى 
سرپرستى بانک ملت کوچه فیاضى ساختمان وکیل پایه یک دادگسترى طبقه اول دفتر خانم سمیه ثمین فر و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم و با احتساب نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: علیرضا مشهدى رنانى فرزند محسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- رهنان خیابان ابوذر اسپرت ورزشى زاهد. 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 217004 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/442
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970352200614 شماره پرونده: 9409986796301386 شماره بایگانى شعبه: 950964 
خواهان: فاطمه صغرى منصورى فرزند حســن با وکالت سعید حسین زاده سورشــجانى فرزند حسن قلى به 
نشانى چهارمحال و بختیارى- بازفت- کوهرنک بازفت شهرك تلورد کوچه بختیارى دفتر وکالت خواندگان: 
1- عباسعلى نکوجو فرزند اکبر به نشانى اصفهان- اصفهان خ توحید میانى روبروى بانک سپه مجتمع یاس دفتر 
مشاور امالك 2- اکبر زمانیان نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان- خ شیخ صدوق جنوبى- کوچه 
9- پالك 10، 3- اعظم عابدینى نجف آبادى با وکالت اســماعیل رفیعى فرزند على اصغر به نشانى اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى نبش خیابان کاخ شرقى ساختمان وکال طبقه اول واحد یک خواسته: ورود و تقدیم 
دادخواست تقابل گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم فاطمه منصورى فرزند حسن با وکالت آقاى سعید 
حسین زاده به طرفیت آقاى عباســعلى نکوجو فرزند اکبر به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال و 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به حسب دادخواست تقدیمى و فتوکپى مصدق مدارك استنادى و 
اجاره نامه مورخه 93/3/30 و 94 بین طرفین به شماره 7217- 92 و اینکه خوانده با وصف اختالف قانون جهت 
دفاع از خود اقدامى ننموده و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل به صحت تلقى شده و مقرون به واقع 
و خوانده به نظر دادگاه مشغول الذمه بوده لذا مســتنداً به مواد 188- 199- 303- 305- 306- 331- 336- 

502- 515- 519- 522 از قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379 بابت اصل خواسته خوانده به پرداخت مبلغ 
350/000/000 ریال و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجراى کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که محاسبه اش به عهده اجراى 
احکام دادگسترى مى باشد در حق خواهان و پرداخت مبلغ 10/250/000 ریال بابت مابقى هزینه دادرسى در 
حق دولت محکوم و در مورد دادخواست خواهان به طرفیت آقاى اکبر زمانیان فرزند محمدعلى و همسرش خانم 
اعظم عابدینى نجف آبادى فرزند احمدرضا به خواسته مذکور با عنایت به عدم وجود رابطه اجارى بین طرفین و 
دفاعیات موجه وکیلشان آقاى اسماعیل رفیعى و سایر محتویات پرونده دعوى متوجه خواندگان نبوده و مستنداً 
به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرســى مدنى مصوب 1379 قرار رد دعوى صادر و اعالم مى 
گردد رأى صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
محکمه و نسبت به سایر خواندگان حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ و همچنین نسبت به خوانده 
ردیف سوم ظرف مدت مذکور پس از انقضاى مدت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر 
مرکز استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى 
شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 217041 شریفى- رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /5/443
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796900121 شماره پرونده: 9509986796900738 شماره بایگانى شعبه: 950738 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796903150 محکوم 
علیه محمد نصرى فرزند حسن نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1280000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 2000000 ریال هزینه کارشناسى 
و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1395/10/27 تا تاریخ وصول و نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: 1- شکراله مشیرفر فرزند یداله نشانى: اصفهان- اصفهان خیابان آپادانا کوى مهرداد بن بست کاج 
پالك 21، 2- عزت کشاورز فرزند محمدرضا اصفهان- اصفهان خیابان آپادانا کوى مهرداد بن بست کاج پالك 
21، 3- مهین مهدیان فرزند سیف اله نشانى: اصفهان- اصفهان نظر شرقى کوى مهرگان بن بست افشین پالك 
116، 4- آذین مشیرفر فرزند بهمن نشانى: اصفهان- اصفهان نظر شرقى کوى مهرگان بن بست افشین پالك 
116، 5- امین مشیرفر فرزند بهمن نشانى: اصفهان- اصفهان نظر شرقى کوى مهرگان بن بست افشین پالك 
116 با وکالت: مصطفى نوروزى مهیارى فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شریف واقفى بعد از چهارراه گلزار 
طبقه فوقانى مرغ و ماهى عدالت. 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 موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز 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 توســط 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: 216923 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/444

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960779 شماره دادنامه: 970997679500035 تاریخ دادنامه: 97/1/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
20 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امیرحســین هدایت به نشانى: تهران- شهر رى- خ مدرس پ 142 
خوانده: ابوالفضل کریمى به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى امیرحسین هدایت به طرفیت 
ابوالفضل کریمى به خواسته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 682325/58 مورخ 
95/6/25 عهده بانک ملت بانضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و 
مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت 
ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 252/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق 
آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
محسوب و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 217037 یوسف 

زاده- قاضى شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/445
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795600112 شماره پرونده: 9609986795600529 شماره بایگانى شعبه: 960529 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه راضیه رستمى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 997/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/7/16 لغایت زمان وصول و ایصال 
ان در حق محکوم له سلیمان قاســمى فرزند جعفر نشانى: استان اصفهان- شهرســتان تیران و کرون- شهر 
تیران- روستاى الور- خ اصلى منزل شخصى جعفر قاســمى- پ 98. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 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، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 217028 شعبه 26 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/446
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960662 شماره دادنامه: 9709976794700115 – 97/2/9 تاریخ رسیدگى: 97/1/18 مرجع 
رسیدگى: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد جواد فرزاد وکیل: احمدرضا نادرى به نشانى 
ملک شهر خ مطهرى بعد از کوچه شماره 9 دفتر وکالت خوانده: مجتبى قنبرى خواسته: مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
آقاى محمدجواد فرزاد با وکالت آقاى احمدرضا نادرى به طرفیت آقاى مجتبى قنبرى به خواســته صدور حکم 
بر محکومیت خوانده بر استرداد و پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت قرارداد عادى مورخه 92/12/15 به 
انضمام مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازى خواهان طى 
یک فقره قرارداد که خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال از خواهان در تاریخ 92/12/15 دریافت نموده است و متعهد 
به عودت مبلغ گردیده است که حسب اظهارات وکیل خواهان تاکنون نسبت به عودت مبلغ  اقدام ننموده است 
و خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده است لذا شورا دعوى مطروحه را با توجه به ادله 
و مستندات خواهان وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 529 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/390/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/18 در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام واخواهى 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 217017 شعبه 17 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/447
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 960661 شــماره دادنامه: 970997679470006 مرجع رسیدگى کننده: شعبه هفدهم 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدجواد فرزاد به نشــانى اصفهان خ توحید جنوبى نرسیده به هتل 
مدرس پالك 38 وکیل خواهان: احمدرضا نادرى به نشــانى اصفهان ملک شهر خیابان مطهرى بعد از کوچه 
شماره 9 دفتر وکالت خوانده: سید رسول فاطمى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: به 
تاریخ 97/1/18 شعبه 17 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960661 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در 
خصوص دعوى محمد جواد فرزاد با وکالت احمدرضا نادرى به طرفیت سیدرسول فاطمى به خواسته مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 1603/482736/526- 96/3/20 جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خســارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 815/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (96/3/20) تا زمان وصول براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 217018 شعبه 

هفدهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/448
اخطار اجرایى

شماره: 961168 ش 6 به موجب رأى شماره 4232 ... 96 تاریخ 96/12/9 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- فاطمه عربپور حاجى آبادى نشانى: مجهول المکان 2- زهرا 
آقا ولى باغ نشانى: اص- خ ابن سینا- خ دردشت- کوچه شهید کرباسى زاده بن بست سمت راست- اولین بن 
بست منزل سمت چپ محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به 
شماره 3/340918- 96/5/29 عهده بانک سپه نجف آباد و مبلغ 795000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى و خسارت تأخیر در تادیه از زمان سررسید چک 96/5/29 لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک 
مرکزى بصورت تضامنى در حق محکوم له رســول ذکرالهى نشانى: اصفهان- خ کاوه- کوى شهید کریمى- 
کوچه داستانپور- کوى قائم پالك 68 بانضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 217020 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /5/449
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794200147 شــماره پرونده: 9609986794200546 شــماره بایگانى شعبه: 
960549 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794201602 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794203229 محکوم علیه امیرحســین نصرالهى نژاد فرزند عبدالمجید به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/298/750 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک مورخ 1394/1/25 لغایت تاریخ 
اجراى حکم در حق محکوم له اکبر نصوحى فرزند رمضان به نشــانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر 
اصفهان خ بزرگمهر مجتمع تندیس واحد 13 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 

را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 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، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 216992 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /5/450
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9709973759500330 شماره پرونده: 9609983759500785 شماره بایگانى شعبه: 960807 
تاریخ تنظیم: 1397/03/30 خواهان: آقاى مجید مسیبى جزى فرزند نادعلى با وکالت آقاى حمیدرضا نجیمى 
کتایونچه فرزند مسیب به نشانى اصفهان، شاهین شهر، شاهین شهر، خ فردوسى فرعى یک شرقى پالك 61 
طبقه دوم واحد 12 خوانده: آقاى اصغر رضا جویى به نشانى اصفهان، جاده دولت آباد، منطقه صنعتى دولت آباد 
ایستگاه عمران (مجهول المکان) خواسته: مطالبه وجه بابت طلب گردشکار: پس از ثبت پرونده به کالسه فوق 
و انجام تحقیقات مقتضى ختم دادرسى اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان مجید مســیبى جزى فرزند نادعلى با وکالت حمیدرضا 
نجیمى به طرفیت خوانده اصغر رضا جوئى به خواسته مطالبه مبلغ 748/980/000 ریال بابت فاکتورهاى پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست و با 
حضور در جلسه رسیدگى مورخ 97/3/20 این دادگاه اظهار داشته شــخص خوانده طبق فاکتورهاى استنادى 
مبادرت به خرید آجرســفالى درجه یک از 96/2/10 لغایت 96/6/23 نموده و مقرر بوده بابت ثمن معامله چک 
بدهد که تاکنون نه چک داده و نه وجه آجرها را پرداخت نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مالحظه 
تصویر فاکتورهاى تنظیمى به نام خوانده و حواله هاى بارگیرى پیوست دادخواست و نظر به اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى مزبور حاضر نشده و الیحه اى ارسال ننموده و بالطبع 
هیچ گونه ایراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است، لذا با موجه تشخص دادن دعوى خواهان 
و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 339 و 362 و 394 و 395 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 748/980/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27/824/300 ریال 
بابت هزینه دادرسى به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست (96/12/8) به عنوان تاریخ مطالبه دین لغایت زمان اجراى حکم که براساس شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هنگام اجراى حکم محاسبه و اخذ مى گردد، در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. ضمنا واحد اجراى احکام موظف به محاسبه و اخذ هزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیر تادیه از 
خواهان به نفع صندوق دولت و سپس از خوانده در حق خواهان خواهد بود. راى صادره غیابى است و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع) خیابان 
شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 218521 مهدى پور رئیس شعبه چهارم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/451
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/1685/26- 97/5/11 آقاى رسول محتاج خدا فرزند نورعلى باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
به شماره 634745 مورخ 1397/03/10 دفترخانه 208 وزوان که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى 
است سند مالکیت خود به شماره 297191 الف/90 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/27493 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 16 دفتر 712 ذیل ثبت 160808 بنام رسول 
محتاج خدا فرزند نورعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال 94886 مورخ 1390/08/01 
دفترخانه 104 شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام داشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى 
گردد که هر کس مدعى انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدور 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. (طى سند شــماره 88490 مورخ 1389/03/29 دفترخانه 104 شاهین شهر در 
رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر میباشد) م الف: 218495 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /5/452
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به حسین مقیمى دادخواســتى مبنى بر مطالبه سفته به طرفیت حسین کریمیان 
کاکولکى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 218/97 ش ح5 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/7/2 ساعت 5 
عصر تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیرالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 218413 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/453
ابالغ وقت دادرسى

شماره: 234/97 ش9ح- 97/5/8 ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى رحمان صادقى خواهان مهین کاظمى 
دادخواستى با موضوع به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 234/97 
ش9ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/6/21 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، 
در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 218038 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /5/458

تو را مى ستایم...
جزئیات مراسم اولین سالگرد شهادت محسن حججى
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جو پایدار در آخر هفته
بررسی نقشه هاي هواشناسی بیانگر جوي پایدار در 

پایان هفته است.
در اکثر مناطق ، آســمان صاف تا قســمتی ابري، 
گاهــی وزش بــاد نســبتًا شــدید پیش بینــی 

 می شود.
دماي هوا نیز در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی 

نخواهد داشت.

آفت زدایى 350 هکتار 
نخلستان در خوروبیابانک

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان خوروبیابانک گفت: 
350 هکتار از نخلسـتان هـاى این شهرسـتان آفت 

زدایى شد.
حکمت موسـوى گفـت: با توجـه به اینکـه در فصل 
تابستان با افزایش دما، شیوع بیمارى زنجره خرما،کنه 
گرد آلود و سوسک شـاخدار کرکدنى درختان بیشتر 
مى شود، کشـاورزان باید نخلسـتان ها را آفت زدایى 

کنند.
وى افـزود: هـرس کـردن و اسـتفاده از کودهـاى 
مناسـب در سـاعات پایانـى روز، درختـان نخـل را 
براى باردهى مناسـب و بـا کیفیت در شـهریور آماده

 مى کند.
وى بـا اشـاره بـه وجـود 350 هکتـار نخلسـتان 
در شهرسـتان خوروبیابانـک گفـت: 250هکتـار از 
نخلسـتان هـاى ایـن شهرسـتان بـارده و اقتصادى 

هستند. 

خبر

وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح گفت: مردم 
باید به عمــق کینه ، عــداوت و بدعهــدى آمریکا در 
برجام که حاصل 12 ســال مذاکره و گفــت و گو بود ، 

پى ببرند.
امیر سرتیپ حاتمى در جمع کارکنان صنایع الکترواپتیک 
اصفهان افزود: بدعهدى و پیمان شــکنى هاى آمریکا 
در توافقنامــه بین المللى برجام که بــه تأیید و تصویب 
ســازمان ملل متحد نیز رســیده بود، نمونه اى از رفتار 

غیرمتعهدانه شیطان بزرگ در عرصه بین المللى است. 
وى بــا بیان اینکه باید نقشــه و حیله دشــمن را خوب 
بشناســیم و آن را تحلیل و با درایت و تدبر از آن مرحله 

حساس عبور کنیم، گفت: باید به وعده الهى ایمان داشته 
باشیم و با ایستادگى، پشــتکار، همت و وحدت کلمه در 
سایه سار والیت فقیه با سربلندى خواهیم توانست دشمن 

را یک بار دیگر شکست داده و سرافکنده کنیم. 
 امیرســرتیپ حاتمى همچنیــن با بیــان اینکه صنایع 
الکترواپتیــک وزارت دفــاع بــا عملکــرد مثبــت و 
توانمندى هاى منحصربه فرد خود مورد اعتماد و وثوق 
نیروهاى مســلح بوده و فرماندهان و مسئوالن همواره 
به نیکى از آن یاد مى کنند، افــزود: این صنعت در ابعاد 
مختلف موجب پیشــرفت وزارت دفاع و صنعت دفاعى 

کشور شده است. 

شــهردار اصفهان گفــت: نقد رســانه بــراى جامعه 
برکت است و کســى نباید از آن هراســى داشته باشد، 
زیرا نظارت اســت کــه رفتــار مدیــران و حاکمان را 

مى سازد.
قــدرت ا... نــوروزى افــزود: نظــارت و نقــد موجب 
مى شود مســئوالن همواره خود را زیر ذره بین و کنترل 

بدانند.
وى اضافــه کــرد: خبرنــگاران بیشــترین نقــش را 
در اصالح جامعه و ســاختن شــهر دارنــد و قلم آنها
 موجــب مى شــود به مــرور مشــکالت مــردم کم

 شود.

شــهردار اصفهان تأکیــد کــرد: خبرنــگاران نظاره 
گران هوشــیار جامعه و دیده بانانى قوى هســتند که 
همــواره رفتــار حاکمــان و مســئوالن را رصــد 
مى کنند و مــى توانند به راحتى از بروز برخى فســادها 

و مشکالت در جامعه جلوگیرى کنند.
وى افزود: نقد مدیران جامعه عامل پیشــرفت و هدایت 
جامعه به ســمت خیر و صالح اســت و خبرنگار متعهد 
همواره در صدد نقد مســئوالن و بیان مشکالت جامعه 

است. 
شهردار اصفهان تأکید کرد: البته نقد باید همراه با انصاف 

و عدالت باشد و به سمت تخریب نرود.

نقد و نظارت رسانه ها، رفتار 
مدیران و حاکمان را مى سازد

مردم باید به عمق عداوت و
 بد عهدى آمریکا پى ببرند

مزایده مال منقول
شماره صورتمجلس: 9709003759800142 شــماره پرونده: 9409986836100868 شماره بایگانى 
شعبه: 970209 در پرونده 970209 اجرایى شعبه سوم دادگســترى شاهین شهر آقاى سعید گل شیرازى 
فرزند جواد محکوم به پرداخت 150 گرم طال و 110 ســکه بهارآزادى و 200/000/000 ریال که در زمان 
اجرا به نرخ روز محاسبه مى گردد بابت اصل خواسته و مبلغ 6/536/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله 
در حق خانم حمیده غالمى فشارکى فرزند محمد و مبلغ 104/026/889 ریال بابت حق االجراى دولتى در 
حق صندوق دولت شده است که محکوم لها در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار طبق 
نظریه کارشناس دادگسترى شامل خودرو سوارى دوو ماتیز به رنگ بژ به شماره انتظامى 13 ایران 484 و 
56 مدل 1382 و شماره موتور 004290 و شماره شاسى 81155061740 که به میزان 95/000/000 ریال 
ارزیابى شده و نظریه  کارشناس مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده و در روز سه شنبه مورخ 97/6/6 ساعت 
9 در دادگسترى شاهین شــهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته 
مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى 
شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و 
در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى 
فروش معین شده است به این شــعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. 
محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت 
اجرا و محل اجراالصاق مى شود. م الف: 218408 محسنى دادورز اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر  /5/454
اخطار اجرایى

شماره: 329/96- 1397/4/7 به موجب راى شماره 426 تاریخ 96/7/17 حوزه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن اسدالهى فرزند محمدحسن 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/320/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/10 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له 
محمدحسین عابدى فرزند مسیب به نشانى اصفهان رباط اول مجتمع غدیر طبقه سوم و هزینه اجراى حکم 
که بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 218405 رضوانى- قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/455
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/1652/26- 97/5/10 آقاى عزیزاله محمدیان جزى احدى از وراث مرحوم ربابه هادیان 
جزى باستناد دو برگ استشهادیه محلى به شماره 51000 مورخ 97/4/12 دفترخانه 54 گز که هویت و امضا 
شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 255458 را که به میزان 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 437/302 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در 
صفحه 538 دفتر 314 ذیل ثبت 68952 بنام ربابه هادیان جزى فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال 4015 مورخ 24/9/5 دفترخانه 54 گز به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام 
داشته و نحوه گم شدن فرسودگى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدور و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 218396 

ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر  /5/456
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759502732 شماره پرونده: 9709983759500285 شماره بایگانى شعبه: 
970299 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ورثه مرحوم پرویز اشکش (محمد، اشکان همگى 
اشکش) و مهرانگیز قنبرپور زلکى خواهان آقاى محمدحســن جوزى دادخواستى به طرفیت خوانده ورثه 
مرحوم پرویز اشکش (محمد و اشکان همگى اشکش) و مهرانگیز قنبرپور زلکى به خواسته الزام به تنظیم 
سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759500285 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/27 ساعت 12:00 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان 
شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. 

م الف: 218384 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/457
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم راحله خرمیان پور به طرفیت آقاى بدیع اله جانفدا دادخواستى به خواسته 
مطالبه نفقه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 166/97 ش1ح ثبت و 
براى روز یک شنبه مورخ 97/6/18 ساعت 18:15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 223073 شعبه اول 

حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/459
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9710423653300094 شــماره پرونده: 9609983653300038 شماره بایگانى شعبه: 
960038 تاریخ تنظیم: 16 / 04 / 97 –  مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: بانک مهر اقتصاد اصفهان 
پل آذر ابتداى خ توحید بعد از تاالر فرشچیان پ3 - مشــخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- یزدان 
پنجعلى فرزند شمسعلى به نشانى اصفهان خ رباط گلخانه بن بســت اطلس پ 5082 2- فاطمه جعفرى 

اصفهان خ کاوه میرزاده عشقى مجتمع مسکونى صدف پ 31. 3- علیرضا اسدى فرزند شعبانعلى اصفهان 
خ رباط گلخانه بن بست اطلس پ 5082 4- کمال اسدى فرزند شعبانعلى اصفهان خ رباط گلخانه بن بست 
اطلس پ 5082 -مشخصات نماینده قانونى محکوم له : علیرضا زمانى اصفهان – فالورجان مدیر شرکت 
محکومله بانک مهر اقتصاد – مریم ناصرى اصفهانى فرزند عبــاس اصفهان – فالورجان خ طالقانى ط 
فوقانى موسســه قوامین وکیل بانک مهر اقتصاد . محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973653300208 محکوم علیه محکوم است به : پرداخت تضامنى 
مبلغ 305/000/000 ریال وجه جک به شماره 204976 – 1391/02/26  بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارات دادرسى برابر تعرفه قانونى ( هزینه دادرســى مبلغ 9/060/000 ریال ) و هم چنین خسارت تاخیر 
تأدیه از تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در مقابل الشه چک در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت. محکوٌم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى).2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
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 اعــالم 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 با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394).6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوٌم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، م الف 565 على صادقیان - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى فالورجان /5/460 
احضار متهم 

شعبه دوم دادگاه عمومى بخش باغ بهادران مکاتبات قضائى شماره نامه :1397009000630139 شماره 
پرونده:9709983742600469 شماره بایگانى پرونده:970484 موضوع :پیگیرى ابالغ به : اداره ارشاد آقاى 
رسول عباسى در پرونده شماره 970484این شعبه به اتهام برداشت غیر مجاز آب موضوع شکایت شرکت 
آب منطقه اى  اصفهان تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله براساس ماده 174قانون آیین دادرسى کیفرى 
به شما ابالغ مى شود که درساعت 9/30مورخ 1397/7/25در شعبه دوم دادگاه باغبادران جهت رسیدگى 
به اتهام خود حاضرگردید. نتیجه  عــدم حضور موجب اتخاذتصمیم قانونى خواهــد بود. م. الف215931 
صابریان - دادرس شعبه دم دادگاه عمومى باغبهادران –   حسنعلى صالح زاده مهابادى- مدیر دفتر شعبه 

دوم دادگاه عمومى باغ بهادران /5/461 
ابالغ رأى

دادنامــه- شــماره دادنامــه : 9609973653300674 – تاریــخ :  1396/10/19 – شــماره پرونده : 
9609983653300218–  شــماره بایگانى : 960222 –خواهان :بانک مهر اقتصاد با نمایندگى علیرضا 
زمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى بعد از تاالر فرشچیان پ 3 و با وکالت خانم مریم ناصرى اصفهانى 
فرزند عباس به نشانى اصفهان – شهرستان فالورجان  - شــهر فالورجان – خ طالقانى ط فوقانى بانک 
قوامین واحد شرقى دفتر وکالت . خواندگان : 1- آقاى مســعود احمدى پیرگانى فرزند على اکبر به نشانى 
مجهول المکان 2- خانم سمیه رهنما فالورجانى فرزند مظاهر به نشانى اصفهان فالورجان خ طالقانى ك 
ش جلیل قاسمى ش 3- آقاى محمد عوض زاده فرزند غالم به نشانى اصفهان فالورجان – خ عماریاسر 
ك شجاعت . 4- آقاى هوشنگ بلدى فرزند خدامروت به نشانى اصفهان فالورجان خ فردوسى جنب بانک 
کشاورزى پ 28 – خواسته ها 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2 مطالبه خسارات دادرسى 3 مطالبه وجه 
چک . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى 
نماید . در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به مدیریت عامل علیرضــا زمانى و با وکالت مریم ناصرى به 
طرفیت 1- آقاى هوشنگ بلدى فرزند خدامروت 2- آقاى محمد عوض زاده فرزند غالم 3- آقاى مسعود 
احمدى پیرگانى فرزند على اکبر. 4- خانم ســمیه رهنما فالورجانى فرزند مظاهر . به خواسته مطالبه مبلغ 
580/547/427 ریال بابت قسمتى از وجه یک فقره چک به شماره 291866 مورخ 1396/03/18 به انضمام 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم با توجه به تصویر مصدق چک موصوف و گواهى عدم پرداخت آن که داللت بر امضاى چک 
توسط خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم به عنوان ضامن اشتغال 
ذمه آنها و بقاى اصل چک و گواهى عدم پرداخت آن در ید خواهان و با توجه به آنکه خواندگان ردیف سوم 
و چهارم با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادگاه حاضر نشــده و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین 
ارائه نگردیده و با عنایت به اقرار خواندگان ردیف اول و دوم در جلسه رسیدگى بر مدیونیت خود بابت چک 
موصوف ، دادگاه دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى و ماده 2 
قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 580/547/427 ریال بابت اصل 
خواسته و از باب تقصیر خواندگان در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه 
دادرسى به وى شده است به پرداخت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم که توسط اجراى احکام موقع 
اجرا محاسبه خواهد شد صادر مى نماید راى صادر شه نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم غیابى وظرف 
مدت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه بوده  و ظرف مهلت بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است و نسبت به خواندگان ردیف اول  ودوم 
حضورى بوده و به استناد تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379 قطعى است . .  م الف 

563 دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان / 5/462 
مزایده اموال منقول 

شماره : 971179  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971179  
اجرائى موضوع علیه آقاى غالمرضا باقرى فرزند اسماعیل وله سجاد قاسمى همامى فرزند عیدى محمد 
در تاریخ دوشنبه  06/14/ 97 به منظور فروش یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ به شماره انتظامى 
13-225 ع 62 مدل 2007 میالدى به شــماره موتور 69183311 و شماره شاسى 073011011 (کابین 

کامیون بازسازى ناشى از تصادف وفق نظریه کارشناس مى باشد و با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 318 برگزار 
نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 860/000/000  ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام 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 کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و 
در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 

557 مدیر اجراى احکام حقوقى فالورجان  /5/463 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002133000141/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700177 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000033 بدین وسیله به آقاى رسول سقائى فرزند حیدرعلى مقیم:اصفهان خیابان حمزه 
اصفهانى کوى شهید شمس پالك 11 کد پســتى85158659751 و خانم شهین سقائى فرزند حیدرعلى 
مقیم: نجف اباد-گلدشت بلوار ابوذر بن بســت اصغر ترکیان پالك 13 کد پستى 9388152083 که برابر 
گواهى مأمور مربوط ابالغ اجرائیه در آدرس اعالمى بستانکار به شــما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد 
که خانم محترم کاظمى فرزند قاسم به استناد سند ازدواج شماره 1454 مورخ 45/09/05 تنظیمى در دفتر 
ازدواج شماره 62 نجف اباد جهت وصول مبلغ شصت هزار ریال پول رایج کشور به عنوان بهاء باغ که باتوجه 
به تبصره الحاقى ماده 1082 قانون مدنى به مبلغ 114/466/153 ریال افزایش یافته است.درخواست صدور 
اجرائیه علیه ورثه مرحوم حیدرعلى ســقائى نجف ابادى را نموده است که اجرائیه به کالسه 9700177 در 
واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم 
االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید 
نسبت به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات 
اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 218496/م 

الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/5/464
ابالغ رأى

 راى شــوراى حل اختالف – کالســه پرونده 2195/96 شــماره دادنامه: 252/97-97/02/30- مرجع  
رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان، نجف آباد(امیراباد)- خواهان: حسین  خاشعى ورنامخواستى 
نشانى:نجف اباد-یزدانشهر-بلوار پرستار روبه روى نانوایى نمایشگاه اتومبیل- خوانده: على اصغر علیرضایى 
نشانى: مجهول المکان-راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى حسین  خاشعى ورنامخواستى 
با وکالت خانم فهیمه خلیلى به طرفیت آقاى على اصغر علیرضایى به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان 
بابت قرض بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل شورا با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و مدارك تقدیمى ایشان من جمله رسید عادى که ممضى به 
امضاء خوانده مى باشد به مورخه 96/11/30 و حکایت بر اشتغال ذمه و مدیونیت وى مى نماید و نظر به عدم 
حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه که برى الذمه بودن خویش را اثبات نماید لذا شــورا 
دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستدا به ماده 522-519-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست هزار تومان  
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 96/12/13 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.. راى صادره غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان 

نجف آباد مى باشد. 1057/م الف- شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف اباد/5/465
ابالغ وقت رسیدگى

 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقــاى میالد رحمانى در خواســتى به مبلغ 
8/000/000ریال بطرفیت آقاى محمد رضا اقتدار نژاد که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 457/97در شعبه چهرم 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 73قانون آییین دارسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثى االنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز 
چهرشنبه مورخ 97/6/21ساعت 9:30در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
پانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م. الف220946دبیر شعبه 4حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/466 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره پرونده:9710113640200732 شماره پرونده:9709983640200104 شماره بایگانى:970112 
آگهى ابالغ جناب آقاى حامد علیزاده فرزند حمید - بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 
73قانون آئین دادرسى مدنى به شما ابلغ مى گردد دعوید خانم مریم کوهى بختیاروند فرزند حسین به طرفیت 
شما مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دارسى مطالبه وجه دو فقره چک به شماره بایگانى 970112ح2در این 
دادگاه ثبت و جهت مورخ 97/6/25ساعت 8:30صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است . مراتب به شما ابلغ 
تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید.م.الف220998 

قاسم شاهمرادى- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى زرین شهر/5/467 
احضار متهم

آقاى صفر على مؤذنى فرزند عزیز در پرونده شماره 962531این شــعبه به اتهام خیانت در امانت موضوع 
شکایت خانم سارا صدیقى قلعه آقایى تحت تعقیب قرار دادید . بهخ این وسیله بر اساس ماده 174قانون آئین 
دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساععت 12:30مورخ 97/6/21در شعبه اول داذدگاه عمومى 
باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد 

بود.م.الف 215933رئیس دادرس دادگاه عمومى باغبهادران/5/468 
ابالغ وقت دادسى

آگهــى ابالغ وقــت دادرســى و ضمائــم به آقــاى میــالد بابائــى کالســه پرونــده:313/97 وقت 
رسیدگى:97/6/17ساعت 5عصر خواهان :رضا باقرى خوانده:میالد بابائى فزند محمد خواسته:مطالبه وجه 
خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1حقوقى ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده73آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار ایران آگهى مى شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرق مدت ده روز به دبیر خانه شورا مراجعه . ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا 

چنانچه بعدا ابالغى بوسسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است 
در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید./م.الف212083حمید 

کریمى رئیس شعبه 1حقوقى شوراى حل اختالف باغبهادران/ 5/469 
ابالغ رأى

شماره پرونده:290/97 مرجع رسیدگى:شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان:مهدى 
فروزنده فرزند على اکبر نشانى:اصفهان –دروازه شیراز-هزار جریب-ك6نبش ك ساختمان میامى-زنگ 
شماره 11 خوانده:الهام معینى –نشانى:فوالدشهر- محله آ2- یونیت فردوسى خواسته:مطالبه گردشکار 
:شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاءختم رسیدگى را اعالم و 
بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا " در خصوص دادخواست آقاى مهدى فروزنده 
فرزند على اکبر به طرفیت خانم الهام معینى مبنى بر مطالبه مبلغ 21/600/000ریال با احتساب خسارات 
دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد یکبار مبلغ شــش میلیون ریال ،دفعه دوم نیز شش میلیون 
ریال و دفعه سوم مبلغ دو میلیون ریال به کارت خوانده واریز نموده است و یک چک نیز به مبلغ هفت میلیون 
و ششصد هزار ریال به خوانده تحویل داده است ،شــورا با عنایت به محتویات پرونده و استعالنات صورت 
گرفته از بانکهاى ملى و قرض الحسنه مهر ایران که حاکى از واریز مبلغ 14/000/000ریال به کارت خوانده 
دارد و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده 
است لذا مستندا به مواد 198،502و 519قانون ایین دارسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و ماده 265قانون مدنى حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 14/000/000ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ615/000ریال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى د راین شعبه از شورا و سپس ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و اما در خصوص 
مازاد خواســته با توجه به عدم ارائه مدارك از جانب خواهان مسندا به ماده 197قانون آیین دارسى تشکیل 
دادگاههاى عمومى و انقالب د رامور مدنى و ماده 1257قانون مدنى حجکــم بر بیحقى خواهان صادر و 
اعالم میگردد.رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابلغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى شهرستان لنجان مى باشد.م.الف230417زیبا یوسفى- قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/5/470 
 بند الف آگهى موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى  و اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برار آرائ صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 
تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  . لذا مشخصات متقاضیان   امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که شخص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره اسناد  و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند  . آرائ صادره از هیات : 
1- راى شــماره 0576 مورخ 96/12/14 مالکیت آقاى قاســمعلى تقیان جزى بــه ش ش 44 کد ملى 
5110662630 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ 
به مساحت 205/03 متر مربع پالك شماره 484 فرعى از 440 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى مرتضى مظفرى محرز گردیده است . 
2- راى شــماره 0579 مــورخ 96/12/21 مالکیــت آقاى حجت الــه ابدالى بــه ش ش : 442 کد ملى 
1291066136 صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42/90 متر مربع 
پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تائید که 
در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز 

گردیده است . 
3- راى شماره 0036 مورخه 97/2/25 مالکیت آقاى غالمحسین جعفریان جزى به شناسنامه شماره 30 
کد ملى 5110517134 صادره میمه فرزند محمد رحیم بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ششدانگ به مساحت 352/28 متر مربع پالك شماره 677 فرعى از 437 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک 

رسمى خانم اقدس عرفانى محرز گردیده است . 
4- راى شماره 0512 مورخه 96/10/5 مالکیت آقاى سید مجید هاشمى جزى به شناسنامه شماره 453 کد 
ملى 5110653380 صادره اصفهان فرزند سید على بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/28 متر 
مربع پالك شماره 392 فرعى از 321 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 

اصفهان که در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
5- راى شماره 0577 مورخ 96/12/15 مالکیت آقاى مجتبى ابدالى ش ش : 1645 کد ملى : 1285865642 
صادره اصفهان ف : حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 متر مربع پالك شماره 301 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارى مشاعى 

به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمرضا ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است . 
6- راى شماره 0510 مورخ 96/10/4 مالکیت آقاى حسین رحمانى ش ش : 1157 کد ملى : 1290545936 
صادره اصفهان فرزند تقى بصورت یکباب مغازه  و زمین متصله ششــدانگ به مساحت 161/36 متر مربع 
شماره 116 فرعى از 301 اصلى در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که 

در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
7- راى شماره 0547 مورخ 96/11/11 مالکیت آقاى مجید ابدالى  ش ش : 174 کد ملى : 5110300216 
صادره اصفهان فرزند حسن  بصورت یکباب ساختمان مسکونى   ششدانگ به مساحت 217/69 متر مربع 
پالك  شــماره 301  اصلى واقع در  اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید 
که در ازائ خریدارذى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى 

محرز گردیده است  . 
8- راى شماره 0511 مورخ 96/10/05 مالکیت خانم ثریا شیرانى نسب به شناسنامه شماره 1006 کدملى 
4668967572 صادره لردگان فرزند قربانعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه، به مساحت 55/15 مترمربع 
پالك شــماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شــهر استان اصفهان تأئید 
که در ازاء خریدارى مشاعى به صورت مع الواســطه از مالک رسمى آقاى حسین قمى حاجى آبادى محرز 

گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد  . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/5/3 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 97/5/18 م الف: 214045 ناصر صیادى 

صومعه - رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/5/176 

ســخنگوى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: در دیــدار مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با مدیر 
کل راه و شهرسازى استان، مالکیت اماکن 

مذهبى استان اصفهان تعیین تکلیف شد.
سعید بکرانى افزود: این نشست با محوریت 
اجراى تفاهم نامه ســازمان اوقــاف و امور 
خیریه با وزارت راه و شهرســازى مبنى بر 
تعیین تکلیف مالکیت اماکــن مذهبى که 
در امالك مسکن و شهرســازى قرار دارد، 

برگزار شد.
سرپرســت روابط عمومى اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهــان ادامه داد: 
همچنین در این نشست موضوع مساجدى 
کــه توســط اداره راه و شهرســازى در 
مجموعه هاى مســکن مهر سراسر استان 
ساخته شــده و یا در آینده باید ساخته شود، 

تعیین تکلیف شد.
بکرانى گفت: در این جلســه بر اختصاص 
زمین توســط اداره راه و شهرسازى جهت 
ساخت اماکن مذهبى در شهرها و روستاها 
نیز تاکید و بیــش از 80 درصد از زمین هاى 
مصال ها در سراسر استان نیز تعیین تکلیف 

شد.

