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بهترین دانه براى رفع خستگىانتخاب اصفهان براى تولید محصوالت ارگانیک تکلیف  2 سریال جنجالى معلوم شداتفاقى که استان قزوین را به شگفتى وا داشته است سپاهانى ها و یه عالمه عالمت سئوال! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

موزه شهدا در دانشگاه آزاد نجف آباد ایجاد مى شود

ماهى چرب بخورید

اصفهان کارتن خواب ندارد، بى خانمان دارد 
3
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 منتظر تعطیالت زمستانى 
نباشید

تک سیستمى نباش بزرگوار!

خداحافظى 
اولین اصفهانى بازنشسته
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12/5 درصد 
جمعیت 

استان اصفهان 
دیابت دارند
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ماهى هاى روغنى مانند ماهى آزاد، ماهى تن، ساردین، ماهى
 خال مخالى، ماهى قزل آال سرشار از اسیدهاى چرب امگا3 هستند. آنها 

از جمله بهترین خوراکى ها براى دریافت چربى ضرورى هستند. 
به طور کلى، هر چه ماهى چرب تر باشد، امگا 3 و ...

 قائم مقــام معاونــت اجتماعى دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفــت: 12/5 درصد جمعیت 
اســتان اصفهان مبتال به دیابت تشخیص داده 

شده اند.
پژمان عقدك با بیان اینکه ســالمت گسترده و 
تحت تأثیر عوامل مختلفى است، خاطرنشان کرد: 

عوامل محیطى 10 درصد، عوامل...
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محکم به کمیته انضباطى مى روم، حتى به قیمت حذف شدنم از فوتبال محکم به کمیته انضباطى مى روم، حتى به قیمت حذف شدنم از فوتبال 
موضع مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره احضارش به تهران:موضع مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره احضارش به تهران:

5

در نشست نقش مؤسسات فرهنگى هنرى در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى عنوان شد

انتشار آلبوم جدید 
روزبه بمانى در هفته جارى

از بازى با السد مى ترسد!

بد بازى خوردید!
کریم انصارى فرد و آندرانیک تیموریان در فصل نقل و انتقاالت، اتفاق هاى مشابهى را تجربه 
کردند. هر دو به یک شکل قرارداد خود را فسخ کردند و به یک شکل هم بدون تیم ماندند. 
بحث کریم اما جدى تر از آندو بود. به خصوص که او فصل قبل 17 گل براى المپیاکوس به 
ثمر رساند و عجیب بود که مورد توجه سرمربى پرتغالى این تیم قرار نگرفت. انصارى فرد در 

شرایطى که چند پیشنهاد جدى از باشگاه هاى اروپایى دریافت کرده بود، تا ...
5

شعبده بازى براى فسخ

آگهى مزایده عمومى شماره 63- 97/6 ت نوبت اولنوبت اول

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد قطعات اسقاطى و ضایعاتى شامل انواع 
آهن آالت، فوالد آلیاژى منگنزدار، انواع سیم بکسل، انواع کابل برق جمعًا به وزن تقریبى 
112 تن و 30 دستگاه انواع الکتروموتور و... در مجتمع معدنى سرب نخلک واقع در استان 
اصفهان را از طریق مزایده عمومى با تضمین شــرکت در مزایده به مبلغ 174/330/000 
(صد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و سى هزار) ریال (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) 

اجرا نماید.
بدینوســیله از عالقمنــدان دعوت به عمل مى آید جهت کســب اطالعات بیشــتر و 
تهیه اســناد مزایده ازتاریخ 97/07/21 و حداکثر تا ســاعت 16 مورخ 97/08/05 با در 
دست داشــتن معرفى نامه و اصل فیش واریزى به مبلغ ســیصد هزار ریال به حساب 
شماره 0105799359005 نزد بانک ملى شــعبه ایثار تهران (کد 179) بنام این شرکت 
به آدرس: اصفهان- شهرستان نائین- شهر انارك- کیلومتر 45 جاده انارك به چوپانان- 
مجتمع سرب نخلک مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 

روز سه شنبه 97/08/22 تعیین مى گردد. 

آگهى مناقصه نوبت اول چاپ دومچاپ دوم

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

شهردارى ابریشم به موجب بودجه مصوب عمرانى و مصوبه شماره 187 شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به انجام عملیات توسعه پارك سالمت (خیابان شهید نعمتى) 
واقع در محله باغ ابریشم را با اعتبار بالغ بر 5/000/000/000 ریال از طریق آگهى مناقصه 
براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات برق و مکانیکى سال 1397 اقدام نماید. لذا 
متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ آگهى و مدارك مناقصه مى توانند تا روز 
یکشنبه مورخ 97/07/29 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به واحد حراست 

شهردارى واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001 

ضمنًا شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به 
عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مزایده نوبت اولنوبت اول

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 337- ه- ش- 97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى مقدار 60/720 تن قیر موجود 
در انبار کارخانه آسفالت واقع در مبارکه پشت کارخانه پلى اکریل کارخانه آسفالت 
شرکت شهیر بناى ایرانیان را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه  مالى 
شهردارى ها، براساس بیشترین آســفالت تحویلى به شهردارى رضوانشهر (تحویل 
شهر رضوانشهر) در قبال قیر تحویلى اقدام نماید. از پیمانکاران و کارخانه آسفالت و 
شرکت هاى داراى صالحیت دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از 
شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/08/08 به واحد امور 
قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار 

است.

آگهى مزایده نوبت اولنوبت اول

محسن جوادى- شهردار پیربکران

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین به شماره هاى 43 و 52 
هر کدام به متراژ 180 مترمربع با کاربرى مسکونى، از طریق مزایده 

عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت د وم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
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رددسبىىززاز بازى با السد مى ترسد سم از بازى با السد مى ترسدى
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جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان ائتالف 
کرده اند تا امنیت این جامعه را متزلــزل کنند، افزود: ما 
متفاوت از ســایر کشورهاى دنیا هســتیم چراکه همه 
قدرت هاى عالم با تمام توانمندى هاى خود براى اینکه 
محیط امن ما را خدشه دار کنند، با هم متحد شده اند ولى 

ما به برکت وجود شما ایمن هستیم.
سردار حسین سالمى با بیان اینکه در هیچ کشورى در 
دنیا نیروى انتظامى اینگونه فعالیت هاى سنگینى ندارد، 
افزود: این درحالى اســت که در آن کشورها فناورى کار 
مى کند و از آن مهمتر با این همه دشــمن و مخاطرات 
روبه رو نیستند.سردار سالمى در ادامه با اشاره به اینکه 

بین سیاســت خارجى و امنیت داخلى یک کشور ارتباط 
مستقیم وجود دارد، افزود: اگر ما امروز در مقابل دشمنان 
خود کوتاه نمى آییم و با آنها درگیریم، این را مدیون اعتبار 

و امنیت داخلى خود هستیم.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه شرایط فعلى 
کشور از هر زمانى در طول 40 سال انقالب اسالمى بهتر 
اســت، گفت: وقتى امنیت وجود دارد، هیچکسى حس 
خاصى ندارد و همه چیز آرام است ولى اگر در گوشه اى 
از یک کشــور بزرگ اتفاق کوچکى بیا فتد، همه نگران 
مى شوند، انتقاد و اعتراض مى کنند و در این زمان است 

که همه قدر امنیت را مى دانند.

سید محمد بطحایى، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه 
پرونده طرح تعطیالت زمستانى مدارس به کجا رسید، گفت: 
بعید است این طرح امسال اجرایى شود.سید حمایت میرزاده، 
سخنگوى کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اسالمى نیز در این زمینه گفت: زمستان سال گذشته بحث 
تعطیلى زمستانى مدارس در الیحه هواى پاك توسط دولت 
به مجلس ارائه شد و پس از بررسى در کمیسیون کشاورزى، 
آب و منابع طبیعى مجلس بند مربوطه رأى نیاورد. وى با بیان 
اینکه در زمستان تأکید مى شــود از سفرهاى غیر ضرورى 
خوددارى کنید خاطرنشــان کرد: براى رونق گردشــگرى 
باید اوضاع اقتصادى مردم بهبــود یابد، تعطیلى مدارس راه 

چاره نیست بنابراین با اجراى طرح تعطیلى زمستانى رونق 
گردشگرى محقق نمى شــود.این نماینده مجلس گفت: 
بسیارى از والدین شاغل هستند بنابراین با تعطیلى مدارس نه 
تنها گردشگرى رونق پیدا نمى کند بلکه دغدغه جدیدى براى 
خانواده ها ایجاد مى شود. میرزاده معتقد است تعطیلى مدارس 
کمکى به کاهش آلودگى هوا نمى کند چراکه با تحقق این 
موضوع دانش آموزان بیشتر از منزل خارج مى شوند.سخنگوى 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى تأکید 
کرد: آموزش و پرورش باید با ارزیابى شرایط و وضعیت تمامى 
استان ها الیحه تعطیالت زمستانى را ارائه کند  در غیر این 

صورت این طرح پختگى الزم براى تصویب را ندارد.

ائتالف وسیع دشمنان براى 
تزلزل  امنیت ایران 

 منتظر تعطیالت زمستانى 
نباشید

مرکز مشکوك یا...
  رویداد24| فرماندار قم بــه اظهارات اخیر 
مجتبى ذوالنــورى، نماینده قم واکنش نشــان داد. 
ذوالنورى اخیراً در توییتى مدعى شد «هلند و دانمارك 
و برخى کشور هاى دیگر در روستاى مبارك آباد قم 
که بیشتر ســاکنانش اتباع افغانستانى هستند، مرکز 
فرهنگى افتتاح کرده اند و با پوشش کار روى مسائل 
فرهنگى اتباع، شروع به فعالیت کرده اند». این عضو 
کمیســیون امنیت ملى این اقدام را «مشــکوك و 
غیرمعمول» عنوان کرده اســت. حاال رضا ســیار، 
فرماندار قم مى گوید: این گروه از سوى کمیساریاى 
عالى ســازمان ملل متحد براى رسیدگى به موضوع 

اتباع مأمور شده اند و فعالیتشان قانونى است. 

رادیو اربعین 
به جاى موسیقى

  تسنیم| محمــود کریمــى، مــداح اهل 
بیت(ع) همچون دیگــر مداحان و واعظان به برنامه 
افتتاحیه رادیو اربعین آمد و نســبت به تعدد موسیقى 
در صداوســیما انتقاد کرد. کریمى گفــت: به جاى 
این همه ساز و موســیقى که نمى دانیم چرا هر روز 
گسترده تر مى شود با توسعه رادیو اربعین در فصول 
دیگر نغمه هاى زیبایى از سبک زندگى، اهل بیت(ع) 
و اسالم را توســعه دهیم. این مداح افزود: خواهش 
مى کنم به جاى این همه پخــش صداى من، یک 
مقدارى صداى دیگر مداحان جوان را هم پخش کنید.

اروپایى ها حزب اللهى ترند
  ایلنا| نصــرا... پژمانفر، نماینــده مجلس با 
انتقاد از عملکرد وزارت ارشــاد در نمایش گسترده 
فیلم هاى خارجى بــه خصــوص آمریکایى گفت: 
وقتى قوانین خودمان را با قوانیــن اتحادیه اروپا در 
این بخش مقایســه مى کنیم، بعضًا حس مى کنیم 
که اروپایى هــا از ما حزب اللهى تر هســتند. پژمانفر 
ادامه داد: امروز بعضًا فیلم هایى در ســامانه هاى وى 
او دى نمایش داده مى شود که تبلیغ صریح و وسیع 
مسیحیت است. آثارى که حتى در اندونزى و امارات 
نیز نمایش آنها ممنوع اســت. ما در سامانه هاى وى 
او دى به وفور فیلم هایى مى بینیم که به موضوعاتى 
همچون همجنس گرایى، تجاوز، روابط مختلط، قتل 

و غارت مى پردازند. 

آب را به روى عراق
 نبسته ایم

وزارت نیرو شایعه ها و اخبار مربوط    تسنیم|
به قطع جریان آب رودخانه هاى مرزى از طرف ایران 
به عراق را تکذیب و تأکید کرد که اقدامات ایران در 
رودخانه هاى مرزى بر اســاس موافقتنامه ها و اصل 
حسن همجوارى است. هفته گذشته خبرى در برخى 
سایت ها و فضاى مجازى با عنوان توقف خروج آب 
از مرزهاى غرب و شمال غرب ایران منتشر شده بود.