برنامه شــاد تلویزیونــى «خاله شــادونه» براى 
پوشش اخبار و رویدادهاى  سى و یکمین جشنواره
 بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان انتخاب

 شد.
برنامه تلویزیونى خاله شــادونه بــه تهیه کنندگى 
مشــترك ملیکا زارعى و على اکبر ذاکرى و اجراى 
ملیکا زارعى از هشتم تا چهاردهم شهریور  ساعت 

15 از شبکه2 سیما پخش مى شود.
براین اســاس، در این برنامه تلویزیونى شــاد ویژه 
کودکان ونوجوانــان روزانــه در 25 دقیقه اخبار و 
رویدادهاى این جشنواره بین المللى در قالب ترکیبى 
از پالتوى مجــرى، معرفى فیلم هاى جشــنواره، 
گفتگو بــا مهمانان داخلــى و خارجــى و پخش 
فیلم هاى شــرکت کننده در این رویداد از شبکه دو 

سیما انعکاس داده مى شود.
پوشــش فعالیت هاى جانبى جشــنواره شــامل

نشست ها، بزرگداشــت ها و  گفت و گو با داوران و 
دست اندرکاران، میان برنامه و وله هاى تماشاگران 
در سالن هاى ســینما از دیگر بخش هاى این ویژه 
برنامه سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان در مــدت برگزارى این رویداد 

بزرگ فرهنگى دراصفهان است. 

بیــش از 48 هزار متــر مربــع از معابر اصلى 
منطقه صنعتى دولــت آباد با اعتبــارى بالغ 
بر 5/2میلیــارد تومان توســط شــهردارى 
دولت آبــاد در حال زیرســازى و آســفالت 

است.
شــهردارى دولت آباد از ابتداى ســال جارى 
توجه ویژه به منطقــه صنعتى دولت آباد براى 
اصــالح معابر زیرســازى، جــدول گذارى، 
کانیووگذارى، روکش آسفالت  و نیز در برخى 
موارد لکه گیرى آســفالت و زیبا سازى چهره 
خیابان امــام خمینى(ره) کــه ورودى اصلى 

شهر دولت آباد نیز است، را در دستور کار قرار 
داده است.

به همین منظور، بیش از هشت هزار متر مربع 
از خیابان بلور و شیشــه  تحت زیرســازى و 
آســفالت قرار گرفت، همچنین در این خیابان 
بیش از هــزار متــر جــدول گــذارى و نیز 
کانیو گــذارى انجام شــده اســت و20 هزار 
متر مربع از خیابــان بوعلى ســینا (قپانچى) 
نیز در دســت اقــدام، به منظور زیرســازى و 
جــدول و کانیوگــذارى قــرار گرفتــه 

است. 

تعیین تکلیف 80 درصد 
زمین هاى مصال هاى اصفهـــان

«خاله شادونه» در جشنواره امسال کودك و نوجوان

زیرسازى و آسفالت 48 هزار متر مربع 
از معابر اصلى دولت آباد
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رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: دو کارخانه 
بزرگ تولید کاشى در اصفهان با حمایت هاى قضائى به 
چرخه تولید بازگشت.احمد خسروى وفا اظهار داشت: در 
راستاى اجراى یکى از سیاســت هاى قوه قضاییه مبنى 
بر حمایت قضائى از سرمایه گذارى، دادگسترى استان 
با تشــکیل ســتادى با همین عنوان و با همکارى اتاق 
بازرگانى، شرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى و تولیدى در 
معرض خطر و آســیب را زیر چتر حمایتى خود قرار داده 
است.وى افزود: دو کارخانه بزرگ تولید کاشى در اصفهان 
از جمله این بنگاه هاى تولیدى بود که در سال 1391 پس 
از واگذارى به بخش خصوصى دچار بحران اقتصادى و 

تعطیلى شده و همین امر باعث شده بود تا تعداد زیادى 
کارگر این دو کارخانه با بیکارى و مشکالت مواجه شوند.

وى در خصوص راه انــدازى مجدد این دو واحد تولیدى 
تصریح کرد: متقاضیانــى جهت راه انــدازى مجدد و 
ســرمایه گذارى براى این دو کارخانــه اعالم آمادگى 
نمودند تا اینکه یــک نفر با تأییــد صالحیت حاضر به 
راه اندازى و پرداخت دیون معوق این دو واحد شــده و 
دادگسترى نیز در راســتاى تولید و اشتغال و جلوگیرى 
از تعطیلى کارخانه ها با تقاضاى استمهال طى دو مرحله 
دو ماه و یک ماه و عدم عملیات اجرایى مزایده و فروش 

اموال در اجراى احکام مدنى موافقت نموده است.

مدیر آبفاى فوالدشــهر گفت:با تبین و اجراى برنامه هاى 
فرهنگى، کاهش مصرف ســرانه آب در فوالدشهرکاهش 
یافت.کاظمى گفت:در یک ســال گذشــته  توانستیم در 
فوالدشهر  با تبین و اجراى  برنامه هاى فرهنگى که زمینه 
ساز مصرف بهینه آب بوده، مصرف سرانه آب را به ازاى هر 

نفر 24 لیتر در شبانه روز کاهش دهیم.
وى به کاهش مصرف سرانه آب در فوالدشهر اشاره کرد و 
افزود: در چند سال گذشته مصرف سرانه آب در فوالدشهر 
176 لیتر به ازاى هر نفر در شبانه روز بود که با برنامه هایى 
که در جهت سازگارى با کم آبى در دستور کار قرار گرفت، 
این  رقم در ســال جارى به 152 لیتر کاهش یافت. وى به 

اجراى برنامه ارسال پیامک به مشترکین در هنگام کاهش 
تخصیص آب شرب فوالدشهر پرداخت و اظهار داشت: در 
فصل تابستان با توجه به کاهش بى ســابقه حجم ذخیره 
سد زاینده رود، به ناچار تخصیص آب شرب فوالدشهر هم 
کاهش مى یافت که در چنین شرایطى ما با ارسال پیامک 
به مشترکین، خواهان مصرف بهینه آب بودیم.کاظمى ادامه 
داد: ما از طریق پیامک به مردم اطالع دادیم که با توجه به 
کاهش منابع آبى موجود، نهایت دقت را در مصرف صحیح 
آب بخرج دهید و از مصارف غیرضرورى خوددارى نمایید 
که با اجراى  این طرح تاکنون توانستیم در توزیع پایدارآب 

شرب به مشترکین موفق عمل کنیم.

بازگشت 2کارخانه ورشکسته 
کاشى به چرخه تولید

کاهش مصرف سرانه آب 
در فوالدشهر

برگزارى جشنواره
«آب و سیمرغ» 

کودکان عالقه مند براى شرکت در جشنواره«آب و 
سیمرغ» تا 20 مرداد مهلت دارند.

ایـن جشـنواره بـا محورهـاى نقاشـى، عکاسـى 
و داسـتان نویسـى، بـا موضـوع روش هـاى صرفه 
جویـى در مصـرف از سـوى خانـه کـودك برگـزار 

مى شود.
روش هـاى صرفـه جویـى در مصـرف آب، اهمیت 
آب در زندگـى روزمـره، کـودك و صرفـه جویى در 
آب، خشکسـالى و رؤیاى من و بازیافت آب از جمله 

موضوعات این جشنواره است.
کودکان شـرکت کننـده باید آثار عکاسـى، نقاشـى 
و داسـتان نویسـى خود را تـا 20 مرداد بـه دبیرخانه 
جشنواره واقع در بوسـتان ملت، حدفاصل سى و سه 

پل و پل آذر، داخل پارك ارسال کنند.
داورى و برگزارى نمایشگاه آثار 25 تا 30 مرداد است 
و اختتامیه جشـنواره 31 مـرداد برگزار و بـه پذیرفته 
شـدگان لـوح تقدیـر، تندیـس و جوایز نقـدى اهدا

 مى شود.

 27 هزار سالمند اصفهانى 
زیرپوشش بهزیستى

27 هزار سالمند  از خدمات بهزیستى استان اصفهان 
بهره مند هستند.

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان گفت: هم اکنون 
این تعداد ســالمند در 32  مرکز شبانه روزى، هفت 
مرکز روزانه و 20 مرکز مراقبت در منزل، از خدمات 

بهزیستى این استان بهره مند مى شوند.
مرضیه فرشاد، ایجاد ســمن ها و احداث فضاهاى 
فرهنگى و ورزشــى ویژه ســالمندان را از نیازهاى 
این جامعه  برشــمرد و افزود: نســبت سالمندان به 
کل جمعیت این اســتان بیش از 10/5 درصد است، 
بطورى که از هر 100 نفر، در حدود 11 نفر ســالمند 

هستند.
وى هزینــه نگهــدارى هــر ســالمند را در مراکز 
شــبانه روزى بیــش از 10 میلیون ریــال عنوان 
کــرد و گفت:  بیش از شــش میلیون ریــال از این 
میــزان بــراى ســالمندان بــى بضاعــت هزینه 

مى شود.

کشته شدن جوان طالفروش 
در حمله سارقان مسلح نقابدار

در حمله ســارقان مســلح نقابدار به طال و جواهر 
فروشى در شهر ابریشم،  طالفروش کشته شد.

در حدود ســاعت12 ظهر دیروز، سه مهاجم مسلح 
و نقابدار  به یک طالفروشــى در شهر ابریشم وارد 

شدند.
به گفته شاهدان، جوان 35 ساله طالفروش در برابر 

سرقت مقاومت کرده است.
گلولــه تفنگ ســاچمه اى بادى ســارقان، در این 
درگیرى به ســینه طالفروش اصابت کرده و او را از 

پاى درآورده است.
همچنین ســارقان دســت  خالى از محل متوارى 

شدند. 

تولید  آدامس«نیستاتین»
 در دانشکده داروسازى اصفهان

نمونه اولیه آدامس نیستاتین براى بیماران مبتال به 
آفت دهانى در دانشــکده داروسازى و علوم دارویى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان طراحى وساخته شد.

رامین عبداللهى، دانش آموخته دکتراى عمومى این 
دانشکده نیســتاتین را ماده موثره تولید این آدامس 
دارویى عنوان کــرد و افزود: این مــاده  تأثیر قابل 
توجهى براى درمان برفک هاى قارچى ایجاد شده 

در دهان بیماران دارد.
وى، ایجاد آفت هاى دهانى را در بیماران شــیمى 
درمانى و اســتفاده کننــده کورتون هــاى دهانى 
شایع دانســت و گفت: پیش ازاین بیماران مبتال به 
برفک هاى دهانى از قطره هاى این دارو اســتفاده 

مى کردند که زمان بهبود آن طوالنى تر بود.
وى گفت: بیماران مبتال به آفت دهانى با استفاده از 

آدامس نیستاتین  پس از یک هفته بهبود مى یابند.

خبر

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت، روبان دهمین 
نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد و ریخته گرى را 
برید تا این نمایشگاه تا 19 مردادماه سال جارى هر روز 
از ساعت 16 تا 22 در محل پل شهرستان مورد بازدید 

عالقه مندان قرار گیرد.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و 
صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) در مراسم افتتاحیه دهمین 
نمایشــگاه بین المللى متالورژى، فوالد و ریخته گرى 
که در آســتانه روز خبرنگار برگزار شــده بود با تبریک 
این روز به خبرنگاران گفت: در گذشــته و امروز یکى 
از اساسى ترین محورهاى ســالمت اقتصادى و توسعه 
و مبارزه با فســاد را مطبوعات آزاد دانسته و مى دانند. 
بنابراین خبرنگاران باید جایگاه خود را بشناسند و ما نیز 

این جایگاه را ارزنده مى دانیم.
مهدى کرباســیان با بیان اینکه 50 تا 60 درصد فوالد 
کشور در استان اصفهان تولید مى شود و شروع توسعه 
کشور در بخش فوالد از ذوب آهن آغاز شده است، افزود: 
محور توسعه کشور فوالد است و در سال 96 کشور در 
تولید فوالد رکورد زد و در سال گذشته در مجموعه فوالد 
و صنایع معدنى کشــور 9 میلیارد دالر صادرات داشتیم 
و 22 درصد صادرات کشور به فوالد اختصاص داشت و 
نکته بسیار مهم اینکه تقریبًا صفر تا 100 زنجیره تولید 

فوالد را در کشور داریم.
وى با اظهار خوشحالى از اصالح سیاست ارزى دولت، گفت: 
اینکه دولت ضعف را پذیرفته و آن را اصالح مى کند قدرتمند 

بودن دولت و صداقت رئیس جمهور را نشان مى دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت اظهار کرد: تولید 
فوالد در اشتغال و ارزآورى بسیار مؤثر بوده و امید است 
بتوانیم با همت همه دســت اندرکاران به اهداف تولید 

فوالد برسیم.
کرباسیان به دست آوردن بازار صادراتى جدید در مقابل 
رقیبان سرسخت فوالدى را کارى مهم دانست و گفت: در 
زمان تحریم، نباید سختگیرى در حوزه صادرات صورت 
گیرد و باید حواسمان باشــد که بازار صادراتى 9 میلیارد 

دالرى لطمه نخورد.

وى ادامه داد: در چهار ماه گذشته 7/5 میلیون ُتن فوالد 
خام در کشور تولید شد و شرکت هاى بزرگ فوالدى دو 
میلیون و 700 هزار ُتن صادرات داشتند. بنابراین تولید 
و اشتغال و حفظ تولید و صادرات بسیار مهم است. این 
را هم نباید فراموش کرد که باالخــره تحریم به پایان 
مى رســد و به دلیل روزمرگى نباید ســرمایه گذارى در 

فوالد فراموش شود.
رئیس هیئــت عامل ســازمان توســعه و نوســازى 
معــادن و صنایع معدنى ایــران (ایمیــدرو) بیان کرد: 
ذوب آهن و فوالد مبارکه در بخش هاى مختلف تولید، 
صرفه جویى هاى بســیار خوبى در زمینه انرژى، آب و... 
انجام داده و مى دهند و به نظر مى رســد مردم اســتان 

اصفهان با تولید فوالد، نقش اساســى در توسعه کشور 
دارند.

***
معاون هماهنگى امور اقتصادى وتوســعه منابع انسانى 
استاندار اصفهان نیز با بیان اینکه بیش از پنج دهه از تولید 
فوالد در استان اصفهان مى گذرد، گفت: استان اصفهان 
با دارا بودن ظرفیت هاى فــراوان و مرکزیت جغرافیایى 
مى تواند نقشى مهمتر در صنایع و معادن کشور ایفا کند.

محمدعلى شــجاعى افزود: ضــرورت ایجاب مى کند 
امروز اتصال قوى ترى بین مراکز آموزش عالى و صنایع 
براى تربیت نیروى انســانى متخصص صورت پذیرد و 
فارغ  التحصیالن به عنوان افراد مسلط در زمینه صنعت 

فعالیت کنند.
وى اظهار امیدوارى کرد با این اقدامات، رونق صنعت در 

کشور و استان را نظاره گر باشیم.
***

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هم در این مراسم با تشریح 
فعالیت هاى انجام شــده و در حال انجام در این مجتمع 
صنعتى گفت: امروز ذوب آهن اصفهان افتخار تولید ریل 
استاندارد موردنظر راه آهن را داشته و تا امروز نیز 3000 
تن ریل U 33 که درخواست راه آهن بوده را تولید کرده 

و تحویل داده است.
منصور یــزدى زاده از تولید ریل موردنیاز شــهردارى 
اصفهان براى مترو خبر داد و گفت: با شهردارى اصفهان 

براى تولید ریل مترو مذاکــره کرده ایم تا این محصول 
استراتژیک براساس نیاز مترو اصفهان تأمین شود.

وى ادامه داد: ذوب آهن اصفهــان با دریافت گواهینامه 
مى تواند به کشورهاى اروپایى صادرات داشته باشد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهــار کرد: ذوب آهن 
اصفهان امروز بــه روز بوده و مى توانیــم هر محصول 
مورد نیازى را در کشــور تولید کنیم. این در حالى است 
که پروژه هاى زیست محیطى بســیارى در ذوب آهن 
اجرا شده و در حال اجراست و صرفه جویى بسیار خوبى 
در مصرف آب شــده و از پســاب در فرآیند تولید فوالد 

استفاده مى کنیم.
یزدى زاده تأمین زغال را بزرگ ترین چالش در ذوب آهن 
اعالم کرد ولى گفت: در ذوب آهن اصفهان، توسعه کیفى 
مدنظر اســت و محصوالتى که ارزش افزوده بیشترى 

دارند تولید خواهد شد. 
***

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز استان اصفهان را 
با دارا بودن ذوب آهن و فــوالد مبارکه، پایتخت فوالد 
کشور خواند و گفت: بجا و شایسته است تا بزرگ ترین 
نمایشگاه بین المللى فوالد هم در این استان برگزار شود.

بهرام ســبحانى افزود: فــوالد مبارکــه بزرگ ترین 
تولیدکننــده فــوالد خاورمیانــه بوده و سیاســت ما، 
بومى سازى در همه زمینه هاســت و در این راستا ما در 
فوالد مبارکه واحد بومى ســازى را تأســیس کرده و از 
تولیدکنندگان حمایت مى کنیــم که البته اولین منفعت 

آنها به خود ما رسیده است.
وى ادامــه داد: امــروز 85 درصد نیاز فــوالد مبارکه 
بومى سازى شده و امید داریم به رغم تحریم ها بتوانیم 
15 درصد بقیه را بومى سازى کنیم و حتى کارخانجات 
ما نیز مى توانند با مهندسى، تجهیزات، مواد اولیه و مواد 
مصرفى ایرانى اداره شوند و نمایشــگاه بهترین محل 

براى عرصه این فعالیت هاست. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: یکى از اقداماتى 
که باید انجام شود مشــارکت با تولیدکنندگان خارجى 
است تا بتوانیم آن میزان وابستگى اندك به خارج را در 

داخل تولید کنیم  و بى نیاز شویم. 

در افتتاحیه نمایشگاه فوالد عنوان شد

تولید 60 درصد فوالد  کشور در اصفهان
ساسان اکبرزاده

آثار فاخر ملى هنر خاتم و صنایع دستى در نمایشگاه صنایع دستى ”منشور عشق“ در منطقه 
15 شهردارى اصفهان به نمایش درآمد.

مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان در خصوص برگزارى نمایشگاه ”منشور عشق“  اظهار 
داشت: هدف از برگزارى این نمایشگاه، رونمایى از چهار اثر فاخر ملى درهنرخاتم و صنایع 

دستى و تجلیل از هنرمندان این عرصه است.
وى با بیــان اینکــه در ایــن منطقــه درحــدود 400  کارگاه خاتم کارى وجــود دارد 
که در توســعه این هنر نقش بســزایى داشته اســت، ادامه داد: تالش شــهردارى این 
اســت که با اختصاص 14 هکتار زمین، شهرك صنایع دســتى و خاتم کارى  را در این 
منطقه ایجاد کند که این امر نیاز به مشارکت بخش خصوصى، سرمایه گذارها، اتحادیه هاى 

مربوطه و ... دارد.

اســتاندار اصفهان گفت: طى کمتر از چهار 
ماه، جایگاه اســتان در خصــوص پرداخت 
تسهیالت اشــتغال روســتایى از رتبه 29 
کشور به جایگاه سوم رســیده و100درصد 
اعتبار اســتان به مرحله عقد قرارداد رسیده 

است.
محســن مهرعلیزاده با انتقــاد از محافظه 
کارى بیــش از حــد مدیران،گفــت: براى 
چندمین بار اعــالم مى کنم اگــر مدیرى 
مى تواند از سقف اختیارات خود استفاده کند و 

قدرت ریسک دارد، در جایگاه مدیریت بماند و 
اگر نمى تواند، یک درجه نزول کند و به عنوان 

کارمند به ادامه خدمت بپردازد.
مهرعلیزاده با اشــاره به اینکه تاکنون 670 

پرونده منجر به پرداخت شــده است، افزود: 
باید طى یک روز آینده مشــخص شود که 
چرا تســهیالت 130 پرونده هنوز پرداخت 

نشده است.
اســتاندار اصفهان افزود: بــا توجه به اینکه 
ایجــاد هــزار و 924 اشــتغال در مناطق 
روســتایى در طــول 15 روز ایجاد شــده 
اســت، نشــان دهنده این اســت که اگر 
بخواهیم و حرکت کنیم و جســارت داشته 

باشیم، امکان رونق وجود دارد.

رتبه سوم استان اصفهان از نظر پرداخت تسهیالت اشتغال روستایى400  کارگاه خاتمکارى  در منطقه 15

فرمانده انتظامى سمیرم از کشف عتیقه جات 
و سکه هاى باستانى و تحویل آن ها به موزه 

فرهنگى شهرستان خبر داد.
ســهراب قرقانى گفت: در پى تماس تلفنى 
یکى از شــهروندان مبنى بر پیدایش شى 
ناشــناس در حین خاك بردارى، موضوع در 
دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومى این 

فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران بالفاصله در محل حاضر 
و پس از بررسى هاى به عمل آمده، یک عدد 
کوزه گلى بزرگ و یک عدد ظرف کوچک 
لعاب دار قدیمى حاوى 11 عدد سکه باستانى 

را کشف کردند.
ســرهنگ قرقانى قدمت اشــیاى تاریخى 
کشف شده را برابر ارزیابى کارشناسان اداره 
میراث فرهنگــى مربوط به دوره عباســى 
عنوان کرد و اظهار داشــت: اشیاى باستانى

بدون هیچ گونه آســیبى به موزه فرهنگى 
شهرستان انتقال داده شد. 

پرداختن به زندگى شــاعران همواره از جذابیت هاى 
خاصى برخوردار بوده چراکه آنها به زندگى و اتفاقات 
اطراف آن از دریچه خود مى نگرنــد اما دراین میان 
شخصیت سهراب سپهرى هنوز هم ناشناخته مانده 
است اگرچه کمتر کسى پیدا مى شــود که با شعر او 
بیگانه باشد. در این شــرایط، على قوى تن، نویسنده 
و کارگردان جوان ســینماى ایران به واسطه شباهت 
ظاهرى بسیار زیادش با ســهراب به سراغ این شاعر 

نوگراى معاصر رفته است.
این کارگردان ســینما با بیان اینکه اولین بار پیشنهاد 
ساخت فیلمى با موضوع ســهراب سپهرى از سوى 
مرحوم خسرو شــکیبایى با من مطرح شد، مى گوید: 
با تحقیقاتى که داشتم متوجه شدم  بیوگرافى سهراب 
داراى فراز و نشیب هاى ســینمایى نیست به همین 
خاطر سعى کردم با مراجعه به شــهرهایش با دنیاى 

درونى او آشنا شوم.
بازیگر نقش سهراب سپهرى در ادامه درباره شباهت 
ظاهرى خود به این شاعر، اضافه مى کند: مى دانستم 
وقتى ریش هاى من بلند شــود بیشــتر شباهت پیدا 
مى کنــم، حتى وقتى عکــس هایى کــه در دوران 

نوجوانى و جوانى از خودم وجود دارد که صورتم ریش 
ندارد با عکس هاى دوران نوجوانى سهراب مقایسه 
مى شــود مى بینم که خیلى شــباهت داریم، یعنى 

شباهت از آناتومى صورت تا مسائل دیگر.
قوى تن بیشــتر این فیلم را درباره سهراب سپهرى 
دانسته و عنوان مى کند: من در قالب دیگرى فیلمنامه 
را نوشتم، از زاویه نگاه خودم، از برداشت خودم رسیدم 
به درون سهراب، از مسیر شــعرهایش راه پیدا کردم 
به درون سهراب، از مسیر نامه هایش، نامه هایى که 
نوشته بودند براى او و نامه هایى که نوشته بود براى 
دیگران، از دســت خط ها و دلنوشــته هاى خودش 
رسیدم به خودش، پس ما مى توانیم بگوییم این فیلم 

فیلمى است درباره سهراب سپهرى.
دیدگاه منحصر به فرد این شاعرطبیعت گرا باعث شده 
تا هر موجودى در جهان پیرامونى ما جلوه دیگرى به 
خود بگیرد به گونه اى که حتى در ســاده ترین ابیات 
او نیز مى توان جهان بینى قوى و فلســفى اش را به 
خوبى مشاهده کرد. شــاعرى که از تبار یک مادرى 
بهتر از برگ درخت زاده شده و قبله گاهش یک گل 
سرخ اســت و شــاعران را وارث آب و خرد و روشنى 
مى داند و حتــى پس از مرگ خود نیــز نگران ترك 

برداشــتن چینى نازك تنهایى اش بود به طورى که  
بر سنگ مزارش هم نگاشته شــده به سراغ من اگر 
مى آیید، نرم و آهسته بیایید تا مبادا ترك بردارد چینى 

نازك تنهایى من!
فیلم سینمایى «رویاى ســهراب» در خارج از تهران 
کلید خورد و از دهم مرداد تصویربردارى فیلم  در جاده 
تهران - کاشــان آغاز شــد و به گفتــه کارگردان 
فیلم احتماًال 60 جلســه تصویربــردارى زمان ببرد. 
در ایــن فیلــم بازیگرانى چــون مهدى ســلطانى، 
بهاره کیان افشــار، ترالن پروانه، الله اســکندرى، 
مینــا جعفــرزاده، محمــد برســوزیان، ابوالفضل 
میــرى، فــروغ امجــدى، غزالــه اکرمــى، داود 
خلیلى، شــادى عزیــزى و مهــرداد داورى در فیلم

 سینمایى رویاى سهراب حضور خواهند داشت و قوى 
تن نیز در نقش سهراب به ایفاى نقش مى پردازد.

لوکیشــن هاى این فیلم نیز در خانه هــاى تاریخى 
کاشان و بادرود، باغ فین، روستاى چنار و مکان هایى 
که ســهراب ســپهرى در آن حضور داشــته عنوان 
شده اســت و کارگردان آن امیدوار اســت تا بتواند 
آن را به جشــنواره بیــن المللى فیم فجر امســال 

برساند.

چه کسى بود صدا زد سهراب؟!
محیا حمزه 

کشف عتیقه جات و 
سکه هاى باستانى

 در سمیرم 

پیکر مادر شــهیدان اصغر و اکبــر رضایى دیروز در 
اصفهان تشییع و به خاك سپرده شد.

پیکــر حاجیــه خانم مریــم جوانى مادر شــهیدان
 اصغــر و اکبــر رضایــى در اصفهــان تشــییع و
در قطعه ایثارگــران باغ رضــوان اصفهان به خاك 

سپرده شد.
مراسم سومین روز درگذشــت وى، امروز از ساعت 
8:30تا 12 صبح درمســجد شــهداى برزان برگزار 

مى شود. 

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهــان اعالم کرد: دریچه هاى ســد 
زاینده رود بازگشــایى و دبى آب در بستر زاینده رود 
براى رســیدن به باغ هاى غــرب اصفهان افزایش 

یافت.
حســن ساســانى افزود: حجــم خروجــى آب از 
دریچه هاى سد زاینده رود به میزان 35 مترمکعب در 
ثانیه براى آبرسانى به باغ هاى غرب اصفهان افزایش 

پیدا کرده است. 
وى بــا بیــان اینکــه 30 میلیــون مترمکعب آب 
براى حفظ باغ هاى غــرب اصفهــان، در رودخانه 
زاینده رود رهاســازى شــد، گفت: ایــن میزان آب
بر اســاس تصمیمى که در جلســه اى با نمایندگان 
صنــف کشــاورزان گرفتــه شــد، بــراى حفظ
 باغــات تا کانال نکو آباد مبارکه رهاســازى شــده

است.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهــان افزود: این میــزان آب به مــدت 10 روز 
براى باغ هــاى غرب اصفهان افزایش رها ســازى 
شــده و تــا منطقــه ســد نکوآبــاد جریــان دارد

 و به محدوده شهر اصفهان نخواهد رسید. 

خروجى سد زاینده رود 
افزایش یافت

تشییع و خاکسپارى 
مادر شهیدان رضــایى
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رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: دو کارخانه 
بزرگ تولید کاشى در اصفهان با حمایت هاى قضائى به 
چرخه تولید بازگشت.احمد خسروى وفا اظهار داشت: در 
راستاى اجراى یکى از سیاســت هاى قوه قضاییه مبنى 
بر حمایت قضائى از سرمایه گذارى، دادگسترى استان 
با تشــکیل ســتادى با همین عنوان و با همکارى اتاق 
بازرگانى، شرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى و تولیدى در 
معرض خطر و آســیب را زیر چتر حمایتى خود قرار داده 
است.وى افزود: دو کارخانه بزرگ تولید کاشى در اصفهان 
از جمله این بنگاه هاى تولیدى بود که در سال 1391 پس 
از واگذارى به بخش خصوصى دچار بحران اقتصادى و 


تعطیلى شده و همین امر باعث شده بود تا تعداد زیادى 
کارگر این دو کارخانه با بیکارى و مشکالت مواجه شوند.


وى در خصوص راه انــدازى مجدد این دو واحد تولیدى 
تصریح کرد: متقاضیانــى جهت راه انــدازى مجدد و 
ســرمایه گذارى براى این دو کارخانــه اعالم آمادگى 
نمودند تا اینکه یــک نفر با تأییــد صالحیت حاضر به 
راه اندازى و پرداخت دیون معوق این دو واحد شــده و 
دادگسترى نیز در راســتاى تولید و اشتغال و جلوگیرى 
از تعطیلى کارخانه ها با تقاضاى استمهال طى دو مرحله 
دو ماه و یک ماه و عدم عملیات اجرایى مزایده و فروش 


اموال در اجراى احکام مدنى موافقت نموده است.


مدیر آبفاى فوالدشــهر گفت:با تبین و اجراى برنامه هاى 
فرهنگى، کاهش مصرف ســرانه آب در فوالدشهرکاهش 
یافت.کاظمى گفت:در یک ســال گذشــته  توانستیم در 
فوالدشهر  با تبین و اجراى  برنامه هاى فرهنگى که زمینه 
ساز مصرف بهینه آب بوده، مصرف سرانه آب را به ازاى هر 


نفر 24 لیتر در شبانه روز کاهش دهیم.
وى به کاهش مصرف سرانه آب در فوالدشهر اشاره کرد و 
افزود: در چند سال گذشته مصرف سرانه آب در فوالدشهر 
176 لیتر به ازاى هر نفر در شبانه روز بود که با برنامه هایى 
که در جهت سازگارى با کم آبى در دستور کار قرار گرفت، 
این  رقم در ســال جارى به 152 لیتر کاهش یافت. وى به 


اجراى برنامه ارسال پیامک به مشترکین در هنگام کاهش 
تخصیص آب شرب فوالدشهر پرداخت و اظهار داشت: در 
فصل تابستان با توجه به کاهش بى ســابقه حجم ذخیره 
سد زاینده رود، به ناچار تخصیص آب شرب فوالدشهر هم 
کاهش مى یافت که در چنین شرایطى ما با ارسال پیامک 
به مشترکین، خواهان مصرف بهینه آب بودیم.کاظمى ادامه 
داد: ما از طریق پیامک به مردم اطالع دادیم که با توجه به 
کاهش منابع آبى موجود، نهایت دقت را در مصرف صحیح 
آب بخرج دهید و از مصارف غیرضرورى خوددارى نمایید 
که با اجراى  این طرح تاکنون توانستیم در توزیع پایدارآب 


شرب به مشترکین موفق عمل کنیم.


بازگشت 2کارخانه ورشکسته 
کاشى به چرخه تولید


کاهش مصرف سرانه آب 
در فوالدشهر


برگزارى جشنواره
«آب و سیمرغ» 


کودکان عالقه مند براى شرکت در جشنواره«آب و 
سیمرغ» تا 20 مرداد مهلت دارند.


ایـن جشـنواره بـا محورهـاى نقاشـى، عکاسـى 
و داسـتان نویسـى، بـا موضـوع روش هـاى صرفه 
جویـى در مصـرف از سـوى خانـه کـودك برگـزار 


مى شود.
روش هـاى صرفـه جویـى در مصـرف آب، اهمیت 
آب در زندگـى روزمـره، کـودك و صرفـه جویى در 
آب، خشکسـالى و رؤیاى من و بازیافت آب از جمله 


موضوعات این جشنواره است.
کودکان شـرکت کننـده باید آثار عکاسـى، نقاشـى 
و داسـتان نویسـى خود را تـا 20 مرداد بـه دبیرخانه 
جشنواره واقع در بوسـتان ملت، حدفاصل سى و سه 


پل و پل آذر، داخل پارك ارسال کنند.
داورى و برگزارى نمایشگاه آثار 25 تا 30 مرداد است 
و اختتامیه جشـنواره 31 مـرداد برگزار و بـه پذیرفته 
شـدگان لـوح تقدیـر، تندیـس و جوایز نقـدى اهدا


 مى شود.


 27 هزار سالمند اصفهانى 
زیرپوشش بهزیستى


27 هزار سالمند  از خدمات بهزیستى استان اصفهان 
بهره مند هستند.


مدیر کل بهزیستى استان اصفهان گفت: هم اکنون 
این تعداد ســالمند در 32  مرکز شبانه روزى، هفت 
مرکز روزانه و 20 مرکز مراقبت در منزل، از خدمات 


بهزیستى این استان بهره مند مى شوند.
مرضیه فرشاد، ایجاد ســمن ها و احداث فضاهاى 
فرهنگى و ورزشــى ویژه ســالمندان را از نیازهاى 
این جامعه  برشــمرد و افزود: نســبت سالمندان به 
کل جمعیت این اســتان بیش از 10/5 درصد است، 
بطورى که از هر 100 نفر، در حدود 11 نفر ســالمند 


هستند.
وى هزینــه نگهــدارى هــر ســالمند را در مراکز 
شــبانه روزى بیــش از 10 میلیون ریــال عنوان 
کــرد و گفت:  بیش از شــش میلیون ریــال از این 
میــزان بــراى ســالمندان بــى بضاعــت هزینه 


مى شود.


کشته شدن جوان طالفروش 
در حمله سارقان مسلح نقابدار


در حمله ســارقان مســلح نقابدار به طال و جواهر 
فروشى در شهر ابریشم،  طالفروش کشته شد.


در حدود ســاعت12 ظهر دیروز، سه مهاجم مسلح 
و نقابدار  به یک طالفروشــى در شهر ابریشم وارد 


شدند.
به گفته شاهدان، جوان 35 ساله طالفروش در برابر 


سرقت مقاومت کرده است.
گلولــه تفنگ ســاچمه اى بادى ســارقان، در این 
درگیرى به ســینه طالفروش اصابت کرده و او را از 


پاى درآورده است.
همچنین ســارقان دســت  خالى از محل متوارى 


شدند. 


تولید  آدامس«نیستاتین»
 در دانشکده داروسازى اصفهان


نمونه اولیه آدامس نیستاتین براى بیماران مبتال به 
آفت دهانى در دانشــکده داروسازى و علوم دارویى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان طراحى وساخته شد.


رامین عبداللهى، دانش آموخته دکتراى عمومى این 
دانشکده نیســتاتین را ماده موثره تولید این آدامس 
دارویى عنوان کــرد و افزود: این مــاده  تأثیر قابل 
توجهى براى درمان برفک هاى قارچى ایجاد شده 


در دهان بیماران دارد.
وى، ایجاد آفت هاى دهانى را در بیماران شــیمى 
درمانى و اســتفاده کننــده کورتون هــاى دهانى 
شایع دانســت و گفت: پیش ازاین بیماران مبتال به 
برفک هاى دهانى از قطره هاى این دارو اســتفاده 


مى کردند که زمان بهبود آن طوالنى تر بود.
وى گفت: بیماران مبتال به آفت دهانى با استفاده از 


آدامس نیستاتین  پس از یک هفته بهبود مى یابند.


خبر


معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت، روبان دهمین 
نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد و ریخته گرى را 
برید تا این نمایشگاه تا 19 مردادماه سال جارى هر روز 
از ساعت 16 تا 22 در محل پل شهرستان مورد بازدید 


عالقه مندان قرار گیرد.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و 
صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) در مراسم افتتاحیه دهمین 
نمایشــگاه بین المللى متالورژى، فوالد و ریخته گرى 
که در آســتانه روز خبرنگار برگزار شــده بود با تبریک 
این روز به خبرنگاران گفت: در گذشــته و امروز یکى 
از اساسى ترین محورهاى ســالمت اقتصادى و توسعه 
و مبارزه با فســاد را مطبوعات آزاد دانسته و مى دانند. 
بنابراین خبرنگاران باید جایگاه خود را بشناسند و ما نیز 


این جایگاه را ارزنده مى دانیم.
مهدى کرباســیان با بیان اینکه 50 تا 60 درصد فوالد 
کشور در استان اصفهان تولید مى شود و شروع توسعه 
کشور در بخش فوالد از ذوب آهن آغاز شده است، افزود: 
محور توسعه کشور فوالد است و در سال 96 کشور در 
تولید فوالد رکورد زد و در سال گذشته در مجموعه فوالد 
و صنایع معدنى کشــور 9 میلیارد دالر صادرات داشتیم 
و 22 درصد صادرات کشور به فوالد اختصاص داشت و 
نکته بسیار مهم اینکه تقریبًا صفر تا 100 زنجیره تولید 


فوالد را در کشور داریم.
وى با اظهار خوشحالى از اصالح سیاست ارزى دولت، گفت: 
اینکه دولت ضعف را پذیرفته و آن را اصالح مى کند قدرتمند 


بودن دولت و صداقت رئیس جمهور را نشان مى دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت اظهار کرد: تولید 
فوالد در اشتغال و ارزآورى بسیار مؤثر بوده و امید است 
بتوانیم با همت همه دســت اندرکاران به اهداف تولید 


فوالد برسیم.
کرباسیان به دست آوردن بازار صادراتى جدید در مقابل 
رقیبان سرسخت فوالدى را کارى مهم دانست و گفت: در 
زمان تحریم، نباید سختگیرى در حوزه صادرات صورت 
گیرد و باید حواسمان باشــد که بازار صادراتى 9 میلیارد 


دالرى لطمه نخورد.