حسابشان را مى رسیم!
«دونالد ترامپ» اظهار کرد آمریکا    انتخاب|
به حساب کشورهایى که به واردات نفتشان از ایران 
پس از مهلت چهارم نوامبر و اجرایى شدن تحریم هاى 
آمریکا ادامــه مى دهند، خواهد رســید. وى پس از 
اینکه خبرنگاران درباره تصمیم برخى از کشــورها 
مانند هند و چین بــراى ادامه خرید نفــت از ایران 
ســئوال کردند، گفت: «ما به حســاب آنها خواهیم 

رسید.»

نماینده سابق بازداشت شد
دکتر عباســعلى الهیارى،    دیده بان ایران|
رئیس ســازمان نظام  روانشناســى ایران بازداشت 
شــد. یک منبع آگاه ضمن تأیید ایــن خبر گفت: بنا 
بر شــنیده ها بازداشــت آقاى الهیارى در ارتباط با 
مسائل مالى اســت. عباســعلى الهیارى، استادیار 
گروه روان شناسى دانشگاه تربیت مدرس و نماینده 
کرمانشاه در دوره هاى ششم و هفتم مجلس شوراى 

اسالمى است.

خبرخوان
شناسایى 30 هزار قمارباز 

فقط در یک استان 
   خبر آنالین | ســردار ســید کمــال 
هادیانفر، رئیــس پلیس فتاى ناجــا گفت: در 
شش ماهه امسال 704 سایت قمار که کاربران 
آن اقدام به بازى هایى همچون پوکر و... کرده 
بودند شناسایى شد. وى با بیان اینکه 146 نفر در 
این زمینه دستگیر شدند، افزود: تنها در یکى از 
پرونده هاى ما در استان مازندران 30 هزار و 598 
نفر فعالیت داشتند که این سایت گردش مالى 60 

میلیارد تومانى داشت.

حمله سایبرى به 
«خبرآنالین»

  ایسنا| یکــى از اعضاى ســردبیرى 
ســایت «خبرآنالیــن» تأیید کرد کــه این 
سایت مورد حمله ســایبرى قرار گرفته است. 
مریم صدراالدبایى درباره دلیل اینکه ســایت 
«خبرآنالیــن» روز چهارشــنبه هفته پیش از 
دسترس خارج شده بود گفت: ما در هفته هاى 
گذشته از سمت برخى هکرها مورد تهدید قرار 
گرفتیم که در همین راستا سایت «خبرآنالین» 
مورد حمله ســایبرى قرار گرفته و از دسترس 

خارج شد.

برنامه اى براى 7 آبان 
نداریم

  ایسنا| سازمان میراث  فرهنگى کشور 
اعالم کرد: «این سازمان فارغ از صحت و سقم 
روز 7 آبان ماه (منسوب به روز کورش) و با اعتقاد 
بر اینکه هرگونه حاشیه به میراث فرهنگى کشور 
آسیب جدى مى رساند هیچگونه برنامه اى براى 
این روز ندارد.» هفتم آبان چند سالى است به نام 

کورش گره خورده است. 

روزنامه هاى
 مرکز توزیع کاغذ!

  خانه ملت| ســخنگوى کمیســیون 
فرهنگى مجلس با اســتناد به گزارش اعضاى 
کمیته کنتــرل بحران کاغذ، گفــت: برخى از 
روزنامه هاى معروف منتســب به دولت، مرکز 
توزیع کاغذ شــده اند. احد آزادى خــواه افزود: 
برخى از کارخانه هاى تولید کاغذ، هم ارز دولتى 
براى واردات مواد اولیه مى گرفتند و هم به آنها 
به اندازه ده هزار ُتن کاغذ داده شــده و این امر 

مبهم است.

چرا «چهارشنبه سورى» به 
اسکار نرفت؟ 

  آى سینما | حمید فرخ نژاد، بازیگر 
اصلى  فیلــم «چهارشــنبه ســورى» درباره 
ارسال نشدن این فیلم به آکادمى اسکار گفت: 
«چهارشنبه سورى» شانس خوبى براى موفقیت 
در اسکار داشت ولى از هیئت انتخاب شنیدم که 
مرد ایرانى وجاهت خوبــى در این فیلم ندارد و 
براى همین براى ارســال به اسکار نفرستادند. 
مى گفتند مرد فیلم، قید و بند اخالقى ندارد! اما 
آیا همه مردان ایرانى اینجورى اند؟ کى گفته که 
مرتضاِى فیلم «چهارشــنبه سورى» نماد مرد 

ایرانى است؟

11 کیلو نقره در فاضالب!
  چمدان | جهانگیر درویــش، معمار 
ورزشــگاه تختى تهران دربــاره خاطرات خود 
در مورد ســاخت این بنــا با بیــان اینکه این 
ورزشگاه در ســال 53 تحویل داده  شده است، 
افزود: محلولى که در ساخت استفاده مى کردیم 
براى اینکه به پى آسیب نرساند را در  فاضالبى 
جداگانــه ریختیم که بعد از ســال ها، 11 کیلو 
نقره خالص باقیمانده از محلــول در آن محل

 پیدا شد. 

دادستان عمومى و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان از دستگیرى آخرین متهم پرونده 
آدم ربایى منجر به تجاوز به عنف در ایرانشهر خبر داد.

حجت االسالم على موحدى راد اظهار کرد: در ادامه پیگیرى پرونده آدم ربایى منجر 
به تجاوز به عنف بانوان ایرانشهرى در ماه رمضان ســال جارى که تاکنون سه نفر از 
متهمین اصلى پرونده دستگیر شده بودند تالش براى دستگیرى فرد دیگر ادامه داشت.
وى افــزود: بــا اقدامــات گســترده اطالعاتــى و فنــى چنــد ماهه محــل فرار 
و تــردد آخرین متهم متــوارى با هویت «الــف.ب» در اســتان هاى همجوار تحت 
رصد و چتــر اطالعاتى قرارگرفت که على رغم اســتفاده از چند هویــت جعلى نهایتًا 
روز چهارشــنبه به محض مراجعت به شهرســتان چابهار و اســتقرار در مکان امن با 
هدایت فنى مرکز شــاهد پاوا سیســتان و بلوچستان توســط تیم هاى عملیاتى پاوا 
چابهار محل اختفاى ســوژه شناســایى و در یک عملیــات ضربتــى و غافلگیرانه 

دستگیر شد.
خرداد ماه امسال محمد طیب مالزهى، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در یک سخنرانى 
پرده از یک جنایت شــوم و عجیب در ایرانشهر برداشــت. به ادعاى وى به 41 زن در 
ایرانشهر تجاوز شده اما فقط سه دختر شکایت کرده اند. این در حالى بود که دادستان 
عمومى و انقالب زاهدان مرکز استان سیســتان و بلوچستان خبر تجاوز به 41 دختر و 
زن را تکذیب کرد و گفت: «فقط سه نفر شاکى خصوصى براى این موضوع به دادسرا 
مراجعه کرده اند.» على موحدى راد گفته بود: «نخستین متهم این پرونده بالفاصله بعد 
از اعالم شکایت یک شاکى (دو روز قبل از عید فطر) دستگیر و تحویل مراجع قضائى 
شده بود.» دومین و ســومین متهم این پرونده به ترتیب 31 خرداد و 14 تیر دستگیر و 

بازداشت شدند. 

دادستان عمومى استان کردســتان درباره شــایعات مطرح شده در مورد 
چگونگى مرگ «دنیا ویسى» دختربچه کردستانى گفت: نتیجه بررسى ها 

مشخص نشده و فعًال پزشکى قانونى نظریه خود را ارائه نکرده است.
اکبر جوهرى اظهار کرد: این حادثه بر اثر فرو ریختن دیوار مدرســه قدیمى 
در روستاى «گرماش» اتفاق افتاد که متأسفانه منتهى به فوت دختر هفت 
ساله به نام دنیا ویسى شد. وى با اشاره به فضاسازى ها در رابطه با مرگ این 
دختر بچه ادامه داد: این فضاسازى ها جز التهاب، کارى از پیش نمى برد و 
از خبرگزارى ها و شبکه هاى استانى درخواست مى کنم اوًال تا روشن شدن 
قضیه فعًال خبررسانى نکنند و متعاقبًا پس از بررســى ها، علت مرگ را به 

اطالع مردم استان مى رسانیم.
در همین زمینه احسن علوى، نماینده سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: هرگونه شایعه تجاوز و یا قتل دانش آموز دختر روستاى 

گرماش را به شدت تکذیب مى کنم.
احسن علوى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: شواهد حاکى از آن است که 
زمان ساخت مدرسه روستاى گرماش به قبل از پیروزى انقالب اسالمى بر 
مى گردد و بسیار فرسوده بوده است که مى بایســت هر چه زودتر بازسازى 
مى شد. براساس اظهارات و شــواهد محلى در روز حادثه این دانش آموز به 
دنبال توپ خود در کنار حفره دیوار مى دود که متأســفانه دیوار مستهلک و 

فرسوده مدرسه روى سرش آوار مى شود و جان مى سپارد.

 مهدى کرباســیان از معاونــان و مدیــران ایمیدرو 
خداحافظى کرد. این اقدام در راســتاى اجراى قانون 
منع به کارگیرى بازنشستگان انجام شد. کرباسیان که 
از جمله مدیران اصفهانى باسابقه در کشور محسوب 
مى شود، مرداد ماه اعالم کرده بود با ابالغ قانون مذکور 
از ســمت خود کناره گیرى مى کند. او متولد فروردین 
1330 است. کرباسیان در عین حال خبر داد که با تأیید 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اردشیر سعدمحمدى را 

به عنوان قائم مقام خود معرفى کرد. ســعد محمدى 
متولد تهران اســت و تا آبان ماه 94 مدیرعامل ذوب 

آهن اصفهان بود. 
سازمان توســعه و نوســازى معادن و صنایع معدنى 
ایران که به نام ایمیدرو شناخته مى شود، یک شرکت 
هلدینگ دولتــى فعال در بخش معدن ایران اســت. 
ایمیدرو داراى هشــت شــرکت اصلى و 55 شرکت 
عملیاتى در زمینه  صنایع فوالد، آلومینیوم، مس، سیمان 

و مواد معدنى است.

روزنامه «ایران» که ارگان رســمى دولت محســوب 
مى شود، روز پنج شــنبه مطلبى درباره نماینده خمینى 
شــهر در مجلس منتشــر کرد. این مطلب که به بهانه 
پاره کردن آیین نامه مجلس توســط او در روز  پرداختن 
به الیحه CFT منتشــر شــده، به همه جنجال هاى 

محمد جواد ابطحى پرداخته است. 
«ایران»  نوشت: یک روز پرچم آمریکا را در صحن علنى 
پارلمان آتش مى زند و یــک روز دیگر آیین نامه  داخلى 
مجلس را پــاره مى کند؛ فقط کافى اســت محمدجواد 
ابطحــى، نماینــده خمینى شــهر با الیحــه، طرح یا 
اتفاقى موافق نباشــد؛ آنجاســت که آداب و رفتار یک 
پارلمانتاریســت را کنار مى گذارد و جلوى دوربین هاى 
کاشته در صحن سبز بهارســتان مخالفتش را با دست 
زدن به رفتارهایــى از جمله پاره کردن کاغذ نشــان 
مى دهد. نام و تصویر او این بار بــا پاره کردن آیین نامه 
داخلى مجلس در خالل تصویب CFT در رســانه ها 
مطرح شد. حرکتى ناشى از اعتراض که البته معلوم نشد 
به چه کسى و چه چیزى. هر چند مى شد حدس زد چقدر 
از احتمال تصویب CFT ناخرســند است. محمدجواد 
ابطحى عالوه بــر جنجال هایش،  به دفــاع کماکانش 
از احمدى نژاد نیــز معروف اســت... ابطحى اظهارات

 و موضعگیرى هاى شــاذ دیگرى هم داشــت. یکى از 
تحرکات مؤخر اما پر سر و صداى او در ماجراى افشاى 
تعرض جنسى به یک دختر بچه افغان بود. او در نامه اى 
خواســتار برکنارى رئیس اورژانس اجتماعى کشور به 
دلیل انتشــار این خبر شــد... البته اگر از ماجراى آتش 
زدن پرچم آمریکا در مجلس بعد از خروج ایالت متحده 
از برجام، بگذریم که ابطحــى کار خود را با کار حضرت 
موسى (ع) مانند دانســته بود: «باید سئوال پرسید چرا 
حضرت موسى(ع) گوساله سامرى را آتش زد. زیرا این 

مهم نماد شرك بود.»