وى ادامه داد: در چهار ماه گذشته 7/5 میلیون ُتن فوالد 
خام در کشور تولید شد و شرکت هاى بزرگ فوالدى دو 
میلیون و 700 هزار ُتن صادرات داشتند. بنابراین تولید 
و اشتغال و حفظ تولید و صادرات بسیار مهم است. این 
را هم نباید فراموش کرد که باالخــره تحریم به پایان 
مى رســد و به دلیل روزمرگى نباید ســرمایه گذارى در 


فوالد فراموش شود.
رئیس هیئــت عامل ســازمان توســعه و نوســازى 
معــادن و صنایع معدنى ایــران (ایمیــدرو) بیان کرد: 
ذوب آهن و فوالد مبارکه در بخش هاى مختلف تولید، 
صرفه جویى هاى بســیار خوبى در زمینه انرژى، آب و... 
انجام داده و مى دهند و به نظر مى رســد مردم اســتان 


اصفهان با تولید فوالد، نقش اساســى در توسعه کشور 
دارند.


***
معاون هماهنگى امور اقتصادى وتوســعه منابع انسانى 
استاندار اصفهان نیز با بیان اینکه بیش از پنج دهه از تولید 
فوالد در استان اصفهان مى گذرد، گفت: استان اصفهان 
با دارا بودن ظرفیت هاى فــراوان و مرکزیت جغرافیایى 
مى تواند نقشى مهمتر در صنایع و معادن کشور ایفا کند.


محمدعلى شــجاعى افزود: ضــرورت ایجاب مى کند 
امروز اتصال قوى ترى بین مراکز آموزش عالى و صنایع 
براى تربیت نیروى انســانى متخصص صورت پذیرد و 
فارغ  التحصیالن به عنوان افراد مسلط در زمینه صنعت 


فعالیت کنند.
وى اظهار امیدوارى کرد با این اقدامات، رونق صنعت در 


کشور و استان را نظاره گر باشیم.
***


مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هم در این مراسم با تشریح 
فعالیت هاى انجام شــده و در حال انجام در این مجتمع 
صنعتى گفت: امروز ذوب آهن اصفهان افتخار تولید ریل 
استاندارد موردنظر راه آهن را داشته و تا امروز نیز 3000 
تن ریل U 33 که درخواست راه آهن بوده را تولید کرده 


و تحویل داده است.
منصور یــزدى زاده از تولید ریل موردنیاز شــهردارى 
اصفهان براى مترو خبر داد و گفت: با شهردارى اصفهان 


براى تولید ریل مترو مذاکــره کرده ایم تا این محصول 
استراتژیک براساس نیاز مترو اصفهان تأمین شود.


وى ادامه داد: ذوب آهن اصفهــان با دریافت گواهینامه 
مى تواند به کشورهاى اروپایى صادرات داشته باشد.


مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهــار کرد: ذوب آهن 
اصفهان امروز بــه روز بوده و مى توانیــم هر محصول 
مورد نیازى را در کشــور تولید کنیم. این در حالى است 
که پروژه هاى زیست محیطى بســیارى در ذوب آهن 
اجرا شده و در حال اجراست و صرفه جویى بسیار خوبى 
در مصرف آب شــده و از پســاب در فرآیند تولید فوالد 


استفاده مى کنیم.
یزدى زاده تأمین زغال را بزرگ ترین چالش در ذوب آهن 
اعالم کرد ولى گفت: در ذوب آهن اصفهان، توسعه کیفى 
مدنظر اســت و محصوالتى که ارزش افزوده بیشترى 


دارند تولید خواهد شد. 
***


مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز استان اصفهان را 
با دارا بودن ذوب آهن و فــوالد مبارکه، پایتخت فوالد 
کشور خواند و گفت: بجا و شایسته است تا بزرگ ترین 
نمایشگاه بین المللى فوالد هم در این استان برگزار شود.


بهرام ســبحانى افزود: فــوالد مبارکــه بزرگ ترین 
تولیدکننــده فــوالد خاورمیانــه بوده و سیاســت ما، 
بومى سازى در همه زمینه هاســت و در این راستا ما در 
فوالد مبارکه واحد بومى ســازى را تأســیس کرده و از 
تولیدکنندگان حمایت مى کنیــم که البته اولین منفعت 


آنها به خود ما رسیده است.
وى ادامــه داد: امــروز 85 درصد نیاز فــوالد مبارکه 
بومى سازى شده و امید داریم به رغم تحریم ها بتوانیم 
15 درصد بقیه را بومى سازى کنیم و حتى کارخانجات 
ما نیز مى توانند با مهندسى، تجهیزات، مواد اولیه و مواد 
مصرفى ایرانى اداره شوند و نمایشــگاه بهترین محل 


براى عرصه این فعالیت هاست. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: یکى از اقداماتى 
که باید انجام شود مشــارکت با تولیدکنندگان خارجى 
است تا بتوانیم آن میزان وابستگى اندك به خارج را در 


داخل تولید کنیم  و بى نیاز شویم. 


در افتتاحیه نمایشگاه فوالد عنوان شد


تولید 60 درصد فوالد  کشور در اصفهان
ساسان اکبرزاده


آثار فاخر ملى هنر خاتم و صنایع دستى در نمایشگاه صنایع دستى ”منشور عشق“ در منطقه 
15 شهردارى اصفهان به نمایش درآمد.


مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان در خصوص برگزارى نمایشگاه ”منشور عشق“  اظهار 
داشت: هدف از برگزارى این نمایشگاه، رونمایى از چهار اثر فاخر ملى درهنرخاتم و صنایع 


دستى و تجلیل از هنرمندان این عرصه است.
وى با بیــان اینکــه در ایــن منطقــه درحــدود 400  کارگاه خاتم کارى وجــود دارد 
که در توســعه این هنر نقش بســزایى داشته اســت، ادامه داد: تالش شــهردارى این 
اســت که با اختصاص 14 هکتار زمین، شهرك صنایع دســتى و خاتم کارى  را در این 
منطقه ایجاد کند که این امر نیاز به مشارکت بخش خصوصى، سرمایه گذارها، اتحادیه هاى 


مربوطه و ... دارد.


اســتاندار اصفهان گفت: طى کمتر از چهار 
ماه، جایگاه اســتان در خصــوص پرداخت 
تسهیالت اشــتغال روســتایى از رتبه 29 
کشور به جایگاه سوم رســیده و100درصد 
اعتبار اســتان به مرحله عقد قرارداد رسیده 


است.
محســن مهرعلیزاده با انتقــاد از محافظه 
کارى بیــش از حــد مدیران،گفــت: براى 
چندمین بار اعــالم مى کنم اگــر مدیرى 
مى تواند از سقف اختیارات خود استفاده کند و 


قدرت ریسک دارد، در جایگاه مدیریت بماند و 
اگر نمى تواند، یک درجه نزول کند و به عنوان 


کارمند به ادامه خدمت بپردازد.
مهرعلیزاده با اشــاره به اینکه تاکنون 670 


پرونده منجر به پرداخت شــده است، افزود: 
باید طى یک روز آینده مشــخص شود که 
چرا تســهیالت 130 پرونده هنوز پرداخت 


نشده است.
اســتاندار اصفهان افزود: بــا توجه به اینکه 
ایجــاد هــزار و 924 اشــتغال در مناطق 
روســتایى در طــول 15 روز ایجاد شــده 
اســت، نشــان دهنده این اســت که اگر 
بخواهیم و حرکت کنیم و جســارت داشته 


باشیم، امکان رونق وجود دارد.


رتبه سوم استان اصفهان از نظر پرداخت تسهیالت اشتغال روستایى400  کارگاه خاتمکارى  در منطقه 15


فرمانده انتظامى سمیرم از کشف عتیقه جات 
و سکه هاى باستانى و تحویل آن ها به موزه 


فرهنگى شهرستان خبر داد.
ســهراب قرقانى گفت: در پى تماس تلفنى 
یکى از شــهروندان مبنى بر پیدایش شى 
ناشــناس در حین خاك بردارى، موضوع در 
دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومى این 


فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران بالفاصله در محل حاضر 
و پس از بررسى هاى به عمل آمده، یک عدد 
کوزه گلى بزرگ و یک عدد ظرف کوچک 
لعاب دار قدیمى حاوى 11 عدد سکه باستانى 


را کشف کردند.
ســرهنگ قرقانى قدمت اشــیاى تاریخى 
کشف شده را برابر ارزیابى کارشناسان اداره 
میراث فرهنگــى مربوط به دوره عباســى 
عنوان کرد و اظهار داشــت: اشیاى باستانى


بدون هیچ گونه آســیبى به موزه فرهنگى 
شهرستان انتقال داده شد. 


پرداختن به زندگى شــاعران همواره از جذابیت هاى 
خاصى برخوردار بوده چراکه آنها به زندگى و اتفاقات 
اطراف آن از دریچه خود مى نگرنــد اما دراین میان 
شخصیت سهراب سپهرى هنوز هم ناشناخته مانده 
است اگرچه کمتر کسى پیدا مى شــود که با شعر او 
بیگانه باشد. در این شــرایط، على قوى تن، نویسنده 
و کارگردان جوان ســینماى ایران به واسطه شباهت 
ظاهرى بسیار زیادش با ســهراب به سراغ این شاعر 


نوگراى معاصر رفته است.
این کارگردان ســینما با بیان اینکه اولین بار پیشنهاد 
ساخت فیلمى با موضوع ســهراب سپهرى از سوى 
مرحوم خسرو شــکیبایى با من مطرح شد، مى گوید: 
با تحقیقاتى که داشتم متوجه شدم  بیوگرافى سهراب 
داراى فراز و نشیب هاى ســینمایى نیست به همین 
خاطر سعى کردم با مراجعه به شــهرهایش با دنیاى 


درونى او آشنا شوم.
بازیگر نقش سهراب سپهرى در ادامه درباره شباهت 
ظاهرى خود به این شاعر، اضافه مى کند: مى دانستم 
وقتى ریش هاى من بلند شــود بیشــتر شباهت پیدا 
مى کنــم، حتى وقتى عکــس هایى کــه در دوران 


نوجوانى و جوانى از خودم وجود دارد که صورتم ریش 
ندارد با عکس هاى دوران نوجوانى سهراب مقایسه 
مى شــود مى بینم که خیلى شــباهت داریم، یعنى 


شباهت از آناتومى صورت تا مسائل دیگر.
قوى تن بیشــتر این فیلم را درباره سهراب سپهرى 
دانسته و عنوان مى کند: من در قالب دیگرى فیلمنامه 
را نوشتم، از زاویه نگاه خودم، از برداشت خودم رسیدم 
به درون سهراب، از مسیر شــعرهایش راه پیدا کردم 
به درون سهراب، از مسیر نامه هایش، نامه هایى که 
نوشته بودند براى او و نامه هایى که نوشته بود براى 
دیگران، از دســت خط ها و دلنوشــته هاى خودش 
رسیدم به خودش، پس ما مى توانیم بگوییم این فیلم 


فیلمى است درباره سهراب سپهرى.
دیدگاه منحصر به فرد این شاعرطبیعت گرا باعث شده 
تا هر موجودى در جهان پیرامونى ما جلوه دیگرى به 
خود بگیرد به گونه اى که حتى در ســاده ترین ابیات 
او نیز مى توان جهان بینى قوى و فلســفى اش را به 
خوبى مشاهده کرد. شــاعرى که از تبار یک مادرى 
بهتر از برگ درخت زاده شده و قبله گاهش یک گل 
سرخ اســت و شــاعران را وارث آب و خرد و روشنى 
مى داند و حتــى پس از مرگ خود نیــز نگران ترك 


برداشــتن چینى نازك تنهایى اش بود به طورى که  
بر سنگ مزارش هم نگاشته شــده به سراغ من اگر 
مى آیید، نرم و آهسته بیایید تا مبادا ترك بردارد چینى 


نازك تنهایى من!
فیلم سینمایى «رویاى ســهراب» در خارج از تهران 
کلید خورد و از دهم مرداد تصویربردارى فیلم  در جاده 
تهران - کاشــان آغاز شــد و به گفتــه کارگردان 
فیلم احتماًال 60 جلســه تصویربــردارى زمان ببرد. 
در ایــن فیلــم بازیگرانى چــون مهدى ســلطانى، 
بهاره کیان افشــار، ترالن پروانه، الله اســکندرى، 
مینــا جعفــرزاده، محمــد برســوزیان، ابوالفضل 
میــرى، فــروغ امجــدى، غزالــه اکرمــى، داود 
خلیلى، شــادى عزیــزى و مهــرداد داورى در فیلم


 سینمایى رویاى سهراب حضور خواهند داشت و قوى 
تن نیز در نقش سهراب به ایفاى نقش مى پردازد.


لوکیشــن هاى این فیلم نیز در خانه هــاى تاریخى 
کاشان و بادرود، باغ فین، روستاى چنار و مکان هایى 
که ســهراب ســپهرى در آن حضور داشــته عنوان 
شده اســت و کارگردان آن امیدوار اســت تا بتواند 
آن را به جشــنواره بیــن المللى فیم فجر امســال 


برساند.


چه کسى بود صدا زد سهراب؟!
محیا حمزه 


کشف عتیقه جات و 
سکه هاى باستانى


 در سمیرم 


پیکر مادر شــهیدان اصغر و اکبــر رضایى دیروز در 
اصفهان تشییع و به خاك سپرده شد.


پیکــر حاجیــه خانم مریــم جوانى مادر شــهیدان
 اصغــر و اکبــر رضایــى در اصفهــان تشــییع و
در قطعه ایثارگــران باغ رضــوان اصفهان به خاك 


سپرده شد.
مراسم سومین روز درگذشــت وى، امروز از ساعت 
8:30تا 12 صبح درمســجد شــهداى برزان برگزار 


مى شود. 


معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهــان اعالم کرد: دریچه هاى ســد 
زاینده رود بازگشــایى و دبى آب در بستر زاینده رود 
براى رســیدن به باغ هاى غــرب اصفهان افزایش 


یافت.
حســن ساســانى افزود: حجــم خروجــى آب از 
دریچه هاى سد زاینده رود به میزان 35 مترمکعب در 
ثانیه براى آبرسانى به باغ هاى غرب اصفهان افزایش 


پیدا کرده است. 
وى بــا بیــان اینکــه 30 میلیــون مترمکعب آب 
براى حفظ باغ هاى غــرب اصفهــان، در رودخانه 
زاینده رود رهاســازى شــد، گفت: ایــن میزان آب
بر اســاس تصمیمى که در جلســه اى با نمایندگان 
صنــف کشــاورزان گرفتــه شــد، بــراى حفظ
 باغــات تا کانال نکو آباد مبارکه رهاســازى شــده


است.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهــان افزود: این میــزان آب به مــدت 10 روز 
براى باغ هــاى غرب اصفهان افزایش رها ســازى 
شــده و تــا منطقــه ســد نکوآبــاد جریــان دارد


 و به محدوده شهر اصفهان نخواهد رسید. 


خروجى سد زاینده رود 
افزایش یافت


تشییع و خاکسپارى 
مادر شهیدان رضــایى
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اخیراً برخى از مادران باردار، از پزشــکان درخواســت  
مى کنند تا با انجام اقداماتى، روز زایمان کودك با تاریخ 
تولد والدین و یا تاریخ ازدواجشان «ست» شود. اگر چه در 
خصوص علت این اقدام،  منطقى وجود ندارد ولى تغییر 
تاریخ زایمان در اکثر موارد نارســى و دیررســى جنین، 


مشکالت تنفسى، مغزى و مرگ نوزاد را رقم مى زند.
منصوره مسعودى، متخصص زنان و زایمان در گفتگو 
با «فارس» مى گوید: امروزه مادران باردار با مراجعه به 
پزشــک با بهانه هایى مانند یکى بودن تاریخ تولد نوزاد 
با تاریخ تولد والدین، دیگر فرزنــدان و یا تاریخ ازدواج، 
درخواست تغییر زمان وضع حمل را دارند. وى افزود: بر 


اساس مقاالت دانشگاهى یک روز زندگى جنین در شکم 
مادر معادل سال ها زندگى بعد از تولد است.


مسعودى با بیان اینکه احتمال آسیب مغزى و ریوى به 
نوزادان نارس وجود دارد، اضافه کرد: مرگ نوزادانى که 
زودتر از موعد زایمان از رحم بــه دالیل گوناگون خارج 
شــدن به دلیل نارس بودن در بخش ان.آى.سى.یو به 


وفور دیده مى شود.
وى از پزشکان متخصص خواســت در صورت مراجعه 
مکرر مادران باردار در خصوص تغییــر تاریخ زایمان، با 
جلسات مشاوره مادر و خانواده را از خطرات احتمالى این 


اقدام که به مرگ نوزاد ختم مى شود آگاه کنند.


وزیر آموزش و پرورش دیروز در پایان نشست هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران، در خصوص اینکه تمهیدات دولت و وزارت 
آموزش و پرورش براى حادثه   دیدگان اردوى دانش  آموزى در 
گرجستان چیست، گفت: از این اتفاق بسیار متأسفم. بارها به 
اولیاى دانش   آموزان اعالم کرده ایم که این گونه سفرها هیچ 
ضرورتى ندارد، به خصوص که وقتى این سفرها بدون اطالع 


مقام هاى رسمى اتفاق مى افتد.
ســید محمد بطحایى با بیان اینکه به دلیل آنکه این اتفاق 
بدون اطالع قبلى مقام هاى مسئول رخ داد کسى را نمى توان 
پیدا کرد تا از او توضیحى بخواهیــم، اظهار کرد: برگزارى 
ســفرها و اردوهاى خارجى هیچ توجیهى نــدارد به غیر از 


مواردى که در آن بحث مسابقات بین  المللى دانش  آموزان 
چه در موضوع هاى ورزشــى و چه در مسائل علمى مطرح 
باشد که در این صورت، ما از دانش آموزان مراقبت خواهیم 
کرد و براساس استانداردها خواهد بود و تمامى مسائل ایمنى 
براى دانش  آموزان رعایت مى شود.  وزیر آموزش و پرورش 
افزود: وزارت آموزش و پرورش به همراه وزارت دادگسترى 
و وزارت امور خارجه در حال پیگیرى این موضوع هستند تا 


سوءاستفاده  کنندگان را تحت تعقیب قرار دهیم.
بطحایى درباره ثبت نام دانش آموزان افغانستانى در مدارس 
نیز تصریح کــرد: مجدانه در حال تالش هســتیم تا تعداد 


دانش آموزان ثبت نامى امسال بیشتر از سال گذشته باشد. 


الکچرى بازى 
به زایمان هم رسید!


اردوى گرجستان بدون اطالع 
وزارت آموزش و پرورش بود


وزیر کار، بیکار شد
  مهر | نمایندگان مجلس شـوراى اسالمى با 
129 رأى موافق، 111 رأى مخالف و سـه رأى ممتنع 
رأى اعتماد خود را از علـى ربیعى پس گرفتند. در پایان 
جلسـه علنى دیروز چهارشـنبه و در بررسـى استیضاح 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، على الریجانى، رئیس 
مجلس شوراى اسالمى آراء استیضاح را اعالم کرد. بر 
این اساس نمایندگان مجلس با 129 رأى موافق، 111 
رأى مخالف و سـه رأى ممتنع از مجموع 243 نماینده 
حاضر در صحـن مجلـس، رأى اعتماد خـود را از على 


ربیعى پس گرفتند.


چرا خودش تکذیب نمى کند؟!
 روزنامه کیهان | پـس از انتقـاد روزنامـه 
«کیهان» از لیال حاتمى، ابراهیم داروغه زاده، از مدیران 
دولتى سـینما در صفحه شـخصى خـودش خطاب به 
«کیهان» نوشت که؛ «ایشان یکى از بهترین بازیگران 
سینماى ایران هستند!» وى همچنین نوشته که حاتمى 
بارها گفته کـه صفحه اى در فضاى مجـازى ندارد، اما 
جاى سئوال است که چرا خود لیال حاتمى چنین مطلبى 
را تکذیب نکرده و به افرادى کـه از زبان وى در فضاى 
مجازى، علیه نظـام سـخن پراکنى مى کنند اعتراضى 


نمى کند؟


مى خواهند تکه پاره ام کنند!
صادق زیباکالم، تحلیلگر سیاسى    نامه نیوز |
در گفتگو با روزنامه «آرمان» دربـاره میزان محبوبیت 
روحانى گفته است: در شرایط کنونى ایشان محبوبیت 
خود را از دست داده اند و از سوى دیگر باعث تحت فشار 
قرار گرفتن اصالح طلبان توسط مردم نیز شده اند. امروز 
من هر کجا که مى روم مردم مى خواهند من را سنگسار 
و تکه پاره کنند که تو باعث شـدى ما بـه آقاى روحانى 
رأى بدهیم. آقـاى روحانى براى تحقـق تصوراتى که 
براى آینـده خود دارد بـه اصولگرایـان و حتى موافقت 
اصولگرایـان رادیـکال نیـاز دارد. بـه همیـن دلیل نیز 


برحسب میل آنها ساز مى زند.


این چند خانواده 
  ایلنا| مدیرعامـل کارخانـه فـوالد جنـوب در 
خصوص ممنوعیت صـادرات آهن اسـفنجى گفت: با 
توجه به اینکه تولیدکنندگان این حوزه محدود به چند 
خانواده و صاحبان سهام آنها تقریباً یکى هستند مصرف 
کنندگان چـاره اى جز تعامل بـا این گروه را نداشـتند؛ 
انجمن فوالد کشور همواره با این موضوع مشکل داشت 
و به محض مطرح شدن این پیشنهاد از آن استقبال کرد.


رئیس جمهور شنبه به 
قزاقستان مى رود


  ایسنا| رئیـس جمهـورى بـراى شـرکت در 
اجـالس سـران کشـورهاى سـاحلى دریـاى خـزر 
به قزاقسـتان سـفر مى کنـد. مهمتریـن برنامه رئیس 
جمهور در این سفر دو روزه را شرکت در اجالس سران 
کشورهاى سـاحلى دریاى خزر اعالم کرد که طى آن، 
عالوه بر بیانیه مشترك، چندین سند مهم و راهبردى 
همکارى در حوزه خزر توسط مقامات پنج کشور ساحلى 
امضا خواهد شد. دکتر روحانى عصر یک شنبه 21 مرداد 


ماه به میهن اسالمى بازخواهد گشت.


تورم یک میلیون درصدى!
  آفتاب نیوز| با فروپاشى اقتصاد وابسته به نفت 
ونزوئال، اب رتورم در این کشـور با سـرعتى باورنکردنى 
رو به افزایش اسـت. از سـه سـال پیش تاکنون دولت 
«نیـکالس مـادورو»، رئیس جمهـور ونزوئال انتشـار 
آمار مربوط به نرخ تورم را متوقف کرده است. صندوق 
بین المللى پول پیش بینى کرده است نرخ تورم این کشور 
تا پایان امسال به یک میلیون درصد هم برسد.  نیکالس 
مادورو که در ماه ِمى امسـال براى یـک دوره دیگر به 
ریاست جمهورى ونزوئال انتخاب شد، دستور داده است 
تا چنـد روز دیگر پنج صفـر از پول ملـى ونزوئال حذف 
شود، هر چند به گفته کارشناسـان این اقدام کمکى به 


حل مشکل ابرتورم این کشور نخواهد کرد.


خبرخوان
تهدید چاوشى


محسن چاوشى اعالم کرد     ایران آرت |
در صورتى که مجوزهاى انتشار آلبوم جدیدش 
تا روز 20 مرداد صادر نشود، آن را به طور مستقل 
منتشــر خواهد کرد. مراحل تولید آلبوم جدید 
چاوشــى با نام «ابراهیم» از دو سال پیش آغاز 
شــده و این اثر هم اکنون تکمیل شده و آماده 
انتشار است اما به گفته تهیه کننده آلبوم، در 9 ماه 
گذشــته مجوزهایش صادر نشده است. اکنون 
چاوشــى تصمیم گرفته این آلبوم را تحت هر 


شرایطى در ماه جارى منتشر کند.


تغییر لوگو به افتخار
 «ابن سینا»


  تابناك| گوگل لوگــوى خــود را براى 
گرامیداشــت هزار و سى و هشــتمین زادروز 
ابوعلى سینا یکى از مشهورترین و تأثیرگذارترین 
فیلسوفان جهان تغییر داده است. ابوعلى حسین 
بن عبدا... بن حســن بن على بن سینا، مشهور 
به ابوعلى ســینا، 16 مرداد سال 359 هجرى 
شمسى در روستاى افشانه نزدیک بخارا دیده 


به جهان گشود. 


آب کى تمام مى شود؟
  اعتمادآنالین| عیســى کالنتــرى، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش 
به برخى اظهارنظرها مبنى بر اینکه نفت تا 40 
سال آینده و آب تا 50 سال دیگر در ایران تمام 
مى شود، گفت: وضعیت آب کشور از آنچه گفته 
مى شود، بسیار بدتر است. ما خیلى زودتر از 50 


سال آینده با بى آبى مواجه مى شویم.


چند خارجى 
عازم حج شده اند؟


  ایسنا| تعداد حجاج خارجى که تاکنون 
براى اداى مناســک حج وارد خاك عربستان 
سعودى شده اند به رقمى نزدیک به 900 هزار 
نفر رسیده است. در مناسک حج سال گذشته در 
مجموع 2/4 میلیون نفــر زائر داخلى و خارجى 
براى انجام این فریضه الهى عازم مکه و مدینه 
شدند. رکورد بیشترین تعداد حجاج در مناسک 
حج واجب از سال 1995 تاکنون به سال 2012 
میالدى بازمى گــردد که در مجمــوع 3/16 
میلیون نفر عازم ســرزمین وحى شدند. مراسم 
رســمى حج امســال از تاریخ 28 مرداد تا دوم 


شهریور برگزار مى شود.


نظر یک ایرلندى درباره 
رانندگى در ایران


«ویــل هاتون»، نویســنده و    چمدان |
جهانگردى ایرلندى که تاکنــون بیش از صد 
کشور از جمله ایران را با کوله پشتى سفر کرده 
اســت درباره وضعیت رانندگى در کشــورمان 
مى نویسد: ترافیک در ایران دیوانه کننده است 
اما اگر شــما تجربه رانندگى دارید مى توانید از 
این گزینه هم استفاده کنید. من در ایران بسیار 
زیاد رانندگى کردم و از خیابان هاى شلوغ تهران 
رد شدم و فهمیدم که بعضى مسیرها در ایران 
دوربین هــاى کنترل ترافیک دارند. اگر شــما 
در شــهرهاى ایران رانندگى مى کنید سرعت 
خودتان را کنترل کنید حتــى اگر مردم محلى 
این قوانین را رعایت نکنند. آنها مى دانند کجا 


دوربین دارد اما شما نمى دانید.


خودرو ارزان تر مى شود
  میزان | سعید مؤتمنى، رئیس اتحادیه 
فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه داران درباره 
آخرین وضعیت بازار خــودرو اظهار کرد: روند 
کاهشى قیمت خودرو از چهارشنبه هفته گذشته 
در بازار آغاز شده اســت و افزایش 35 درصدى 
قیمت ها در حال کاهش یافتن است و این روند 


ادامه خواهد داشت.


نصف جهــان  «چون تا ســال 1399 به هنرمندان وقت 
داده ایم و وقت گالرى پر اســت لطفًا تــا اطالع ثانوى 


درخواست وقت نمایشگاه نکنید.»
این پیامى اســت که بعد از انتخاب گزینه «تقاضا براى 
برگزارى نمایشگاه» در سایت اینترنتى «گالرى گلستان» 
نمایش داده مى شود. یعنى اگر شــما هنرمند هستید و 
تصمیم داریــد آثارتان را در گالرى گلســتان که یکى از 
مهمترین گالرى هاى کشــور و معروف ترین گالرى در 
تهران است به نمایش بگذارید، باید تا دو سال دیگر صبر 
کنید چون تمام نوبت هاى گالرى از پیش رزرو شده است!


این هم فقط یک سیاست تبلیغاتى نیست بلکه آن چیزى 
که این روزها در گالرى گلســتان مى گذرد، مؤید واقعى 


بودن سیاست هاى گالرى است. 
یک پایگاه اطالع رسانى تخصصى در حوزه هنر نوشته 
که در گالرى گلســتان جاى سوزن انداختن نیست و کار 
به جایى رسیده که ترافیک در محله اى که نمایشگاه در 
آن واقع شده به شدت افزایش پیدا کرده است. جالب آنکه 
بازدیدکنندگان آثار هنرى به نمایش درآمده فقط هم به 
دیدن راضى نمى شوند بلکه پول هاى میلیونى در گالرى 
گلستان رد و بدل مى شــود. همه این اتفاقات هم به این 
دلیل است که بیست و ششــمین دوره رویداد تابستانى 
«صد اثر، صد هنرمند» با ارائه آثــارى از 182 هنرمند از 
عصر جمعه دوازدهم مرداد ماه در این گالرى آغاز شــده 
است و استقبال از آن به حدى بوده که در همان چهار روز 
اول نمایشگاه،  64 اثر به ارزش 313 میلیون تومان فروخته 
شده است. امسال بازه قیمت آثار از300 هزارتومان تا 85 
میلیون تومان در نظر گرفته شــده است. «صد اثر، صد 
هنرمند» قدیمى ترین نمایشــگاه تجســمى در بخش 
خصوصى است که مرداد ماه 1371 توسط لیلى گلستان 


بنیانگذارى شد.
اما چرا این استقبال فوق العاده فقط در گالرى گلستان به 
چشم مى خورد در حالى که سایر گالرى هاى کشور هم 
بعضاً از این نمایشگاه ها برگزار مى کنند اما خبر چندانى از 
رونق در آنها نیست؟ براى پاسخ این سئوال باید به سابقه 


گالرى و گالرى دار با هم پرداخت.


دخترى مستقل، پدرى مشهور
لیلى گلستان، فرزند ابراهیم گلستان از غول هاى فرهنگى 
دهه 40 است. همین یک نسبت کافى است تا شهرت پدر 
به فرزند هم برســد اما نکته اینجاست که لیلى گلستان 
سال هاى سال است از زیر ســایه پدرش بیرون آمده و 
شخصیت مستقلى پیدا کرده اســت. خودش مى گوید 


ابراهیم گلستان نه درباره او و نه درباره برادرش کاوه، هیچ 
کار خاصى انجام نداده است: «پدرم هرگز برایم پارتى بازى 
نکرد، هرگز مرا به جایى معرفى نکرد درحالى که همه این 
کارها را مى توانست درباره من و کاوه بکند. گذاشت روى 
پاى خودمان بایستیم. زمانى که به یک رفاه نسبى رسیده 
بودیم و من حدوداً 18سالم بود پدرم گفت من به تو یک 
سقفى براى زندگى مى دهم و غذایى هم پخته مى شود که 
مى توانى بخورى اما پول تو جیبى ات را خودت تأمین کن. 
بنابراین من خیلى  زود کارکردن و پول درآوردن را تجربه 
کردم. بسیار هم لذتبخش بود. هرگز ناراحتى هم نکشیدم 


چون آدم زیاده خواه و جاه طلبى نبودم.»
بعدها لیلى گلستان با اولین ترجمه هایش به طور کامل 
از سایه سنگین پدر بیرون آمد و در همان دهه اول بعد از 
انقالب، با راه اندازى گالرى گلستان به شهرت فراوانى 
رســید. این گالرى همان خانه اى اســت کــه ابراهیم 
گلســتان روزگارى آن را بــراى فروغ فرخــزاد خریده


 بود.


اصفهانى هاى رکوردشکن
وضعیت این روزهاى گالرى گلستان بسیار مناسب است 
آن هم در شــرایطى که اوضاع اقتصادى کشــور اصًال 
مساعد نیســت. یک خبرنگار درباره نمایشگاه «صد اثر، 
صد هنرمند» نوشــته: «آثار فروخته شده تند تند از روى 
دیوار برداشــته و براى مجموعــه داران و عالقه مندان 
پیچیده مى شــود. بالفاصله از گالرى با هنرمند تماس 
مى گیرند و مى گویند جاى تابلویش بر دیوار خالى شــده 
و الزم اســت فردا صبح یک اثر دیگر به گالرى ارســال 


کند.»
لیلى گلســتان هم به قول خودش از این اتفاق سورپرایز 
شده است. او مى گوید: «با توجه به شرایط اقتصادى واقعًا 
امید چندانى نداشــتم، اما این شهر بسیار عجیب است و 
ما فروش خیلى خوبى داشــتیم که خود ما را متعجب و 
خوشــحال کرد. خبر خوب این است که گویا مردم از راه 


خرید اثر هنرى پس انداز مى کنند.»
اما نکته جالب تر در رد و بــدل کردن هاى میلیونى پول 


در گالرى گلســتان، به نقش هنرمندان شهرســتانى و 
مشخصاً اصفهانى ها بر مى گردد. گلستان در این باره هم 
مى گوید: «خوشحالم که جوان ها خوب فروختند. حدود 
30 تا 40 درصد جوان ها امســال از شــهر اصفهان در 
نمایشگاه شرکت کردند. آثارشان فوق العاده است. خیلى 
خوشحالم که هنرمندان شهرســتانى دارند خودشان را 


معرفى مى کنند و موفق هم هستند.»
چنان که گفته مى شود، تا کنون آثار حداقل 11 هنرمند 
جوان اصفهانى در نمایشــگاه به فــروش رفته که آمار 
فوق العاده اى براى اســتان ما به حســاب مى آید. نباید 
فراموش کرد که رویداد «صد اثر، صد هنرمند» حاال براى 
خودش یک جشنواره درست و حسابى و معتبر شده که در 
معتبرترین گالرى هم برپا مى شود. به همین علت است 
که ارزش فروش آثار در آن بسیار زیاد است و طبیعى است 
وقتى اصفهانى ها به رکورد تازه اى در این نمایشگاه دست 
پیدا مى کنند، خبر این رکوردشکنى هم در عالم هنرهاى 


تجسمى ایران با اهمیت تلقى مى شود.   


نماینده مردم سلســله و دلفان گفت: رئیس ســازمان 
بهزیستى به وى پیشنهاد رشــوه 500 میلیونى به اسم 


امور خیریه داده است.
على رســتمیان دیروز در جلســه علنى مجلس که به 
اســتیضاح على ربیعى وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعى 
پرداخته مى شد، با اشاره به اینکه در سفرم به استان هاى 
لرستان و فارس به تخلفاتى در رابطه با سازمان بهزیستى 
پى بردم، اظهار کرد: در این استان ها به مدارکى رسیدم 
و وقتى مى خواستم به استان هاى دیگرى که به صورت 


پایلوت انتخاب شده بود، بروم من را راه ندادند.
وى افزود: آقاى بندپى، رئیس سازمان بهزیستى به من 
گفته بود 500 میلیون به تو براى امور خیریه مى دهیم. 
شــما 20 میلیون آن را به خیریه اى که دهنش قرص 
باشــد بدهید و 480 میلیون را خودتان بردارید، به فقرا 
و نیازمندان هر طور کــه مى خواهید کمک کنید. آقاى 


بندپى 20 میلیون آن را به خیریه ها داده و از محل پول 
خرید ویلچر و کمک به ایتام ماشین هاى گرانقیمت براى 


سازمان بهزیستى خریدند.
نماینده مردم سلسله و دلفان با خطاب قرار دادن وزیرکار، 
تعاون و رفاه اجتماعى گفت: جناب وزیر! آقاى بندپى دو 
نوبت در لرســتان حضور پیدا کرد که یک بار آن براى 
همایش مدیران بهزیستى اســتان بود و 900 میلیون 
صرف همایش شاهانه آقاى بندپى در استان لرستان شد. 
آیا معلولى که عصا و ویلچر ندارد به این همایش شاهانه 


دعوت مى شود؟ 
رســتمیان تصریح کرد: آقاى ربیعى! اشــک هاى شما 
شوى تبلیغاتى اســت. آیا معلولین از این  11 و 12 نوع 
غذاى همایش صرف مى کنند؟ در لرستان، یک کامیون 
یخچالدار الشه گوسفند، عسل و  روغن پر کردند و به در 


خانه آقاى بندپى تحویل دادند. 


فروش قابل توجه آثار اصفهانى ها در نمایشگاه «صد اثر، صد هنرمند»


رکوردشکنى این بار وسط «گلستان»


افشاگرى یک نماینده درباره رشوه 500 میلیونى
در جلسه علنى مجلس مطرح شد


دیــروز در جریان اســتیضاح وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى، محمدرضا پورابراهیمــى، نماینده کرمان به 
عنوان آخرین متقاضى استیضاح از وزیر به بیان دالیل 
خود پرداخت که در بخــش آخر صحبت هایش خطاب 
به پزشــکیان، نماینده تبریز و نایب رئیس مجلس که 
از عملکرد وزیر دفاع کرده بود، گفت: آقاى پزشــکیان 
باید به این ســئوال جــواب دهد که زهرا پزشــکیان، 
مسئول فاینانس پتروشیمى چه نســبتى با او دارد. این 
صحبت هاى پورابراهیمى باعث شــد که پزشکیان بر 
اســاس ماده 79 آیین نامه تذکر آیین نامه اى را مطرح 
کرده و بگوید: این صحبت ها نشــانه بى اخالقى و عدم 
تعهد است. ببینید این حرف ها چقدر غلط و دروغ است. 
دختر من در پتروشیمى جم کار مى کند، لیسانس ندارد 
بلکه داراى تحصیالت فوق لیســانس است. او مسئول 
نیست بلکه پروژه اى را گرفته است. در فضاى مجازى 
گفتند که دختر من ده میلیون تومــان حقوق مى گیرد 
که باز هم درست نیست، او چهار میلیون تومان حقوق 


مى گیرد.


او افزود: دختر من فوق لیسانس شیمى از دانشگاه شریف 
دارد که قبل از آنکه آقایان سر کار آیند در پتروشیمى کار 
مى کرد. آیا این به آن معناست که من رانت خوار هستم؟ 
اگر قرار باشد ما هم مثل آقاى پورابراهیمى حرف بزنیم، 
مى خواهید بگوییم که بچه هاى آنها و دار و دسته شان 
در این سیســتم بیشــتر درگیر هســتند یا بچه هاى 


من؟ 
اما ربیعــى هم در بخــش دوم دفاعیاتــش خطاب به 
پورابراهیمى که از دختر مســعود پزشــکیان سخن به 
میان آورده بود، گفت: برادر پورابراهیمى! آقاى کهنوجى 
را مى شناسید اگر او مدیرعامل مى شد مشکل شما با من 


ادامه پیدا مى کرد؟
او گفت:  تو من را بیچاره مى کنى! دائم شبکه مى چینى. 
نماینده سبزوار به دفتر من مى آید مى گوید سالى 400 
تا 500 میلیون تومان به کسى بده که من مى گویم ، از 
عباد هم نمى ترسد!  40 سال خدمت کردم و بحران هاى 
زیادى دیدم. چرا وقتى بابــک زنجانى پول ها را مى برد 


حرفى نزدید؟


نقش دختر نایب رئیس مجلس در ماجراى 
استیضاح ربیعى


بر اســاس گزارش ســازمان بین المللى مهاجرت،  از 
ابتداى سال جارى میالدى (11 دى 1396) تا ماه اوت 
(مرداد 97) بیش از 463 هزار مهاجر افغان ســاکن در 
ایران به دلیل وخامت اوضاع اقتصادى و کاهش ارزش 
پول ملى ایران به کشورشان بازگشته اند و روند بازگشت 


آنها همچنان ادامه دارد. 
بر اســاس این گزارش تنها در هفته اخیر نزدیک به 20 
هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشــان بازگشته اند. 


کارگران افغان مى گویند با توجه به کاهش ارزش پول 
ملى ایران کار کردن آنها در این کشــور دیگر به صرفه 


نیست.
پیش از جهش قیمــت دالر و ارزهاى خارجى در ایران، 
کارگران افغان هر یک میلیون تومان ایرانى را با 16 تا 
17 هزار افغان معاوضه مى کردنــد اما با کاهش ارزش 
ریال ایران، این رقم به شــش تا هفت هزار افغان تنزل 


یافته است.


خروج نیم میلیون مهاجر افغان از ایران 
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جو پایدار در آخر هفته
بررسی نقشه هاي هواشناسی بیانگر جوي پایدار در 


پایان هفته است.
در اکثر مناطق ، آســمان صاف تا قســمتی ابري، 
گاهــی وزش بــاد نســبتًا شــدید پیش بینــی 


 می شود.
دماي هوا نیز در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی 


نخواهد داشت.


آفت زدایى 350 هکتار 
نخلستان در خوروبیابانک


مدیر جهاد کشاورزى شهرستان خوروبیابانک گفت: 
350 هکتار از نخلسـتان هـاى این شهرسـتان آفت 


زدایى شد.
حکمت موسـوى گفـت: با توجـه به اینکـه در فصل 
تابستان با افزایش دما، شیوع بیمارى زنجره خرما،کنه 
گرد آلود و سوسک شـاخدار کرکدنى درختان بیشتر 
مى شود، کشـاورزان باید نخلسـتان ها را آفت زدایى 


کنند.
وى افـزود: هـرس کـردن و اسـتفاده از کودهـاى 
مناسـب در سـاعات پایانـى روز، درختـان نخـل را 
براى باردهى مناسـب و بـا کیفیت در شـهریور آماده


 مى کند.
وى بـا اشـاره بـه وجـود 350 هکتـار نخلسـتان 
در شهرسـتان خوروبیابانـک گفـت: 250هکتـار از 
نخلسـتان هـاى ایـن شهرسـتان بـارده و اقتصادى 


هستند. 


خبر


وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح گفت: مردم 
باید به عمــق کینه ، عــداوت و بدعهــدى آمریکا در 
برجام که حاصل 12 ســال مذاکره و گفــت و گو بود ، 


پى ببرند.
امیر سرتیپ حاتمى در جمع کارکنان صنایع الکترواپتیک 
اصفهان افزود: بدعهدى و پیمان شــکنى هاى آمریکا 
در توافقنامــه بین المللى برجام که بــه تأیید و تصویب 
ســازمان ملل متحد نیز رســیده بود، نمونه اى از رفتار 


غیرمتعهدانه شیطان بزرگ در عرصه بین المللى است. 
وى بــا بیان اینکه باید نقشــه و حیله دشــمن را خوب 
بشناســیم و آن را تحلیل و با درایت و تدبر از آن مرحله 


حساس عبور کنیم، گفت: باید به وعده الهى ایمان داشته 
باشیم و با ایستادگى، پشــتکار، همت و وحدت کلمه در 
سایه سار والیت فقیه با سربلندى خواهیم توانست دشمن 


را یک بار دیگر شکست داده و سرافکنده کنیم. 
 امیرســرتیپ حاتمى همچنیــن با بیــان اینکه صنایع 
الکترواپتیــک وزارت دفــاع بــا عملکــرد مثبــت و 
توانمندى هاى منحصربه فرد خود مورد اعتماد و وثوق 
نیروهاى مســلح بوده و فرماندهان و مسئوالن همواره 
به نیکى از آن یاد مى کنند، افــزود: این صنعت در ابعاد 
مختلف موجب پیشــرفت وزارت دفاع و صنعت دفاعى 


کشور شده است. 


شــهردار اصفهان گفــت: نقد رســانه بــراى جامعه 
برکت است و کســى نباید از آن هراســى داشته باشد، 
زیرا نظارت اســت کــه رفتــار مدیــران و حاکمان را 


مى سازد.
قــدرت ا... نــوروزى افــزود: نظــارت و نقــد موجب 
مى شود مســئوالن همواره خود را زیر ذره بین و کنترل 


بدانند.
وى اضافــه کــرد: خبرنــگاران بیشــترین نقــش را 
در اصالح جامعه و ســاختن شــهر دارنــد و قلم آنها
 موجــب مى شــود به مــرور مشــکالت مــردم کم


 شود.


شــهردار اصفهان تأکیــد کــرد: خبرنــگاران نظاره 
گران هوشــیار جامعه و دیده بانانى قوى هســتند که 
همــواره رفتــار حاکمــان و مســئوالن را رصــد 
مى کنند و مــى توانند به راحتى از بروز برخى فســادها 


و مشکالت در جامعه جلوگیرى کنند.
وى افزود: نقد مدیران جامعه عامل پیشــرفت و هدایت 
جامعه به ســمت خیر و صالح اســت و خبرنگار متعهد 
همواره در صدد نقد مســئوالن و بیان مشکالت جامعه 


است. 
شهردار اصفهان تأکید کرد: البته نقد باید همراه با انصاف 


و عدالت باشد و به سمت تخریب نرود.


نقد و نظارت رسانه ها، رفتار 
مدیران و حاکمان را مى سازد


مردم باید به عمق عداوت و
 بد عهدى آمریکا پى ببرند


مزایده مال منقول
شماره صورتمجلس: 9709003759800142 شــماره پرونده: 9409986836100868 شماره بایگانى 
شعبه: 970209 در پرونده 970209 اجرایى شعبه سوم دادگســترى شاهین شهر آقاى سعید گل شیرازى 
فرزند جواد محکوم به پرداخت 150 گرم طال و 110 ســکه بهارآزادى و 200/000/000 ریال که در زمان 
اجرا به نرخ روز محاسبه مى گردد بابت اصل خواسته و مبلغ 6/536/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله 
در حق خانم حمیده غالمى فشارکى فرزند محمد و مبلغ 104/026/889 ریال بابت حق االجراى دولتى در 
حق صندوق دولت شده است که محکوم لها در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار طبق 
نظریه کارشناس دادگسترى شامل خودرو سوارى دوو ماتیز به رنگ بژ به شماره انتظامى 13 ایران 484 و 
56 مدل 1382 و شماره موتور 004290 و شماره شاسى 81155061740 که به میزان 95/000/000 ریال 
ارزیابى شده و نظریه  کارشناس مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده و در روز سه شنبه مورخ 97/6/6 ساعت 
9 در دادگسترى شاهین شــهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته 
مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى 
شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و 
در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى 
فروش معین شده است به این شــعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. 
محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت 
اجرا و محل اجراالصاق مى شود. م الف: 218408 محسنى دادورز اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى 


حقوقى شهرستان شاهین شهر  /5/454
اخطار اجرایى


شماره: 329/96- 1397/4/7 به موجب راى شماره 426 تاریخ 96/7/17 حوزه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن اسدالهى فرزند محمدحسن 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/320/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/10 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له 
محمدحسین عابدى فرزند مسیب به نشانى اصفهان رباط اول مجتمع غدیر طبقه سوم و هزینه اجراى حکم 
که بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 218405 رضوانى- قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 


شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/455
فقدان سند مالکیت


شماره: 103/97/1652/26- 97/5/10 آقاى عزیزاله محمدیان جزى احدى از وراث مرحوم ربابه هادیان 
جزى باستناد دو برگ استشهادیه محلى به شماره 51000 مورخ 97/4/12 دفترخانه 54 گز که هویت و امضا 
شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 255458 را که به میزان 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 437/302 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در 
صفحه 538 دفتر 314 ذیل ثبت 68952 بنام ربابه هادیان جزى فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال 4015 مورخ 24/9/5 دفترخانه 54 گز به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام 
داشته و نحوه گم شدن فرسودگى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدور و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 218396 


ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر  /5/456
ابالغ وقت رسیدگى


شماره ابالغنامه: 9710103759502732 شماره پرونده: 9709983759500285 شماره بایگانى شعبه: 
970299 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ورثه مرحوم پرویز اشکش (محمد، اشکان همگى 
اشکش) و مهرانگیز قنبرپور زلکى خواهان آقاى محمدحســن جوزى دادخواستى به طرفیت خوانده ورثه 
مرحوم پرویز اشکش (محمد و اشکان همگى اشکش) و مهرانگیز قنبرپور زلکى به خواسته الزام به تنظیم 
سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759500285 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/27 ساعت 12:00 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان 
شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. 


م الف: 218384 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/457
ابالغ وقت دادرسى


ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم راحله خرمیان پور به طرفیت آقاى بدیع اله جانفدا دادخواستى به خواسته 
مطالبه نفقه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 166/97 ش1ح ثبت و 
براى روز یک شنبه مورخ 97/6/18 ساعت 18:15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 223073 شعبه اول 


حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/459
اجرائیه


شماره اجرائیه: 9710423653300094 شــماره پرونده: 9609983653300038 شماره بایگانى شعبه: 
960038 تاریخ تنظیم: 16 / 04 / 97 –  مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: بانک مهر اقتصاد اصفهان 
پل آذر ابتداى خ توحید بعد از تاالر فرشچیان پ3 - مشــخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- یزدان 
پنجعلى فرزند شمسعلى به نشانى اصفهان خ رباط گلخانه بن بســت اطلس پ 5082 2- فاطمه جعفرى 


اصفهان خ کاوه میرزاده عشقى مجتمع مسکونى صدف پ 31. 3- علیرضا اسدى فرزند شعبانعلى اصفهان 
خ رباط گلخانه بن بست اطلس پ 5082 4- کمال اسدى فرزند شعبانعلى اصفهان خ رباط گلخانه بن بست 
اطلس پ 5082 -مشخصات نماینده قانونى محکوم له : علیرضا زمانى اصفهان – فالورجان مدیر شرکت 
محکومله بانک مهر اقتصاد – مریم ناصرى اصفهانى فرزند عبــاس اصفهان – فالورجان خ طالقانى ط 
فوقانى موسســه قوامین وکیل بانک مهر اقتصاد . محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973653300208 محکوم علیه محکوم است به : پرداخت تضامنى 
مبلغ 305/000/000 ریال وجه جک به شماره 204976 – 1391/02/26  بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارات دادرسى برابر تعرفه قانونى ( هزینه دادرســى مبلغ 9/060/000 ریال ) و هم چنین خسارت تاخیر 
تأدیه از تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در مقابل الشه چک در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت. محکوٌم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى).2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
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 اعــالم 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 با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394).6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوٌم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، م الف 565 على صادقیان - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه 


عمومى حقوقى فالورجان /5/460 
احضار متهم 


شعبه دوم دادگاه عمومى بخش باغ بهادران مکاتبات قضائى شماره نامه :1397009000630139 شماره 
پرونده:9709983742600469 شماره بایگانى پرونده:970484 موضوع :پیگیرى ابالغ به : اداره ارشاد آقاى 
رسول عباسى در پرونده شماره 970484این شعبه به اتهام برداشت غیر مجاز آب موضوع شکایت شرکت 
آب منطقه اى  اصفهان تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله براساس ماده 174قانون آیین دادرسى کیفرى 
به شما ابالغ مى شود که درساعت 9/30مورخ 1397/7/25در شعبه دوم دادگاه باغبادران جهت رسیدگى 
به اتهام خود حاضرگردید. نتیجه  عــدم حضور موجب اتخاذتصمیم قانونى خواهــد بود. م. الف215931 
صابریان - دادرس شعبه دم دادگاه عمومى باغبهادران –   حسنعلى صالح زاده مهابادى- مدیر دفتر شعبه 


دوم دادگاه عمومى باغ بهادران /5/461 
ابالغ رأى


دادنامــه- شــماره دادنامــه : 9609973653300674 – تاریــخ :  1396/10/19 – شــماره پرونده : 
9609983653300218–  شــماره بایگانى : 960222 –خواهان :بانک مهر اقتصاد با نمایندگى علیرضا 
زمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى بعد از تاالر فرشچیان پ 3 و با وکالت خانم مریم ناصرى اصفهانى 
فرزند عباس به نشانى اصفهان – شهرستان فالورجان  - شــهر فالورجان – خ طالقانى ط فوقانى بانک 
قوامین واحد شرقى دفتر وکالت . خواندگان : 1- آقاى مســعود احمدى پیرگانى فرزند على اکبر به نشانى 
مجهول المکان 2- خانم سمیه رهنما فالورجانى فرزند مظاهر به نشانى اصفهان فالورجان خ طالقانى ك 
ش جلیل قاسمى ش 3- آقاى محمد عوض زاده فرزند غالم به نشانى اصفهان فالورجان – خ عماریاسر 
ك شجاعت . 4- آقاى هوشنگ بلدى فرزند خدامروت به نشانى اصفهان فالورجان خ فردوسى جنب بانک 
کشاورزى پ 28 – خواسته ها 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2 مطالبه خسارات دادرسى 3 مطالبه وجه 
چک . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى 
نماید . در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به مدیریت عامل علیرضــا زمانى و با وکالت مریم ناصرى به 
طرفیت 1- آقاى هوشنگ بلدى فرزند خدامروت 2- آقاى محمد عوض زاده فرزند غالم 3- آقاى مسعود 
احمدى پیرگانى فرزند على اکبر. 4- خانم ســمیه رهنما فالورجانى فرزند مظاهر . به خواسته مطالبه مبلغ 
580/547/427 ریال بابت قسمتى از وجه یک فقره چک به شماره 291866 مورخ 1396/03/18 به انضمام 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم با توجه به تصویر مصدق چک موصوف و گواهى عدم پرداخت آن که داللت بر امضاى چک 
توسط خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم به عنوان ضامن اشتغال 
ذمه آنها و بقاى اصل چک و گواهى عدم پرداخت آن در ید خواهان و با توجه به آنکه خواندگان ردیف سوم 
و چهارم با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادگاه حاضر نشــده و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین 
ارائه نگردیده و با عنایت به اقرار خواندگان ردیف اول و دوم در جلسه رسیدگى بر مدیونیت خود بابت چک 
موصوف ، دادگاه دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى و ماده 2 
قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 580/547/427 ریال بابت اصل 
خواسته و از باب تقصیر خواندگان در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه 
دادرسى به وى شده است به پرداخت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم که توسط اجراى احکام موقع 
اجرا محاسبه خواهد شد صادر مى نماید راى صادر شه نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم غیابى وظرف 
مدت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه بوده  و ظرف مهلت بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است و نسبت به خواندگان ردیف اول  ودوم 
حضورى بوده و به استناد تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379 قطعى است . .  م الف 


563 دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان / 5/462 
مزایده اموال منقول 


شماره : 971179  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971179  
اجرائى موضوع علیه آقاى غالمرضا باقرى فرزند اسماعیل وله سجاد قاسمى همامى فرزند عیدى محمد 
در تاریخ دوشنبه  06/14/ 97 به منظور فروش یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ به شماره انتظامى 
13-225 ع 62 مدل 2007 میالدى به شــماره موتور 69183311 و شماره شاسى 073011011 (کابین 


کامیون بازسازى ناشى از تصادف وفق نظریه کارشناس مى باشد و با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 318 برگزار 
نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 860/000/000  ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام 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 کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و 
در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 


557 مدیر اجراى احکام حقوقى فالورجان  /5/463 
ابالغ اجرائیه


شماره پرونده: 139704002133000141/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700177 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000033 بدین وسیله به آقاى رسول سقائى فرزند حیدرعلى مقیم:اصفهان خیابان حمزه 
اصفهانى کوى شهید شمس پالك 11 کد پســتى85158659751 و خانم شهین سقائى فرزند حیدرعلى 
مقیم: نجف اباد-گلدشت بلوار ابوذر بن بســت اصغر ترکیان پالك 13 کد پستى 9388152083 که برابر 
گواهى مأمور مربوط ابالغ اجرائیه در آدرس اعالمى بستانکار به شــما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد 
که خانم محترم کاظمى فرزند قاسم به استناد سند ازدواج شماره 1454 مورخ 45/09/05 تنظیمى در دفتر 
ازدواج شماره 62 نجف اباد جهت وصول مبلغ شصت هزار ریال پول رایج کشور به عنوان بهاء باغ که باتوجه 
به تبصره الحاقى ماده 1082 قانون مدنى به مبلغ 114/466/153 ریال افزایش یافته است.درخواست صدور 
اجرائیه علیه ورثه مرحوم حیدرعلى ســقائى نجف ابادى را نموده است که اجرائیه به کالسه 9700177 در 
واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم 
االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید 
نسبت به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات 
اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 218496/م 


الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/5/464
ابالغ رأى


 راى شــوراى حل اختالف – کالســه پرونده 2195/96 شــماره دادنامه: 252/97-97/02/30- مرجع  
رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان، نجف آباد(امیراباد)- خواهان: حسین  خاشعى ورنامخواستى 
نشانى:نجف اباد-یزدانشهر-بلوار پرستار روبه روى نانوایى نمایشگاه اتومبیل- خوانده: على اصغر علیرضایى 
نشانى: مجهول المکان-راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى حسین  خاشعى ورنامخواستى 
با وکالت خانم فهیمه خلیلى به طرفیت آقاى على اصغر علیرضایى به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان 
بابت قرض بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل شورا با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و مدارك تقدیمى ایشان من جمله رسید عادى که ممضى به 
امضاء خوانده مى باشد به مورخه 96/11/30 و حکایت بر اشتغال ذمه و مدیونیت وى مى نماید و نظر به عدم 
حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه که برى الذمه بودن خویش را اثبات نماید لذا شــورا 
دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستدا به ماده 522-519-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست هزار تومان  
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 96/12/13 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.. راى صادره غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان 


نجف آباد مى باشد. 1057/م الف- شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف اباد/5/465
ابالغ وقت رسیدگى


 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقــاى میالد رحمانى در خواســتى به مبلغ 
8/000/000ریال بطرفیت آقاى محمد رضا اقتدار نژاد که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 457/97در شعبه چهرم 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 73قانون آییین دارسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثى االنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز 
چهرشنبه مورخ 97/6/21ساعت 9:30در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
پانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م. الف220946دبیر شعبه 4حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/466 


ابالغ وقت رسیدگى
شماره پرونده:9710113640200732 شماره پرونده:9709983640200104 شماره بایگانى:970112 
آگهى ابالغ جناب آقاى حامد علیزاده فرزند حمید - بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 
73قانون آئین دادرسى مدنى به شما ابلغ مى گردد دعوید خانم مریم کوهى بختیاروند فرزند حسین به طرفیت 
شما مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دارسى مطالبه وجه دو فقره چک به شماره بایگانى 970112ح2در این 
دادگاه ثبت و جهت مورخ 97/6/25ساعت 8:30صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است . مراتب به شما ابلغ 
تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید.م.الف220998 


قاسم شاهمرادى- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى زرین شهر/5/467 
احضار متهم


آقاى صفر على مؤذنى فرزند عزیز در پرونده شماره 962531این شــعبه به اتهام خیانت در امانت موضوع 
شکایت خانم سارا صدیقى قلعه آقایى تحت تعقیب قرار دادید . بهخ این وسیله بر اساس ماده 174قانون آئین 
دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساععت 12:30مورخ 97/6/21در شعبه اول داذدگاه عمومى 
باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد 


بود.م.الف 215933رئیس دادرس دادگاه عمومى باغبهادران/5/468 
ابالغ وقت دادسى


آگهــى ابالغ وقــت دادرســى و ضمائــم به آقــاى میــالد بابائــى کالســه پرونــده:313/97 وقت 
رسیدگى:97/6/17ساعت 5عصر خواهان :رضا باقرى خوانده:میالد بابائى فزند محمد خواسته:مطالبه وجه 
خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1حقوقى ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده73آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار ایران آگهى مى شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرق مدت ده روز به دبیر خانه شورا مراجعه . ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا 


چنانچه بعدا ابالغى بوسسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است 
در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید./م.الف212083حمید 


کریمى رئیس شعبه 1حقوقى شوراى حل اختالف باغبهادران/ 5/469 
ابالغ رأى


شماره پرونده:290/97 مرجع رسیدگى:شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان:مهدى 
فروزنده فرزند على اکبر نشانى:اصفهان –دروازه شیراز-هزار جریب-ك6نبش ك ساختمان میامى-زنگ 
شماره 11 خوانده:الهام معینى –نشانى:فوالدشهر- محله آ2- یونیت فردوسى خواسته:مطالبه گردشکار 
:شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاءختم رسیدگى را اعالم و 
بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا " در خصوص دادخواست آقاى مهدى فروزنده 
فرزند على اکبر به طرفیت خانم الهام معینى مبنى بر مطالبه مبلغ 21/600/000ریال با احتساب خسارات 
دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد یکبار مبلغ شــش میلیون ریال ،دفعه دوم نیز شش میلیون 
ریال و دفعه سوم مبلغ دو میلیون ریال به کارت خوانده واریز نموده است و یک چک نیز به مبلغ هفت میلیون 
و ششصد هزار ریال به خوانده تحویل داده است ،شــورا با عنایت به محتویات پرونده و استعالنات صورت 
گرفته از بانکهاى ملى و قرض الحسنه مهر ایران که حاکى از واریز مبلغ 14/000/000ریال به کارت خوانده 
دارد و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده 
است لذا مستندا به مواد 198،502و 519قانون ایین دارسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و ماده 265قانون مدنى حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 14/000/000ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ615/000ریال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى د راین شعبه از شورا و سپس ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و اما در خصوص 
مازاد خواســته با توجه به عدم ارائه مدارك از جانب خواهان مسندا به ماده 197قانون آیین دارسى تشکیل 
دادگاههاى عمومى و انقالب د رامور مدنى و ماده 1257قانون مدنى حجکــم بر بیحقى خواهان صادر و 
اعالم میگردد.رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابلغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى شهرستان لنجان مى باشد.م.الف230417زیبا یوسفى- قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى 


حل اختالف لنجان/5/470 
 بند الف آگهى موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت 


ثبتى  و اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برار آرائ صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 
تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  . لذا مشخصات متقاضیان   امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که شخص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره اسناد  و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 


دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند  . آرائ صادره از هیات : 
1- راى شــماره 0576 مورخ 96/12/14 مالکیت آقاى قاســمعلى تقیان جزى بــه ش ش 44 کد ملى 
5110662630 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ 
به مساحت 205/03 متر مربع پالك شماره 484 فرعى از 440 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى 


آقاى مرتضى مظفرى محرز گردیده است . 
2- راى شــماره 0579 مــورخ 96/12/21 مالکیــت آقاى حجت الــه ابدالى بــه ش ش : 442 کد ملى 
1291066136 صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42/90 متر مربع 
پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تائید که 
در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز 


گردیده است . 
3- راى شماره 0036 مورخه 97/2/25 مالکیت آقاى غالمحسین جعفریان جزى به شناسنامه شماره 30 
کد ملى 5110517134 صادره میمه فرزند محمد رحیم بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ششدانگ به مساحت 352/28 متر مربع پالك شماره 677 فرعى از 437 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک 


رسمى خانم اقدس عرفانى محرز گردیده است . 
4- راى شماره 0512 مورخه 96/10/5 مالکیت آقاى سید مجید هاشمى جزى به شناسنامه شماره 453 کد 
ملى 5110653380 صادره اصفهان فرزند سید على بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/28 متر 
مربع پالك شماره 392 فرعى از 321 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 


اصفهان که در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
5- راى شماره 0577 مورخ 96/12/15 مالکیت آقاى مجتبى ابدالى ش ش : 1645 کد ملى : 1285865642 
صادره اصفهان ف : حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 متر مربع پالك شماره 301 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارى مشاعى 


به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمرضا ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است . 
6- راى شماره 0510 مورخ 96/10/4 مالکیت آقاى حسین رحمانى ش ش : 1157 کد ملى : 1290545936 
صادره اصفهان فرزند تقى بصورت یکباب مغازه  و زمین متصله ششــدانگ به مساحت 161/36 متر مربع 
شماره 116 فرعى از 301 اصلى در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که 


در ازائ مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
7- راى شماره 0547 مورخ 96/11/11 مالکیت آقاى مجید ابدالى  ش ش : 174 کد ملى : 5110300216 
صادره اصفهان فرزند حسن  بصورت یکباب ساختمان مسکونى   ششدانگ به مساحت 217/69 متر مربع 
پالك  شــماره 301  اصلى واقع در  اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید 
که در ازائ خریدارذى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى 


محرز گردیده است  . 
8- راى شماره 0511 مورخ 96/10/05 مالکیت خانم ثریا شیرانى نسب به شناسنامه شماره 1006 کدملى 
4668967572 صادره لردگان فرزند قربانعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه، به مساحت 55/15 مترمربع 
پالك شــماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شــهر استان اصفهان تأئید 
که در ازاء خریدارى مشاعى به صورت مع الواســطه از مالک رسمى آقاى حسین قمى حاجى آبادى محرز 


گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد  . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/5/3 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 97/5/18 م الف: 214045 ناصر صیادى 


صومعه - رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/5/176 


ســخنگوى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: در دیــدار مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با مدیر 
کل راه و شهرسازى استان، مالکیت اماکن 


مذهبى استان اصفهان تعیین تکلیف شد.
سعید بکرانى افزود: این نشست با محوریت 
اجراى تفاهم نامه ســازمان اوقــاف و امور 
خیریه با وزارت راه و شهرســازى مبنى بر 
تعیین تکلیف مالکیت اماکــن مذهبى که 
در امالك مسکن و شهرســازى قرار دارد، 


برگزار شد.
سرپرســت روابط عمومى اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهــان ادامه داد: 
همچنین در این نشست موضوع مساجدى 
کــه توســط اداره راه و شهرســازى در 
مجموعه هاى مســکن مهر سراسر استان 
ساخته شــده و یا در آینده باید ساخته شود، 


تعیین تکلیف شد.
بکرانى گفت: در این جلســه بر اختصاص 
زمین توســط اداره راه و شهرسازى جهت 
ساخت اماکن مذهبى در شهرها و روستاها 
نیز تاکید و بیــش از 80 درصد از زمین هاى 
مصال ها در سراسر استان نیز تعیین تکلیف 


شد.


برنامه شــاد تلویزیونــى «خاله شــادونه» براى 
پوشش اخبار و رویدادهاى  سى و یکمین جشنواره
 بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان انتخاب


 شد.
برنامه تلویزیونى خاله شــادونه بــه تهیه کنندگى 
مشــترك ملیکا زارعى و على اکبر ذاکرى و اجراى 
ملیکا زارعى از هشتم تا چهاردهم شهریور  ساعت 


15 از شبکه2 سیما پخش مى شود.
براین اســاس، در این برنامه تلویزیونى شــاد ویژه 
کودکان ونوجوانــان روزانــه در 25 دقیقه اخبار و 
رویدادهاى این جشنواره بین المللى در قالب ترکیبى 
از پالتوى مجــرى، معرفى فیلم هاى جشــنواره، 
گفتگو بــا مهمانان داخلــى و خارجــى و پخش 
فیلم هاى شــرکت کننده در این رویداد از شبکه دو 


سیما انعکاس داده مى شود.
پوشــش فعالیت هاى جانبى جشــنواره شــامل


نشست ها، بزرگداشــت ها و  گفت و گو با داوران و 
دست اندرکاران، میان برنامه و وله هاى تماشاگران 
در سالن هاى ســینما از دیگر بخش هاى این ویژه 
برنامه سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان در مــدت برگزارى این رویداد 


بزرگ فرهنگى دراصفهان است. 


بیــش از 48 هزار متــر مربــع از معابر اصلى 
منطقه صنعتى دولــت آباد با اعتبــارى بالغ 
بر 5/2میلیــارد تومان توســط شــهردارى 
دولت آبــاد در حال زیرســازى و آســفالت 


است.
شــهردارى دولت آباد از ابتداى ســال جارى 
توجه ویژه به منطقــه صنعتى دولت آباد براى 
اصــالح معابر زیرســازى، جــدول گذارى، 
کانیووگذارى، روکش آسفالت  و نیز در برخى 
موارد لکه گیرى آســفالت و زیبا سازى چهره 
خیابان امــام خمینى(ره) کــه ورودى اصلى 


شهر دولت آباد نیز است، را در دستور کار قرار 
داده است.


به همین منظور، بیش از هشت هزار متر مربع 
از خیابان بلور و شیشــه  تحت زیرســازى و 
آســفالت قرار گرفت، همچنین در این خیابان 
بیش از هــزار متــر جــدول گــذارى و نیز 
کانیو گــذارى انجام شــده اســت و20 هزار 
متر مربع از خیابــان بوعلى ســینا (قپانچى) 
نیز در دســت اقــدام، به منظور زیرســازى و 
جــدول و کانیوگــذارى قــرار گرفتــه 


است. 


تعیین تکلیف 80 درصد 
زمین هاى مصال هاى اصفهـــان


«خاله شادونه» در جشنواره امسال کودك و نوجوان


زیرسازى و آسفالت 48 هزار متر مربع 
از معابر اصلى دولت آباد
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همزمان با آغاز پیش تولید فیلم سینمایى «هیس! پسرها فریاد نمى زنند»، شهاب حسینى 
کاندیداى نقش اصلى این فیلم شد.


پوران درخشنده، کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت فیلم سینمایى خود «هیس! 
پسرها فریاد نمى زنند»، به «صبا» گفت: هم اکنون در مرحله پیش تولید کار هستیم، در 
واقع پیش تولید فیلم را آغاز کرده ایم اما متأسفانه در حال حاضر سینما ضربه سنگینى خورده 
است چرا که بازیگران اصلى که شاید تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست نمى رسد همه 
مشغول فعالیت در سریال هاى شبکه نمایش خانگى هســتند و ارشاد هم پشت سر هم 
مجوز این سریال ها را صادر مى کند؛ آن هم در این فصل که فصل سینماست که به هرحال


 فیلم هایى مثل فیلم من نیاز دارد بازیگر خالقى در آن حضور داشته باشد تا جواب پس 
بدهد؛ به همین منظور منتظر هستم تا ببینم چه بازیگرانى را مى توانم کاندیدا کنم.


درخشنده در ادامه از انتخاب بازیگران صحبت کرد و گفت: در حال حاضر شهاب حسینى 
را به عنوان بازیگر اصلى کار در نظر گرفته ام که باید بتوانم با او در این باره مذاکره کنم و 


اگر شرایط مساعد باشد بازیگر اصلى در ذهن من، اوست.
کارگردان «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» افزود: هنوز َکســت خود را نبسته ام و منتظر 


هستم شرایط مهیا شود تا همه بازیگران را با هم انتخاب کنم.
او درمورد زمان کلید زدن کار بیان کرد: سعى مى کنم همزمان با پیش تولید کار را کلید بزنم 


تا موازى با تمرینات کار را آغازکنیم.
پوران درخشنده در پایان با اشاره  کوتاه به داســتان این فیلم خاطر نشان کرد: «هیس! 
پســرها فریاد نمى زنند» پنج کاراکتر اصلى آقا دارد و همگى در رده سنى 30 تا 35 سال 
هستند که به دو دوره زندگى آنها در این فیلم خواهیم پرداخت، یعنى کودکى و حال حاضر 


آنها یعنى بزرگسالى شان.
گفتنى است؛ پوران درخشــنده فیلم ســینمایى «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» را نیز 
چندسال پیش کارگردانى کرده بود و شهاب حسینى در آن کار هم حضور داشت همچنین 


آخرین ساخته درخشنده در سینما فیلم سینمایى «زیر سقف دودى» بود.


همزمان با آغ
کاندیداى نقش
پوران درخشن
پسرها فریاد
واقع پیش تولی
ب است چرا که
مشغول فعالی
مجوز این سر
 فیلم هایى م
بدهد؛ به همی
درخشنده در
عنوان با را به
اگر شرایط مس
کارگردان «ه
هستم شرایط
او درمورد زمان
تا موازى با تم
پوران درخشن
فریا پســرها
هستند که به
آنها یعنى بزرگ
گفتنى است؛
چندسال پیش
آخرین ساخته


شهاب حسینى، کاندیداى 
اصلى فیلم «هیس! پسرها 
فریاد نمى زنند» شد


بهــاره رهنما مى گوید حســن آلبــوم جدیدش 
این اســت که صفر تا 100 مراحــل تولید آلبوم و 
عواید حاصل از فروش آن به انجمن خیریه زنان 


سرپرست خانوار مبتال به سرطان تعلق مى گیرد.
آلبوم «تمام شــد» با شــعر و دکلمه خوانى بهاره 
رهنما، بازیگر و نویسنده با موسیقى اردوان طاهرى 
به تازگى از ســوى مؤسســه فرهنگى و هنرى 
نوخسروانى باربد راهى بازار موسیقى شده است. 


این آلبوم شامل ده قطعه است.
رهنما درباره آلبوم «تمام شــد» به «هنرآنالین» 
گفت: من از سال 70 نوشــتن را شروع کردم و به 
مرور داستان ها و اشعارم را در روزنامه ها و مجالت 
و... چاپ کردم. فکر مى کنم هیچ نویسنده اى در 
زندگى اش لحظه اى نیســت که نزدیک به شعر 
نباشد یا حتى شاعرى که لحظاتش نزدیک به نثر 
نباشد. این آلبوم و کتاب شعرى که پیش تر از من 
منتشر شد در هیچ کدام ادعاى شاعر بودن ندارم. 
ولى به هر حال اینها بیشتر لحظات شعرگونه یک 
نویسنده اســت که در طول 20 سال شکل گرفته 
است و به دلیل عالقه دخترم به این اشعار تصمیم 
گرفتم که آنها را جمع آورى کنم و در وهله اول با 
کمک انتشارات «نگاه» کتابم را منتشر کردم. در 
طول این سال ها من پیشنهادهاى زیادى براى کار 
صدا داشــتم و در اولین همکارى ام با آقاى دکتر 
اردوان طاهرى در آلبــوم «هفت صدا» این اتفاق 
رخ داد چون رویه آن آلبوم به این شــکل بود که 
هفت هنرمند در عرصه هاى مختلف هنرى حضور 
داشــتند که دستى هم در شعر داشــتند و یکى از 
شــعرهاى من براى آلبوم انتخاب شد و با صداى 


خودم آن را خواندم.
او ادامه داد: این آشــنایى به همکارى ما در آلبوم 
«تمام شــد» انجامید. حســن آلبوم ما این است 


که براى اولیــن بار در طول تاریخ موســیقى 
ایــران، صفر تا 


100 مراحــل تولید آلبوم از مخــارج تهیه کننده، 
آهنگســاز و... و عواید حاصل از فروش آلبوم به 
انجمن خیریه زنان سرپرســت خانــوار مبتال به 


سرطان تعلق مى گیرد.
بهاره رهنما که مدتى است از تخلص «زن باران» 
در اشعار و نوشــته هایش بهر مى برد در خصوص 
اشعار مورد اســتفاده در آلبوم، گفت: فکر مى کنم 
حدود 70 درصد اشعار از کتاب «زن باران» است، 
به انضمام چند شــعر جدید کــه مجوزهاى آنها 
را دریافت کردیــم که یک مقدار حــال و هواى 
میانسالى را در خودش دارد ولى «تمام شد» براى 
من به معنى پایان یک دوره عاشقانه نویسى خواهد 
بود چون فکر مى کنم دیگر نمى توانم شعرهایى تا 
حد عاشقانه و پر از احساس بنویسم و فکر مى کنم 
باالخره هر چیزى در زندگى ما تمام مى شــود و 
قطعه «تمام شد» جز عاشــقانه ترین قطعات این 
آلبوم اســت. اما امروز حال و هواى نوشتنم بیشتر 
به سمت سوژه هاى اجتماعى، به خصوص در حوزه 
زنان و کودکان است و در این آلبوم هم چند کار با 
سوژه اجتماعى وجود دارد اما بیشتر شعرها از کتاب 
«زن باران» است که تخلص شعرى و هنرى من 


نیز است.
این هنرمند افزود: به دلیل سانحه اى که در هنگام 
اجراى نمایش در شهر رشــت برایم رخ داد دچار 
شکستگى از ناحیه اســتخوان پا شدم و پایم باید 
سه ماه در گچ باشد. فعًال فکر نمى کنم بتوانم کار 
تصویر انجام بدهم و بیشــتر فعالیت هایم در این 
مدت در حوزه ادبیات متمرکز خواهد بود و ســعى 
مى کنم رمان و دو نمایشنامه اى که طرحشان را از 


قبل آماده کرده ام به اتمام برسانم. 