اتفاق عجیبى که روز سه شنبه هفته پیش در یکى از مدارس 
دخترانه شهرستان تاکستان در اســتان قزوین افتاد، کار را 
به تجمع مردم در مقابل شــبکه بهداشت این شهرستان و 
پاسخگویى مسئوالن قزوین کشاند. خبرگزارى هاى کشور 

هم روز پنج شنبه به ابعاد جدیدى از این اتفاق پرداختند. 

اصل ماجرا چه بود؟
روز سه شنبه شــخصى با هویت «س.جلیلوند» با مراجعه 
به مدرسه دخترانه  ســماء در تاکستان خود را کارمند هالل 
احمر معرفى مى کند و با ارائه نامه اداره هالل احمر و کارت 
شناسایى از مدیر مدرسه مى خواهد تا از همه دانش آموزان 
و پرسنل براى انجام آزمایشات خونگیرى کند. او که از کاور 
هالل احمر هم استفاده مى کرد، هدف از این کار را «آزمایش 
قند خون  دانش آموزان» عنوان مى کند. مدیر مدرسه نیز 
بدون انجام تحقیقات الزم و هماهنگى با نهادهاى ذیربط به 

این فرد اجازه انجام خونگیرى را مى دهد.
اگرچه دربــاره تعــداد دخترانى کــه خون آنها توســط 
«س.جلیلوند» گرفته شــده ابهام وجــود دارد اما تردیدى 
نیست که ده ها دانش آموز در این آزمایش کم سابقه هدف 
قرار گرفته اند. آنطور که منوچهر مهرام، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکى استان قزوین گفته: این فرد به بهانه کنترل 
قند خون وارد مدرسه شده و اقدام به خونگیرى از حدود 40 
نفر از دانش آموزان کرده است اگرچه مدیر شبکه بهداشت 
تاکســتان تعداد دانش آموزان مورد آزمایش را 63 نفر ذکر 
کرده اســت. آموزش و پرورش هم اعالم کــرده که از 30 

دانش آموز خونگیرى شده است.
چنانکه خبرگزارى ها نوشــته اند، او از هر النست (سوزن) 
براى انجام تست قند خون چند دانش آموز استفاده کرده که 
این موضوع توسط دانش آموزان به والدین اطالع داده شده 
و موجب نگرانى آنها و همچنین افکار عمومى در خصوص 
وضعیت سالمت این دانش آموزان شده است. طبق اظهارات 
دانش آموزان و اولیاى آنها، این فرد با دو تا سه عدد سرنگ 
مشترك از همه خونگیرى انجام داده است. در پى این اتفاق، 
والدین این دانش آموزان مقابل شــبکه بهداشت و درمان 
تاکستان تجمع کردند و خواستار رســیدگى مسئوالن به 

این قضیه شدند.

انگیزه «س.جلیلوند» از خونگیرى
با اعتراض و شــکایت اولیا و هماهنگى نیروهاى امنیتى و 

حراست، فرد مذکور شناسایى و با دستور دادستان شهرستان 
تاکستان بازداشت مى شــود و هم اکنون در زندان به سر 
مى برد. به گفته مسئوالن، بررسى هاى اولیه نشان مى دهد 
وى انگیزه خاص و مشخصى براى انجام این کار نداشته است. 
روابط عمومى آموزش و پرورش قزوین هم اعالم کرده این 
فرد در بازجویى گفته است هیچ هدفى را دنبال نمى کرده و 

قصدش کمک بوده که دانش آموزان بیمار را شناسایى کند!
محمد مبین، سرپرســت فرماندارى تاکســتان گفت که 
براســاس اطالعات کسب شــده، عامل خونگیرى بدون 
هماهنگى از دانش آموزان مدرسه دخترانه سماء در تاکستان، 
از داوطلبان جمعیت هالل احمر بــوده که قبًال دوره هاى 
آموزشــى مربوط به تزریق و انجام آزمایش هاى پزشکى 
اولیه مانند تست قند خون و فشار خون را پشت سر گذاشته 
و انگیزه خاصى براى این اقدام خود نداشــته است. این در 
حالى است که هالل احمر عضویت یا همکارى با این فرد 

را تکذیب کرده است.

دانش آموزان سالم هستند
یکى از سئواالت مهم در این پرونده عجیب آن است که آیا 
اقدام «س.جلیلوند» باعث سرایت بیمارى خاصى به دانش 
آموزان مدرسه سماء شده است؟ مســئوالن دست اندرکار 
پرونده در تاکستان عموماً به این سئوال پاسخ منفى مى دهند. 
آنها مى گویند آزمایشات اولیه بر روى دانش آموزان نشانگر 
مشکل خاصى در آنها نیست. سرپرست فرماندارى تاکستان 
گفته است: پس از این اتفاق یک تیم پزشکى در مدرسه یاد 
شده حاضر شده و از دانش آموزانى که از آنها خونگیرى شده 
بود آزمایش HIV، هپاتیت B و C گرفتند که خوشبختانه 
جواب این آزمایش نشانگر عالیم بیمارى و مشکل خاصى در 
آنها نبود و به علت نگرانى والدین مقرر شد یک بار دیگر هم 
از دانش آموزان آزمایش خون به عمل آید. مرکز بهداشت 
تاکستان هم به والدین دانش آموزان اطمینان داده که آنان 
را واکسینه مى کند. مدیر این شــبکه بهداشتى هم گفت: 
خوشبختانه هیچ خطرى دانش آموزان این مدرسه را تهدید 

نمى کند و احتمال انتقال آلودگى صفر است.

تعلیق مدیر
آن طور که در خبرها آمده، فرد خون گیر به جز مدیر مدرسه، 
با دستگاه دیگرى براى انجام آزمایش تست قند خون اقدام 
نکرده بود. این در حالى است که فرماندارى تاکستان اعالم 
کرده قصور و بى تدبیرى مدیر مدرسه به علت ناهماهنگى 
با مراجع باالدستى در خصوص این موضوع محرز است و 
فعًال وى از کار برکنار و تعلیق شده است. مدیر روابط عمومى 
آموزش و پرورش قزوین هم در این خصوص گفت: مقصر 
مدیر مدرسه اســت زیرا این فرد باید معرفینامه را از اداره 
آموزش و پرورش مى آورد نه اینکه با کارت هالل احمر وارد 

مدرسه شود که این موضوع پیگیرى مى شود.
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان قزویــن نیــز در 
اطالعیه اى از ورود حراست آموزش و پرور ش به این ماجرا 

خبر داده است.

اتفاقى که استان قزوین را به شگفتى وا داشته است

مورد عجیب آقاى «س.جلیلوند»
مانى راد

نماینده خمینى شهر
 از نگاه روزنامه دولت

خداحافظى اولین اصفهانى بازنشسته
سهیل سنایى

آخرین متهم تجاوز در ایرانشهر هم دستگیر شد ابهام در جزئ یات مرگ «دنیا ویسى»

فعالً صبر کنید
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برگزارى نشست ستاد 
بازآفرینى شهرى فالورجان

بـا حضـور شـهردار، رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
فالورجـان و دیگـر مدیـران و مسـئوالن ادارات 
شهرسـتان فالورجان، جلسه اى در راسـتاى اجراى 
مفاد ماده 59 قانون برنامه ششـم توسـعه با موضوع 
ضـرورت احیـا، بهسـازى، نوسـازى، مقاوم سـازى، 
توانمندسازى و بازآفرینى محالت در قالب مطالعات 
مصوب سـتاد بازآفرینى شـهرى پایدار (تهیه برنامه 
جامـع اقـدام مشـترك) در سـالن اجـالس شـوراى 

اسالمى شهر برگزار شد.

دستگیري 5 سنگ پران به 
کامیون ها

5 نفر از کسانى که در جاده هاى شهرستان گلپایگان 
به کامیـون هاى عبـورى سـنگ پرانى مـى کردند، 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه 
این شهرسـتان از محورهـاى اصلـى و ارتباط دهنده 
چند استان اسـت و خودروهاى زیادى در محورهاى 
این شهرسـتان تردد مى کننـد، افزود: مأمـوران این 
فرماندهى پنج نفـر از عوامل اصلى را که شـب ها در 
محورهاى مواصالتى این شهرستان به کامیون هاى 
عبورى حمل بار، سنگ پرانى مى کردند را شناسایى 

و دستگیر کردند.
حسـین بسـاطى افزود: این افـراد که جـزو متهمان 
اصلـى هسـتند، دسـتگیر و تحویـل مراجـع قضائى

 شدند.

افزایش120درصدى صادرات 
کاال از آران و بیدگل

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آران و 
بیدگل گفت: صادرات کاال از این شهرستان به مقصد 
کشورهاى خارجى در شش ماهه نخست سال جارى 
120 درصد به نسـبت مدت مشـابه در سـال گذشته 

افزایش داشت.
مجتبى محلوجى بیان کرد: 98 میلیـون و 690 هزار 
دالر کاال شامل فرش ماشینى، نخ، پرز قالى و میلگرد 
از این شهرسـتان در نیمه نخست امسـال به خارج از 

کشور صادر شد.

اعطاى جایزه فناورى 
در جشنواره شیخ بهایى

جایزه فناورى صنعت  ساز«محمود شیخ زین الدین» 
در چهاردهمین جشنواره ملى فن  آفرینى شیخ بهایى 
که دى ماه سـال جارى در اصفهان برگزار مى شود، 

اعطا مى شود.
محمـود شـیخ زین الدیـن، معـاون فقیـد نـوآورى 
و تجارى سـازى فنـاورى معاونـت علمـى و فناورى 
ریاسـت جمهـورى و رئیـس اسـبق شـهرك علمى 
و تحقیقاتـى اصفهـان و جشـنواره فـن آفرینـى 
شـیخ بهایى، خـرداد امسـال بـه دلیل عارضـه قلبى 

درگذشت.
این جایزه به برترین صاحبان طرح  هاى فناورانه اى که 
طرح آنها به مرحله تولید انبوه رسـیده و بر اساس آن، 
خط تولید و یا کارخانه در مناطق صنعتى ایجاد شـده 

است، اعطا خواهد شد.

موزه شهدا در دانشگاه آزاد 
نجف آباد ایجاد مى شود

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى گفت: موزه شهدا باید تا 
یکسـال آینده با بهره گیرى از فناورى هاى جدید در 

دانشگاه آزاد نجف آباد راه اندازى شود.
محمد مهدى طهرانچى اظهارکرد: این دانشگاه باید 
تبدیل به یک دانشگاه بین المللى شـود تا از سرتاسر 

دنیا دانشجو بپذیرد.
وى تصریـح کـرد: بایـد سـاالنه چندیـن کنفرانس 
بیـن المللـى در ایـن دانشـگاه برگـزار و در کنـار 
انجـام کارهـاى تحقیقاتـى و علمـى، رشـادت هـا، 
شـجاعت هـا و خودگذشـتگى هـاى شـهدا بـه 

شرکت کنندگان نشان داده شود. 

خبر

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان از کاهش 
50 درصدى در تعداد تصادفــات و کاهش 50 درصدى در 
تعداد تلفات ناشى از حوادث رانندگى در جاده هاى روستایى 

استان طى شش ماهه نخست امسال خبر داد. 
حسین پور قیصرى با بیان اینکه استان اصفهان 1850روستا 
و 806 دهیارى دارد،گفت: در حال حاضر 614 دهیار تحت 
عنوان راهور محله در زمینه آمــوزش فرهنگ ترافیک به 
روستاییان در مساجد و مدارس ، شناسایى نقاط حادثه خیز 
و پیگیرى رفع جاده هایى که نیاز به اصالح هندسى دارند، 
رفع کمبود تابلوها و عالیم راهنمایى و رانندگى با توجه به 
اعتباراتى که مدیرکل امور روستایى و شوراهاى استاندارى از 

محل اخذ جرایم درنظر مى گیرد با مجموعه پلیس راه استان 
همکارى مى کنند. وى با بیــان اینکه 11 درصد تصادفات 
رانندگى استان در جاده هاى روستایى رخ مى دهد، افزود: 
در شش ماهه نخست امسال با کاهش 50 درصدى در تعداد 
تصادفات و همچنین کاهش 50 درصدى در تعداد تلفات 
حوادث رانندگى در جاده هاى روستایى استان روبه رو بودیم 
که هرچند این خبر خوشى مى تواند باشد، اما نشان مى دهد 

که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
پور قیصرى ادامه داد: از ابتداى سال جارى تا کنون حدود 
450 نفر در جاده هاى برونشهرى استان براثر وقوع تصادفات 

جان خود را ازدست داده اند.