محمود پاك نیت، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص 
فعالیت هاى اخیر خود در عرصــه بازیگرى گفت: در حال حاضر 
بازى در فیلم سینمایى «شــین» به کارگردانى محمود کزازى 
را به پایان رسانده ام که براى حضور در جشنواره فیلم فجر آماده 
مى شــود. در این فیلم که فیلمبردارى آن دو ماه پیش به پایان 


رسیده با شهاب حسینى و جمشید هاشم پور همبازى شده ام.
وى درباره نقش خود در فیلم ترسناك «شین» افزود: در این فیلم 
نقش مردى را بازى مى کنم که دوستش از خارج کشور برگشته و 
دچار معلولیت جسمانى شده است. من این دوست را به خانه اى 
قدیمى که از کودکى برایمان به یــادگار مانده مى برم و اتفاقات 


عجیبى در آنجا مى افتد.
بازیگر سریال «شهرزاد» درباره ترســناك بودن فیلم «شین» 
اذعان کرد: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و اتفاق تازه اى در 


سینما محسوب مى شود. این اثر از نظر من فیلم بسیار خوبى 
است. امیدوارم در تدوین و موســیقى هم کار مثل زمان 


تولید خوب از کار در بیاید.
وى درباره کم بودن آثار ژانر وحشــت در سینماى ایران 
اضافه کرد: از نظر من فیلم ترسناك ساختن پروسه سختى 
است که باید به درســتى و با گذران زمان به آن رسید اما 
در کل من معتقدم اگر مى خواهیم فیلم ترســناك خوب 


بسازیم باید به الگوها و فرهنگ خودمان نگاه کنیم و از دل 
داستان هاى خودمان این فیلم ها ساخته شود. فیلم ترسناك 


ایرانى قطعاً نمى تواند مثل نمونه خارجى آن باشد زیرا نوع و نگاه 
فیلمسازى آنها متفاوت است.


بازیگر سریال «روزى روزگارى» درباره تجربه بازى در فیلمى 
ترسناك ادامه داد: واقعیت امر فیلم ترسناك بازى کردن 


با سایر تجربه ها فرق چندانى ندارد اما آنچه در 
این فیلم کامًال فرق مى کند نوع روایت 


و داستان است. بازیگر در هر فیلمى 
کار خودش را مى کند اما در فیلم 


ژانر وحشت نوع و بینش فیلمنامه 
روى کار بازیگر تأثیر مى گذارد. 


در کل بازى در فیلم ترسناك 
بسیار جذاب است.


وى دربــاره حضــور 


شهاب حسینى در فیلم «شین» و احتمال دریافت سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر اذعان کرد: از نظر من کًال این نگاه که براى 
جایزه و جشنواره کار کنیم اصًال درست نیست چون هدف اول 
و اصلى ما مردم هستند. حاال اگر فیلم و یا شخصى به جشنواره 
رفته و جایزه مى گیرد بدان معنا نیســت که شخص صرفًا براى 


جایزه کار کرده باشد.
این بازیگر پیشکسوت با اشاره به حضور متفاوت شهاب حسینى 
در فیلم «شین» تأکید کرد: شهاب حسینى در فیلم «شین» براى 
جایزه بازى نکرده اما از نظر من تمام تالش خود را کرده و بازى 
بسیار قابل قبولى ارائه داده است. شهاب حسینى، بازیگر با تفکرى 
بوده و سعى مى کند کارش را به درستى انجام دهد که خود این 


بزرگ ترین جایزه است.


بهاره رهنما از دکلمه خوانى هایش مى گوید


پایان یک دوره عاشقانه نویسى 


تجربه محمود پاك نیت از بازى در یک فیلم ترسناك


«شین»، اتفاق تازه اى در سینماست


خودم آن را خواندم.
او ادامه داد: این آشــنایى به همکارى ما در آلبوم 
«تمام شــد» انجامید. حســن آلبوم ما این است 


که براى اولیــن بار در طول تاریخ موســیقى
ایــران، صفر تا 


برسانم. قبل آماده کرده ام به اتمام


سریال «تک سواران» نوشته نوشین پیرحیاتى، به کارگردانى مسعود 
تکاور و تهیه  کنندگى افشین صادقى که به سفارش گروه نوجوان مرکز 


سیما فیلم تولید مى شود، اوایل هفته کلید خورد.
در این ســریال بیش از  صد بازیگر اصلى و فرعى حضور دارند که از 
بازیگران اصلى این ســریال مى توان به کامران تفتى، جعفر دهقان، 


بهمن دان و  فریبا متخصص اشاره کرد.  
این سریال که داســتانش در بســتر زمانى اواخر دهه 50 شمسى و 
روز هاى آغازین جنگ تحمیلى رخ مى دهــد، روایتگر دالورى هاى 
 عشیره هاى مرزنشین در روز هایى است که دشمن ظالمانه به مرز هاى 
این سرزمین حمله کرد و با دفاع غیرقابل انتظار نیرو هاى  مردمى رو 


به رو شد.  
این سریال که در 26 قسمت تولید مى شود، پنج ماه پیش تولیدش به 
طول انجامید و بخش هاى مهمى از لوکیشن هاى این سریال  توسط 


گروه طراحى صحنه در پنج منطقه از اطراف تهران و شــهرك دفاع 
مقدس، ساخته شد.


مجموعه «در حاشیه» آخرین حضور سحر زکریا 
در تلویزیون بود. او که ماننــد اغلب بازیگران 
هم نسلش در سال هاى گذشــته پرکارتر بود، 
این روزها جزو بازیگرانى اســت که از شرایط 
موجود در ســینما و تلویزیون بســیار گله مند 
اســت. زکریا گفتگویى با «بانــى فیلم» انجام 
داده که بخش هایى از صحبت هایش را در ادامه 


مى خوانید.
  تنها کارى که قرار اســت انجام بدهم، یک 
برنامه تلویزیونى اســت که چون قطعى نشده، 


اجازه بدهیــد در این باره 
حرفى نزنم.


  یک فیلم ســینمایى 
دارم که چهار ســال پیش 
کار کردم، اما هنوز اکران 
نشده است. فیلم «انتهاى 
خیابان مهر» به کارگردانى 
آقاى قدکچیان که داستان 
زندگى «جانان»، دخترى 
جــوان از یــک خانواده 
فرهنگى و شاعر مسلک 
اســت که به طور اتفاقى 
از دیوان حافــظ قدیمى 
نامه اى پیدا مــى کند که 


حکایت از عشــقى دیرین در سال هاى بسیار 
دور دارد.


  مى توانم بگویم که هــم فیلمنامه ها خوب 
نیست و هم بودجه اى که براى این کارها در نظر 
گرفته مى شــود، چندان قابل توجه نیست. من 


درباره دســتمزد خودم حرف مى زنم. به عنوان 
مثال حتى دستمزد من که حدود 20 سال است 


در این حرفه فعالیت مى کنم، داده نمى شود.
  من به شخصه خیلى وقت است که تلویزیون 
تماشــا نمى کنم. حتى بازپخش سریال هایى 
را که خــودم هم بــازى کرده ام. بــا این حال 
مى دانم که چه سریال هایى پخش مى شوند. 
اغلب مردم نه بازیگران این ســریال ها را مى 
شناســند و نه فیلمنامه هاى خوبــى دارند و در 
کل اغلب آنها سریال هاى خوبى نیستند و نمى 
توانند مــردم را جذب کنند. 
امسال در ماه رمضان که یکى 
از باکس هاى مهم ســریال 
است، من فقط یک قسمت از 
یک سریال را دیدم که اصًال 
خوب نبــود و براى من هیچ 
جذابیتى نداشت و این اصًال 


خوب نیست.
  معمــوًال ســریال هایى 
که در این مناســبت پخش 
مى شــدند، جــزو کارهاى 
پرمخاطب تلویزیون بودند. 
اما این اتفاق امسال نیافتاد. 
من فکر مى کنم متأســفانه 
از زمانى که شبکه هاى جم آمده اند، تلویزیون 
ایران تعطیل شده است! از طرفى انگار که همه 
چیز گل و بلبل است. اخبار را که مى بینى، انگار 
نه انگار که قیمت دالر روز به روز باالتر مى رود! 


انگار نه انگار که تورم وجود دارد!


فیلم سینمایى «مصادره» به کارگردانى مهران احمدى و تهیه کنندگى محمدحسین قاسمى از دوشنبه 
22 مردادماه توسط مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود. «مصادره» 


با فروش بیش از 15 میلیارد تومان پرفروش ترین فیلم نوروز 97 بود.
رضا عطاران، هومن سیدى، بابک حمیدیان، میرطاهر مظلومى، هادى کاظمى، مزدك میرعابدینى، 
ســیامک صفرى و مهران احمدى به همراه بازیگر کودك امیر صدرا حقانى در این فیلم ایفاى نقش 
کرده اند. در خالصه داستان «مصادره» آمده است: «ایران خیلى بزرگه ولى ما هم خیلى بدشانسیم.»


«تک سواران» کلید خورد


حمید نعمت ا... و هادى مقدم دوست که پیش از این سریال «وضعیت 
سفید» به نویســندگى آنها و به کارگردانى حمید نعمت ا... از شبکه 
3 سیما پخش شده بود، مجدداً ســریال جدیدى را به تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى مى سازند و این بار مقدم دوست در مقام کارگردان 


در پروژه حضور خواهد داشت.
«سرباز»  عاشقانه اى حماسى است که از مدتى قبل در محله ستارخان 
و در ســکوت خبرى کلید خورده و در 40 قسمت 45 دقیقه اى براى 
شبکه 3 سیما تولید مى شود. این سریال حکایت «سرباز» وظیفه اى 
به نام «یحیى» و همســرش «یلدا» و رفقاى هم خدمتى اش است. 
در خالصه داستان «سرباز» آمده است:  «در وفاى عشق تو مشهور 
خوبانم چو شمع/شب نشین کوى سربازان و رندانم چو شمع» آرش 
مجیدى، الیکا عبدالرزاقى، جمال اجاللى، اســماعیل محرابى، على 
هاشمى،  افسانه کمالى،  فرحناز منافى ظاهر، جواد خواجوى، مهتاب 


ثروتى و... از بازیگرانى هستند که تاکنون حضورشان قطعى شده است 
و بازیگران دیگر نیز به تدریج به پروژه خواهند پیوست.


سازندگان «وضعیت سفید» چراغ خاموش پیش مى روند


در روزهاى گذشته رسانه ها از پیوســتن الناز شاکردوست به دومین 
قســمت از فیلم «ماجراى نیمروز» خبر دادند و حاال حضور محسن 
کیایى هم در این فیلم سینمایى قطعى شده است. همچنین سازندگان 
این فیلم عنوان «ماجراى نیمروز: رد خون» را براى این فیلم انتخاب 


کرده اند.
در چند ماه گذشته گمانه هاى بسیارى در مورد بازیگران فیلم جدید 
محمد حســین مهدویان از سوى رسانه ها منتشر شــده و نام هاى 
بســیارى به عنوان بازیگران احتمالى این فیلم مطرح شده است. اما 
به تازگى حضور الناز شاکردوست در این فیلم قطعى شده و قرار است 


محسن کیایى هم در این فیلم بازى کند.
داستان دومین قسمت از فیلم «ماجراى نیمروز» به عملیات مرصاد باز 
مى گردد. این سومین فیلم درباره منافقین است که تهیه کنندگى آن را 
سید محمود رضوى بر عهده دارد. رضوى پیش از «ماجراى نیمروز»، 


«سیانور» ساخته بهروز شعیبى را تولید کرده بود که داستان انشعاب 
در درون این گروه پیش از انقالب را روایت مى کرد.


نام بخش دوم «ماجراى نیمروز» مشخص شد


ا و ىبرم ر ی نب ىبرایم و از ى
ى در آنجا مى افتد.


ر سریال «شهرزاد» درباره ترســناك بودن فیلم «شین»
کرد: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و اتفاق تازه اى در 


محسوب مى شود. این اثر از نظر من فیلم بسیار خوبى 
در تدوین و موســیقى هم کار مثل زمان  امیدوارم


خوب از کار در بیاید.
باره کم بودن آثار ژانر وحشــت در سینماى ایران 
کرد: از نظر من فیلم ترسناك ساختن پروسه سختى 
اما  که باید به درســتى و با گذرانزمان بهآن رسید
 من معتقدم اگر مى خواهیم فیلم ترســناك خوب 


م باید به الگوها و فرهنگ خودمان نگاه کنیم و از دل 
ن هاى خودمان این فیلم ها ساخته شود. فیلم ترسناك 


قطعاً نمى تواند مثل نمونه خارجى آن باشد زیرا نوع و نگاه 
ازى آنها متفاوت است.


ر سریال «روزى روزگارى» درباره تجربه بازى در فیلمى 
ك ادامه داد: واقعیت امر فیلم ترسناك بازى کردن 


ر تجربه ها فرق چندانى ندارد اما آنچه در 
لم کامًال فرق مى کند نوع روایت 


تان است. بازیگر در هر فیلمى 
ودش را مى کند اما در فیلم 


حشت نوعو بینش فیلمنامه 
کار بازیگر تأثیر مى گذارد. 


 بازى در فیلم ترسناك 
جذاب است.


ربــاره حضــور


رى رب زی ب ى ی ب ه ا ا ىارا بو بل ر ی ب
بوده و سعى مى کند کارش را به درستى انجام دهد که خود این 


است. بزرگ ترین جایزه


سحر زکریا، شبکه جم و تعطیلى تلویزیون


«مصادره» به شبکه نمایش خانگى مى آید
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انهدام باند 3 نفره 
سارقان منزل در خمینى شهر 


فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از دستگیرى 
اعضاى باند سه نفره سارقان منزل در این شهرستان 


خبر داد.
على جعفرى نژاد گفت: در پى وقــوع چندین فقره 
سرقت منزل در شهرســتان خمینى شهر و شکایت 
مالباختگان به پلیس آگاهى، تحقیقات گسترده اى در 


این زمینه توسط کارآگاهان انجام شد.
وى افــزود: مأموران پلیس آگاهــى این فرماندهى 
دریافتند که این ســرقت ها توسط یک باند سه نفره 


از سارقان سابقه دار و غیر بومى صورت گرفته است.
این مقام مســئول عنوان کرد: در ادامــه، مأموران 
پلیس آگاهى مخفیگاه متهمان را شناسایى کرده و 
طى هماهنگى با مقام قضائى در یک عملیات ویژه و 


هماهنگ، هر سه نفر را دستگیر کردند.
 وى در ادمــه گفت: متهمــان در تحقیقات صورت 
گرفته به ســرقت 600 میلیون ریال اموال از منازل 
مورد سرقت قرار گرفته اعتراف کرده و مالخر اموال 
مسروقه را نیز معرفى کردند که وى نیز در عملیاتى 


دیگر توسط مأموران دستگیر شد.


برگزارى همایش تئاتر 
کوتاه«هفتک» در شاهین شهر


معاون اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شاهین شهر 
گفت: دومین همایش فصلى تئاتر کوتاه «هفتک» 
نیمه اول شــهریور ماه امســال با حضور هنرمندان 


مطرح کشور در شاهین شهر برگزار مى شود.
رضا تومارى افــزود: وجود هنرمنــدان توانمند و با 
اســتعداد در حوزه نمایش، اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى شهرستان را بر آن داشت تا همایش فصلى 
تئاتر کوتاه را پایه گذارى و اجرا کند که در برنامه ریزى 
کوتاه مدت، سالى یک بار و در چشم انداز بلندمدت 


این همایش به صورت فصلى برگزار خواهد شد.
وى با اشاره به برگزارى نخستین فصل این همایش 
در دى ماه سال 96، ابرازکرد: دومین همایش فصلى 
تئاتر کوتاه با همکارى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى شاهین شهر و با حضور چهره هاى 
هنرى مطرح  استانى و کشورى، نیمه اول شهریورماه 


سال جارى برگزار مى شود.


زمان مرمت کتابخانه  
امیرقلى امینى مشخص نیست


سرپرست اداره کل کتابخانه هاى اصفهان گفت: تا 
زمان تعیین تکلیف وضعیت زمین کتابخانه امیرقلى 
امینى توسط شهردارى و مشخص شدن متراژى که 
در طرح گسترش خیابان خواهد افتاد، تصمیم گیرى 


براى مرمت آن امکان وجود ندارد.
امیــر هالکویى اظهــار کــرد: یکى دو جلســه با 
شــهردار منطقه یک و معاون فرماندار در ارتباط با


 تصمیم گیرى براى این کتابخانه داشتیم و مقرر شده 
است که تا زمان تعیین وضعیت زمین کتابخانه صبر 


کنیم و سپس براى ساخت و مرمت آن اقدام شود.
وى با بیان اینکــه احتمال قرار داشــتن زمین این 
کتابخانه در طرح بســط و گســترش خیابان هاى 
شــهردارى وجود دارد، افزود: مکاتبات الزم در این 
ارتباط انجام شده است و منتظر هستیم تا در طرح قرار 
داشتن یا نداشتن زمین این کتابخانه توسط شهردارى 


مشخص شود.


توقیف 
پارچه هاى میلیاردى قاچاق


درحمایت از کاالى ایرانى، 34 عدل پارچه پلى استر 
خارجى قاچاق در اصفهان کشف وجمع آورى شد.


مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بازرســان مبارزه با قاچاق کاالى ایــن مدیریت، با 
هماهنگى پلیس آگاهى از واحد صنفى انبار تخلیه بار 
در اصفهان، این پارچه هاى خارجى قاچاق را کشف 


و توقیف کردند.
جواد محمــدى فشــارکى، ارزش ایــن محموله 
قاچاق را یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پرونده 
صاحب این واحد متخلف بــه مراجع قضائى تحویل 


شد.


خبر


معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: شــرایط بحرانى در اســتان اصفهــان نداریم، 
انبارها تأمین است و مردم در تأمین مایحتاج خود مشکلى 


نخواهند داشت.
حمیدرضا طباطبایى اظهار داشت: نمى خواهم بگویم با 
بحران مواجه هستیم، اما سال سختى را در پیش داریم، 
خشکسالى یکى از مشکالت استان اصفهان است که در 


چهار دهه اخیر بى سابقه بوده است.
وى بــا بیــان اینکــه مدیریت آب شــرب مــردم با 
برنامه ریزى هــاى دقیق، تأمین شــده اســت، گفت: 
تنش هاى اقتصــادى که در چنــد ماه اخیــر رخ داد و 


شــیطنت هایى که دولت آمریکا انجام داد، باعث بروز 
مشکالتى در کشور شد.


طباطبایى با بیان اینکه در اســتان حتى یک روز بدون 
سوخت یا مایحتاج مردم نداشــته ایم، خاطرنشان کرد: 
به علت خشکســالى، باغات غرب اســتان با مشــکل 
رو به رو شــده بود، امــا با مصوبه اى که تصویب شــد، 
حــدود 30 میلیون متــر مکعــب آب بــراى آبیارى 
باغــات غــرب اصفهــان رهاســازى شــده اســت 
و ایــن رونــد درحــدود ده روز ادامــه دار خواهد بود 
تا مشــکلى بــراى باغــات اســتان اصفهــان پیش


نیاید. 


رئیس اداره تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: با هدف توسعه تحقیق و پژوهش در 
مسیر تعالى و هدفمند کردن فرایند یاددهى – یادگیرى، 
فعالیت هاى پژوهشى فرهنگیان استان اصفهان در قالب 


هفت کارگروه ساماندهى مى شود.
زهره متقى اظهار کرد: هر تحقیق با هدف شناســایى 
و رفع یک مشکل در ســازمان انجام مى شود، بنابراین 
فرهنگیان که مسائل مختلف نظام آموزشى را از نزدیک 
تجربه مى کنند، مى تواند با انجام فعالیت هاى پژوهشى، 


براى رفع این مسائل راه حل بدهند.
وى افزود: کارگــروه جمع آورى ایده هــا و طرح هاى 


خالق، بــا هــدف برگــزارى کارگاه هــاى آموزش
تکنیک هاى خالقیت، تشــکیل بانک ایده، شناسایى و 
معرفى ایده هاى نوآورانه، ایجاد بستر کاربردى و اجرایى 
کردن ایده هاى خام، معرفى ایده هاى خالق کارکنان 
به مراکز و مراجع ذیصالح از جمله شهرك هاى علمى، 


تحقیقاتى و ... تشکیل شده است.
وى افزود: شناســایى منابع و علت بروز مســئله، طرح 
سئوال ها یا فرضیه، ارائه راه حل هایى براى مواجه شدن 
با مسئله، ارزشیابى اجراى راه حل گام هاى اقدام پژوهى 
است و اگر مسئله موجود رفع نشود، پژوهنده کار خود را با 


نگاهى جدید ، باز تعریف و تکرار مى کند.


فعالیت پژوهشى فرهنگیان  
ساماندهى مى شود


مردم در تأمین مایحتاج خود 
مشکلى نخواهند داشت


رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان نجف آباد درباره 
خسارات وارده به واحد طیور این شهرستان گفت: در 
این دوره حدود 22 هــزار قطعه بوقلمون و یک واحد 
مرغ تخمگذار با 160 هزار قطعه به آنفلوآنزاى فوق 


حاد آلوده و تلف شدند.
محمدمهدى حسن پور درباره شیوع آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در این شهرستان اظهار کرد: شیوع این 
بیمارى در سال جارى از تاریخ سوم تیر ماه آغاز شده 
و تا ده روز گذشته و به مدت یک ماه واحدهاى طیور 
شهرستان را در مناطق همت آباد و حاجى آباد به عنوان 


کانون هاى شیوع بیمارى درگیر کرده بود.
وى درباره علت شــیوع این بیمارى نیــز بیان کرد: 


در گذشــته اعتقاد بر این بود که از علل شــیوع این 
بیمارى، فصل گرماست که این نظریه رد شده است 
و علت اصلى شیوع در شهرســتان، تراکم واحدهاى 


پرورشى است.
 


رئیس شوراى اسالمى شهر تودشک گفت: شرکت 
آبفا نقشه هاى فاضالب شهرى تودشک را آماده 
کرده و لوله هاى 5 کیلومتــرى نیز آماده تحویل 
است و فقط مدیران بنیاد مسکن باید پیمانکار را 


معرفى کنند.
محمد شریفى اظهار کرد: متأسفانه شهر تودشک 
هنوز از شبکه فاضالب شــهرى برخوردار نیست 
که در پى آن مشــکالتى براى شهروندان ایجاد 


شده است.
وى با بیان اینکه یکى از مشــکالت اساســى در 
مسکن مهر تودشک نداشتن فاضالب است، افزود: 
بعضى از منازل مسکونى کامل و قابل سکونت شده 
اســت، اما به دلیل باال آمدن آب سطحى، امکان 
حفر چاه براى فاضالب در این شهرك وجود ندارد 
و چاه ها در عمق 1/5 متر به فاضالب مى رســد و 


امکان سکونت براى خانه ها را از بین برده است.
شریفى اظهار کرد: در هفته گذشته حیاط خانه دو 
منزل مسکونى و یکى از کوچه ها فرو نشست که با 
نامه اى که به فرماندارى فرستاده شد، نمایندگان 
فرماندار و آبفا در محل حضور پیدا کردند و در پى 
آن نامه اى با قید فوریت براى تسریع در انجام، به 


هر سه مدیران کل از سوى فرماندار ارسال شد.


رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: قیمت میوه ها در این هفته به 
نسبت هفته گذشته به ثبات رسیده است.


ناصر اطرج اظهار کرد: در حال حاضر نمى توان هیچ پیش بینى در بحث 
قیمت میوه داشــت و میزان صادرات یا تولید میوه، روى قیمت میوه اثر 


مى گذارد.
وى بیان کرد: بــا توجه به باال رفتن قیمت دالر، بیشــتر تولیدکنندگان 
به ســمت صادرات میوه رفته اند و در حال حاضر شاهد صادرات بیشتر 
صیفى جات از جمله خیــار درختى، گوجه، فلفل دلمــه اى و بادمجان 


گلخانه اى به کشورهاى عربى و آسیاى میانه هستیم.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: در این هفته به جز چند 
قلم میوه و صیفى جات صادراتى، شاهد ثبات قیمت در بقیه کاالها بودیم.


وى به واردات چهار قلم میوه اشاره کرد و افزود: انبه، موز، آناناس و نارگیل 
چهار قلم میوه اى است که به اصفهان وارد مى شود.


اطرج با اشاره به اینکه نرخ هندوانه به نسبت هفته قبل افزایشى نداشته 
است، اضافه کرد: حتى قیمت هندوانه به نســبت هفته قبل 10 درصد 


پایین آمده است.
وى با اعالم اینکه عرضه تمام میوه ها و صیفى جات به نسبت سال گذشته 


کم و همین مسئله سبب افزایش قیمت چند برابرى آن در سال جارى شده 
است، ادامه داد: در صورتى که روند صادرات میوه و صیفى جات باال برود، 


به طور قطع شاهد رشد دوباره قیمت ها خواهیم بود.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار  اصفهان گفت: در حال حاضر اقالمى مثل 


سیب زمینى و پیاز در سطح بازار به وفور یافت مى شود.


حدود 400 دوربین نظارتى تا پایان مرداد در شهر اصفهان 
نصب مى شود.


معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان مهمترین 
هدف نصب دوربین ها را، کاهش تخلفات، نظم بخشی 
به شــهر و کاهش ناهنجاري ها عنوان کرد و گفت: این 
دوربین ها شــامل دوربین هاى نظارت تصویري، ثبت 
تخلف ســرعت، ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف 
روي خط عابر پیاده و ثبت تخلف از مسیرهاي ویژه عبور 
از BRT است. علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه با نصب 
دوربین هاي نظارتی، تخلفات سرعت 70درصد کاهش 
داشته و به یک سوم گذشته رسیده است، افزود: کدهاى 
تخلفات از پلیس راهور اخذ و آزمایش شده و این دوربین ها 


تا پایان مرداد در شهر اصفهان نصب مى شود.
وى با بیان اینکه تخلفات عبور از چراغ قرمز و توقف روى 
خط عابر پیاده نیز 85درصد کاهش یافته است، گفت: نصب 
دوربین ها و همکاري شهروندان به کاهش جرائم و تأمین 


ایمنی شهر کمک کرده است.


با بروز خشکســالى هــاى اخیر، 
110حلقه چاه تأمین آب آشامیدنى 


روستاهاى استان خشک شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تداوم خشکسالى ها موجب 
خشک شدن 110 حلقه چاه تأمین 
آب آشامیدنى روســتاهاى استان 
شــده اســت، گفت: این چاه ها با 
دبى400 لیتر بر ثانیه، خشــک و 


درحال حاضر از شبکه آبرسانى خارج شده است.
محمدحســین قرائتى با بیان اینکه سال گذشــته 35 کیلومتر از شبکه هاى 
فرسوده روستاهاى فریدن با هزینه بالغ بر20 میلیارد ریال اصالح و بازسازى 
شد، افزود: امسال نیز اصالح 15 کیلومتر از شبکه آبرسانى روستاهاى بادجان، 
حصور، قودجانک، نســار و قفر با اعتبار بیش از 14 میلیارد ریال در دستور کار 


قرارگرفته است.  


رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان از تولید 
انبوه 36 محصول دانش بنیان این دانشگاه تا پایان سال 


جارى خبر داد.
احمد آذین بر لــزوم توجه به برنامه هــاى دانش بنیان 
براى جذب درآمدهاى غیرشــهریه تأکید کرد و گفت:
 بــر اســاس رویکــرد مدیریــت جدیــد دانشــگاه 
آزاد اســالمى، به درســتى توجــه بــه فعالیت هاى 
دانش بنیــان و تولید ثــروت از دانش بــه کار گرفته 


مى شود.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
بر این اساس، دانشگاه آزاد اســالمى استان اصفهان 
در طرح هاى دانش بنیان پیشــرفت قابل مالحظه اى 
داشــته اســت و برخى از شــرکت هاى دانش بنیان 
در مرحلــه تجارى ســازى محصوالت خود هســتند 
کــه امیدواریــم در آینــده نه چنــدان دور ایــن امر


 محقق شود.
وى خاطرنشان کرد: در نمایشــگاه مراکز تحقیقاتى، 
شــرکت هاى دانش بنیان و محصوالت تجارى سازى 
شــده دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهان که 
ماه گذشته برگزار شــد، 56 اثر تجارى شده به نمایش 
درآمد که موانــع تولید انبوه 36 محصــول آن تا پایان 
ســال، با تشــکیل تیم هــاى بازاریابــى و بهره ورى


 برطرف خواهد شد.


تا پایان سال جارى؛


تولید انبوه 36 محصول دانش بنیان 
دانشگاه آزاد اصفهان 


ضرورت احداث شبکه 
فاضالب شهرى تودشک 


خشک شدن 110 حلقه چاه
 آب آشامیدنى استان


نصب 400دوربین تا پایان قیمت میوه ها در هفته جارى به ثبات رسید
مرداد در خیابان هاى شهر


فرماندار اصفهان گفت: کســبه خیابــان امیرکبیر 
به قطعى برق، بیمه و کمبود دســتمزدها و بیکارى 
اعتراض داشتند و تالش شد تا دیگر برق این منطقه 


قطع نشود.
احمد رضوانى با بیان اینکه مشــکالت با پیگیرى 
مســئوالن تا حدودى رفع و حل شده است، عنوان 
کرد: در خصوص مشــکل آب و مشــکل خسارت 
کشاورزان که مردم شــرق اصفهان با آن دست به 
گریبان هستند، از ســوى مسئوالن استان اصفهان 


پیگیرى هایى انجام شده است.
وى بــا بیــان اینکــه بایــد بــا درك درســت از 
وظایف یکدیگر، مشــکالت مــردم را حل کنیم، 
گفــت: برنامه هایــى که بــراى شــرق اصفهان 
پیش بینى شده بود تا از مشــکالت زیست محیطى 
و ریزگردهــا کم کنــد، متوقف نشــده اســت و 
بــراى جلوگیــرى از فعالیت برخى معــادن که در 
آلودگى هوا اثرگذار اســت، اقداماتى انجام شــده


 است. 


رئیس دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان گفت: 50 
درصد دانشجویان علمى کاربردى پس از کسب مهارت، 


زمینه اشتغال براى آنها فراهم مى شود.
حسن قاضى عسگر اظهار کرد: 65 تا 70 درصد از دانش 
آموختگان دانشگاه هاى علمى کاربردى شاغل هستند 
که از این تعداد، 15 درصد کســانى بودنــد که هنگام 
تحصیل شــاغل بودند و حدود 50 درصد افرادى بودند 
که پس از کسب مهارت در دانشگاه هاى علمى کاربردى 


شاغل شدند.
وى با اشــاره به اینکه بخش روابط بین المللى را فعال 
کرده ایم که در همین راستا، به دنبال جذب دانشجویان 
خارجى هســتیم، اعالم کرد: این دانشــجویان نیز باید 


همچون دیگر دانشجویان شهریه  پرداخت کنند.
وى گفت: در راستاى خصوصى ســازى دانشگاه هاى 
علمى کاربردى زیر نظر مراکز آموزش فرهنگ و هنر، ده 


مرکز مشمول خصوصى سازى شده است.


قاضى عسگر تصریح کرد: سوم تا پنجم مهرماه امسال، 
اصفهان میزبــان 300 نفر از اهالــى و اصحاب قرآن و 
فرهنگ و هنر در چهاردهمین جشنواره بصیرت، توسعه 


فضاى معنوى و قرآنى هستیم.
وى با بیان اینکه 108 کد رشته کاردانى و 56 کد رشته 
کارشناسى در سطح دانشگاه علمى کاربردى راه اندازى 
شده است، افزود: از ســال دیگر مقطع کارشناسى ارشد 


راه اندازى مى شود. 


رئیس دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان خبر داد؛


شاغل شدن50 درصدى دانشجویان دانشگاه علمى کاربردى
مشکل کسبه خیابان امیرکبیر حل شده است


آنفلوآنزا 200 هزار قطعه از طیور نجف آباد را تلف کرد


تجهیــزات مرکــز آموزشــى درمانى کــودکان امام 
حسین (ع) اصفهان باید افزایش یابد. استاندار در دومین 
بازدید سرزده از مرکز آموزشــى درمانى کودکان امام 
حسین(ع) اصفهان، رسیدگى به کار مراجعان ادارات و 
بررسى مشکالت مردم را، از اهداف این بازدید سرزده 
بیان کرد و گفت: بیمارســتان امام حسین (ع) اصفهان 
از لحاظ فضا و امکانات قدیمى اســت و تجهیزات آن 
باید افزایش یابد. محسن مهرعلیزاده با اشاره به اجراى 
طرح توســعه این بیمارســتان افزود: این طرح شامل 
بخش قلب، اسکان سرا براى همراهان بیمار، پارکینگ 


و بخش روانشناســى ویژه کودکان اســت که هرچه 
سریع تر باید اجرایى شود. وى با بیان اینکه  اجراى این 
طرح نیازمند تغییر کاربرى اراضى است، گفت: مدیرکل 
جهاد کشاورزى استان هرچه سریع تر نسبت به صدور 
مجوز این طرح اقدام کند تا مشــکل ساخت و سازهاى 


ساختمان جدید در آینده نزدیک برطرف شود.
مهرعلیزاده با تأکید بر تبدیل بیمارستان امام حسین(ع) 
به قطب درمان شــکاف لب وکام درکشــور افزود: با 
پیگیرى و اخذ تأیید از وزارت بهداشت و درمان، به طور 


رسمى این امر محقق مى شود.


استاندار اصفهان خواستار شد 


تجهیزات بیمارستان کودکان امام حسین (ع) افزایش یابد 
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گردو یکى از خوراکى هاى بسیار ســاده اى است که براى 
سالمتى تان فوق العاده مفید اســت. گردو خواص غذایى 
خاص خــودش را دارد و یکى از منابع بــا ارزش پروتئین، 
چربى هاى سالم، فیبر، اســترول هاى گیاهى و بسیارى از 
ویتامین ها و مواد معدنى محســوب مى شود. تنها 30 گرم 
گردو، 100 درصد از نیاز روزانه  شــما به امــگا 3 را تأمین 
 ،C مى کند. ویتامین هاى موجود در گردو شامل ویتامین
تیامین، ریبوفالوین، ویتامین B5، ویتامین B6، اســید 
فولیک و ویتامین هاى E، K ،B12 و A مى شود. همچنین 
گردو منبع غنى از مواد معدنى شامل کلسیم، آهن، منیزیم، 
فسفر، پتاسیم، روى، مس، منگنز و ســلنیوم است. گردو 


همانند سایر مغزها، سرشار از فیبر و پروتئین است. 


چرا باید هر روز گردو بخورید
1. تقویت سالمت مغز


گردو را غذاى مغز مى دانند. ســاختار ظاهرى گردو نیز به 
گونه اى اســت که ظاهر چین و چروك دار مغز را به ذهن 


مى آورد. گردو حاوى اسیدهاى چرب امگا 
3 اســت که فعالیت مغز را افزایش 
مى دهد و همچنین ُید و ســلنیوم 
گردو، باعث بهبــود عملکرد مغز 


مى شود.


2. مبارزه با سرطان
گردو مى تواند ریسک ابتال به ســرطان را کاهش 
دهد. گردو حاوى مقادیر مناسبى از پلى فنول ها و مواد 


فیتپوشیمیایى است که ویژگى هاى آنتى اکسیدانى 
دارند و مى توانند در برابر ســرطان هایى چون 


سرطان ســینه، کولون و پروستات مانند 
محافظ عمــل کنند. گــردو داراى 


ترکیبات ضد ســرطانى مانند 
االجیتانین، گاما توکوفرول 


و اسید آلفا لینولنیک است که خواص ضد سرطانى دارند.


3. تقویت سالمت قلب
گردو حاوى امگا 3، ویتامین E، منیزیم و اسید فولیک است 
که تمام اینها مواد مغذى الزم براى سالمت قلب هستند. 
ضمناً اسیدهاى چرب تک غیر اشباع، چند غیر اشباع و فیبر 
موجود در گردو به افزایش HDL یا همان کلسترول خوب 
کمک مى کنند و LDL یا همان کلسترول بد را کاهش 


مى دهند.


4. کنترل دیابت
آنهایى که دیابــت دارند، مى توانند به طــور مرتب گردو 
بخورند، چون براى شــان مفید اســت. اول از همه، گردو 
مى تواند عملکرد اندوتلیال یا الیه درون رگى را بهبود داده و 
ریسک بزرگ شدن قلب را کاهش بدهد. همچنین پروتئین 
و فیبر گردو به شــما کمک مى کند کمتر غذا بخورید، در 
نتیجه کنترل وزن بهترى داشته باشــید. چاقى مى تواند 


مشــکالت مرتبط با دیابت را تشــدید کند.  افراد دیابتى 
مى توانند بدون نگرانى بابت افزایش وزن، گردو  بخورند، 
چون گردو حاوى مقادیر زیادى اسیدهاى چرب چند غیر 


اشباع و تک غیر اشباع است. 


5. کمک به کاهش وزن
گردو با وجود چربى زیادى کــه دارد، مى تواند در کاهش 
وزنتان مفید واقع شود. افزودن مقدار مناسبى از گردو و سایر 
مغزها به رژیم غذایى تان مى تواند به شما کمک کند تا به 
مرور به وزن ایده آلتان برسید. چربى موجود در گردو، امگا6 
سالم و امگا 9 نیز هست که بدنتان براى عملکرد مناسب به 


آنها نیاز دارد. 


6. تقویت سالمت استخوان ها
گردو به دلیل سرشار بودن از امگا 3، براى استخوان ها نیز 
سودمند است. اسید آلفا لینولنیک موجود در اسیدهاى چرب 
امگا 3، با التهاب مبارزه کرده، ریسک شکستگى استخوان 


را کاهش مى دهد و از پوکى استخوان پیشگیرى مى کند.


7. پاکسازى کبد
مقادیر زیاد اسید آمینه در گردو به کبد 
کمک مى کند تا پاکســازى شده و 
ضمنًا منبع خوبــى از گلوتاتیون و 
امگا 3 اســت که براى پروسه  سم 
زدایى طبیعى کبد سودمند است. 
پلــى فنول هاى گردو، از آســیب 
کبد که ناشــى از تتراکلراید کربن 
و دى – گالکتوزامیــن اســت 
 E پیشــگیرى مى کننــد. ویتامین
موجود در مغزهایى چون گردو، عالیم 
بیمارى هاى کبد ناشــى از چاقى را 


کاهش مى دهند.


مسمومیت هاى غذایى معموًال در 
اثر باکترى هاى کامپیلوباکتر، 
ســالمونال، ایى کوالى و 
لیســتیریا کــه در گرماى 
تابســتان بیشــتر رشــد 
مى کنند و باعــث افزایش 
مســمومیت هاى غذایى در 
فصل تابســتان مى شــوند، رخ 


مى دهند.
هنگامى که فــردى غذاهاى آلوده بخورد، 
بدنش با عالیمى مانند درد شکمى، اسهال، 
استفراغ،  حالت تهوع و از دست دادن اشتها به 


عفونت پاسخ مى دهد.
بستنى عالوه بر خطرات شــناخته شده اى نظیر 
چاقى و دیابت،  پتانسیل بســیار خطرناکى براى ایجاد 


مسمومیت هاى غذایى دارد. 
به عنوان مثال در مواردى در سال هاى گذشته بستنى هاى 
آلوده به باکترى هاى لیستیریا و ایى  کوالى باعث بسترى شدن 


بسیارى در بیمارستان ها و حتى مرگ افراد شده است.


 چنین مواردى بسیار کمیاب است، اما بستنى خطر بالقوه دیگرى 
نیز در مسمومیت هاى غذایى دارد.


بستنى هاى آب شده در صورتى که مجدداً منجمد شوند مى توانند 
مسمومیت زا شوند.


 زمانى که بســتنى در دماى اتاق آب مى شــود، ترکیب شــیرین 
و مایع بستنى محل رشــد مناســبى براى انواع باکترى ها مانند 
لیستریاست و با انجماد دوباره این مایع که عمًال یک محیط کشت


 باکترى اســت یــک عامــل مســمومیت هاى غذایــى ایجاد 
مى شود.


همچنین الزم بــه ذکر اســت درصورتى که بســتنى را در خانه 
خودتان تهیه مى کنید بهتر است از تخم مرغ استفاده نکنید و تنها 
از شیر و کره پاستوریزه استفاده کنید چرا که امکان وجود باکترى  
ســالمونال در تخــم مــرغ خــام باالســت و بســتنى هاى


 تجــارى فقــط بــا تخــم مرغ هــاى پاســتوریزه تولیــد 
مى شوند.


تابستان فصل رواج قهوه یخى، اسموتى هاى میوه اى و شیک هاى 
سرد در کافه هاست. 


تحقیقات اخیر در انگلیس نشــان مى دهد ممکن اســت سطوح 
باالى باکترى هاى مدفوعى در یخ هاى موجود در این نوشیدنى ها 


یافت شود.
خطرات مســمومیت هاى غذایى به خوراکى هاى فرآورى شــده 


منحصر نمى شود. 
طالبــى و هندوانه نیــز بــه دلیــل پاتوژن هاى بیمــارى زاى 
موجــود در خاکى کــه به پوســت آنهــا منتقل مى شــود خطر
 مسمومیت به باکترى هاى سالمونال،  ایى کوالى و لیستریا ایجاد 


مى کنند. 
شستشوى میوه ها با آب جارى کافى است اما در صورتى که میوه به 
درستى شسته نشود، باکترى هاى روى پوست میوه به داخل میوه 


منتقل شده و رشد  مى کنند.
بســیارى از باکترى ها بویى ایجاد مى کنند که فاسد شدن میوه را 
نشان مى دهند اما باکترى  لیستریا مى تواند در محیط سرد یخچال 


بدون تولید بو یا مزه خاصى رشد کند.
به گزارش «دیلى میل»، رعایت توصیه هاى معمول براى اجتناب 


از آلودگى ها و مسمومیت هاى غذایى کافى است. 
به یــاد داشــته باشــید دســت هاى خــود و میوه هــا را کامًال 
شستشــو دهیــد، غذاهــا و خوراکى هــا را در دماى مناســب 
نگهدارى کنید و آنها را براى مدت طوالنــى در محیط گرم قرار 


ندهید.


یــک متخصص پوســت دربــاره شــایع ترین
 بیمارى هــاى پوســتى در ایــران توضیحاتى 


داد.
کاشانى، متخصص پوســت و مو اظهار کرد: آمار 
بیمارى هاى پوستى در ایران تفاوتى با دنیا ندارد 
ولى ممکن است به دلیل نوع آب و هوا و خشک 
بودن محیط منطقه برخى از بیمارى هاى پوستى 


بیشتر بروز پیدا کند. 
وى ادامــه داد: برخــى از بیمارى هــاى عفونى 
مانند ســالک متعلق بــه یک نــوع آب و هواى 
خاص است که به وســیله پشه این عارضه ایجاد 


مى شود.
این متخصص پوست اضافه کرد: بیمارى سالک 
ممکن است در ایران یا کشورهاى با آب و هواى 
گرم و خشک شیوعش زیاد باشد ولى این عارضه 
در کشورهاى اروپایى به دلیل داشتن آب و هوایى 
مرطوب کمتر مشاهده شده است.  کاشانى عنوان 
کرد: اگزما و آکنه جزو شــایع ترین بیمارى هاى 
پوستى هستند که در کشور وجود دارند و بیشترین 
آمار مراجعات به پزشــکان را به خود اختصاص 


داده اند. 
وى تأکید کرد: خوشبختانه ســرطان پوست در 
ایران از شــیوع کمى برخوردار اســت و سرطان 
سلول هاى قاعدگى پوست بیمارى شایع در کشور 


محسوب مى شود.
این متخصص پوســت و مو ادامــه داد: افرادى 
دچار عارضه سرطان سلول هاى قاعدگى پوست 
مى شوند که در گذشته از روش اشعه درمانى براى 


بیمارى هاى قارچى استفاده کرده اند.
 کاشــانى با اشاره به اینکه ســرطان سلول هاى 
خال دار از شــیوع کمى برخوردار اســت، اظهار 
کــرد: ســلول هاى رنگدانه ســاز باعــث بروز 
سرطان هاى خطرناك مى شوند و به همین دلیل 
مــا توصیه مى کنیــم که افــرادى کــه داراى 
خال هایى بــر روى بدن خود هســتند اگر دچار 
تغییر شکل، رنگ و سایز هستند به پزشک معالج 


مراجعه کنند.
این متخصص پوســت و مو در خصوص عارضه 
جذام گفت: خوشبختانه موارد بروز بیمارى جذام 
در کشور کنترل شده اســت و از سال 72 بیمارى 
جذام کنترل شده اســت و این بیمارى به کمتر از 
یک در ده هزار نفر رســیده است و در حال حاضر 
ســالیانه 15 نفر از مردم ایران دچار این عارضه 


مى شوند.


بادمجان را همه ما بــه خصوص افراد 
گیاهخوار بســیار مصرف مــى کنند. 
بادمجان به صورت سرخ شده یکى از 
غذاهاى لذیذ اســت. اما باید حواستان 


باشد که بادمجان را هرگز سرخ نکنید!
شــما هم از عالقه مندان به بادمجان 
هســتید و آن را ســرخ مى کنید؟ اگر 
جوابتان مثبت است باید بگوییم سالمتى 
قلبتان در خطر است. حتماً مى پرسید چرا 


نباید بادمجان را سرخ کنیم؟ 
خوردن بادمجــان به صــورت خام و 
پخته موجب تقویت استخوان، کاهش 
اســترس، کنترل دیابت و سالمت قلب 
مى شود. اما سرخ کرده آن به دلیل جذب 
باالى چربى موجب نابودى قلب مى شود.
یکى از مهمترین اشــتباهاتى که افراد 
براى مصرف بادمجــان انجام مى دهند 
سرخ کردن آن است، با وجود طعم بسیار 
مطبوعى که به دســت مى آورد خواص 
درمانى خود را تاحد زیادى از دســت 
مى دهد. همچنین هنگام ســرخ کردن 
حتى با روغن کم بادم جان مقدار زیادى 
روغن جذب مى کند که براى ســالمتى 


بدن به ویژه قلب بسیار مضر است.
بهترین راه مصــرف بادمجان خوردن 
آن به صورت خام، پخته، پوره یا کبابى 


است.


یک متخصص علوم و صنایع غذایى با تأکید بر اشتباه 
اغلب افــراد در نگهدارى کــره درون یخچال و بیان 
مشــخصات کره فاســد، گفت: کره به دلیل داشتن 
حداکثر 16 درصد آب در برابر فساد بسیار حساس است 
و به همین دلیل عالوه بر اینکه الزم است از خرید کره 
نرم شده اجتناب شود، حتمًا باید آن را در فریزر با دماى 
منفى 18 ســانتیگراد (فریزر خانگى یا فروشــگاهى) 


نگهدارى کرد نه درون یخچال.
دکتر اراســب دباغ مقدم افزود: در شرایط فریزر منفى 
18 سانتیگراد مى توان تا یکسال کره را نگهدارى کرد 
اما دماى یخچال خانگى که حدود مثبت 4 سانتیگراد 
است براى نگهدارى کره مناســب نیست و مى تواند 
شرایط رشد کپک و فساد را در این فرآورده فراهم کند.


عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تصریح کرد: 
تاریخ انقضاى درج شده روى هر ماده غذایى، به شرط 
رعایت ضوابط نگهدارى آن اســت و اگر این شرایط 
رعایت نشــود، قطعًا اعتبار تاریخ انقضاى مصرف نیز 
ساقط خواهد شد و آن ماده غذایى زودتر از تاریخ مذکور 


منقضى و از رده استفاده خارج مى شود.
 به گفته وى براى اینکه در زمــان مصرف، کره فریز 
شده کمى نرم شــود مى توان حداکثر فقط یک شب 
قبل از مصرف آن را از فریزر خارج و در دماى یخچال 


نگهدارى کرد.
این عضو هیئت علمى دانشگاه با اشاره به اینکه اغلب 
مغازه هاى سطح شــهر قالب هاى کوچک کره را در 
دماى محیط نگهدارى مى کننــد تأکید کرد: هنگام 


خرید کره دقت کنید که کره در حین لمس سرد و مثل 
سنگ، سفت و سخت باشــد. همچنین به هیچ عنوان 


نباید اثر نرم شدگى در آن دید.
وى گفت: با توجه به کم جمعیت شــدن خانواده ها و 
کاهش مصرف کره نســبت به دهه هاى قبل، توصیه 
مى شــود که تا حد امکان، قالب هاى کوچک تر کره 
خریدارى شــود تا نیــاز به نگهــدارى طوالنى مدت 


نداشته باشد. 
دکتر دبــاغ مقدم خاطر نشــان کــرد: در صورتى که 
کره را بد نگهدارى کنیم، حتى اگــر کپک نزند، تغییر 
طعم، بو و رنــگ مى دهد که به آن تندشــدگى گفته 
مى شــود و کیفیت کره در این حالت، به شــدت افت 


خواهد کرد.


از کاهش وزن تا پاکسازى کبد با گردو


گونه اى اســت که ظاهر چین و چروك دار مغز را به ذهن 
مى آورد. گردو حاوى اسیدهاى چرب امگا 


3 اســت که فعالیت مغز را افزایش
مى دهد و همچنین ُید و ســلنیوم 
مغز  گردو، باعث بهبــود عملکرد


مى شود.


2. مبارزه با سرطان
را کاهش ســرطان گردو مى تواند ریسکابتال به


دهد. گردو حاوى مقادیر مناسبى از پلى فنول ها و مواد 
فیتپوشیمیایى است که ویژگى هاى آنتى اکسیدانى 


دارند و مى توانند در برابر ســرطان هایى چون 
سرطان ســینه، کولون و پروستات مانند 


محافظ عمــل کنند. گــردو داراى 
ترکیبات ضد ســرطانى مانند 


االجیتانین، گاما توکوفرول 


3امگا 3، با التهاب مبارزه کرده، ریسک شکستگى استخواننتیجه کنترل وزن بهترى داشته باشــید. چاقى مى تواند 
رررررررررررررا کاهش مى دهد و از پوکى استخوان پیشگیرى مى کند.


7. پاکسازى کبد
مقادیر زیاد اسید آمینه در گردو به کبد
کمک مى کند تا پاکســازى شده و
ضمنًا منبع خوبــى از گلوتاتیون و
3امگا 3 اســت که براى پروسه  سم
سودمند است. کبد زدایى طبیعى
پلــى فنول هاى گردو، از آســیب
کبد که ناشــى از تتراکلراید کربن
–و دى – گالکتوزامیــن اســت
E پیشــگیرى مى کننــد. ویتامینE
موجود در مغزهایى چون گردو، عالیم
بیمارى هاى کبد ناشــى از چاقى را


کاهش مى دهند.


بادمجان را 
هرگز سرخ نکنید!


شایع ترین بیمارى هاى 
پوستى ایرانیان


کره را به هیچ وجه در یخچال نگه ندارید!


وح ن ى ن یس
دفوعى در یخ هاى موجود در این نوشیدنى ها


ررررررر رم ی ر ى و ى بر ر ه و ی رى ه
ندهید.


م مسمومیت هاى غذایى
اثر باکترى هاى کام
ســالمونال، ایى
لیســتیریا کــه
تابســتان بیشــ
مى کنند و باعــث
غ مســمومیت هاى
فصل تابســتان مى شـ


مى دهند.
هنگامى که فــردى غذاهاى آلو
بدنش با عالیمى مانند درد شکمى
استفراغ،  حالت تهوع و از دست دادن


عفونتپاسخ مى دهد.
بستنى عالوه بر خطرات شــناخته شد
چاقى و دیابت،  پتانسیل بســیار خطرناکى بر


مسمومیت هاى غذایى دارد. 
به عنوان مثال در مواردى در سال هاى گذشته بس
کوالى باعث بست آلوده به باکترى هاى لیستیریا و ایى 


بسیارى در بیمارستان ها و حتى مرگ افراد شده است.


مسمومیت هاى غذایى 
رایج تابستانى


6 عنصر  را روزانه مصرف کنید تا چاق نشوید


 کلسیم 
گر شما دچار کمبود منیزیم هستید، به احتمال زیاد فقر کلسیم را نیز 
تجربه مى کنید. کمبود کلسیم معموًال باعث میل به مصرف شکر و 
نمک مى شود. به غیر از لبنیات، مى توانید کلسیم را از راه مصرف کلم، 


ماهى آزاد، ماهى ساردین، دانه چیا و کنجد به دست بیاورید.


 آهن 
تعجبى ندارد اگر در دوران قاعدگى، زنان دچار اشتیاق شدید به خوردن 
استیک یا برگر شــوند. کمبود آهن در بین زنان به خصوص قبل از 
یائسگى شایع است. همچنین گیاهخواران نیز در معرض این کمبود 
هستند. کمبود آهن، میل زیاد به خوردن گوشت را افزایش مى دهد. با 
خوردن گوشت، ماکیان و ماهى، مقادیر قابل توجهى از آهن مورد نیاز 
بدن تأمین مى شــود. منابع گیاهى آهن، جذب خوبى در بدن ندارند، 
اما اگر مى خواهید از آنها استفاده کنید، بهتر است میوه هاى خشک، 
تخم کدو، حبوبات و غذاهاى غنى شده را وارد رژیم غذایى تان کنید. 
بهتر اســت همراه آهن، حتمًا ویتامین C مصرف کنید تا جذب آن 


سریع تر و بهتر باشد.


B ویتامین 
 تحقیقات نشــان مى دهد که این ویتامین، نقش مهمى در مدیریت 
استرس و افسردگى ایفا مى کند. به طور خالصه مصرف این ویتامین، 
منجر به بهبود خلق و خو و افزایش احساس خوب خواهد شد. هنگامى 
که شما به اندازه کافى ویتامین B دریافت نمى کنید، به احتمال زیاد 
اســترس و در نتیجه آن، میل به مصرف تنقالت و پرخورى در شما 
تقویت مى شــود. الزم اســت بدانید ویتامین B در زرده تخم مرغ، 
سیب زمینى، آووکادو، گوشت، سبزیجات تیره رنگ و ماهى قزل آال 


به وفور وجود دارد.


 منیزیم 
با توجه به تحقیقات، کمبود منیزیم، منجر به تقویت میل به خوردن 
شکالت مى شود. توجه داشته باشید که مصرف قند و افزایش استرس 
مى تواند سطح منیزیم بدن را کاهش دهد. ســیب زمینى، دانه ها، 


لبنیات، کلم بروکلى و... منابع بزرگ منیزیم هستند.


 امگا3
EPAکمبود این اسید چرب ضرورى، باعث هوس پنیر مى شود. نوع


وDHA امگا 3 که بهترین نوع محسوب مى  شوند، براى مقابله با 
هوس پنیر مناسب هستند. امگا 3 در ماهى  هاى روغنى مانند سالمون، 
ساردین و کنســرو تن ماهى وجود دارد. تخم مرغ، گردو و دانه هاى 


کتان نیز حاوى مقادیر زیادى امگا 3 هستند.


 روى 
سطح این ماده معدنى در افراد مسن و افرادى که دچار استرس هستند، 
پایین است. کمبود روى، نقش مهمى در هوس خوردن ندارد؛ اما روى 
حس چشایى تأثیر مى گذارد و باعث مى  شود شکر و نمک بیشترى در 
غذاهاى خود استفاده کنید. براى تأمین این ماده معدنى، مواد غذایى 


همچون جگر، گوشت مرغ، تخم  مرغ، لوبیا سبز و مغز میوه بخورید.


دریافت منظم برخى ویتامین ها، منجر به کنترل اشتها و کاهش میل به زیاده خورى مى شود. در اینجا 
شش کمبود تغذیه اى که منجر به افزایش اشتها و هوس در شما مى شود، معرفى شده است:


 ویتامین
 تحقیقات نش
استرس و افس
منجر به بهبود
که شما به اند
اســترس و


یتم تق
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فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشــور از کشــف 
محموله ساعت مچى قاچاق به ارزش تقریبى 35 


میلیارد ریال در فرودگاه مهرآباد خبر داد.
ســردار حســن مهرى اظهار کرد: این محموله 
حــاوى 5450 عدد ســاعت مچى بــوده که در 
ســال هاى گذشته و از مســیر زمینى وارد کشور 
شده بود. وى افزود: صاحبان این محموله قاچاق 
قصد داشــتند بخشى از آن را به وســیله هواپیما 
از فرودگاه مهرآباد به جزیــره کیش منتقل کنند 
که با هوشــیارى مأموران پلیس این فرودگاه این 


محموله کشف شد.
فرمانده پلیس فرودگاه کشور ادامه داد: در تحقیقات 
به عمل آمده و نیز بازجویى فنى از شخص حامل 


محموله مشخص شــد بخش بزرگ ترى از این 
ساعت ها در شــهر تهران و در یک شرکت انبار 
شــده که با اعزام مأموران پلیس فرودگاه مهرآباد 
به محل مورد نظر، باقیمانده ســاعت ها ضبط و 
شرکت نیز پلمب شــد. این مقام ارشد انتظامى با 
بیان اینکــه ارزش تقریبى ایــن محموله قاچاق 
قریب به 35 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: 
در این محموله انواع ســاعت هاى مچى ساخت 
کشور سوییس با ارزش هاى مختلف تا سقف 140 
میلیون ریال وجود دارد؛ ساعت هاى مذکور متعلق 
به یک برند معتبر سوییسى است که با چسباندن 
برچســب تقلبى شــبنم وزارت صنعت،  معدن و 


تجارت قصد فروش آنها در بازار را داشته اند.


رئیس پلیس فتا استان لرستان گفت: شخصى که با ایجاد 
صفحات جعلى از طریق شبکه اجتماعى اینستاگرام براى 
عروس جوان دردسرساز شده بود، شناسایى و دستگیر شد.


  سرهنگ دوم کارآگاه فرهاد ابدال چگنى اظهار کرد: یکى از 
شهروندان با مراجعه به این پلیس از ایجاد صفحات متعددى 
در شبکه اجتماعى اینســتاگرام با تصاویر خصوصى اش


 خبر داد و خواستار رســیدگى به موضوع شد. وى افزود: با 
بررسى هاى اولیه مشخص شد، شــخص یا اشخاصى با 
عکس و هویت شاکى صفحات متفاوتى را در شبکه هاى 
اجتماعى ایجاده کرده بودند که الفاظ و صفات غیر مرتبطى 


را به وى نسبت مى دهند.
این مقام ارشــد انتظامى ادامه داد: با توجه به حساســیت 
موضوع شناســایى شــخص مورد نظر در دســتور کار 
کارشناســان این پلیس قرار گرفت که کمتر از 24 ساعت 
متهم شناسایى و با هماهنگى مرجع قضائى دستگیر شد. 
سرهنگ کارآگاه چگنى گفت: شخص بزهکار ابتدا منکر 
هرگونه جرم شد، اما زمانى در مقابل ادله موجود قرار گرفت، 
لب به اعتراف گشود. وى ادامه داد: شخص دستگیر شده 


که خود را پسرخاله شاکیه معرفى کرد، انگیزه خود را انتقام 
جویى از شوهر خاله اش اعالم کرد. رئیس پلیس فتا استان 
لرســتان گفت: متهم زمانى که از پدر شاکى جواب منفى 


خواستگارى اش را مى شــنود در پى انتقام جویى  با جمع 
آورى عکس هاى شاکى از طریق صفحه اینستاگرامش 


اقدام به ایجاد صفحات مختلف کرده است. 


 سرقت هاى سریالى باجناق هاى زورگیر با قمه 
رئیس پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ، از دستگیرى دو باجناق 
جوان خبر داد کــه در منطقه جنوب شــرق تهران بــا قمه از 


شهروندان زورگیرى مى کردند.
ســرهنگ کیوان ظهیرى در گفتگو با «میــزان» اظهار کرد: 
13مرداد ماه  فردى 57 ساله به کالنترى 158 کیانشهر مراجعه 
و بیان کرد دقایقى قبل در خودروى پراید خود در حاشیه بزرگراه 
بعثت نشسته بودم که یک دستگاه موتور با راکب و ترك نشین 
از جلوى من رد شدند و نگاهم کردند. در کمتر از 20 ثانیه خالف 
جهت به ســمتم دوباره آمدند و ترك نشــین در یک لحظه در 
خودرو را باز کرد و قمه اى زیر گلویم گذاشــت و با پشــت قمه 
به ســرم زد و گردن و کمرم را هم زخمى کرد و پس از سرقت 
گوشى ام سوییچ خودرو را برداشتند تا من نتوانم دنبالشان بروم 


و متوارى شدند.
وى افزود: پس از بررسى موضوع و کشف سرنخ هایى از متهمان 
مشخص شــد یکى از متهمان در محله شوش ساکن است که 
پس از هماهنگى هاى قضائى تیم عملیات کالنترى روز دوشنبه 
به محل اعزام شدند و پس از شناسایى متهم، او را در مخفیگاه 


دســتگیرش کردند. متهم 20 ســاله در تحقیقات بیان کرد در 
سرقت، راکب موتورسیکلت بوده و به همراه باجناق 19 ساله خود 


عالوه بر این شاکى از شهروندان دیگرى نیز سرقت کرده اند.
این مقام ارشد انتظامى ادامه داد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد 
فرد ترك نشین متهم اصلى است که با قمه به شهروندان حمله 
ور شده و گوشى آنان را به سرقت مى بردند که پس از شناسایى 
مخفیگاهش که در منزل مادر زنش بــوده مأموران عصر روز 
دوشنبه به محل اعزام شدند و در حالى متهم را دستگیر کردند که 
متهم وسایلش را جمع کرده بود و قصد خروج از تهران را داشت.
ســرهنگ ظهیرى بیان کرد: متهمــان در تحقیقات تکمیلى 
اعتراف کردند گوشى ها را به قیمت 200 تا 300 هزار تومان به 
مالخرى مى فروشند که در چهارراه سیروس فعالیت دارد و تحت 
تعقیب پلیس آگاهى یکى از استان ها است. مأموران عصر روز 
دوشنبه براى دستگیرى وى در موقعیت اعالمى حاضر شدند که 
متهم با مشاهده مأموران قصد فرار داشت و در حالى که 20 نفر 
از دوستانش با احاطه مأموران قصد فرارى دادن وى را داشتند، 
تیم عملیاتى در یک اقدام سریع با شلیک چهار تیر هوایى آنان را 


متفرق کرد که در یک لحظه متهم از محل متوارى شد که احدى 
از مأموران با رعایت قانون به کارگیرى سالح یک تیر به پاى وى 
شلیک کرد. متهم در لحظه دستگیرى 50 میلیون تومان براى 
فرار پیشنهاد رشــوه داد که مأموران بدون توجه به این موضوع 


وى را راهى بیمارستان کردند.
رئیس پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ اظهار کــرد: متهمان 
تاکنون به 50 فقره سرقت به عنف اعتراف کردند که یک مورد 
آن چهارشــنبه هفته گذشــته بود که در یکى از مناطق جنوب 
شرق تهران در ظرف دو ساعت از دو شهروند زورگیرى کردند 
به شرحى که از پسر 16 ساله اى که در جلوى ساختمانش با تبلت 
نشسته بود با تهدید قمه آن را به سرقت بردند و در اتفاقى دیگر 
به راننده خودروى پرایدى که در بزرگراه آزادگان در حال تعمیر 
خودرویش بوده نزدیک شدند و در حالى که قمه را به پارچه بر 
روى دست بســته بودند پس از تهدید گوشى اش را به سرقت 
بردند. یکى دیگر از موارد، ســرقت از زنى جوان بود که سارقان 
پس از ورود به خودروى ســانتافه وى پس از کشــیدن قمه بر 


صورتش گوشى اپل اش را ربودند.


معلم کودکســتانى که کودکان را مورد ضرب 
و شــتم قرار مى داد توســط پلیس بازداشت 


شد.
یک معلم کودکستان که بچه هاى کودکستانى 
را در چین مورد آزار و اذیت قرار مى داد، توسط 
پلیس بازداشــت شــد. پس از آنکه تعدادى از 
کودکان به والدین خود اطالع دادند که توسط 
این معلم مــورد آزار قــرار مى گیرند، مدیران 
مهدکودك بــا نصــب دوربین مدار بســته 
حرکات این زن را زیر نظــر گرفتند. ویدئوى 
به دســت آمده توســط دوربین مداربســته 
صحنه اى را نشان مى داد که این معلم زن با پا 
به صورت کودکان که در حال چرت زدن بودند 


مى زد.
پس از این حادثه این معلم که هویتش «ژوآن» 
اعالم شــده، از کار معلق شــد و پلیس چین 
تحقیقات از او را آغاز کرد. اما انتشار این ویدئو 
در شبکه هاى اجتماعى در چین با بازخوردهایى 
همراه بود. یکى از کاربران در کامنتى نوشت: 
«اگر فردى صبر و حوصله و اخالق خوبى ندارد 


نباید معلم شود.»
گفتنــى اســت؛ ایــن اتفــاق در تاریــخ 2 
آگوســت(11مرداد)  و در کودکستانى در شهر 
«هفئــى» واقع در اســتان آن «هوئى» چین 


رخ داد.


رفتار غیر انسانى 
معلم کودکستان 


با بچه ها! 


عامل اسیدپاشى روز سه شنبه در اردبیل، خودکشى 
کرد.


شــوهر قبلى یک زن در اردبیل بعد از اینکه از قصد 
همسر سابقش براى ازدواج مجدد آگاه مى شود، در 
اقدامى کینه جویانه بر روى زنى که دو سال پیش از 
وى جدا شده است، اســید مى پاشد. این مرد پس 
از اسیدپاشــى به روى همسر ســابقش، اقدام به 


خودکشى کرده و به زندگى خود پایان مى دهد.
دادستان عمومى و انقالب اردبیل درباره ماجراى این 
اسیدپاشى اظهار کرد: کینه توزى شوهر سابق سبب 


شد تا زنى با فاجعه اسیدپاشى روبه رو شود. 
ناصرعتباتى  افزود: به دنبال طرح ازدواج مجدد یک 
زن، همسر ســابق این بانوى اردبیلى با کینه توزى 
اقدام به اسیدپاشى علیه همسر سابقش کرده تا به 
نوعى از او انتقام بگیرد. وى خاطرنشان کرد: پلیس و 
دادستانى به محض وقوع این حادثه وارد ماجرا شده 
ولى عامل اسیدپاشــى بعد از ارتکاب جرم اقدام به 
خودکشى کرد و تا رسیدن به بیمارستان جان خود را 
از دست داد. دادستان عمومى و انقالب اردبیل ادامه 
داد: این زن و شوهر پیش از این طالق رسمى گرفته 


بودند و داراى دو فرزند بودند که سرپرســتى آنها 
برعهده بانوى قربانى اسیدپاشى بود. بارها این زن 
توسط همسر سابقش مورد تهدید قرار گرفته بود 
که در نهایت با طرح موضوع ازدواج مجدد، مرد اقدام 
به این عمل هولناك کرده و زن براثر اسیدپاشى به 
شدت دچار سوختگى شــده و به بیمارستان تبریز 
اعزام شده است. عتباتى گفت: پرونده این جنایت 
توسط دادستانى در حال پیگیرى و بررسى ابعاد همه 
جانبه است که گزارش هاى جدیدى را در این زمینه 


در اختیار هموطنان قرار خواهیم داد.


خودکشى عامل اسیدپاشى به روى همسر  سابق   توزیع غذاى مسموم در مراسم خاکسپارى 
توزیع غذاى مسموم در یک مراسم خاکسپارى 
در پــرو به مرگ دســتکم ده نفر منجر شــده


 است.
 بنابر اعالم رســانه هاى محلى در پرو، 50 نفر از 
افرادى که در این مراسم شرکت کرده بودند به 


دلیل مصرف غذاى آلوده بیمار شدند.
ده نفر از این افراد بر اثر شدت مسمومیت جان 
باختند و چندین نفر دیگر نیــز به دلیل وخامت 
حالشــان تحت مراقبت هاى بیمارستانى قرار 


گرفته اند.
بررســى هاى اولیه حاکى از آن اســت که مواد 
غذایى توزیع شــده در این مراسم خاکسپارى 
به نوعى ترکیب شــیمیایى مورد اســتفاده در 


آفتکش ها آلوده بوده است.
به گزارش «اســکاى نیوز»، بررســى جزئیات 
بیشــتر این حادثه و انجام آزمایشات روى مواد 
غذایى توزیع شده در این مراسم در حال انجام


 است.


پزشک سرشناس یکى از بیمارستان هاى دولتى تهران، 
سه شنبه شب در بیمارســتان هدف ضربات کارد یک 


مهاجم قرار گرفت و به شدت زخمى شد.
سه شنبه شــب دکتر ســید احمد تارا، فوق تخصص 
بیمــارى هاى کلیــه و رئیــس بخش پیونــد یکى از 
بیمارســتان هاى دولتى پایتخــت، در کلینیک هدف 
ضربات کارد یک مــرد جوان قرار گرفت و به شــدت 


زخمى شد.
دکتر تارا که از این ســوء قصد خونین جان سالم به در 
برده است در گفتگو با خبرنگار «شفاآنالین» اظهار کرد: 
شامگاه دوشنبه و پس از ویزیت بیماران در بیمارستان، 
در حالى که در اتاق کارم تنها بــودم ناگهان در به طرز 
هولناکى باز شد و مرد جوانى که گاز اشک آور در دست 


داشت به طرفم حمله کرد.
او همانطور که گاز اشک آور را به سر و صورتم مى پاشید 
و من هم قادر به هیچ دفاعى نبودم با چاقوى بزرگى که 
در دست داشت گردنم را هدف قرارداد. بعد هم در حالى 
که روى زمین افتاده بودم چند ضربه دیگر به شــکم و 
پهلوهایم زد و همزمان با سر و صدا و فریاد هاى کمک 
خواهى ام از آنجا فرارکرد. فوق تخصص بیمارى هاى 
کلیه اظهار کرد: در حالى کــه نیمه جان و خونین روى 


زمین افتاده بودم کارکنان بیمارســتان که با شــنیدن 
صداى فریادهاى کمک خواهى ام به اتاقم آمده بودند 
بالفاصله مرا به اتاق عمل انتقال دادند. خوشــبختانه با 
لطف خدا و اقدام به موقع همکارانم خونریزى شــدید 


مهار شد.
دکتر تارا افزود: تمامى شواهد نشان مى دهد که مهاجم 
چاقوکش باطرح و نقشه قبلى و برنامه ریزى دقیق وارد 
بیمارستان شده و در فرصتى مناســب به طرفم حمله 


کرده است.
دکتر تارا با صراحت اعالم کرد که این موضوع ارتباطى 
به مسائل درمانى و پزشکى نداشــته و مأموران پلیس 
سرگرم تحقیقات تخصصى براى کشف علت و انگیزه 
این اقدام جنایتکارانه هســتند. ضمن اینکه ضارب نیز 
هنگام فرار دستگیر شده و بازجویى هاى فنى، تخصصى 
پلیسى درباره علت و انگیزه اصلى این اقدام جنایتکارانه 


از سوى کارآگاهان ادامه دارد.
وى کــه هــم اکنــون در بخــش ویــژه تحــت 
مراقبت هاى تخصصى قرار دارد گفت: خوشــبختانه 
پزشــکان معالج اعالم کرده اند خونریــزى بند آمده 
ولى با وجــود این، مراقبت هــاى الزم همچنان  ادامه


 دارد.


حمله خونین 
به پزشک سرشناس 


در بیمارستان


انفجار در باشگاه انقالب کشف محموله 3/5میلیاردى ساعت مچى قاچاق 
با 3 کشته


تصادف یک دستگاه خودروى سمند با یک اتوبوس در خیابان شهید 
رجایى یک کشته و پنج مصدوم برجاى گذاشت.


به گزارش تسنیم، صبح روز سه شــنبه یک دستگاه خودروى سوارى 
سمند با شش سرنشــین به دلیل نامشخصى به شدت با قسمت عقب 
یک دستگاه اتوبوس خالى از مسافر برخورد کرده که پیش از رسیدن 
آتش نشانان چهار نفر از سرنشینان (دو مرد و دو کودك) از خودرو خارج 


شده بودند اما دو سرنشین دیگر (دو زن) داخل خودرو محبوس بودند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ آتش نشانان به سرعت با حضور در محل 
حادثه عملیات را آغاز کرده، هر دو سرنشین محبوس را از خودرو خارج 
کردند که پس از معاینات الزم مشخص شد یکى ازاین زن ها که حدوداً 
52 سال سن داشت بر اثر شدت جراحات جان باخته است همچنین پنج 
سرنشین دیگر دچار مصدومیت شده و براى انتقال به مراکز درمانى به 


عوامل اورژانش تحویل داده شدند.


فرمانده انتظامى شهرستان رفسنجان از دستگیرى اعضاى یک باند هفت 
نفره سرقت منزل خبر داد.


سرهنگ نصرا... عباسى اظهار کرد: در پى وقوع چندین فقره سرقت منزل 
و طالجات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وى 
افزود: در این رابطه مأموران پلیس آگاهى با تالش شبانه روزى و بررسى 
صحنه هاى وقوع جرم، موفق شدند سرکرده باند سارقان منزل که داراى 
سوابق متعدد کیفرى بود را شناسایى و دستگیر کنند. سرهنگ عباسى 
بیان کرد: این فرد پس از مواجهه با مدارك پلیس به 33 فقره ســرقت با 
همدستى پنج نفر دیگر و یک مالخر در قالب یک باند اعتراف کرد. فرمانده 
انتظامى شهرستان رفسنجان در پایان گفت: مأموران در ادامه طی یک 
عملیات غافلگیرانه پنج عضو دیگر این باند به همراه فرد مالخر را دستگیر 
کردند و در بازرسى از مخفیگاه متهمان مقدارى اموال مسروقه شامل طال 


و جواهرات و وسایل منزل نیز کشف و به مالباختگان تحویل شد.


انهدام باند 7نفره سرقت از منازل  جان باختن زن میانسال در تصادف سمند  و اتوبوس 


انتقام جویى پسرخاله
 از دخترخاله  


به دنبال انفجار مهیبى که در مرکز تأسیسات آکادمى که بر اثر نشت گاز 
در حوالى خیابان سئول رخ داد، سه نفر جان باختند.


این انفجار ساعت 12 و37 دقیقه سه شنبه شب در خیابان سئول و ضلع 
شمالى باشگاه انقالب در مرکز تأسیسات آکادمى رخ داد.


براساس این گزارش نظر اولیه کارشناســان نشان مى دهد که نشت 
گاز علت وقوع این حادثه بوده است. در این مجتمع ورزشى در قسمت 
تأسیسات یکى از ساختمان ها که مســاحت آن حدود 300 متر مربع 
بود کارگران مشــغول کار بر روى یکى از چیلرها و مخازن بودند که 
انفجارى در یکى از آنها رخ داد. انفجار منجر به آتش سوزى و تخریب 
ساختمان نشد اما تمام شیشه هاى همان بخش شکسته شد و متأسفانه 
سه کارگر که بین 30 تا 60 سال سن داشتند جان خود را در این حادثه 


 از دست دادند. 
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بــزرگ ترین حســرت هــا در روز قیامــت، حســرت خوردن 
مردى اســت که مالى را بــه گناه گــرد آورد و آن را شــخصى 
بــه ارث بــرد کــه در اطاعــت خــداى ســبحان بخشــش کرد 
و بــا آن وارد بهشــت شــد و گردآورنــده اولــى وارد جهنــم 


موال على (ع)شد.