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
بیان اینکه نزدیک به 540 هزار سالمند باالى 60 سال 
در استان ساکن هســتند، گفت: در حال حاضر درحدود 
1500 ســالمند اصفهانى در 32 مرکز نگهدارى سالمند 

زندگى مى کنند.
اصغر فیــاض افزود: در حــال حاضــر 32 مرکز فعال 
شــبانه روزى نگهدارى از ســالمند در اســتان وجود 
دارد کــه بزرگ تریــن آنهــا، مرکز صادقیه در شــهر 
اصفهان است که پذیرایى از 400 ســالمند را به عهده 

دارد.
وى تصریح کرد: تأمین بیشتر هزینه هاى مرکز صادقیه 

به عهده مردم و خیران اســت و بخشــى هم از طریق 
بهزیستى پرداخت مى شود.

فیــاض با اشــاره بــه مراکــز خصوصــى نگهدارى 
از ســالمندان اظهار کرد: این مراکز توســط اشخاص 
حقیقــى درخواســت داده شــدند و بــا توجــه بــه 
مراحل قانونــى مجوز گرفتــه و به فعالیت مشــغول 

هستند.
وى ادامه داد: پنج مرکز روزانه ویژه سالمندان در استان 
وجود دارد که دو مورد آن به صورت مستقل و خصوصى 
هستند و سه مورد آن هم به صورت روزانه و هم شبانه، 

خدمات ارائه مى کنند.

نگهدارى از
1500 سالمند اصفهانى 

کاهش 50 درصدى تصادفات 
فوتى در جاده هاى روستایى 

 قائم مقام معاونت اجتماعى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان گفت: 12/5 درصد جمعیت استان اصفهان مبتال 

به دیابت تشخیص داده شده اند.
پژمان عقدك با بیان اینکه سالمت گسترده و تحت تأثیر 
عوامل مختلفى است، خاطرنشان کرد: عوامل محیطى 
10 درصد، عوامل ژنتیکى 15 درصد، وضعیت اقتصادى 
و اجتماعى 50 درصد و بهداشــت و درمان 25 درصد در 

سالمت تأثیر دارند.
وى تصریح کرد: امید به  زندگى براى مردان ایرانى 74 
سال و براى خانم ها 76 سال است و علت افزایش امید به 
زندگى در کشورهاى پیشرفته، به دلیل تفاوت در شیوه 

زندگى است.
وى با بیان اینکه وضعیت ســالمت مردم از نظر طول 
زندگى بهتر شده است ولى ازنظر کیفیت زندگى و زندگى 
همراه سالمت وضعیت خوبى نداریم، خاطرنشان کرد: 
فرهنگسازى، آموزش و توانمند سازى مردم نقش مهمى 

در افزایش سالمت زندگى دارد.
قائم مقام معاونت اجتماعى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان با اشــاره به اینکه میانگین ســن دچار شدن 
به سرطان در کشور ایران ده ســال از میانگین جهانى 
پایین تر اســت، گفت: مــردم ایران به طور متوســط 
دو برابر قند و شــکر و سه برابر بیشــتر نمک مصرف 

مى کنند.
وى با اشاره به اینکه باالترین عاملى که باعث مرگ و میر 
در جامعه مى شود سکته هاى قلبى و مغزى، سرطان ها و 
ســوانح رانندگى و اختالالت خلقى است، تصریح کرد: 
در استان اصفهان از هر چهار نفر یک نفر قند خون باال 
دارد، از هر چهار نفر یک نفر فشار خون باال، از هر دو نفر 
یک نفر چربى خون باال و دو ســوم اضافه وزن و چاقى 

دارند.
عقدك خاطرنشان کرد: کاهش این موارد نیازمند تغییر در 
روش زندگى و ترویج رفتارهاى مناسب به منظور تحرك 

مناسب و تغذیه مناسب است.

12/5 درصد جمعیت استان اصفهان
دیابت دارند

نشســت هم اندیشــى نقش و جایگاه مؤسســات فرهنگى هنرى در 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى در تاالر اجتماعات هنرستان هنرهاى 
زیباى پسران اصفهان با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
جمعى از اســاتید و رؤسا و مدیران مؤسســات فرهنگى هنرى استان 

اصفهان برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان در این نشست 
هم اندیشى، آسیب هاى اجتماعى را با حوادث غیرطبیعى همچون زلزله 
مقایسه کرد و گفت: قطعاً آسیب هاى اجتماعى از یک منظر همانند زلزله، 
سیل و... بوده که براى حفاظت در برابر آن، همه مسئوالن و دلسوزان با 

جدیت تالش مى کنند تا تأثیر منفى این رخداد را کاهش دهند.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى اظهار کرد: آسیب هاى 
اجتماعى یکى از اصلى ترین موضوعات است، که اگر بروز کند همچون 
یک بلیه طبیعى مى تواند افکار و اخالق انسان ها را از بین ببرد و در تمام 
شئون فکرى، روحى، اندیشــه اى و اجتماعى احتمال بروز دارد که اگر 

اینگونه شد، خانمانسوز است.
وى ادامه داد: در طول سه دهه فعالیت در بخش هاى فرهنگى، شاهد 
لمس و مشاهده آســیب هاى اجتماعى جدى در دوران بعد از انقالب 
اسالمى، بر اثر کم توجهى و بى توجهى بوده ایم که به همان میزان هم 

زیان دادیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اعتیاد، طالق، مفاسد 
اخالقى، حاشیه نشینى و... را از مهمترین آسیب هاى اجتماعى دانست 

که اگر به آن پرداخته نشود لطمات زیادى خواهیم دید.
حجت، االسالم و المســلمین انصارى با بیان اینکه در حوزه فرهنگى 
هنرى استان اصفهان از اســتان هاى پرافتخار کشور به شمار مى رود 
خاطرنشان کرد: در اســتان اصفهان 579 مؤسســه فرهنگى هنرى 
درخواست مجوز داشته و دارند که از این تعداد، هم اکنون 219 مؤسسه 
فرهنگى هنرى فعال و نقش آفرین بوده و از 219 مؤسســه فرهنگى 
هنرى فعال، 97 مؤسسه تک منظوره و 122 مؤسسه چند منظوره است 
و جالب اینکه ما در شهر اصفهان 146 مؤسســه فرهنگى هنرى و در 
23 شهرستان دیگر استان 73 مؤسسه فرهنگى هنرى فعال داریم. این 
در حالى است که در برخى از شهرســتان ها، به اندازه چند استان کشور 

در این زمینه ظرفیت وجود دارد، که همه اینها مى توانند در کل استان 
در زمینه هاى فرهنگى به ویژه پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى نقش 

ایفا کنند.
■■■

مدیرکل حوزه استاندارى اصفهان که خود از صاحبنظران آشنا به مسائل 
اجتماعى و آسیب هاى اجتماعى اســت هم وضعیت استان اصفهان با 
جمعیتى افزون بر پنج میلیون نفر را از نظر آسیب هاى اجتماعى نسبت 
به دیگر استان ها بهتر دانست و گفت: استان اصفهان در بین استان هاى 
کشور در شیوع اعتیاد رتبه 21 و در طالق رتبه 18 را دارد و کارتن خوابى 

آنچنانى هم نداریم اما با بى خانمانى مواجه هستیم.
ســعید صادقى اظهار کرد: با اینکه امید به زندگى و طول عمر افزایش 
یافته اما امروز با سالمندانى روبه رو هستیم که برایشان هیچ برنامه اى 
نداریم و تا سال گذشته ما شاهد بسترى 9500 بیمار روانى مزمن بودیم 

و امروز آمار درستى از افسردگى در استان در دست نیست.

وى با بیان اینکه در موضوع پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى باید به 
دو گروه کودکان و زنان بیشــتر بها داده شود، گفت: این سئوال مطرح 
اســت که براى این دو گروه واقعًا چه برنامه اى در حوزه سالمت روان 

صورت گرفته است؟
صادقى از تشــکیل و فعالیت 15 کارگروه در حوزه مسائل اجتماعى در 
استان اصفهان خبر داد ولى دلیل عدم موفقیت یا کاهش نسبى موفقیت 

در این زمینه را نگاه ساده به آسیب هاى اجتماعى دانست.
مدیرکل حوزه اســتاندارى اصفهان عنوان کرد: معتقدم مؤسســات 
فرهنگى هنرى باید به گونه اى فعالیت کنند که ما بدهکار نســل هاى 
آینده نباشیم چرا که این مؤسســات را یک سیستم اجتماعى مى دانم 
که مى تواند با تبادل اطالعات، آموزش، رقابت و ائتالف، در رســیدن 

به اهداف متعهد باشد.
■■■

مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى و دبیر هیئت رسیدگى به امور 

فرهنگى هنرى نیز در ســخنان کوتاهى گفت: متأســفانه آسیب هاى 
اجتماعى معضلى خانمانســوز بــوده که گریبان جامعــه را گرفته و از 

دغدغه هاى رهبر معظم انقالب، مسئوالن و خانواده هاست.
مهدى محمدى از تشکیل شوراى اجتماعى در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خبر داد و افزود: دستور کار این شــورا با اولویت پیشگیرى از 

آسیب هاى اجتماعى است.
محمدى ادامه داد: مؤسسات فرهنگى هنرى در کشور تک منظوره، چند 
منظوره، کانون تبلیغات، مؤسسات مطبوعاتى، کانون فرهنگى مساجد 
و... را در بر مى گیرد و ما در کشور 55 هزار مؤسسه فرهنگى هنرى داریم 
که مى توان از ظرفیت آنها در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى استفاده 
کرد. این در حالى است که اگر مؤسسات فرهنگى هنرى در استان ها هم 
موضوعاتى را در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى ارائه دهند ما استقبال 
خواهیم کرد و حتى در صورت فعالیت، مساعدت هایى وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى به آنها خواهد داشت.
■■■

مشاور اجرایى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى و رئیس کمیته پیشگیرى 
از آســیب هاى اجتماعى نیز گفت: مرز بین دادن و ندادن اطالعات به 
مردم، مرز بسیار حساسى است که باید رعایت شود و اینکه آیا اطالعات، 

آگاهى را مى افزاید یا ناآگاهى ایجاد  مى کند.
پروین داداندیش اضافه کرد: موضوع پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
همواره در دولت تدبیر و امید با رویکرد جدید در اولویت بوده و اقدامات 

بسیار خوبى صورت پذیرفته است.
وى با بیان اینکه اختالالت روانپزشکى متأسفانه در کشور افزایش یافته 
گفت: اختالالت اضطرابى 6 /15 درصد، خلقى 14/6 درصد و افسردگى 
12/7 درصد از شایع ترین اختالالت روانپزشکى است و سالمت روان 
نیز در سال هاى 90 و 91 در کشور نشان مى دهد 23/6 درصد افراد 51 
تا 64 سال دچار یک یا چند اختالل روانپزشکى هستند که 20/8 درصد 

را مردان و 26/5 درصد آنان را بانوان تشکیل مى دهند.
دکتر داداندیش رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى پیشگیرى 
از آسیب هاى اجتماعى را ارتقاى نشاط و امید اجتماعى، تقویت سرمایه 
اجتماعى و انســجام ملى، دینى و اخالقى برشمرد و بر گسترش نشاط 

در جامعه تأکید کرد.

اصفهان کارتن خواب ندارد، بى خانمان دارد 

اولین تصفیه خانه پساب خروجى به روش DAF در 
فوالدشهر به بهره  بردارى رسید .

ایــن تصفیه خانه را شــرکتى دانــش بنیان براى 
نخســتین بار در کشــور به روش DAF با بیش از 
20 میلیارد ریال هزینه طراحى کرد و ساخته است . 
شهردارفوالد شــهر در آیین بهره بردارى از طرح 
تکمیلى این تصفیه خانه، با بیان اینکه این تصفیه 
خانه قادر است 75 لیتر برثانیه فاضالب را تصفیه 
کند، افزود: ایــن تصفیه خانه مجهز به سیســتم 
شناورســازى حذف جلبک به روش موادى است 

و پســاب خروجى از این تصفیه خانه براى آبیارى 
درختان غیرمثمر، از اســتانداردهاى روز برخوردار 
است. بابک محمدى افزود: براى احداث مرحله اول 
این تصفیه خانه،30 میلیارد ریال هزینه شده است. 
درروش DAF ، جداســازى از طریــق واردکردن 
حباب هاى ریز هوا به داخل فاز مایع صورت مى گیرد 
و حباب هاى هوا به ذرات جامد چسبیده و نیروى 
شــناورى مجموعه ذره و حباب هاى گاز به قدرى 
زیاد اســت که ذراتى که چگالى آنها از مایع بیشتر 

است، سبب صعود ذرات به سطح مى شود.

معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از سرقت یک باب مغازه طالفروشى در 
میدان امام على (ع) خبر داد و گفت: این سرقت 

پنج شنبه به شیوه عنف صورت گرفته است.
جهانگیر کریمى افزود: ســه نفر سارق صبح پنج 
شنبه گذشته بدون پوشــاندن سر و صورت خود، 
اقدام به ســرقت طالهاى مغازه طالفروشى در 

اصفهان کردند.
وى با بیان اینکه میزان طالى به ســرقت رفته 
قابل توجه نبوده اســت، اظهارکرد: این سرقت 

به هیچ وجه مســلحانه نبوده و به کسى آسیبى 
نرسیده است.

معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کــرد : با توجه به شــیوه 
سرقت بدون پوشش مجرمان، احتمال اختالفات 
شخصى وجود دارد که توسط کارآگاهان پلیس در 

حال بررسى است.
کریمــى گفت: تیم هــاى عملیاتى بــه منظور 
شناسایى و بازداشــت عوامل این عمل مجرمانه 

وارد عمل شده اند.

مشــاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیســت و 
ســالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت 
جهاد کشــاورزى گفت: امســال چهار اســتان 
خوزســتان، فارس، اصفهان و زنجان به صورت 
پایلوت براى تولید محصوالت ارگانیک و گواهى 

شده انتخاب شده اند.
ســعید ســعادت گفت: در ســال هاى آینده با 
تجربه اندوزى و افزایش سطح آگاهى کشاورزان، 
امکان توســعه عمل آورى محصوالت ارگانیک 
و گواهى شده در ســایر استان هاى کشور فراهم 

خواهد شد.
وى با اشــاره به اینکه لــزوم افزایــش درآمد 

کشاورزان و ایجاد امنیت غذایى در کشور ایجاب 
مى کند در تولید محصوالت گواهى شــده براى 
مصرف در داخل و صادرات توجه بیشترى بشود، 
افزود: امکانات و بســترهاى الزم بــراى تولید 
محصوالت ارگانیک و گواهى شــده در کشــور 

فراهم است.
وى گفت: هر چند تولید محصــول ارگانیک در 
فضاهاى بــاز صورت مى گیــرد، در محیط هاى 
گلخانــه اى نیز کــه مصــرف آب، ســموم و 
کودهــاى شــیمیایى کنترل مى شــود، امکان 
تولید محصوالت ارگانیک و گواهى شــده وجود 

دارد.

بهره  بردارى ازتصفیه خانه فاضالب در فوالدشهر

سرقت از طالفروشى در میدان امام على (ع)

انتخاب اصفهان براى تولید محصوالت ارگانیک 

ساسان اکبرزاده
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مهتاب کرامتى درباره نقشش در فیلم «جاده قدیم» ساخته منیژه حکمت که 
این روزها در حال اکران است و تجربیاتى که با حضور در عرصه تهیه کنندگى 

به دست آورده، گفت.
مهتاب کرامتى در گفتگو با «فیلم نت نیوز»، درباره حضورش در فیلم «جاده 
قدیم» و همکارى با منیژه حکمت گفت: حضور من به واسطه بستن قرارداد 
براى پخش فیلم «تیک آف» و «صفر تا سکو» در دفتر خانم حکمت شکل 
گرفت. بعد از بســتن قرارداد آن دو فیلم براى بازى در فیلم «جاده قدیم» به 
توافق رسیدیم. همه ما در دفتر خانم حکمت بودیم و کارهاى متفاوت انجام 

مى دادیم، فقط جایگاه هایمان تغییر کرد.
وى درباره نقشــش در «جاده قدیم» گفت: بى نهایت از نقش خودم در فیلم 
«جاده قدیم» راضى هستم؛ نقش سخت و تأثیرگذارى بود. این فیلم در مورد 
مسائل اجتماعى است که هر روز در مورد آن مى شنویم و مى بینیم، اما هیچگاه 
براى رفع آنها راه حلى ارائه نشده است. شاید این فیلم باعث شود نگاه متفاوتى 
در رابطه با موضوع فیلم شکل بگیرد و برخوردى از نوع دیگر با آن داشته باشیم.

این بازیگر درباره اهمیت همراهى بازیگران با عوامل فیلم ها گفت: حضور در 
عرصه تهیه کنندگى و پخش فیلم موضوعى را به من یادآورى کرده و آموزش 
داده که کار بازیگر با پایان فیلمبردارى به اتمام نمى رسد و چقدر خوب است که 
بازیگران ما این تعهد را در وجودشان حس کنند که باید تا پایان اکران در کنار 

دیگر عوامل فیلم حضور داشته باشند.
کرامتى در ادامه درباره اینکه حضور فیلم ها در جشــنواره فیلم فجر چقدر بر 
فروش آنها در زمان اکران تأثیر دارد، گفت: «قطعاً تأثیرگذار خواهد بود؛ عالوه 
بر حس خوب رقابت و گرفتن جایزه، عالقه مندى فیلمســازان به حضور در 
جشنواره به دلیل دیده شدن آنهاست و اینکه از قبل از اکران، تبلیغى در مورد 
فیلم شکل بگیرد تا مردم ترغیب شوند فیلم را در اکران عمومى ببینند اما ما در 
طول سال مى بینیم بسیارى از فیلم هایى که موفق به حضور در جشنواره نشدند 
فیلم هاى بسیار ارزشمندى هستند و مى توانند راه خود را در جشنواره هاى دیگر 
باز کنند. با این اوضاع نمى توان گفت که فقط فیلم هایى که در جشنواره فجر 
حضور دارند اکران موفقى خواهند داشت اما وقتى ظرفیت جشنواره کوچک 

مى شود و وقتى تعداد فیلم هاى ساخته شــده رو به افزایش مى گذارد باید از 
پتانسیل هاى دیگرى براى تبلیغ و دیده شدن فیلم ها استفاده کرد.

تهیه کننده «صفر تا ســکو» درباره اینکه آیا حضور در عرصه تهیه کنندگى 
بر بازیگرى اش تأثیر دارد یا نه، گفت: فکر نمى کنم تهیه کنندگى تأثیرى بر 
بازیگرى ام داشته باشد زیرا یک تیم همراه دارم که در رو به جلو رفتن کارها به 
من کمک مى کنند. او در پایان درباره برنامه هایش در عرصه تهیه کنندگى و 

بازیگرى گفت: فیلمنامه هاى خوبى به دستم رسیده چه براى تهیه کنندگى 
و چه براى بازیگرى اما مسئله  مهم این اســت که صنعت سینما چیز 

دیگرى اســت و به عنوان تهیه کننده فهمیدم که بازگشت سرمایه 
در سینماى ایران صورت نمى گیرد و احساس مى کنم به عنوان 

تهیه کننده باید تعامل بیشترى داشته باشم. در مورد بازیگرى 
هم دوســت دارم 100 درصد وجودم را در کار بگذارم. در 

غیر این صورت اجــازه بدهم که بازیگــر دیگرى نقش 
را ایفا کند.

آخرین روزهاى هفته گذشته تکلیف دو سریال توقیف 
شده که در شــبکه خانگى توزیع مى شود معلوم شد؛ 
یکى از بند توقیف رهید امــا دیگرى همچنان امکان 

پخش شدن ندارد. 
بنا بر این گزارش، مجموعه مسابقه «13 شمالى» به 
کارگردانى علیرضا امینى که پخش آن متوقف شده 
بود، به زودى دوباره در شــبکه نمایش خانگى توزیع 
مى شود. رضا جاپلقى، تهیه کننده سریال جنجالى «13 
شمالى» از برگزارى جلسه با حسین پارسایى، مدیرکل 
دفتر نمایش خانگى خبــر داد و تأکید کرد اصالحات 

وزارت ارشاد روى این مجموعه اعمال شده است. 
پس از توقیف سریال «13 شمالى» قرار بر این شد این 
مجموعه پس از اعمال اصالحات الزم، دوباره در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شود که اینک به نظر مى رسد این 
امر محقق شده است.حمید گودرزى، داور مسابقه در 
سریال «13 شمالى» است و کامبیز دیرباز، محمدرضا 
هدایتى، امیرحســین آرمان، هادى کاظمى، ســحر 
قریشى، لیال اوتادى، ســمانه پاکدل و بهاره افشارى 

شرکت کنندگان مسابقه اند.
سریال «ممنوعه» همچنان ممنوع ماند

اما در همین حال اعالم شــد که تمامى قسمت هاى 
ســریال «ممنوعه» توســط وزارت فرهنگ و ارشاد 

بازبینى مى شود.
«ممنوعه» که از همان ابتداى با حواشــى مختلفى 
مواجه شد، پس از سه قســمت توقیف شد و علیرغم 
اینکه ابراهیــم داروغه زاده اعالم کرد این ســریال 

پخشــش را از ســر مى گیرد، روابط عمومى سریال 
اعالم کرده زمان پخش ادامه قسمت هاى «ممنوعه» 

همچنان مشخص نیست.
روابط عمومى سریال «ممنوعه» متنى را منتشر کرده 
که در بخشى از آن آمده است: «نظر به پیگیرى هاى 
فراوان مخاطبین ســریال "ممنوعــه"، برخود الزم 
دانستیم به دلیل چند هفته تأخیر در پخش این سریال 
تا برطرف شدن پاره اى از حساسیت ها و بازبینى کامل 
کلیه قسمت هاى این مجموعه توسط وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى انجام شود، مراتب عذرخواهى خود را 
خدمت شما صمیمانه اعالم نماییم... و در کوتاه ترین 
زمان ممکن با برگزارى کنفرانس خبرى، زمان دقیق 
آغاز پخش قسمت هاى جدید سریال "ممنوعه" را به 

استحضار شما عزیزان مى رسانیم.»
ســریال «ممنوعه» داستان سه نســل را به صورت 
همزمان و پیوســته روایت مى کند و به دغدغه هاى 
امروز جوانان و آسیب مسائل روز خانوادگى و اجتماعى 

مى پردازد.
بازیگران «ممنوعه» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از 
امیرحسین آرمان، على استادى، خاطره اسدى، بهاره 
افشــارى، محمد امین، پژمان بازغى، آتیال پسیانى، 
امیر جعفرى، هادى حجازى فر، الهه حصارى، سوگل 
خالقى، آناهیتا درگاهى، نیلوفــر رجایى فر، لیال زارع، 
نیما شعبانژاد، شهرام قائدى، مصطفى قدیرى، نیکى 
کریمى، میالد کى مــرام، فاطمه گــودرزى، مجید 

مظفرى، نسرین نکیسا و شیدا یوسفى.

تکلیف  2 سریال جنجالى معلوم شد

یکى ممنوع است، یکى ممنوع نیست!
حمید فرخ نژاد، در یک مصاحبه کوتاه و 20 دقیقه اى که 
به طور زنده از اینستاگرامش پخش شد به شدت از پخش 
گزینشى و تقطیع شده مصاحبه 2/5 ساعته اخیرش انتقاد 
کرد و درباره بخش هایى از آن، که در چند روز اخیر بسیار 

حاشیه ساز شده توضیح داد.
فرخ نژاد گفت: در آن مصاحبه گفتــم به دلیل حمالت 
ناجوانمردانه آنان، تصمیم گرفتم مواضعم را تعدیل کنم، 
گفتم اگر با من مشــکل دارید چرا به خانواده ام توهین 
مى کنید؟ گفتم سعى مى کنم کمتر در فضاى مجازى 
حضور داشته باشم و مهمترین علت آن، ظلم و اهانتى 
است که به خانواده ام مى کنید... در آن مصاحبه گفتم 
االن حدود یک میلیون و 400 هزار فالوور دارم اما اگر 
80 میلیون فالوور هم داشته باشم باز این تعدیل مواضع 
را انجام مى دهم و اگر 80 میلیون هم فالوور داشته باشم 

ارزش ناراحت شدن فرزندم و خانواده ام را ندارد.
فرخ نژاد در ادامه این مصاحبه زنده گفته است: با پخش 

تقطیع شده و گزینشــى از یک مصاحبه 2/5 
ساعته، طورى وانمود کردند که 

گویا بــه هموطنانم توهین 
کرده ام. مردم وطنم واقعًا 

براى من ارزشــمند و 
محتــرم هســتند و 

هنرمند غیر از مردمش چیزى ندارد. مى آیند بى اساس 
دروغ مى گویند و تهمت مى زنند و براى تهمت هاى خود 
هیچ دلیلى نمى آورند و این کار را براى خراب کردن و دور 

کردن مردم از هنرمندان انجام مى دهند.