آگهى مزایده 


سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه


نوبت دوم


    شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 221 مورخ 97/5/6 شوراى 
اسالمى مورد زیر را از طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:


موضوع مزایده : واگذارى مجموعه باغ بانوان شهردارى به صورت ماهیانه به مبلغ                                                  (1
کارشناسى پایه 10/000/000  ریال (ده میلیون ریال) به مدت یکسال  


هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال به حساب مهر   (2
کشاورزى به شماره 282780815 بنام شهردارى طالخونچه


نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناســى  معادل  6/000/000 ریال بصورت   (3
نقد واریز به جارى  سیبا ملى 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت 


ضمانتنامه بانکى
نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى-   (4


امورمالى
هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .  (5


مهلت دریافت اسناد :  تا روز شنبه  1397/5/27  (6


آگهى تجدید مزایده


رضا واعظ مقدم- شهردار درچه


نوبت دوم
شــهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبات شوراى اسالمى شهر امالك با مشــخصات زیر را از طریق آگهى 
مزایده عمومى، به صورت اجاره بهاء واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا 


پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/05/27 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 97/05/28


زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/05/30


مبلغآدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
میزان سپرده 


شرکت در مزایده 
به ریال


مدت 
قرارداد


1
واگذارى سالن 


ورزشى احمدآباد 
به صورت اجاره 


بهاء
97/352/ش


درچه خیابان 
نواب صفوى 
محله احمدآباد


قیمت پایه 
30/000/000 ریال 


ماهیانه
یک سال18/000/000


2
واگذارى


 سالن ورزشى 
شمس آباد


97/351/ش
درچه خیابان 
امام(ره) محله 
شمس آباد


قیمت پایه 
15/000/000 ریال 


ماهیانه
یک سال10/000/000


فراخوان دعوت به مشارکت


یحیى عیدى- شهردار بهارستان


شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 537/ش به مورخ 97/04/30 شوراى محترم 
اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه احداث، تجهیز 
و بهره بردارى از ترامپولین قسمتى از پارك جنب تاالر نور واقع در خیابان فرشته از طریق 


مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، 
جهت دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/05/11 تا تاریخ 97/05/25 به آدرس 
شهر بهارستان، بلوار بهشت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى 


و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى


- اختصاص قطعه زمین به مساحت 50 مترمربع در پارك جنب تاالر نور واقع در خیابان فرشته
2- آورده سرمایه گذار


- احداث، تجهیز و بهره بردارى از ترامپولین
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل (اقتصادى- مالى- فنى)


3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.


4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات 


مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.


* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى یک ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 


ترتیب ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 100/000/000 ریال مى باشد.


* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 


آگهى مناقصه (نوبت دوم)


رسول شجاعى زاده- شهردار بافران


چاپ دوم


شهردارى بافران در نظر دارد باستناد مجوز شماره 5/11 مورخ 1396/12/05 شوراى محترم 
اسالمى شهر بافران نسبت به اجراى بخشى از خدمات شهرى شامل نظافت معابر، جمع آورى 
زباله، نگهدارى فضاى سبز، انجام امور خودرویى، انباردارى و اکیپ عملیات عمرانى اضطرارى 
شهر بافران در سال 1397 به اشخاص حقوقى واجد شرایط از طریق مناقصه با شرایط ذیل


 اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت در مناقصه همه روزه 


به جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/05/22 به شهردارى بافران مراجعه فرمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه 


در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/05/30 پایان وقت ادارى


زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/06/01
تلفن تماس: 46242424 و 46242525


آگهى تجدید مناقصه


على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 


چاپ اول 


شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 


1- زیرسازى و آسفالت بافت فرسوده 
-مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 


- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى و اداره راه و شهرســازى استان اصفهان تحویل قیر 


تخصیصى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/6/1 


- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 


- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/6/3 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/6/18 


- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام
 نمى شود. 


آگهى مزایده مرحله اول- نوبت اول


غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه


چاپ دوم


شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 9 مورخ 97/03/27 شوراى اسالمى 
شهر ورزنه در نظر دارد قطعه زمین واقع در شــمال غربى پارك ساحلى 
بوستان خانواده را جهت نصب تأسیسات ماشین برقى کودکان و نوجوانان 
به مدت یک سال شمسى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مزایده مذکور و دریافت اوراق 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به واحد خدمات شهرى شهردارى ورزنه 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/05/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. 


تلفن تماس: 03146482220
varzaneh.ir :تارنماى شهردارى








ورزشورزش 05053288 سال پانزدهمپنج شنبه  18 مرداد ماه   1397


مى خواهیم از دیدار ســپاهان و پیکان در هفته سوم رقابت هاى لیگ 
برتر بگوئیم. اما قبل از آن بهتر است نگاهى به سیماى سپاهان در این 


روزها بیاندازیم.
 ترکیب سپاهان با قلعه نویى کامال دگرگون شده است. در هفته هاى 
گذشته بازیکنان زیادى با پیراهن زرد عکس گرفتند و سپاهانى شدند. 
جمعه در رشت شــش بازیکن ترکیب اصلى ســپاهان از تازه واردان 
بودند. از نیازمند درون دروازه تا استانلى کى روش در راس خط حمله. 


ایران پوریان، کیانى، کریمى و شهباززاده هم بودند.
تیمى که بیش از 50 درصد ترکیبش تغییــر کرده، نیاز به زمان زیادى 
براى هماهنگى دارد، ولى خیلى از ورزشى نویسان حتى آنهایى که در 
رسانه هاى کامال رنگى قلم مى زنند نوشتند که این براى سپاهان خیلى 


صدق نمى کند. این تیم در سردار جنگل فوتبال روانى 
بازى کرد، انگار نه انگار که تازه جمع شده.
این هماهنگى نتیجه یارگیرى هوشمندانه 
قلعه نویى است. او سراغ بازیکنانى رفته 
که با او کار کرده اند و خواسته هایش را 
مى دانند. رسیدن به این شناخت نیاز به 
تالش و زمان زیادى دارد و ممکن است 
به قیمت از دست رفتن امتیازات زیادى 


تمام شــود، ولى سپاهان با 


این یارگیرى دقیق توانسته چند قدم از رقیبان پیش بیفتد.
 کیانى و ایران پوریان که سابقه همکارى با قلعه نویى در تراکتورسازى 
را دارند، در سپاهان دوباره کنار سعید آقایى بازى مى کنند. مثلثى آشنا و 
هماهنگ. استنلى کى روش بازیکنى است که قلعه نویى از ذوب آهن به 
سپاهان منتقل کرده و نقش خیلى مهمى در برنامه هایش دارد. او فصل 
گذشته مهاجم مرکزى و کلیدى ذوب بود و امسال این نقش را در تیم 


همشهرى به عهده گرفته.
شهباززاده که در اســتقالل شــاگرد قلعه نویى بوده هم یکى دیگر از 
مهاجمان مورد عالقه اوست و در سپاهان توانسته به خوبى احیا شود. 
بختیار رحمانى که در نیمه دوم به زمین رفت و خالد شفیعى که در رشت 
بازى نکرد هم دو بازیکنى هستند که در تراکتورسازى با این مربى کار 


کرده اند و همدیگر را به خوبى مى شناسند.
قلعه نویى به زوج پورقاز و یزدانى در قلب دفــاع و همچنین آقایى در 
دفاع چپ که فصل قبل هم کنار هم بازى مى کردند، دست نزده و آنها 
هماهنگى خوبى دارند. این مجموعه تنهــا دو بازیکن غریبه دارد. 
نیازمند، دروازه بان باآتیه و محمد کریمــى که در خط میانى یک 


هافبک فانتزى است.
سپاهان براى بازگشــت به جمع مدعیان عجله دارد و قلعه  نویى 
سراغ سرراست ترین فرمول رفته. ســپاهان لیگ هجدهم تازه 
تشکیل شــده، ولى اکثر بازیکنان و ســرمربى اش سال  هاست 
همدیگر را مى شناسند. ســپاهان از نظر هماهنگى از استقالل که 
تغییرات ناخواسته اى داشته و تراکتورســازى که از مالک تا مربى و 
بازیکنانش تغییر کرده جلوتر است و تنها پرسپولیس که به 
دلیل محرومیت کمترین تغییرات را داشته از این نظر 


شاید اوضاع بهترى دارد.
تیم هاى قلعه نویى در برخى ادوار لیگ شروع 
خوبى نداشــتند، ولــى این بــار او به لطف 
هماهنگى مجموعــه اش مى خواهد از اول 
در کورس قهرمانى باشد. بر خالف تعداد 
زیادى از تیم ها که مشکالت پیش فصل 
را به لیگ آورده اند، ســپاهان کامال در 
شرایط مسابقه است و احتماال به عقیده 
روزنامه دولتى ایران ورزشى در ادامه 
مسیر خطرناك ترین رقیب براى آبى 


و قرمزهاى پایتخت خواهد بود.
سپاهان فصل جدید براى این مربى 
ادامه تجربه موفق فصل قبل در باشگاه 
همسایه است و تیمش را با تک مهاجم به 
زمین مى فرستد، ولى شهباززاده  نزدیک به 
مهاجم برزیلى بازى مى کند و ساســان انصارى و 
مهرداد محمدى از دو سمت به خط حمله اضافه مى شوند، در حالى 
که کیانى باتجربه در مرکز زمین وظیفه دارد تعادل بین دفاع و حمله 
را برقرار کند. ایران پوریان و آقایى هــم به عنوان دو مدافع کنارى 


وظیفه تغذیه کى روش و شهباززاده، دو مهاجم سرزن تیم را دارند.پاهان 
با این ترکیب تهاجمى در رشت شــش گل زد و انتظار مى رود در ادامه 


فصل هم بازى هاى پرگلى از این تیم ببینیم.
 حاال امیر قلعه نویى صدمین بازى لیگ برترى اش با تیم هاى اصفهانى 


را پشت سر گذاشته و در آستانه صد و یکمین بازى است. 
قلعه نویى در هفته اى که گذشت براى هفتادمین بازى در تاریخ لیگ 
برتر روى نیمکت سپاهان نشســت؛ پیش از این، وى در دو دوره لیگ 
برتر در 68 مسابقه مربیگرى این تیم را بر عهده داشت که در این هفته 
توانست تعداد بازى هایش به عنوان مربى در این تیم را به 70 برساند. 
البته قلعه نویى از نظر تعداد حضور به عنوان مربى در سپاهان رکورددار 
نیست و فاصله زیادى تا کسب این رکورد دارد. زالتکو کرانچار با 119 
بازى و فرهاد کاظمى با 82 بازى، بیشترین بازى را به عنوان مربى روى 
نیمکت سپاهان حضور داشــته اند و پس از آنها امیر قلعه نویى در رده 


سوم قرار دارد.
قلعه نویى در 70 بــازى که هدایت زردپوشــان اصفهانى را بر عهده 
داشت، 38 برد و 23 مساوى به دست آورده و در مقابل 129 گل زده، 
60 گل دریافت کرده است. وى در تیم هاى اصفهانى موفق ترین 
دوران مربیگرى خود را در لیگ برتر پشت سر گذاشته و با سپاهان 


اصفهان دو عنوان قهرمانى و همراه با ذوب آهن اصفهان به یک عنوان 
دومى دست یافته است.


قلعه نویى عالوه بــر 70 بازى به عنوان مربى ســپاهان، در فصل 
گذشته هم 30 بازى به عنوان سکاندار ذوب آهن در لیگ برتر 
حضور داشت تا تعداد بازى هاى این مربى در رقابت هاى لیگ 


برتر به عنوان مربى تیم هاى اصفهانى به 100 بازى برسد.
  و حاال صد و یکمین بازى لیــگ برترى قلعه نویى، مصاف 
با پیکان تهران است. مصافى که هواداران سپاهان که تیم 
خود را روى ابرها مى بینند به مصاف پورشه زرد و پیکان آبى 


تشبیه شده است.
دو تیم هفته گذشــته پیروزى هاى درخشــانى را به دست 
آوردند و اکنون مقابل یکدیگر زورآزمایى خواهند کرد. مجید 
جاللى وامیر قلعه نویى به خوبــى از افکار فوتبالى یکدیگر 
شناخت دارند و پیکان کار ســختى در نصف جهان خواهد 
داشت بخصوص اینکه به نظر مى رسد سپاهان با پیروزى 6 
گله خود در هفته دوم در بهترین شرایط قرار گرفته و شاید 
قلعه نویى در این فصل سنت شکنى کند و تیمش زودتر از 
همیشه و در نیم فصل اول به عنوان یک مدعى ظاهر شود. 
مجید جاللى معروف به آقا معلــم و امیر قلعه نویى معروف 
به ژنرال براى پیروزى در این مسابقه نقشه هاى زیادى در 
سر خواهند داشت و پیکان هم بعد از یک برد خوب در دربى 
خودرو ســازان براى امتیاز گرفتن راهى اصفهان مى شود. 
پیکان در حال حاضر در شرایط خوبى قرار دارد و سپاهان نباید 
اجازه غافلگیرى را به این تیم بدهد. نقش جهان در این فصل 


میزبان هواداران طالیى است و پیش بینى مى کنیم براى این 


دیدار بیش از 30 هزار هوادار به استادیوم بیایند و  یاریگر تیم شان باشند.
مصاف تیم هاى قلعه نویى و مجید جاللى  پس از لیگ هشتم یادآور 
دو جمله است.  قلعه نویى پس از قهرمانى استقالل در فصل هشتم که 
آن قهرمانى  به لطف پیروزى فوالد خوزستان با هدایت جاللى بر ذوب 
آهن به دست آمد در فریادى که جلوى دوربین هاى تلویزیونى گفت 
که مجید جاللى خیلى مرده! یکســال بعد در برنامه نود و در اختالف 
نظرهایى که براى بازى تیم هاى ایــن دو مربى رخ داد، مجید جاللى 
گفت وقتى که ما به کار این آقا مى آئیم خیلى مردیم و در جاهاى دیگر و 
در پشت سرمان ما را با عنوان « یارو» خطاب مى کند. باید دید در نهایت 
پس از پایان این دیدار جاللى خیلى مرد مى شود یا با عنوان دیگرى از 


سوى سرمربى سپاهان مورد خطاب قرار مى گیرد!


سیدجالل حسینى امیدوار است همراه با پرسپولیس قهرمانى آسیا را تجربه کند 
و با تیم ملى هم به قله آسیا برسد.


سیدجالل حسینى در فوتبال ایران به هرآنچه که خواسته رسیده، 6 قهرمانى 
لیگ برتر، دو قهرمانى سوپر کاپ، نایب قهرمانى لیگ و حذفى و... اما آن چه که 
در تاالر افتخارات کاپیتان تیم پرسپولیس وجود ندارد، جام هاى آسیایى همراه 


با تیم باشگاهى و ملى است.
 حسینى با سایپا، ســپاهان و پرســپولیس در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
حضور یافت اما نتوانســت فراتر از مرحله نیمه نهایى برود. حال او فرصت دارد 
تا در 36 سالگى همراه با پرسپولیس به قهرمانى آسیا برسد و این جاى خالى را 


هم کامل کند.
 انگیزه دیگر کاپیتان سرخ ها، تیم ملى و حضور در جام ملت ها است. او از حضور 
در دومین جام جهانى بازماند اما شاید با تغییر در کادرفنى تیم ملى، مورد توجه 
مربى بعدى قرار بگیرد و به جام ملت ها برود. ســیدجالل اکنون رقبایى چون 
مجید حسینى، مرتضى پور على گنجى، پژمان منتظرى، شجاع خلیل زاده و... 
را در کنار خود مى بیند و به خوبى مى داند کار سختى براى حضور دوباره در تیم 


ملى دارد.
 با این حال او در 36 سالگى با تمام توان در تمرینات حضور پیدا مى کند. آمادگى 


شماره 4 پرســپولیس به قدرى زیادى اســت که مى توانیم با دوران
 جوانى اش مقایســه کنیم. همین موضوع ســبب شــده تا برانکو 


سیدجالل حسینى را به عنوان الگو به جوانان معرفى کند.


  کاشف الماس
 در معدن جنوب


ســرمربى پرتغالى صنعت نفت امیدوار است با تکیه بر 
نیروهاى بومى آبادان مقابل تیم هاى بزرگ دســت به 


ماجراجویى بزند.
 پائولو سرجیو ســرمربى پرتغالى صنعت نفت آبادان دو 
هفته از لیگ هجدهم را بــا این تیم تجربه کرده و نتایج 
خوبى هم کســب کرده اســت. او در گام اول سپاهان 
اصفهان را با همه ســتاره هایش با تســاوى بدون گل 
متوقف کرد و در بازى دوم نیز مقابل گســترش فوالد 


تبریز به تساوى یک بر یک رسید.
صنعت نفت در هفته ســوم مهمان پدیده مشهد خواهد 
بــود و این مرد پرتغالى امیدوار اســت با کســب امتیاز 
به خانه بازگــردد. نکته جالب توجه در مورد او ســبک


 کارى اش، تاکید بازى روى زمین و تکیه بر حفظ توپ 
در زمین حریف است. سرجیو که به خوبى به تکنیک ناب 
آبادانى ها واقف است سعى دارد با تکیه بر نیروهاى بومى 


تیمش ساختار تیمش را دگرگون کند.
او تمرینات تیم را  در همه مراحل شخصا زیرنظر مى گیرد 
و همواره بر تقویت بازیکنان خط میانى اش تاکید دارد. 
این مربى پرتغالى عالقه وافرى به استفاده از بازیکنان 
جوان و بــا انگیزه دارد. کما اینکه در بازى با گســترش 
فوالد وقتى تیمش در دقایق پایانى با گل پیمان بابایى 
عقب افتاد، جعفر سلیمانى را در دقیقه 89 به زمین فرستاد 
و این بازیکن نیز در دقیقه 92 گل تساوى بخش تیمش 


را به ثمر رساند.
سرجیو سرمربى پرتغالى صنعت نفت امیدوار است با تکیه 
بر نیروهاى بومى آبادان مقابل تیم هاى بزرگ دســت 
به ماجراجویى بزند و رتبه اى بهتر از فصل قبل را براى 


برزیلى هاى لیگ برتر به ارمغان بیاورد.


  دومین انتقال قرضى 
گرانقیمت تاریخ!


ستاره اماراتى تازه وارد الهالل عربستان با مبلغى نجومى 
به این تیم پیوسته و یکى از گران ترین انتقال هاى تاریخ 


به شمار مى رود.
بزرگ ترین انتقال فصل جارى در غرب آســیا سرانجام 
رسمى شد و عمر عبدالرحمان از تیم العین امارات راهى 


الهالل عربستان شد.
باشگاه الهالل هزینه بســیارى براى این انتقال کرد و 
به گفته برخى رسانه هاى عربســتان، 60 میلیون ریال 
ســعودى به باشــگاه العین پرداخت کرد که معادل 14 
میلیون یورو اســت.  همین چهارده میلیون یورو باعث 
شده که یک عنوان تاریخى نصیب ستاره اماراتى شود. 
به نقل از رسانه هاى عربستانى، عمر عبدالرحمان با این 
رقم، به دومین انتقال قرضى گران قیمت تاریخ فوتبال 
تبدیل شده است. این در حالى است که گنزالو هیگواین 
بازیکن جدید میالن بــا قرارداد قرضى امســالش به


 گران ترین بازیکن قرضى تاریخ تبدیل شــد. مهاجم 
ملى پوش آرژانتینى چند روز پیش با 18 میلیون یورو به 


صورت قرضى از یوونتوس به میالن پیوست.


ITC شجاعى و دژآگه 
صادر شد


 ITC دپارتمان امــور بین الملل فدراســیون از صدور
مســعود شــجاعى و اشــکان دژآگه خبر داد. با اعالم 
دپارتمان امور بین الملل  فدراســیون فوتبال، باشگاه 
ناتینگهام فارست انگلستان دیروز صبح ITC اشکان 
دژاگه را صادر کرد. همچنین روز گذشــته (چهارشنبه 
16 مرداد) ITC مسعود شجاعى از طرف باشگاه آ.ك. 
یونان براى باشگاه تراکتورســازى صادر شد. برهمین 
اساس اشگان دژآگه و مســعود شجاعى مشکلى براى 
همراهى با تیم تراکتورسازى تبریز در بازیهاى لیگ برتر 


نخواهند داشت.


نقش جهان در انتظار ده ها هزار هوادار


«خیلى مرده» دوباره «یارو » مى شود؟!


9و کرانچار با 119
عنوان مربى روى 
رده  قلعه نویى در


فهانى را بر عهده 
9ل 129 گل زده، 
ى موفق ترین 
ته و با سپاهان


هان به یک عنوان 


هان، در فصل 
 لیگ برتر 
اى لیگ 


رسد.
 مصاف 
که تیم 
ن آبى 


ه دست 
. مجید 
کدیگر 
 خواهد 
6وزى 6
 شاید
دتر از


 شود. 
عروف 
دى در


ر دربى 
ى شود. 
هان نباید 
ین فصل 


 براى این 


سوى سرمربى سپاهان مورد خطاب قرار مى گیرد!


انگیزه هاى سیدجالل  
محمد کریمى بازیکن 21 ساله فصل گذشته تیم فوتبال خونه به خونه 
انتخاب اول امیرقلعه نویى در پست هافبک تهاجمى برابر سپیدرود بود.


 یکى از دغدغه هاى اصلى امیرقلعه نویى سرمربى تیم فوتبال سپاهان 
در پنجره تابستانى جذب یک هافبک تهاجمى بود؛ جایى که گزینه هایى 
نظیر سروش رفیعى و محسن مسلمان با طالیى پوشان مذاکراتى داشتند 
ولى در نهایت هیچ یک به این تیم اضافه نشدند تا جذب بازیکن خارجى 


در دستور کار سرمربى سپاهان قرار بگیرد.
در این بین نوسانات بازار ارز سبب شد تا جذب هافبک خارجى به طول 
بیانجامد ولى امیرقلعه نویى هم در این مدت بیکار ننشســته بود و دو 


بازیکن براى حضور در این پست را به جمع بازیکنان خود اضافه کرد.
محمد کریمى اولین بازیکنــى بود که به جمع بازیکنــان تیم فوتبال 
سپاهان اضافه شد؛ بازیکنى 21 ساله که فصل گذشته در تیم خونه به 
خونه به میدان مى رفت و حاال با اعتماد امیرقلعه نویى مى تواند یکى از


 پدیده هاى لیگ هجدهم باشد.  این بازیکن در مقابل سپیدرود از ابتدا 
وارد زمین شد و یکى از بازیکنان شاخص میدان در مقتدرانه ترین پیروزى 
سپاهان در تاریخ لیگ برتر بود. کریمى در این بازى 67 بار لمس توپ داد 
و دقت پاس 87 درصدى را به نام خود ثبت کرد. کریمى همچنین یک 
پاس کلیدى بر طبق آمار وب سایت متریک ارسال کرد و در عملکردهاى 
دفاعى نیز 6 حرکت موفق داشت. هافبک جوان سپاهان 2 تکل موفق 
هم ثبت کرد و در ارتکاب خطا روى حریف هم بیشترین آمار در سپاهان 


یعنى 4 خطا را به نام خود ثبت کرد تا نشان دهد 
در بازى فیزیکى هم چیزى کم نمى گذارد.
 البته امیرقلعه نویى در پســت هافبک 


تهاجمى عالوه بــر محمد کریمى، 
بختیار رحمانــى را نیز در روزهاى 
آخر تمرینات پیش فصل به خدمت 
گرفت و کومان بازیکن مجارستانى 


آنها هم چند روزى مى شود که تمرینات خود را 
با طالیى پوشان آغاز کرده است. 


به نظر مى رســد حاال با درخشــش 
محمد کریمى و همینطور وجود دو 


جایگزین دیگر، خیال امیرقلعه 
نویى و هواداران سپاهان بیش از 
هر زمان دیگرى براى پر کردن 
خال میانه میدان این تیم در دو 


فصل اخیر راحت باشد.


هافبک دفاعى تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد که آنها براى رسیدن به قهرمانى نباید در بازى هاى خانگى امتیاز از دست بدهند.
مهدى کیانى در گفت وگو با  در خصوص شرایط سپاهان در آستانه بازى با پیکان گفت: تیم ما وضعیت خوبى دارد. با اینکه در هفته اول در خانه امتیاز 
از دست دادیم، اما با شکست دادن سپیدرود در رشت جبران مافات کردیم. البته ما نباید در اصفهان به سادگى امتیاز از دست بدهیم و باید از امتیاز 
میزبانى و حمایت هواداران بیشترین استفاده را ببریم. اگر مى خواهیم در کورس قهرمانى بمانیم، باید در اصفهان امتیاز کامل بازى ها را بگیریم و 


سپاهان هم تیمى است که مى تواند از پتانسیل باالى خود در بازى هاى خانگى استفاده کند.
هافبک دفاعى تیم فوتبال سپاهان با اشاره به بازى این هفته تیمش برابر پیکان عنوان کرد: تیمى که سه گل به سایپا مى زند قطعاً کیفیت فنى خوبى 
دارد. پیکان کادر فنى باتجربه و بازیکنان توانمندى دارد و اصًال بازى آسانى در پیش نخواهیم داشت. با این حال تالش ما این است که در این بازى 


برنده شویم تا اولین برد خانگى را به دست بیاوریم. امیدوارم با حمایت هواداران پیکان را شکست بدهیم.
وى در پاسخ به این پرسش که «آیا سپاهان در لیگ امسال قهرمان خواهد شد؟»، تصریح کرد: صحبت کردن در مورد قهرمانى راحت است، ولى 
مهم این است که چه عملکردى داشته باشیم. لیگ امسال واقعاً سخت است و مى دانیم که خواسته هواداران سپاهان هم فقط کسب عنوان قهرمانى 


است. ما کار سختى داریم، ولى تالش مى کنیم تا قهرمان شویم. در این راه به حمایت هواداران هم نیاز داریم.


در روزهاى اخیر رسانه هاى تراکتورى و استقاللى تمام تالششان را کرده اند تا از هرگونه اتفاق زشت در بازى روز جمعه جلوگیرى کنند.
 مصاف تیم هاى پایتخت نشین با تراکتور همواره جذابیت هاى بسیارى در بر داشــته و این فصل هم باتوجه به پرستاره بودن هر کدام از تیم ها، دیدارشان 
حساسیت بیشترى نســبت به قبل دارد.  عالوه بر هیجان هاى داخل زمین، همواره ســکوها و حتى کنار میدان هم تنش هاى زیادى را تجربه کرده اند.
 داستان هاى امیر قلعه نوئى و مهدى رحمتى، تونى اولیویرا و... هرگز از یاد فوتبال دوستان نمى روند. اما این ها تازه قسمت خوب ماجرا بود، بخش دیگر اتفاقاتى 
است که هر ساله روى سکوها رخ مى دهد و به نظر مى رسد کانون هواداران هر دو باشگاه در تالش اند تا از رخ دادنش جلوگیرى کنند.  هر ساله درگیرى در خارج 
استادیوم، شعارهاى زننده در ورزشگاه و... وجود دارد اما فصل گذشته در تبریز اتفاق جالب ترى هم رخ داد و آن هم تصمیم باشگاه تراکتور براى جلوگیرى از 
ورود هواداران استقالل به ورزشگاه بود! حال استقاللى ها هم مى خواهند تنها 10 درصد آزادى را به هواداران تراکتور بدهند.  دو فصل پیش اتفاقات غیر فوتبالى 
زیادى در قسمت سرخپوش آزادى رخ داد که حتى پاى نهادهاى غیر ورزشى را هم به داستان بازکرد اما حاال خود تراکتورى ها هم مى دانند که باید براى حمایت 
از تیمشان به ورزشگاه بروند و باید دید در روز جمعه چه اتفاقاتى در ورزشگاه آزادى رخ خواهد داد اما تالش هواداران دو تیم براى برقرارى صلح بسیار جالب 
است.  در 4-5 فصل اخیر رابطه بین هواداران استقالل و تراکتور بسیار دوستانه تر از رابطه بین پرسپولیسى ها و تراکتورى ها بوده و شاید دلیلش هم اتفاقات 


داخل زمین، موفقیت تیم برانکو و البته نقل و انتقاالت چند بازیکن جنجالى بین این دو تیم بوده است.


تالش براى معاهده صلحسپاهانى ها فقط قهرمانى مى خواهند


تولد یک کریمى دیگر
4یعنى4 خطا را به نام خود ثبت کرد تا نشان دهد 


در بازى فیزیکى هم چیزى کم نمى گذارد.
پســت هافبک  البته امیرقلعه نویى در


محمد کریمى، تهاجمى عالوه بــر
بختیار رحمانــى را نیز در روزهاى 
تمرینات پیش فصل به خدمت  آخر
گرفت و کومان بازیکن مجارستانى 


آنها هم چند روزى مى شود که تمرینات خود را 
با طالیى پوشان آغاز کرده است. 


نظر مى رســد حاال با درخشــش  به
محمد کریمى و همینطور وجود دو 


جایگزین دیگر، خیال امیرقلعه 
نویى و هواداران سپاهان بیش از


زمان دیگرى براى پر کردن  هر
خال میانه میدان این تیم در دو 


فصل اخیر راحت باشد.


ر ورزشگاه آزادى رخ خواهد داد اما تالش هواداران دو تیم براى برقرارى صلح بسیار جالب 
دوستانه تر از رابطهبین پرسپولیسى ها و تراکتورى ها بوده و شاید دلیلش هم اتفاقات  سیار


 جنجالى بین این دو تیم بوده است.


ى آسیا را تجربه کند 


6 رسیده، 6 قهرمانى
فى و... اما آن چه که 
 هاى آسیایى همراه 


 لیگ قهرمانان آسیا 
. حال او فرصت دارد 
د و این جاى خالى را 


 ها است. او از حضور 
تیم ملى، مورد توجه 
 اکنون رقبایى چون 
شجاع خلیل زاده و... 
 حضور دوباره در تیم 


یدا مى کند. آمادگى
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 تا برانکو 
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تو


 بهاره حیاتى


 مشهد خواهد 
کســب امتیاز
او ســبک رد
حفظ توپ   بر
ه تکنیک ناب 
یروهاى بومى 


رنظرمى گیرد 
شتاکید دارد.
از بازیکنان ه
گســترش  با


 پیمان بابایى 
زمین فرستاد 
 بخش تیمش 


راست با تکیه 
زرگ دســت 
را براى قبل ل


ضى 
خ!


رسانه هاى کامال رنگى قلم مى زنند نوشتند که این براى سپاهان خیلى 
صدقنمى کند. این تیم در سردار جنگل فوتبال روانى 


بازى کرد، انگار نه انگار که تازه جمع شده.
اینهماهنگى نتیجه یارگیرى هوشمندانه 
قلعه نویىاست. او سراغ بازیکنانى رفته 
که با او کار کرده اند و خواسته هایش را 
مى دانند. رسیدن به این شناخت نیاز به 
تالش و زمان زیادىدارد و ممکناست 
قیمت ازدست رفتن امتیازات زیادى به


تمام شــود، ولى سپاهان با 


کرده اند و همدیگر را به خوبى مى شناسند
قلعه نویى به زوج پورقاز و یزدانى در قلب
دفاع چپ که فصل قبل هم کنار هم بازى
هماهنگى خوبى دارند. این مجموعه
باآتیه و محمد کر نیازمند، دروازه بان


هافبک فانتزى است.
سپاهان براى بازگشــت به جمع م
سرراست ترین فرمول رفته. سراغ
تشکیل شــده، ولى اکثر بازیکنان
همدیگر را مى شناسند. ســپاهان از
تغییرات ناخواسته اى داشته و تراکتورس
بازیکنانش تغییر کرده جلوتر


دلیل محرومیت کمترین
شاید اوضاع بهترى
تیم هاى قلعه نوی
خوبى نداشــتن
هماهنگىمج
در کورس قه
زیادى از تیم
را به لیگ


شرایط مس
روزنامه


مسیر خط
و قرم
سپاه
ادامه تج


همسایه است
زمین مى فرست
مهاجم برزیلى بازىم
مهرداد محمدى از دو سمت به خط ح
که کیانى باتجربه در مرکز زمین وظیف
را برقرار کند. ایران پوریان و آقایى ه
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تو را مى ستایم نه بخاطر  حماســه اى که آفریدى، نه 
بخاطر  معامله با حضرت دوســت بر سر جان شیرینت، 
نه بخاطر  دست هاى مهربان و مردانه ات، مى ستایمت 
بخاطر پاسداشت غرور ملى که از یک وجب از این خاك 
مقدس نگذشــتى تا آن را به تاراج برند، بخاطر آنکه از 
تمام به ظاهر خوشى ها گذشــتى، کالس و دانشگاه، 
بازار و زمین و زمان و همه و همــه را رهاکردى براى 


اداى دین.
تو را مى ستایم بخاطر تمام رشادت ها و جسارت هایت 
که ناممکن ها را ممکن کرد؛ تو را مى ستایم که بر سر 
عهد و پیمانت راست قامتانه ایستادى و لحظه اى قد خم 


نکردى و سرمشق شدى.


***


ســیف ا... رشــیدزاده، فرمانده لشــکر 8 نجف اشرف 
با اشــاره به برگزارى نخستین ســالگرد شهید مدافع 
حرم محســن حججــى گفت: مراســم نخســتین 
سالگرد شــهادت شــهید محســن حججى امروز از 
ســاعت 17و30 دقیقه در یادمان شــهداى نجف آباد 


برگزار مى شود.
وى با اشاره به ســخنرانان و مهمانان ویژه این مراسم 
افزود: در این مراسم حجت االسالم والمسلمین علیرضا 
پناهیان بــا موضوع رویش هاى انقالب، ســخنرانى و 
همچنین سیدرضا نریمانى و جمعى از مداحان در رثاى 


آن شهید مداحى مى کنند.
وى خاطرنشــان کرد: این مراســم به صورت مردمى 
و با حضور و کمــک امام جمعه شهرســتان نجف آباد 
و مشــارکت ارگان هاى دولتــى و غیردولتى و عموم 
مردم این شهرســتان برگزار مى شودو در طول مراسم 


برنامه هاى ســمعى  و بصــرى مختلفى اجــرا خواهد 
شد.


رشــیدزاده اذعان کرد: بعد از اقامه نماز مغرب و عشاى 


مراســم امشــب، قرائت دعاى پرفیض کمیل برگزار 
خواهد شــد و در حاشــیه این مراســم نیز غرفه هاى 
جانبــى فرهنگــى و آموزشــى از جملــه غرفــه 


قلمزنــى، اذن دخــول حــرم حضرت زینــب(س)، 
غرفه ویــژه کــودکان و موضوعــات فرهنگى دیگر، 


پذیراى شرکت کنندگان این مراسم هستند.


***
وى با اشــاره بــه اطالع رســانى در فضاى شــهرى 
و فضاى مجــازى در خصوص برگزارى این مراســم 
تصریح کرد: در فضاى مجــازى اقداماتى نظیر تولید و 
نشر کلیپ، موشن گرافیک، عکس نوشته و پوستر انجام 


شده است.
فرمانده لشــکر 8 نجف اشرف یادآور شــد: در فضاى 
شهرى نجف آباد ایستگاه هاى صلواتى و ماشین نویسى 
برپا شده و پوسترهاى شهید محسن حججى در سطح 
شهر نصب شده است که با همکارى مسئوالن صدا و 
سیماى مرکز اصفهان، این مراســم به صورت زنده از 


سیما پخش شود.
***


وى از هماهنگــى بــراى اســتقرار وســایل نقلیــه 
شــرکت کنندگان در مــزار شــهداى نجف آبــاد و 
خیابان هــاى اطــراف آن خبــر داد و بیــان کــرد: 
50 دســتگاه اتوبــوس از نقــاط مختلــف اســتان 
اصفهان به منظور ایــاب و ذهاب مردم اختصاص داده 


شده است.
رشــیدزاده با بیان اینکه امکان اسکان شبانه مهمانانى 
که از شــهرهاى دور در این مراسم شــرکت مى کنند، 
فراهم شده است، تأکید کرد: مهمانان از دیگر شهرها و 
نقاط کشور با هماهنگى از قبل مى توانند از این مکان ها 


استفاده کنند.
وى در پایان ابراز کرد: نخســتین مراســم ســالگرد 
شــهادت شــهید مدافع حــرم محســن حججى با 
عظمت و شکوه و در شأن این شــهید بزرگوار برگزار 
خواهد شــد که امید داریم این مهم به لطف حق تعالى 
و با عنایت ویژه اهل بیت(ع) بــه بهترین نحو ممکن 


محقق شود.


نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: به نظر بنده اعتراضات بحق است، چراکه 
مردم معیشت شان در خطر است و با ارتباط مستمرى که 
با مردم داریم، مى بینیم که با درآمد اندك و افزایش شدید 


قیمت ها، توان اداره زندگى خود را ندارند.
على بختیــار در خصوص اعتراضات اخیــر در برخى از 
شهرهاى ایران، اظهار کرد: عمده این اعتراضات مردمى 
اســت که به دلیل افزایش قیمت ارز دچــار گرفتارى 
شدند و معیشت شــان به مخاطره افتاده است، اما دلیل 
این اعتراضات این نیســت که مردم بــا نظام و انقالب 
مشکل دارند، چرا که همین مردم همواره در راهپیمایى ها 


و عرصه هاى مختلف براى حمایــت از نظام به صحنه 
آمده اند.این عضو کمیســیون انرژى مجلس شــوراى 
اســالمى، گفت: تدبیر دیــر هنگامى اتخاذ شــد و آن 
راه اندازى بازار ثانویه ارز است؛ از سه روز پیش این بازار 
کار خود را آغاز کرد و یکى از کارهایى که بهنگام انجام 
نشد، این بود که باید ارز تک نرخى مى شد و این کار باید 


در ابتداى سال جدید انجام مى شد. 
بختیار ادامه داد: سیال شدن نقدینگى به این معناست که 
بخشى از پول مردم از بانک ها خارج و بخشى از این پول 
در بورس سرمایه گذارى شد و باعث شد که در بازار سکه 


و ارز التهاب ایجاد شود.


مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
هر سال برنامه کاروان سالمت براى ارائه خدمات به مناطق 
محروم اجرا مى شود، این کاروان به منطقه سراوان در سیستان 


و بلوچستان اعزام شد.
محســن مؤمنى اظهار کرد: کاروان سالمت جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان از 12 مردادمــاه تاکنون براى کمک 
به مردم محروم در روســتاها و مناطق کم برخوردار سراوان 
در سیستان و بلوچستان مستقر شــد.وى بیان کرد: در قالب 
کاروان سالمت، پزشــک و پیراپزشک داوطلب با تخصص هاى 
عفونى، اعصاب و روان، روانپزشک، دندانپزشک، روانشناس، 
مشاور، دامپزشــک، پزشک عمومى، کارشــناس شنوایى 


سنجى، کارشناس غربالگرى و آموزش دیابت در قالب تیم 
هاى درمانى، فرهنگى، حمایت روانى، خبرنگار، مستندساز 
و کارآفرین به این منطقه اعزام شــدند. مؤمنى تصریح کرد: 
در مدت استقرار کاروان سالمت، بیش از 3100 نفر از ساکنان 
شهرستان سراوان توسط پزشــکان متخصص، عمومى و 
دندانپزشــک داوطلب هالل احمر به طور رایگان معاینه و 
درمان شــدند. وى افزود: از زمان استقرار تیم اعزامى هالل 
احمر اســتان اصفهان، تعداد 1055نفر توســط پزشــکان 
عمومى، 474 نفر توسط پزشکان متخصص، 225 نفر توسط 
دندانپزشــکان ویزیت رایگان شــده و 1408 نفر از خدمات 


پیراپزشکى کاروان بهره مند شدند.


اعتراضات مردم
 بحق است


استقرار کاروان سالمت 
هالل احمر اصفهان در سیستان


به روى صحنه رفتن 
نمایش«افرا»در اصفهان


یک کارگردان تئاتــر اصفهانى گفت: نمایش«افرا» 
نوشــته بهرام بیضایى در ســالن فرشــچیان اجرا 


مى شود.
احسان جانمى اظهار کرد: این نمایش صد و یکمین 
کارگروه تئاتر کاوش است که به روى صحنه مى رود 
و نویسنده این کار بهرام بیضایى، نمایشنامه نویس 


پیشکسوت ایرانى است.
وى بیان  کرد: اجراى این نمایش شکل و شیوه جدید 


دارد و از سخت ترین نمایشنامه هاى ایرانى است. 
وى ادامــه داد: ایــن نمایــش پــر بازیگر اســت 
و نزدیک به 25 نفــر بازیگر در آن بــه ایفاى نقش 


مى پردازند.


سمیرم با بحران کمبود معلم 
روبه رو است


مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان سمیرم گفت: 
باتوجه به اینکه در نواحى مختلف شهرستان با کمبود 
نیرو مواجه هســتیم، باید از انتقال معلمان به سایر 


مناطق جلوگیرى کنیم.
محمد نادرى با اشاره به کمبود 113 نیروى آموزشى 
در شهرســتان خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه 
نواحى مختلف شهرســتان با کمبــود معلم مواجه
 بوده، باید از انتقال معلمان به سایر مناطق جلوگیرى 


کنیم.


خبر


اجراییه
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اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- بلوار بوستان ســعدى پ 183، 4- مژگان بروجردى فرزند 
بهاءالدین نشانى: اصفهان- اصفهان خ مطهرى پل شیرى بیشه حبیب کوى ویال غربى پالك 43. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
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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). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216981 شعبه 18 حقوقى 


شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/441
اجراییه


شــماره اجرائیه: 9710426796200220 شــماره پرونده: 9609986796200880 شــماره بایگانى شعبه: 
960884 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796200235 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796203101 محکوم علیه علیرضا پارسا محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته (9508/060058 مورخ 96/02/03 عهده بانک ملى) و مبلغ 3/680/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى روبروى 
سرپرستى بانک ملت کوچه فیاضى ساختمان وکیل پایه یک دادگسترى طبقه اول دفتر خانم سمیه ثمین فر و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم و با احتساب نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: علیرضا مشهدى رنانى فرزند محسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- رهنان خیابان ابوذر اسپرت ورزشى زاهد. 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 217004 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 


اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/442
ابالغ رأى


شماره دادنامه: 9609970352200614 شماره پرونده: 9409986796301386 شماره بایگانى شعبه: 950964 
خواهان: فاطمه صغرى منصورى فرزند حســن با وکالت سعید حسین زاده سورشــجانى فرزند حسن قلى به 
نشانى چهارمحال و بختیارى- بازفت- کوهرنک بازفت شهرك تلورد کوچه بختیارى دفتر وکالت خواندگان: 
1- عباسعلى نکوجو فرزند اکبر به نشانى اصفهان- اصفهان خ توحید میانى روبروى بانک سپه مجتمع یاس دفتر 
مشاور امالك 2- اکبر زمانیان نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان- خ شیخ صدوق جنوبى- کوچه 
9- پالك 10، 3- اعظم عابدینى نجف آبادى با وکالت اســماعیل رفیعى فرزند على اصغر به نشانى اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى نبش خیابان کاخ شرقى ساختمان وکال طبقه اول واحد یک خواسته: ورود و تقدیم 
دادخواست تقابل گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم فاطمه منصورى فرزند حسن با وکالت آقاى سعید 
حسین زاده به طرفیت آقاى عباســعلى نکوجو فرزند اکبر به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال و 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به حسب دادخواست تقدیمى و فتوکپى مصدق مدارك استنادى و 
اجاره نامه مورخه 93/3/30 و 94 بین طرفین به شماره 7217- 92 و اینکه خوانده با وصف اختالف قانون جهت 
دفاع از خود اقدامى ننموده و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل به صحت تلقى شده و مقرون به واقع 
و خوانده به نظر دادگاه مشغول الذمه بوده لذا مســتنداً به مواد 188- 199- 303- 305- 306- 331- 336- 


502- 515- 519- 522 از قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379 بابت اصل خواسته خوانده به پرداخت مبلغ 
350/000/000 ریال و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجراى کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که محاسبه اش به عهده اجراى 
احکام دادگسترى مى باشد در حق خواهان و پرداخت مبلغ 10/250/000 ریال بابت مابقى هزینه دادرسى در 
حق دولت محکوم و در مورد دادخواست خواهان به طرفیت آقاى اکبر زمانیان فرزند محمدعلى و همسرش خانم 
اعظم عابدینى نجف آبادى فرزند احمدرضا به خواسته مذکور با عنایت به عدم وجود رابطه اجارى بین طرفین و 
دفاعیات موجه وکیلشان آقاى اسماعیل رفیعى و سایر محتویات پرونده دعوى متوجه خواندگان نبوده و مستنداً 
به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرســى مدنى مصوب 1379 قرار رد دعوى صادر و اعالم مى 
گردد رأى صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
محکمه و نسبت به سایر خواندگان حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ و همچنین نسبت به خوانده 
ردیف سوم ظرف مدت مذکور پس از انقضاى مدت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر 
مرکز استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى 
شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 217041 شریفى- رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 


(مجتمع شهید بهشتى) /5/443
اجراییه


شماره اجرائیه: 9710426796900121 شماره پرونده: 9509986796900738 شماره بایگانى شعبه: 950738 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796903150 محکوم 
علیه محمد نصرى فرزند حسن نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1280000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 2000000 ریال هزینه کارشناسى 
و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1395/10/27 تا تاریخ وصول و نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: 1- شکراله مشیرفر فرزند یداله نشانى: اصفهان- اصفهان خیابان آپادانا کوى مهرداد بن بست کاج 
پالك 21، 2- عزت کشاورز فرزند محمدرضا اصفهان- اصفهان خیابان آپادانا کوى مهرداد بن بست کاج پالك 
21، 3- مهین مهدیان فرزند سیف اله نشانى: اصفهان- اصفهان نظر شرقى کوى مهرگان بن بست افشین پالك 
116، 4- آذین مشیرفر فرزند بهمن نشانى: اصفهان- اصفهان نظر شرقى کوى مهرگان بن بست افشین پالك 
116، 5- امین مشیرفر فرزند بهمن نشانى: اصفهان- اصفهان نظر شرقى کوى مهرگان بن بست افشین پالك 
116 با وکالت: مصطفى نوروزى مهیارى فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شریف واقفى بعد از چهارراه گلزار 
طبقه فوقانى مرغ و ماهى عدالت. 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 موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز 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 توســط 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: 216923 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/444


ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960779 شماره دادنامه: 970997679500035 تاریخ دادنامه: 97/1/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
20 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امیرحســین هدایت به نشانى: تهران- شهر رى- خ مدرس پ 142 
خوانده: ابوالفضل کریمى به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى امیرحسین هدایت به طرفیت 
ابوالفضل کریمى به خواسته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 682325/58 مورخ 
95/6/25 عهده بانک ملت بانضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و 
مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت 
ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 252/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق 
آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
محسوب و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 217037 یوسف 


زاده- قاضى شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/445
اجراییه


شماره اجرائیه: 9710426795600112 شماره پرونده: 9609986795600529 شماره بایگانى شعبه: 960529 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه راضیه رستمى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 997/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/7/16 لغایت زمان وصول و ایصال 
ان در حق محکوم له سلیمان قاســمى فرزند جعفر نشانى: استان اصفهان- شهرســتان تیران و کرون- شهر 
تیران- روستاى الور- خ اصلى منزل شخصى جعفر قاســمى- پ 98. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 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، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 217028 شعبه 26 حقوقى شوراى 


حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/446
ابالغ راى


کالسه پرونده: 960662 شماره دادنامه: 9709976794700115 – 97/2/9 تاریخ رسیدگى: 97/1/18 مرجع 
رسیدگى: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد جواد فرزاد وکیل: احمدرضا نادرى به نشانى 
ملک شهر خ مطهرى بعد از کوچه شماره 9 دفتر وکالت خوانده: مجتبى قنبرى خواسته: مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
آقاى محمدجواد فرزاد با وکالت آقاى احمدرضا نادرى به طرفیت آقاى مجتبى قنبرى به خواســته صدور حکم 
بر محکومیت خوانده بر استرداد و پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت قرارداد عادى مورخه 92/12/15 به 
انضمام مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازى خواهان طى 
یک فقره قرارداد که خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال از خواهان در تاریخ 92/12/15 دریافت نموده است و متعهد 
به عودت مبلغ گردیده است که حسب اظهارات وکیل خواهان تاکنون نسبت به عودت مبلغ  اقدام ننموده است 
و خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده است لذا شورا دعوى مطروحه را با توجه به ادله 
و مستندات خواهان وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 529 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/390/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/18 در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام واخواهى 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 217017 شعبه 17 شوراى 


حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/447
ابالغ راى


کالسه پرونده اصلى: 960661 شــماره دادنامه: 970997679470006 مرجع رسیدگى کننده: شعبه هفدهم 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدجواد فرزاد به نشــانى اصفهان خ توحید جنوبى نرسیده به هتل 
مدرس پالك 38 وکیل خواهان: احمدرضا نادرى به نشــانى اصفهان ملک شهر خیابان مطهرى بعد از کوچه 
شماره 9 دفتر وکالت خوانده: سید رسول فاطمى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: به 
تاریخ 97/1/18 شعبه 17 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960661 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در 
خصوص دعوى محمد جواد فرزاد با وکالت احمدرضا نادرى به طرفیت سیدرسول فاطمى به خواسته مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 1603/482736/526- 96/3/20 جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خســارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 815/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (96/3/20) تا زمان وصول براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 217018 شعبه 


هفدهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/448
اخطار اجرایى


شماره: 961168 ش 6 به موجب رأى شماره 4232 ... 96 تاریخ 96/12/9 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- فاطمه عربپور حاجى آبادى نشانى: مجهول المکان 2- زهرا 
آقا ولى باغ نشانى: اص- خ ابن سینا- خ دردشت- کوچه شهید کرباسى زاده بن بست سمت راست- اولین بن 
بست منزل سمت چپ محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به 
شماره 3/340918- 96/5/29 عهده بانک سپه نجف آباد و مبلغ 795000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى و خسارت تأخیر در تادیه از زمان سررسید چک 96/5/29 لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک 
مرکزى بصورت تضامنى در حق محکوم له رســول ذکرالهى نشانى: اصفهان- خ کاوه- کوى شهید کریمى- 
کوچه داستانپور- کوى قائم پالك 68 بانضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 217020 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 


(مجتمع شماره یک) /5/449
اجراییه


شــماره اجرائیه: 9610426794200147 شــماره پرونده: 9609986794200546 شــماره بایگانى شعبه: 
960549 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794201602 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794203229 محکوم علیه امیرحســین نصرالهى نژاد فرزند عبدالمجید به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/298/750 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک مورخ 1394/1/25 لغایت تاریخ 
اجراى حکم در حق محکوم له اکبر نصوحى فرزند رمضان به نشــانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر 
اصفهان خ بزرگمهر مجتمع تندیس واحد 13 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 


را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 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، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 216992 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 


اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /5/450
ابالغ راى 


شماره دادنامه: 9709973759500330 شماره پرونده: 9609983759500785 شماره بایگانى شعبه: 960807 
تاریخ تنظیم: 1397/03/30 خواهان: آقاى مجید مسیبى جزى فرزند نادعلى با وکالت آقاى حمیدرضا نجیمى 
کتایونچه فرزند مسیب به نشانى اصفهان، شاهین شهر، شاهین شهر، خ فردوسى فرعى یک شرقى پالك 61 
طبقه دوم واحد 12 خوانده: آقاى اصغر رضا جویى به نشانى اصفهان، جاده دولت آباد، منطقه صنعتى دولت آباد 
ایستگاه عمران (مجهول المکان) خواسته: مطالبه وجه بابت طلب گردشکار: پس از ثبت پرونده به کالسه فوق 
و انجام تحقیقات مقتضى ختم دادرسى اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان مجید مســیبى جزى فرزند نادعلى با وکالت حمیدرضا 
نجیمى به طرفیت خوانده اصغر رضا جوئى به خواسته مطالبه مبلغ 748/980/000 ریال بابت فاکتورهاى پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست و با 
حضور در جلسه رسیدگى مورخ 97/3/20 این دادگاه اظهار داشته شــخص خوانده طبق فاکتورهاى استنادى 
مبادرت به خرید آجرســفالى درجه یک از 96/2/10 لغایت 96/6/23 نموده و مقرر بوده بابت ثمن معامله چک 
بدهد که تاکنون نه چک داده و نه وجه آجرها را پرداخت نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مالحظه 
تصویر فاکتورهاى تنظیمى به نام خوانده و حواله هاى بارگیرى پیوست دادخواست و نظر به اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى مزبور حاضر نشده و الیحه اى ارسال ننموده و بالطبع 
هیچ گونه ایراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است، لذا با موجه تشخص دادن دعوى خواهان 
و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 339 و 362 و 394 و 395 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 748/980/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27/824/300 ریال 
بابت هزینه دادرسى به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست (96/12/8) به عنوان تاریخ مطالبه دین لغایت زمان اجراى حکم که براساس شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هنگام اجراى حکم محاسبه و اخذ مى گردد، در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. ضمنا واحد اجراى احکام موظف به محاسبه و اخذ هزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیر تادیه از 
خواهان به نفع صندوق دولت و سپس از خوانده در حق خواهان خواهد بود. راى صادره غیابى است و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع) خیابان 
شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 218521 مهدى پور رئیس شعبه چهارم 


دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/451
فقدان سند مالکیت


شماره: 103/97/1685/26- 97/5/11 آقاى رسول محتاج خدا فرزند نورعلى باستناد دو برگ استشهادیه محلى 
به شماره 634745 مورخ 1397/03/10 دفترخانه 208 وزوان که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى 
است سند مالکیت خود به شماره 297191 الف/90 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/27493 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 16 دفتر 712 ذیل ثبت 160808 بنام رسول 
محتاج خدا فرزند نورعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال 94886 مورخ 1390/08/01 
دفترخانه 104 شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام داشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى 
گردد که هر کس مدعى انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدور 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. (طى سند شــماره 88490 مورخ 1389/03/29 دفترخانه 104 شاهین شهر در 
رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر میباشد) م الف: 218495 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد 


و امالك شاهین شهر /5/452
ابالغ وقت رسیدگى


ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به حسین مقیمى دادخواســتى مبنى بر مطالبه سفته به طرفیت حسین کریمیان 
کاکولکى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 218/97 ش ح5 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/7/2 ساعت 5 
عصر تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیرالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 218413 شعبه پنجم حقوقى 


شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/453
ابالغ وقت دادرسى


شماره: 234/97 ش9ح- 97/5/8 ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى رحمان صادقى خواهان مهین کاظمى 
دادخواستى با موضوع به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 234/97 
ش9ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/6/21 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، 
در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 218038 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 


شهر (مجتمع شماره یک) /5/458


تو را مى ستایم...
جزئیات مراسم اولین سالگرد شهادت محسن حججى
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AFC  کـــــاپ
 جذاب تر می شود


رامین رضاییان، مدافع تیم ملى در جام جهانى روسیه نمایش 
خوبى داشت و باشگاه تراکتورسازى تبریز به او پیشنهاد داد 
که به این تیم ملحق شود. تراکتورســازان براى اینکه روند 
مذاکرات زودتر پیش برود، از خود رامین رضاییان خواستند 
پیشــنهاد مالى اش را ارائــه دهد که در نهایــت او مبلغ پنج 
میلیارد تومان را درخواست داد. همانطور که انتظار مى رفت 
این درخواست مورد قبول باشــگاه تراکتورسازى تبریز قرار 
نگرفت تا حضور رامین رضاییان در تیم تراکتورسازى تبریز 
با تأخیر مواجه شود. به نوشــته روزنامه «خراسان ورزشى»، 
البته مذاکرات ادامه پیدا کرده و قرار است رضاییان در مبلغ 
پیشــنهادى خود تجدید نظر کند و به باشگاه تراکتورسازى 
تبریز تخفیف دهد.  از روزى که بحث مذاکره تراکتورسازى با 
رضاییان مطرح شده نزدیکان زنوزى بارها و بارها این مسئله 
را تکذیب کرده و گفته اند حتى مالک باشگاه هم صحبتى با 
مدافع راست تیم ملى نداشته و باید دید دلیل آنها براى انکار 


این موضوع چیست.


داستان مبهم رامین و تراکتور


نصف جهان  با قانون جدید مصوب شــده، بازیکنان 
دیگر براى پشت سر گذاشتن دوران سربازى، قادر به 


حضور در تیم هاى نظامى نخواهند بود.
دو روز پیش قانون جدید ســربازى ورزشکاران سه 
رشته فوتبال، والیبال و بسکتبال رسانه اى شد و طى 
آن مشخص شد که ورزشــکاران این سه رشته در 
صورت بازى در لیگ برتــر تا 28 و در صورت حضور 
در تیم ملى تا 30 سالگى مى توانند از معافیت موقت 
بهره مند شــوند و خدمت ســربازى خود را به تأخیر 


بیاندازند.
سردار باران چشــمه در خصوص این قانون اینطور 
توضیح داده است: این قانون براى رفع مشکل خدمت 
سربازى ورزشکاران وضع شده که بتوانند در دوران 
اوج ورزش خودشــان به فعالیت خــود ادامه داده و 
دیرتر به خدمت ســربازى اعزام شوند. بدین ترتیب 
ورزشکاران لیگ برتر 28 ســالگى و ملى پوشان 30 
سالگى مشمول خواهند شد. وى در مورد اینکه با این 


وضعیت کدام باشگاه ها حق جذب بازیکن سرباز دارند 
گفت: دیگر قانون به آن شکل نیست و تمام باشگاه ها 
تا سن مشخص شــده مى توانند بازیکن را در اختیار 
داشته باشند و پس از آن بازیکن باید به خدمت اعزام 
شود و دیگر به آن شکل نیست که خدمت خود را به 


عنوان بازیکن سپرى کنند.


 حق جذب سرباز ندارید


نصف جهان  ســایت روزنامه «آفتون  بالدت» سوئد نوشت: 
ســامان قدوس آماده است تا به تیم هوئســکا در اللیگاى 
اســپانیا بپیوندد. این بازیکن با شرایط باشــگاه اسپانیایى 
موافقت کرده و ســران این باشــگاه نیز با همتایان خود در 
اوسترشوندس مذاکراتى براى عقد قرارداد انجام دادند. اگر 
اتفاق غیرمنتظره اى رخ ندهد مراسم معرفى سامان قدوس به 
عنوان بازیکن جدید تیم هوئسکا اسپانیا چند روز دیگر برگزار 
خواهد شد.به نوشته  خبرگزارى «تسنیم»، تیم هوئسکا براى 
نخستین بار در تاریخ 58 ساله خود در فصل 2019 - 2018 


اللیگا شرکت خواهد کرد.
پیش از این از باشگاه آمیان فرانسه به عنوان مقصد احتمالى 
سامان نام برده مى شد که مدیر باشگاه اوسترشوندس دیروز 


این مسئله را تکذیب کرد.


هوئسکا کجا بود یه دفعه؟!


نصف جهان  نبرد امروز(پنج شــنبه) امید نمازى و على 
دایى در هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى 


ایران مى تواند از بازى هاى دیدنى این هفته باشد.
در هفته اى که ســپاهان با تیم یکــى از کارخانجات 
خودروســازى ایران بازى دارد، دیگر تیم اصفهانى هم 
مهمان یکى دیگر از کارخانجات تولید خودرو در ایران 
است و به نوعى نمایش این هفته اصفهانى ها در مصاف 


با خودروسازان خواهد بود.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ســومین گام خود از 
فصل جدید لیگ برتر، باید به مصاف سایپاى البرز برود. 
دیدارى که کسب امتیاز کامل و پیروزى در آن با توجه به 
نتیجه دیدار قبلى هر دو تیم، از اهمیت باالیى براى آنها 


برخوردار است.
شــاگردان نمازى زاده در حالى آماده این دیدار حساس 
مى شوند که در هفته دوم، تن به تساوى خانگى مقابل 
استقالل تهران داده و با کســب 4 امتیاز در رده چهارم 


جدول رده بندى قرار گرفته اند.
ذوب آهن در این دیدار باید مقابل سایپایى به میدان برود 
که فصل گذشــته، کورس پایاپایى را با هم  سر کسب 
عنوان نایب قهرمانى داشــته و تا هفته هاى پایانى این 
رقابت ادامه داشــت. این در حالى است که بازى هفته 
گذشته سبزپوشان اصفهانى نشــان داد این تیم، هنوز 
آنگونه که باید با تفکرات و سیستم مورد نظر نمازى زاده 
هماهنگ نشده اســت. این ناهماهنگى در فاز دفاعى 
بیشتر خود را نشان داده و موجب مى شود تا زمانى که تیم 
تحت فشار قرار مى گیرد، نتواند آنگونه که الزم است از 
داشته هایش حراست کند. ذوب آهن دروازه بان و مدافعان 
خیلى خوبى در اختیار دارد و اگر بتواند این مشکل را حل 


کند، به طور قطع در شرایط ایده آل ترى قرار مى گیرد.
ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت خوبــى دارد و اگر 
امید نمازى زاده قادر باشد بى تحرکى محسن مسلمان 
را از بین برده و او را دوباره تبدیــل به همان هافبک پر 
جنب و جوش و پر تحرك یکى دو فصل قبل کند، این 
شرایط بهتر نیز خواهد شد. فاز تهاجمى آرمانى ترین نقطه 
قوت سبزپوشان است. نمازى زاده با وجود از دست دادن 
«کى روش اســتنلى» و تبریزى، زوج موفق حسینى و 
«هرناندز» را خلق کرده که قدرت برندگى باالیى داشته 
و بالى جان حریفان هستند. زوجى که در دو دیدار قبلى 
تیمشان قدرت خود را اثبات کرده اند. با این حال ذوب آهن 
اگر مى خواهد در جمع مدعیان جدى قهرمانى قرار گیرد، 


باید به هماهنگى بیشترى رسیده و شجاعانه تر بازى کند.
در آن سو سایپا همیشه جزو تیم هاى قلدر لیگ بوده و 
حضور دایى در رأس کادر فنى این تیم، توان جنگندگى و 


قلدرى آنها را افزایش داده است.
سایپا که لیگ را با برترى 3 بر صفر برابر سپیدرود آغاز 
کرد، در هفته دوم با عملکردى عجیب، با همین نتیجه 
مغلوب پیکان شد تا شــاگردان دایى با تنها با 3 امتیاز از 


ذوب آهن میزبانى کنند.
قدرت هجومى سایپا در این فصل نسبت به قبل افزایش 
پیدا کرده اســت. آنها با وجود از دست دادن کالنترى و 
قلى زاده، با جذب زهیوى، ناصرى، دشــتى و عباسیان 
در کنار استفاده از ترابى و آرمان رمضانى، کامًال تقویت 
شده اند. بازى سایپاى دایى چندان مبتنى بر بازى سازى 
روى زمین، پاســکارى هاى متعدد و حمالت تدریجى 
نیست. سیستم دلخواه دایى، بازى مســتقیم بوده و با 
توجه به مدافعان بلند قامت و تنومند، مهاجمان باهوش 
و ســرزن در کنار وینگرهاى دریبل زن و خالقى که در 


اختیار دارد، در اجراى این سیستم موفق است.
ذوب آهن در مقابل سایپا کار ســختى را پیش رو دارد. 
انگیزه باالى نارنجى پوشــان در کنار تــوان تهاجمى 
خوب و بــازى در زمین خودى، کار را براى شــاگردان 
نمازى سخت مى کند، اما از طرف دیگر ضعف مدافعان 
این تیم در برابر توپ هاى ســریع و خط میانى قدرتمند 
سبزپوشان مى تواند ورق را به نفع این تیم برگرداند.  به 
قول نویسنده خبرگزارى «تسنیم»، این بازى را مى توان 
نبرد وینگرهاى دو تیم دانست. جایى که ترابى و دشتى 
در مقابل حسینى قرار مى گیرند. باید منتظر ماند و دید 
این نبرد به نفع کدام تیم رقم خواهد خورد. سایپا ترکیب 
کاملش را براى این دیدار در اختیار دارد، اما در ذوب آهن 
رضا حبیب زاده به دلیــل مصدومیت و وحید محمدزاده 
بخاطر محرومیت از غایبان این بازى هستند.  خبرگزارى 
«ایمنا» در مورد ســرمربیان دو تیم نوشته: على دایى 
سابقه زیادى در لیگ برتر پیدا کرده و شرایط مسابقات 
را به خوبى مى شناسد اما امید نمازى به اندازه سرمربى 
سایپا تجربه ندارد ولى او هم نشان داده که مربى بادانشى 
است و تیمش فوتبال چشم نوازى را ارائه مى دهد. نمازى 
و دایى هر دو مربى تیم ملى بوده اند البته دایى سرمربى 
بود و نمازى دستیار «کارلوس کى روش».  باید دید در 
مصاف سبزها و نارنجى ها چه کسى موفق تر و چه تیمى 


خواهد بود!نــازك نارنجى تر 


جنگ سبز و نارنجى در تهران


کى نازك نارنجى تره؟!


مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان بــا گلزنى در 
هفتــه دوم رقابت هاى لیگ برتر موفق شــد دروازه 
بیســتمین تیم را در این رقابت ها فتح کند. ســجاد 
شهباززاده، مهاجم ســابق تیم هاى سایپا و استقالل 
تهران که در این فصل براى ســپاهان توپ مى زند، 
در دیدار برابر سپیدرود رشت موفق به گلزنى شد تا در 


دوران فوتبالــى اش برابر 20 تیم مختلف 
در لیگ برتر گلزنى کند. شهباززاده در 
دوران حضورش در لیگ برتر ایران 
با پیراهن تیم هاى سایپا، استقالل 
تهران و سپاهان اصفهان موفق به 
گلزنى شده است؛ این مهاجم 28 


ساله در دیدار برابر سپیدرود 
توانســت  رشــت 


چهلمین گل خود 
را در رقابت هاى 


لیگ برتر در برابر بیستمین تیم مختلف به ثمر برساند.
شهباززاده 20 گل براى سایپا، 19 گل براى استقالل 
و یک گل براى سپاهان به ثمر رســانده است. وى 
تا کنون برابــر تیم هــاى ملوان انزلى، گســترش 
فوالد تبریز، ســپاهان اصفهان، صبا، سیاه جامگان 
مشهد، تراکتورســازى، داماش گیالن، پیکان، ذوب 
آهن اصفهان، راه آهن، اســتقالل خوزســتان، 
سپیدرود رشت، فجرسپاسى، گهر درود، نفت 
مسجدسلیمان، صنعت نفت آبادان، فوالد 
خوزستان، پرســپولیس، پدیده مشهد و 


سایپا موفق به گلزنى شده است.
گفتنى اســت کورش ملکى، دروازه بان 
سپیدرود رشت، بیست و ششمین دروازه بانى 
است که شــهباززاده توانست برابر او 


گلزنى کند.


گل چهلم شهباززاده 


ل و یپ ى یم بق جم ه زز هب
تهرانکه در این فصل براى ســپاهانتوپمى زند، 
در دیدار برابر سپیدرود رشت موفق به گلزنى شد تا در 


0دوران فوتبالــى اش برابر 20 تیم مختلف 
در لیگ برتر گلزنى کند. شهباززاده در 
دوران حضورش در لیگ برتر ایران 
با پیراهن تیم هاى سایپا، استقالل
موفق به  و سپاهان اصفهان تهران
8گلزنى شده است؛ این مهاجم 28


ساله در دیدار برابر سپیدرود 
توانســت  رشــت 


خود چهلمین گل
را در رقابت هاى 


یم ر ب بر ىون ز ن و ى
ن اصفهان، صبا، سیفوالد تبریز، ســپاهان
ى، داماش گیالن، پیمشهد، تراکتورســازى
ه آهن، اســتقالل خوآهن اصفهان، راه
ت، فجرسپاسى، گهرسپیدرود رشت
مان، صنعت نفت آبامسجدسلیم
 پرســپولیس، پدیدخوزستان،
ق به گلزنى شده استسایپا موفق
ــت کورش ملکى،گفتنى اسـ


ت، بیست و ششمینسپیدرود رشت
که شــهباززاده توانساست ک
گلزنى کند.گ


 دلیل عجیب مطهرى براى رفتن از فوتبال ایران و حضور در 
لیگ عمان. ارسالن که به تازگى با باشگاه صحم قرارداد بسته 
در گفتگو با خبرگزارى «تسنیم» درباره اینکه چرا لیگ عمان 
را براى ادامه فوتبالش انتخاب کــرده گفته:«خیلى ها این 
سئوال را از من مى پرســند و تصورشان این است که فقط 
بخاطر پول این کار را انجام دادم. به نظر من لیگ عمان 
بیشتر از لیگ ایران دیده مى شــود و خیلى از بازیکنان از 
لیگ این کشــور به اروپا و همچنین امارات، عربستان 


و قطر ترانسفر مى شــوند. در واقع من در تیم صحم این 
فرصت را دارم که از لحاظ فوتبالى پیشــرفت کنم و در آینده 


شرایط بهترى پیدا کنم.»


پیشرفت از عمان!


ى 
ن 
د، 


بود و نمازى دستیار «کارلوس کى روش».  باید دید در
مصاف سبزها و نارنجى ها چه کسى موفق تر و چه تیمى


خواهد بود!نــازك نارنجى تر 


حضور در 
رداد بسته 
گ عمان 
ها این 
 فقط 
مان
ن از


ستان 
م این 


 در آینده 


مرتضى رمضانى راد


اگر خاطرتان باشد که احتماًال نیســت! سال گذشته در مطلبى، نقدى داشــتیم به شیوه برگزارى مسابقات 
باشگاهى آسیا و  نوشــته بودیم که چه خوب است اگر کنفدراسیون فوتبال آســیا هم برخى متدهاى یوفا را  
 AFC دررقابت هاى باشگاهى قاره اعمال کند. پیشنهادات ما شامل چند قسمت بود.  اول اینکه رقابت هاى
کاپ به مسابقاتى همانند لیگ اروپا تبدیل شود و فقط کشــورهاى درجه 2 آسیا حق حضور در آن را نداشته 
باشند. بلکه مثًال تیم هاى پنجم تا هشتم لیگ هر کشور و یا قهرمانان و نایب قهرمانان لیگ هاى دسته یک 
سایر کشورهاى درجه یک در فوتبال آســیا هم حق حضور در آن را داشته باشند. همچنین نوشته بودیم که


 تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان پس از حذف در یکى از مراحل باالى لیگ قهرمانان آسیا مانند اتفاقى که در 
اروپا مى افتد بهAFC  کاپ بروند و دیگر اینکه قهرمان لیگ قهرمانان و AFC کاپ، سوپر جام قاره را برگزار 
کنند. در آن ایام پیشنهاداتمان را به شاهین رحمانى، عضو ایرانى کنفدراسیون فوتبال آسیا هم  ارسال کردیم.


حاال اخیراً خبر رسیده که با چند تغییر احتمالى در خصوص لیگ قهرمانان آسیا شاید تغییراتى در انتظار این 
رقابت ها باشد که مى تواند برخى از پیشنهادات سال گذشته ما را محقق کند.


 آنطور که در خبرها خواندیم، قرار است در اجالس آتى کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر توکیو، پایتخت ژاپن، 
بحث هایى پیرامون چند تغییر احتمالى در نحوه برگزارى لیگ قهرمانان آسیا صورت بگیرد. این طرح ها فعًال 
رسمى و نهایى نشده اند اما انتشــار آنها در فضاى مجازى و برخى رسانه هاى خارجى بازخوردهاى خاصى 


داشته است.
 این تغییرات آنگونه در رسانه ها بازتاب یافته بود عبارتند از:
-حذف قانون محدودکننده استفاده از یک بازیکن آسیایى


-افزایش سهمیه بازیکنان خارجى
- انتقال تیم هاى حذف شده از مرحله یک هشتم نهایى به رقابت هاى AFC کاپ


- لغو قانون جدایى مناطق شرق و غرب از یکدیگر. به صورتى که 32 تیم حاضر در رقابت ها بدون جدا شدن 
غرب و شرق در قرعه کشــى مرحله گروهى قرار بگیرند و امکان هم گروهى با تیم هاى هر کشورى وجود 


داشته باشد.
- لغو بازى هاى رفت و برگشت در مرحله گروهى. (برگزارى این مرحله در یک کشور خاص)


 در حالى که برخى از این موارد مى تواند کمک زیادى به جذاب شدن رقابت ها کند، مورد آخر در فضاى مجازى 
با انتقاد شدید کاربران کشورهاى مختلف روبه رو شــده و بعید به نظر مى رسد اتفاق جالبى براى مهمترین 
تورنمنت باشگاهى قاره کهن باشد.ســایر موارد از جمله حضور تیم هاى حذف شده از یک هشتم نهایى در 
AFC کاپ به انگیزه تیم ها کمک مى کند و مشابه اتفاقى که در لیگ قهرمانان اروپا مى افتد، حذف شدن 
تیم ها را یک مرحله به تعویق مى اندازد. البته اتفاق مشابه در اروپا براى تیم هاى سوم گروه ها رخ مى دهد در 


حالى که در آسیا قرار است براى تیم هاى بازنده مرحله یک هشتم نهایى لحاظ شود.
 در رابطه با قوانین مربوط به بازیکنان خارجى هم به نظر مى رسد که تغییرات قطعى است اما نحوه اعمال آن 
مشخص نیست. اینکه تعداد خارجى ها از 3 به 4 یا 5 افزایش یابد یا اینکه کًال به صورت نامحدود اجازه استفاده 
از بازیکنان خارجى به هر تیم داده شود، هنوز معلوم نیست. تعداد بازیکنان آسیایى مجاز براى تیم ها هم احتماًال 


افزایش مى یابد یا اینکه محدودیت آن به صورت کلى برداشته خواهد شد.
همچنین بحث رقابت تیم هاى شرق و غرب آسیا با یکدیگر در مرحله گروهى به جذابیت هاى این رقابت ها 
مى افزاید، هرچند کماکان معضلى به نام فاصله بسیار طوالنى بین کشورهاى خاورمیانه و شرق آسیا پابرجا 


خواهد بود.
 در هر صورت باید دید در نهایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به چنین طرح هایى رأى مثبت خواهد داد و آنها را از 


دوره هاى بعدى لیگ قهرمانان اعمال خواهد کرد یا خیر.
به گزارش نصف جهان، چیزى که  مى تواند رقابت هاى باشــگاهى در آســیا را جذاب تر کند این است که 
AFC   هم از یوفا الگوبردارى کند و به تیم هاى باشگاه هاى بیشترى اجازه حضور در رقابت هاى قاره اى را 
بدهد. توسعه و اهمیت دادن بیشتر بهAFC  کاپ با حضور تیم هاى حذف شده از لیگ قهرمانان و اختصاص 
سهمیه اى از تیم هاى متوسط کشورهاى درجه یک آسیایى براى حضور در این رقابت ها مى تواند این جام 


را جذاب تر کند.


15 نفر از نماینــدگان مردم اصفهان طــى نامه اى خطاب 
به ریاســت قوه قضائیه آیت ا... آملى الریجانى از عملکرد 
دادگسترى شهرستان برخوار و مرکز استان در راستاى رفع 
تصرف و قطع ایادى متجــاوزان و اراضــى دولتى واقع در 


ورزشگاه نقش جهان اصفهان تقدیر کردند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در گفتگو با میزان، با 
اشاره به اینکه اراضى رفع تصرف شده بالغ بر 300 هکتار بوده 
و میلیارد ها تومان ارزش داشته است، تصریح کرد: درراستاى 
احقاق حق دولت کارگروه ویژه اى مسائل و معضالت حقوقى 
ورزشــگاه بزرگ اصفهان را پیگیرى کرده و از تشکیل چند 


هزار پرونده در دادگسترى استان جلوگیرى شده است.
رئیس شــوراى قضائى اســتان اصفهان افزود: حل مشکل 
ورزشگاه نقش جهان مشکالت 30 ساله دولت و مردم را حل 


و فصل و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیرى کرده است.


ورود دستگاه قضائى براى حل 
مشکالت 30 ساله  نقش جهان