با انتشار تصاویر تازه اى از «برد پیت»، شاید شما هم به این نکته فکر کرده باشید که این روزها این بازیگر مشهور سینما 
بهتر از همیشه به نظر مى رسد.

تصاویر تازه اى که از برد پیت ســر صحنه فیلم جدید «کوئنتین تارانتینو»، منتشر 
شده است او را با شلوار جین، تى شرت سفید و پیراهنى زرد نشان مى دهد. به نظر 
مى رسد این روزها، «برد پیت»، هنرپیشه 54 ساله آمریکایى روزهاى خوبى را 

تجربه مى کند.
برد پیت پس از درخواســت طالق «آنجلینا جولى» و دعواهاى حقوقى بر سر 
حضانت فرزندانشان، دچار افسردگى شده بود و در مصاحبه اى به افسردگى و غم 
عمیقش اشاره کرده بود. اما حاال به نظر مى رسد روزگار بهترى براى این ستاره 

هالیوودى فرا رسیده است.
نشــریه «هالیوود الیف»، در گزارشــى راز و رمز شــادابى برد پیت را اصالح شــیوه 
زندگى اش گزارش کرده اســت: «او الکل را پس از جدایى از آنجلینا جولى کنار گذاشته 

اســت و رژیم ســالم خورى را اجرا مى کند. او از شکر و 
غذاهاى فرآورى شده دورى مى کند و گوشت هاى 

کم چربــى و ماهى و مقدار زیادى ســبزیجات 
مصرف مى کنــد. پیــت ورزش روزانه انجام 

مى دهد و این شــیوه جدید زندگى اش را 
به عنــوان رژیــم انتقــام (رژیمى که 

افــراد معموًال پــس از جدایــى ها و 
ضربه هاى عاطفى تجربه مى کنند) 
نمى بیند و فقط شیوه  سالم ترى 

براى زندگى اش برگزیده است.»

با اتمام فیلمبردارى فیلم سینمایى «سالم علیکم حاج آقا» این فیلم 
در حال حاضر وارد مراحل فنى شده است.

به گزارش مشــاور رســانه اى پروژه، فیلمبردارى فیلم سینمایى 
«ســالم علیکم حاج آقا» (چشــمان فرشــته) به نویسندگى و 
کارگردانى حســین تبریزى با حضور اکثر بازیگران در لوکیشنى 
واقع در خیابان سهروردى به پایان رســید و در حال حاضر فیلم 

مراحل فنى خود را پشت سر مى گذارد.
روزبه کلباســى تدوین را انجام مى دهد و صداگذارى و ســاخت 
موسیقى نیز به زودى آغاز خواهد شد تا ساخته جدید تبریزى هرچه 
زودتر براى نمایش عمومى در سینماهاى سراسر کشور آماده شود.
حمید گــودرزى، لیال اوتــادى، على صادقــى، رز رضوى، زهرا 
جهرمى، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلى، مهران رجبى، بیتا عالمى، 
امین چنارانى، على بنایى، اشکان قاسمى، شیوا خسرومهر، زهره 
حمیدى، بهشاد مختارى، سعیده عرب، بهنوش بختیارى، مریم 
کاویانى و با حضور محمدرضا شریفى نیا و پوریا پورسرخ، همراه با 
هنرمند خردسال هلیا آهنگرى بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

از  افزایش مى گذارد باید به ــده رو
دن فیلم ها استفاده کرد.

ه آیا حضور در عرصه تهیه کنندگى 
ر نمى کنم تهیه کنندگى تأثیرى بر 
 دارم که در رو به جلو رفتن کارها به 
مه هایش در عرصه تهیه کنندگى و 

تم رسیده چه براى تهیه کنندگى 
ســت که صنعت سینما چیز 

میدم که بازگشت سرمایه 
به عنوان ساس مى کنم

م. در مورد بازیگرى 
در کار بگذارم. در 
ر دیگرى نقش

ستاره سینما  از فیلم جدیدش که این روزها اکران شده مى گوید 

مهتاب کرامتى: نقشم در«جاده قدیم» 
سخت و تأثیرگذار بود

فرخ نژاد: گفتم 80 میلیون فالوور هم
ارزش اذیت شدن خانواده ام را ندارد

زندگى سالم آقاى «پیت»!

گرامش پخش شد به شدت از پخش 
5ه مصاحبه 2/5 ساعته اخیرش انتقاد 
ایىاز آن، که در چند روز اخیر بسیار

یحداد.
ن مصاحبه گفتــم به دلیل حمالت 
صمیم گرفتم مواضعم را تعدیل کنم، 
به خانواده ام توهین  کل دارید چرا
 مى کنم کمتر در فضاى مجازى 
مهمترین علت آن، ظلم و اهانتى 
 مى کنید... در آن مصاحبه گفتم
اما اگر فالوور دارم 400 هزار 0ن و

 داشته باشم باز این تعدیل مواضع 
0ر 80 میلیون هم فالوور داشته باشم 

رزندم و خانواده ام را ندارد.
 مصاحبه زنده گفته است: با پخش 

5ـى از یک مصاحبه 2/5
 کردند که 

توهین
واقعًا 
 و

دروغ مى گویند و تهمت مى زنند و براى تهمت هاى خود 
هیچ دلیلى نمى آورند و این کار را براى خراب کردن و دور 

کردن مردم از هنرمندان انجام مى دهند.

نسخه ششم فیلم سینمایى «مأموریت غیر ممکن6» 
آخرین فیلم «تام کروز» در ادامه روند صعودى فروش 
خود در گیشه جهانى در آستانه گذر از مرز 800 میلیون 
دالر فروش قرار گرفت. این فیلم  هم اکنون با فروشى 
معادل 790 میلیون دالر در رتبه پنجم جهان باالتر 
از آثارى همچون «ددپول 2»، «بازیکن شماره یک 
آماده» و «مرد مورچه اى و زنبورك» ایستاده است.  
فیلم سینمایى «مأموریت غیر ممکن 6» در چهارمین 
هفته از اکران بین المللى خود در سینما هاى آمریکاى 

شمالى با فروشى معادل ده میلیون دالر پنجم شد.
سرى فیلم هاى «مأموریت غیرممکن» را مى توان 
از معدود آثــار دنباله دار تاریخ ســینما در نظر گرفت 

که کیفیت ساخت آن هر بار 
باالتر از قســمت قبل بوده 
است. البته در میان این سرى 
مى توان براى قســمت دوم 
این مجموعه استثنا قائل شد 
و آن را ضعیف ترین در میان 
این ســرى عنوان کرد اما با 
انتشار قسمت سوم و سپس 
دنباله هاى بعدى، «مأموریت 
غیرممکن» هر بــار اثرى 
جذاب تر بــراى مخاطبان 
سینما بوده و از همین رو در 
سال هاى اخیر تبدیل به مورد 
انتظارترین فیلم اکشن سال 
شده که طرفداران بسیارى در 
سراسر جهان منتظر نمایش 
آن هستند. در این میان البته 
نباید نقش بسیار پر اهمیت 

تام کروز را فراموش کرد. فردى که مى توان گفت بیش 
از نیمى از موفقیت هاى کنونى «مأموریت غیرممکن» 
به لطف حضور او در پروژه محقق شده است. این بار 
داستان فیلم در برلین آغاز مى شود. جایى که «اتان» 
(تام کروز) به همراه گروهش در حال انجام عملیاتى 
هستند اما همه چیز طبق برنامه پیش نمى رود و باعث 
بروز دردسر مى شود. این اتفاق سبب مى شود تا رئیس 
او «آنجال بست» واکنش تندى نشان دهد و تصمیم 
بگیرد مأمور دیگرى به نام آگوســت والکر «هنرى 
کویل» را به عنوان همکار اتان در مأموریت قرار دهد 
تا بتوانند با همکارى هم پلوتونیمى که به دست افراد 

خطرناك افتاده را بازپس بگیرند اما ... 
سرى فیلم هاى «مأموریت غیرممکن» در سال هاى 
اخیر چنان انتظــارات را از مخاطب خود باال برده اند 
که حاال پذیرش یک اکشن ســاده براى طرفداران 
این فیلم، غیرعادى محسوب مى شود و به عبارتى، 
یک ضعف قلمداد مى شود.  «کریستوفر مک کورى» 

که کارگردان قســمت قبلى این عنوان به نام «ملت 
سرکش» نیز بود، علیرغم مدت زمان طوالنى 147 
دقیقه اى فیلم که براى یک اثر اکشــن مدت زمان 
بسیار باالیى است، توانسته از تمام دقایق فیلم استفاده 

مفید کند.
«مأموریت غیــر ممکن6» در بخش اکشــن یکى 
از بهترین هاى چند ســال اخیر ســینما محســوب 
مى شــود. تام کروز و تیم سازندگان مطابق سیاست 
ســال هاى اخیر، مناطق مختلفــى از دنیا از پاریس 
گرفته تا لندن را براى لوکیشــن هــاى فیلم در نظر 
گرفته اند و به بهترین نحو ممکن نیز توانسته اند از این 
لوکیشن ها استفاده کنند. تعقیب و گریزهاى زمینى و 
هوایى از بخش هاى جذاب «مأموریت غیر ممکن» 

محسوب مى شوند. در این میان باید به مبارزات تن به 
تن اشاره کرد که در اینجا مهیب تر و هیجان انگیزتر 

از هر زمان دیگرى است. 
در میان بازیگران فیلم بدون شــک تام کروز، ستاره 
بى رقیب فیلم است. وى در «مأموریت غیر ممکن» 
پرانرژى است و تقریبًا هیچ وقت آرام و قرار ندارد. در 
کنار او بازیگران دیگرى نیز حضــور یافته اند که در 

قسمت هاى قبل نیز خوش درخشیده اند.
با تمام این اوصــاف «مأموریــت غیرممکن6» را 
مى توان یک اثر اکشن عالى و بى نقص در سینماى 
اکشــن نامید. هر آنچه طرفداران سینماى اکشن به 
دنبال آن هستند را مى توان در بهترین حالت ممکن 
در «مأموریت غیر ممکن6» جستجو کرد. فیلمبردارى 
فوق العاده و تدوین بى نقص به انضمام موســیقى 
جذاب و صحنه هاى اکشن نفســگیر، از «مأموریت 
غیر ممکن6» اثرى ساخته که مى توان چندین بار به 

تماشاى آن نشست و هیجان را تجربه کرد.

«مأموریت غیرممکن 6»
پنجمین فیلم پرفروش 2018

آلبوم جدید روزبه بمانى، دوشنبه هفته جارى منتشر و تور کنسرت هایش 
پس از محرم و صفر آغاز مى شود. آلبوم «کجا باید برم؟» با صداى روزبه 
بمانى، ترانه سرا و خواننده پاپ 23 مهر ماه منتشر مى شود. نکته جالب در 
خصوص جدیدترین اثر بمانى، این است که خواننده، ترانه سرا و آهنگساز 
اثر، خود روزبه بمانى است البته تنظیم هر قطعه با هنرمندان مختلف است. 
سعید زمانى، هومن نامدارى، معین راهبر، اشکان آبرون، مهرداد احمدزاده 

و شجاعت شفایى از جمله تنظیم کنندگان این اثر هستند. در این آلبوم 
چند تک آهنگ مانند، «خرفه»، «کجا باید برم؟» تیتراژ فیلم سینمایى 
«التارى»، گنجانده شده است. «کجا باید برم؟»، 13 قطعه دارد که برخى 
از آنها پیش از این منتشر شده بود. على نیکونیا، مدیربرنامه هاى بمانى در 
خصوص این آلبوم و شرایط فروش آلبوم گفت: پیش فروش این آلبوم 
با قیمت 7000 تومان آغاز شده است و فروش آلبوم پس از انتشار هم با 
قیمت ده هزار تومان انجام مى شود. وى در خصوص برنامه هاى روزبه 
بمانى پس از انتشار آلبوم گفت: در نظر داریم که پس از انتشار آلبوم و پس 
از محرم و صفر تور کنسرت هاى بمانى از تهران آغاز شود و انتشار تک 

قطعه در برنامه هاى بعدى است و موزیک ویدیو را در نظر نداریم.

انتشار آلبوم جدید روزبه بمانى در 
هفته جارى

اتمام فیلمبردارى
 «سالم علیکم حاج آقا» 

محیا حمزه
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ســعید آذرى در گفتگویى درباره احضــارش به کمیته 
انضباطى فدراســیون فوتبال گفت: یکبــار به وضعیت 
داورى ها علیه تیم ذوب آهــن اعتراض کردم که گفتند 
نشر اکاذیب است و پنج میلیون تومان جریمه ام کردند. 
آقاى اصفهانیان، رئیس کمیته داوران هم پیرو پستى که 
درباره وى در صفحه شخصى خودم منتشر کرده بودم، از 

بنده شکایت کرده است.
وى افزود: حاضرم هر روز با هواپیما و یا اتوبوس به تهران 
بروم و برگــردم ولى حقیقت را هیــچ موقع کتمان نمى 
کنم. همه مرا مى شناســند. بنده آدم منطقى هستم و از 
حیطه ادب هم خارج نمى شوم ولى از حقیقت گویى هم 
دســت بر نمى دارم. من مدیر باشگاه ذوب آهن هستم و 
موظفم از حق این باشگاه دفاع کنم. حتى اگر با شتر هر 
روز از اصفهان به تهران بروم و برگردم، نمى گذارم حق 

ذوب آهن ضایع شود.
آذرى در پاسخ به این سئوال که آیا محمدرضا ساکت، دبیر 
فدراسیون فوتبال هم با وى به علت اتفاقات سال گذشته 
بین امیر قلعه نویى و «کارلــوس کى روش» خصومتى 
دارد، ادامه داد: خیر اصًال اینطور نیســت. کالس آقاى 
ساکت باالتر از این حرف هاست. این شکایت ارتباطى به 
آقاى ساکت ندارد. آقاى اصفهانیان به جاى پاسخگویى، 

صورت مسئله را پاك مى کند.
مدیرعامل ذوب آهن یادآور شد: این دفعه خیلى محکم 
به کمیته انضباطى مى روم و تمام صحنه هایى که علیه 
ما اجحاف شده است را به کمیته انضباطى ارائه مى دهم. 
حتى اگر به قیمت حذف شدنم از فوتبال تمام شود، از حق 

ذوب آهن کوتاه نمى آیم. بنده در باشــگاه هاى نساجى 
و استیل آذین هم همین رویه را داشتم و مسئولیتم را به 
نحو احســن انجام مى دهم تا اگر روزى از باشگاه رفتم، 
وجدانم راحت باشد. وى ادامه داد: 80 درصد نتایجى که 
براى ذوب آهن رقم خورده اســت، حاصل اشــتباهات 
وحشتناك داوران بوده اســت. یکسرى آدم سودجو هم 
به دنبال توطئه هستند و باعث و بانى آن هم اشتباهات 
داورى است. ذوب آهن 50 سال در ورزش ایران سابقه 
دارد و در تمام رشته ها فعال اســت. ما یک تیم ورزشى 
نیستیم بلکه باشگاه هســتیم. خیلى از تیم ها به صورت 
موقتى مى آیند و مى روند ولى ذوب آهن 50 ســال در 
ورزش بوده اســت و نباید بگذارند حق این باشــگاه ها، 
راحت خورده شود. ما براى تیم هاى نونهاالن، نوجوانان، 

جوانان، امید و بزرگساالن بازیکن مى سازیم ولى 
با چهار تصمیم غلط این ساختار از هم 

مى پاشد.
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن 

خاطرنشان کرد: ساکت نقشى در 
این مسائل ندارد. او از دوستان 
خــوب ماســت ولــى چون 
اصفهانــى اســت، انتظارى 
نداریم کــه از حق و حقوق 
ما دفاع کنــد. آذرى درباره 
شرایط تیم ذوب آهن هم 
گفت: تیم خــوب تمرین 
مى کند. ما ده نفره مقابل 

صنعت نفت هم عملکــرد خوبى داشــتیم. هفته پیش 
بخشــى از قرارداد بازیکنان پرداخت شــد. باید از آقاى 
یزدى زاده، مدیرعامل کارخانه و اعضاى هیئت مدیره و 
تمام مسئوالن و همکارانم 
تشــکر کنم. روزهاى 
خــوب ذوب آهن 
دور نیســت. با این 
حال مى خواهم 
بگویم آنچه باعث 
توطئه  تقویــت 
مى شــود و بــازار 
هاى  انســان 

خناس را رونــق مى دهد، نتیجه نگرفتن تیم اســت. به 
بازیکنان هم گفته ام که باید در دو سه هفته آینده بجنگیم. 
نقطه قوت ذوب آهن همکاران خوبى اســت که من در 
بخش هاى مختلف دارم؛ گروهى که از روزهاى سخت 

تر از این هم سربلند بیرون آمده است.
مدیرعامل ذوب آهــن در ادامه گفتگوى خــود درباره 
وضعیت محسن مسلمان تصریح کرد: مى خواهم بگویم 
عمر قهرمانى و پول گرفتــن در ورزش حرفه اى کوتاه 
است. شب گذشــته (سه شنبه) با دوســت خوبم هادى 
عقیلى گفتگو مى کردم. هادى مــى گفت فوتبال مثل 
یک چاه نفت است که ذخایرش محدود است و زود تمام 
مى شــود. بازیکنان باید قدر این روزهاى خود را بدانند. 
محسن استعداد خدادادى دارد. روز گذشته(سه شنبه) او 
در یک دیدار تدارکاتى با تیم امیدهاى ذوب آهن 
هم بازى کرده است. نکته اساسى اینجاست که 
سرمربى تیم تشخیص مى دهد یک بازیکن 
در زمین باشــد یا خیر. مطمئنیم که تفکرات 
محسن مسلمان حرفه اى تر شده است. ما 
مسابقات بزرگى پیش رو داریم و به کمک 
تمام بازیکنان از جمله مسلمان نیاز داریم.

آذرى در پاســخ بــه این ســئوال که آیا 
مسلمان بعد از جلســه کمیته انضباطى 
ذوب آهن جریمه هم شده است، گفت: 
فکر مى کنم توضیحاتى که مســلمان 
در کمیته انضباطــى داده، قانع کننده 

بوده است.

موضع مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره احضارش به تهران:

محکم به کمیته انضباطى مى روم
 حتى به قیمت حذف شدنم از فوتبال 

مربى پیشین سپاهان شانس این تیم براى قهرمانى را باال 
دانست و گفت: در پایان فصل سپاهان بین 3 تیم نخست 

جدول لیگ برتر قرار مى گیرد.
رسول کربکندى در گفتگو با «تسنیم»، شرایط فعلى تیم 
فوتبال سپاهان را مناســب خواند و اظهار کرد: سپاهان 
بعد از دو سال ناکامى و نتیجه  نگرفتن که گریبانگیر این 
تیم شد و تا آستانه سقوط پیش رفت، هزینه خیلى خوبى 
انجام داده و مربى با ســابقه اى را انتخاب کرد. آن مربى 
هم ســعى کرد ابزارى که مطابق میل و تاکتیک هایش 
است را جمع آورى کند و در مجموع سپاهان نتایج خوبى 
مى گیرد. سپاهان اگر در یکى دو بازى ابتداى فصل نتیجه 
مى گرفت، االن از سایر تیم ها فاصله خوبى پیدا مى کرد 
ولى در مجموع و در شرایط فعلى، سپاهان از شانس بسیار 
خوبى براى قهرمانى برخوردار است چون هم استقالل و 

هم پرسپولیس مثل گذشته قدرتمند نیستند.
وى افزود: ذوب آهن هم که فکــر مى کردیم تیم خوبى 

داشته باشــد، فعًال نتایج خوبى کسب نکرده و در 
حال حاضر تنها رقیب سپاهان، تراکتورسازى 
اســت که با توجه به بازیکنان جذب شده 
توســط این تیم، اگر هماهنگى الزم را به 
دست آورند مى توانند کار را براى سپاهان 
سخت کنند. با این حال در مجموع سپاهان 

روند رو به جلو و خوبى دارد.
مربى ســابق ســپاهان، تک 

را  بــودن  سیســتم 
اصلى تریــن نقطه 
ضعــف ایــن تیم 
دانســت و گفت: به 
نظــر من اشــکال 
سپاهان شیوه بازى 
قابــل پیش بینى 

این تیم است. به طور مثال در مقابل تیم نساجى مازندران 
وقتى که با بستن گوشه ها، راه ارسال توپ براى استنلى 
بسته شد قدرت سپاهان کمتر شــد. با توجه به اینکه در 
حال حاضر تمام تیم ها آنالیزور حرفه اى دارند و تیم ها را به 
خوبى آنالیز مى کنند، سپاهان باید حتمًا نقشه دومى هم 
داشته باشد تا اگر جلوى بازى مستقیم این تیم گرفته و 
«کى روش استنلى» کنترل شد، راه هاى دیگرى هم براى 

گلزنى وجود داشته باشد.
وى ادامه داد: ســپاهانى ها اگر بخواهند یکنواخت بازى 
کنند و یک حربه براى گلزنى داشته باشند، قطعاً به مشکل 
مى خورند. یــک تیم باید تاکتیک هــاى مختلفى براى 

گلزنى داشته باشد و بتواند خوب هم دفاع کند.
کربکندى در پاســخ به این پرســش که سپاهان در چه 
پســت هایى نیاز به تقویت دارد، اضافه کرد: خیلى مهم 
اســت که این تیم بتواند در عمق هم خــوب بازى کند. 
ســپاهان باید بازى زمینى خــود را تقویــت کند. باید 
بازیکنانى جذب شــوند که قدرت به هم ریختن 
خط دفاع حریف را داشــته باشــند و غیر از 
ارســال، توانایى حرکت در عمق را داشته 
باشند. براى تیم هاى ایرانى کنترل بازى 
هوایى یک تیم کار ســاده اى است اما در 

بستن بازى زمینى مشکل دارند.
مربى سابق ســپاهان افزود: اگر قرار است 
بازیکنى جــذب شــود باید 
کسانى اضافه شوند 
که توانایى ارسال 
عمقى  پاس هاى 
و بــازى زمینى 
خوبــى داشــته 

باشند. 

در سال 1392 بهرام ســبحانى به عنوان مدیریت جدید 
شرکت فوالد مبارکه انتخاب شــد و تا روز دوشنبه هفته 
گذشته هم در این ســمت باقى ماند ولى سه شنبه هفته 
پیش بود که مدیریت امــور در کارخانه بــزرگ فوالد 
مبارکه به عظیمیان سپرده شد و این چهره حاال باید در 
مورد کلیه امور تصمیم گیــرى کند؛ فردى که در فاصله 
سال هاى 70 تا 76 هم به عنوان شهردار اصفهان فعالیت 

مى کرده است. 
در دوران مدیریت سبحانى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

موفق به کسب قهرمانى 
در لیگ برتر شد ولى در 
لیگ هــاى پانزدهم تا 
هفدهم اصًال شــرایط 
خوبى نداشــت. در لیگ 
هجدهم اما با بازگرداندن 
امیرقلعــه نویــى که دو 
قهرمانــى بــا طالیى 
پوشــان را در کارنامــه 
دارد، شرایط بسیار بهتر 
پیش مــى رود. الزم به 
ذکر اســت که کارخانه 
فوالد مبارکه طى دوران 
مدیریت ســبحانى رشد 

چشمگیرى تجربه کرد.
 سایت «ورزش سه» در 

مورد مدیران منصوب سپاهان در دوران سبحانى نوشته 
است:

 طى دوران مدیریت سبحانى مدیران عامالن مختلفى 
در رأس باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به فعالیت مشغول 
شدند؛ از خلیلیان که نزدیک به دو ســال در رأس کادر 

مدیریتى باشــگاه بود تــا باقریان کــه دوران مدیریت 
بلندمدتى نداشــت. در ادامه هم طاهــرى امیدوار بود با 
«زالتکو کرانچار» بتواند، سپاهان را به قدرت بازگرداند 
ولى موفق نشــد و خودش هم چند روز پس از این مربى 
از مدیریت باشگاه کنار گذاشته شــد تا بار دیگر یکى از

 قدیمى هاى باشگاه مدیر باشگاه شود.
عظیمیان در اولین گفتگوى خود به عنوان رئیس شرکت 
فوالد مبارکه ســپاهان عنوان کرده که تغییرى در چشم 
اندازهاى کلى کارخانه ایجاد نخواهد شد و سیستم با همان 

روش قبلى به کار خود ادامه خواهد داد.
او در ایــن خصــوص 
مــى گویــد: «رونــد و 
جریــان کار، برنامه ها و 
چشم انداز فوالد مبارکه 
اصفهان با همپوشانى و 
هم افزایى همه کارکنان 
و کارگران این مجموعه 

ادامه خواهد داشت.»
عظیمیان هنــوز اظهار 
نظر مشــخصى در مورد 
ادامه روند کار در تیم هاى 
ورزشى شــرکت فوالد 
مبارکه نداشته و احتماًال 
به زمان نیاز خواهد داشت 
تا در ایــن خصوص به 
شــناخت و جمع بندى 
برسد. در روزهاى آینده در مورد تحلیل نصف جهان و البته 
سایر رســانه ها در این باره بیشتر خواهیم نوشت. هرچه 
باشد سپاهانى ها این روزها عالمت سئوال هاى بسیارى 
درباره احتمال تصمیمات ورزشى عظیمیان در مورد این 

باشگاه دارند.

هشدار کربکندى به قلعه نویى
تک سیستمى نباش بزرگوار!

دیدگاه هاى عظیمیان در ورزش چگونه است؟
سپاهانى ها و یه عالمه عالمت سئوال!

رســانه هایى که در مورد برنده نقل و انتقاالت تابستانى 
اظهار نظر در چند هفته گذشته موضعگیرى هاى خود را 
داشتند، حاال با گذشت چند هفته و با توجه به کیفیت خرید 
تیم ها نظرشان را تغییر داده اند و عمده آنها حاال سپاهان 
را برنده واقعى نقل و انتقاالت در خرید بازیکنان با کیفیت 
و تأثیرگذار مى دانند. موضوعى که پیش تر هم در نصف 

جهان در مورد آن نوشته بودیم.
سپاهان که در دهه  80 تبدیل به یکى از قدرت هاى برتر 
فوتبال ایران شــده بود، چند فصلى اســت که نتوانسته 
نتایج قابل قبولى به دست آورد. زردپوشان اصفهانى که 
تنها تیم ایرانى  هستند که در جام باشگاه هاى جهان هم 
حضور داشته اند، در رقابت ها این فصل لیگ برتر همراه با 
سرمربى جدید خودشان امیر قلعه نویى که سابقه  قهرمانى 
با ســپاهان در لیگ برتر را هم در کارنامــه دارد، نتایج 
قابل قبولى گرفته اند. ســپاهانى ها در پایان هفته  هشتم 
رقابت هاى لیگ برتر در یک قدمى صدر جدول قرار دارند 
و با یک امتیاز کمتر نسبت به تیم شگفتى ساز پدیده در رده  

دوم جدول رده بندى هستند.
یکى از عواملى که سپاهان توانســته در رقابت هاى این 
فصل خوب نتیجه بگیرد و عالوه بر اینکه در جمع مدعیان 
لیگ برتر قرار دارد، خود را به یک هشتم نهایى جام حذفى 
هم رسانده است و در هر دو جام فوتبال ایران مدعى است 
این است که این تیم خریدهاى خوبى براى لیگ هجدهم 

داشته است.
ســایت  هاى برنامه 90 و همچنین «آى اســپورت» با 

گذشت چند هفته نگاهى به این خریدها داشته اند:
محمد کریمى، هافبک جوان این فصل ســپاهان که با 
حضور امیــر قلعه نویى از تیم خونه به خونه به ســپاهان 
پیوست با چهار پاس گلى که در هشت بازى سپاهان در 
لیگ برتر داده است در کنار حسن بیت سعید، مهاجم فوالد 
بهترین پاســور لیگ هجدهم تا پایان هفته  هشتم لیگ 
برتر است. کریمى در جدول نمرات سایت برنامه 90 هم 

تا پایان هفته  هشتم بهترین بازیکن لیگ هجدهم است.
«اســتنلى کى روش» دیگر خرید خوب سپاهان در این 
فصل است. او که فصل گذشته در ذوب آهن بازى مى کرد 

با آمدن قلعه نویى از ذوب آهن به ســپاهان، همراه با این 
مربى به سپاهان آمد. استنلى کى روش که چهار گل در 
هشت هفته  لیگ برتر براى سپاهان زده، در جدول نمرات 
سایت برنامه 90 بهترین مهاجم لیگ هجدهم و دومین 

بازیکن برتر لیگ تا پایان هفته  هشتم است.
محمــد ایرانپوریان و مهدى کیانى هــم دو خرید خوب 
سپاهان در لیگ هجدهم هستند که از تیم تراکتورسازى 
تبریز به این تیم پیوسته اند. این دو بازیکن شناخته شده 
در جدول نمرات سایت برنامه  90 به ترتیب در رتبه هاى 

پنجم و هفتم برترین  بازیکنان لیگ برتر قرار دارند.

در جمع ده بازیکن برتر لیگ، پنج سپاهانى دیده مى شود 
که چهار تاى آنها بازیکنان جدید این تیم هستند. قلعه نویى 
در خط دروازه هم پیام نیازمند جوان را از باشــگاه پیکان 
به ســپاهان آورد. نیازمند در تیم سپاهان عملکرد خوبى 
تا اینجاى کار داشــته و در جدول نمرات ســایت برنامه 
90 ســومین دروازه بان برتر لیگ تا پایان هفته  هشــتم 

رقابت هاست.
حاال ســپاهانى ها امیدوارند فارغ از این هشت هفته، تا 
پایان لیگ هم به گونه اى عمل کنند که همچنان عنوان 

برنده واقعى نقل و انتقاالت متعلق به آنها باشد.

پرسپولیس فصل جارى را خوب شروع کرده و عالوه بر 
باالنشینى در لیگ برتر، در آسیا هم شرایط مطلوبى دارد. 
این مسئله ممکن است بیش از پیش بازیکنانى را که از این 
تیم جدا شدند، تحت فشار روانى قرار بدهد. طى چند هفته 
گذشته رسانه ها از جمله «همشهرى ورزشى» و  سایت 
«بانک ورزش» شایعات زیادى در مورد تالش چند تن از 
این بازیکنان براى بازگشت به پرسپولیس منتشر کرده اند. 
در این میان عمده نگاه ها معطوف به مهدى طارمى بوده 

است؛ آنقدر که باشگاه پرسپولیس 
ناچار شد احتمال بازگشت طارمى 
را تکذیب کند. با این همه به نظر 
مى رســد پشــیمان ترین بازیکن 
جدا شده از پرسپولیس در ابتداى 
فصل، فرد دیگرى باشــد؛ فرشاد 
احمدزاده! فرشــاد در پرسپولیس 
پیراهن ارزشمند شــماره 10 را به 
تن داشت و آنقدر مورد اعتماد کادر 

فنى بود که به او لقب «پسر برانکو» را داده بودند. با وجود 
این، او در کمرکش محرومیت باشگاه از جذب بازیکن، 
در یکى از غافلگیرکننده ترین نقل وانتقاالت این سالیان 
فوتبال ایران ســر از لیگ نامعتبر لهستان و تیمى به نام 
شلونسک وروتسال درآورد! برخالف سایر جدا شده هاى 
پرسپولیس که شاید رفتارشان تا حدى قابل توجیه بود، 
تصمیم احمدزاده با هیچ منطقى همخوانى نداشت. بخش 
ورزشى سایت «همشهرى آنالین» درباره این تصمیم 
غیر منطقى و مقایسه او با سایر بازیکنانى که از پرسپولیس 
رفته اند نوشته:  خیلى ها عقیده دارند وحید امیرى با توجه 
به سن و سال باالیش ناچار بود راهى فوتبال ترکیه شود 
و براى آینده اش پول دربیاورد. همینطور صادق محرمى 
جوان هم که هر شــب خواب بــازى در اروپا را مى دید، 
نتوانست به پیشنهاد قهرمان کرواسى پاسخ منفى بدهد. 

مسلمان را هم که اصًال خود برانکو نخواست. ماجراى 
احمدزاده امــا خیلى خیلى عجیب بــود. او به یک لیگ 
مهجور رفت و همانجا هم تیمى را انتخاب کرد که مدعى 
نیست. شلونسک هم اکنون با کسب 12امتیاز از 11بازى 
روى پله یازدهم لیگ 16تیمى لهستان قرار دارد. از همه 
بدتر اینکه فرشاد اخیراً در همین تیم هم فیکس نیست. 
او مدتى نیمکت نشــین بود و در توضیح این اتفاق گفته 
بود: «مصدوم بودم و تازه خوب شــدم؛ به زودى فیکس 
مى شوم.» اما این نیمکت نشــینى تداوم داشته و او در 
مســابقه این هفته (هفته گذشته) 
تیمش هم فقط هشت دقیقه بازى 
کرده است.شاید حاال احمدزاده بیش 
از هر زمان دیگرى موقع خواب از 
خودش مى پرسد: «من، پرسپولیس، 
لهستان...» و البته جوابى هم پیدا 

نمى کند!...
نه پرسپولیس، نه حتى 

تراکتور و استقالل
فرشــاد احمدزاده جورى از پرسپولیس رفت که تصور 
بازگشتش به این تیم تقریباً غیرممکن است. او فحاشى 
هواداران را بهانه جدایى قرار داد که خیلى عجیب بود. 
فرشاد حتى کیفیت فنى امثال طارمى و رامین رضاییان 
را هم ندارد که شاید گروهى از پرسپولیسى ها در موردش 
اغماض کنند. این در حالى است که احمدزاده از تراکتور 
هم با دعوا و دلخورى جدا شد و االن اصًال رابطه خوبى 
با هواداران این تیم ندارد. تکلیف استقالل هم روشن 
اســت و او به عنوان تندروترین بازیکن این سال هاى 
پرسپولیس در کرى خوانى، چهره منفور هواداران تیم 
رقیب است. به این ترتیب احمدزاده تقریباً همه پل هاى 
پشت ســرش را خراب کرده و در بازگشت احتمالى به 
فوتبال باشگاهى ایران هم گزینه هاى زیادى پیش روى 

خودش نمى بیند.

برنده واقعى نقل و انتقاالت تابستانى

محمد اللهیارى

محسن کدخدایى

هن هم که فکــر مى کردیم تیم خوبى 
ًال نتایج خوبى کسب نکرده و در

تراکتورسازى قیبسپاهان،
ه به بازیکنان جذب شده 
 اگر هماهنگى الزم را به 
وانند کار را براى سپاهان 
نحالدر مجموع سپاهان

وبى دارد.
ــپاهان، تک 

را ن 
طه 
یم 
 به 
ل 
ى 
ى 

ســپاهان باید بازى زمینى خــود را تقویــت
بازیکنانى جذب شــوند که قدرت به هم
خط دفاع حریفرا داشــته باشــند
ارســال، توانایى حرکت در عمق
باشند. براى تیم هاى ایرانى کنتر
هوایى یک تیم کار ســاده اى اس

بستن بازى زمینى مشکل دارند.
مربى سابق ســپاهان افزود: اگر ق
بازیکنى جــذب شـ
کسانى اضا
که توانایى
پاس هاى
و بــازى
خوبــى
باشند. 

در این لیگ مهجور خبرى از پیشرفت نخواهد بود

له... ستان!

با نزدیک شدن به دیدار برگشت پرسپولیس و السد قطر 
تیترهاى رسانه ها درباره این دیدار جنجالى تر مى شود.

پرسپولیس در دیدار رفت و در دوحه قطر توانست السد 
را با یک گل شکست دهد تا نیمى از راه براى حضور در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا را طى کرده باشد. این تیم در 
تاریخ یک آبان باید در ورزشــگاه آزادى به مصاف این 
تیم پرستاره قطرى برود. نزدیک شدن به این تاریخ اما 
تیترها و خبرهاى رسانه هاى ایرانى و قطرى از این دیدار 

را داغ تر مى کند. 
سایت «استاد الدوحه» قطر به نقل از رسانه هاى ایران 
مصاحبه اى را از سید جالل حسینى، کاپیتان پرسپولیس 

منتشــر کرد که تیترى که بــراى آن انتخاب کرده این 
جمله جنجالى است: «کاپیتان پرســپولیس از بازى با 

السد مى ترسد!»

کاپیتان پرسپولیس از بازى با السد مى ترسد!

  ایــران ورزشــى آنالین| کریــم انصارى فرد و 
آندرانیک تیموریان در فصل نقل و انتقاالت، اتفاق هاى 
مشــابهى را تجربه کردند. هر دو به یک شکل قرارداد 
خود را فسخ کردند و به یک شکل هم بدون تیم ماندند. 
بحث کریم اما جدى تر از آندو بــود. به خصوص که او 
فصل قبل 17 گل بــراى المپیاکوس به ثمر رســاند و 
عجیب بود که مورد توجه سرمربى پرتغالى این تیم قرار 
نگرفت. انصارى فرد در شرایطى که چند پیشنهاد جدى 
از باشگاه هاى اروپایى دریافت کرده بود، تا روز آخر نقل 
و انتقاالت با هیچیک از آنها به توافق نرسید. «مارتینز»، 
سرمربى المپیاکوس هم در خط حمله بیشتر از «گوئررو» 
اســتفاده مى کرد تا انصارى فرد. به همین دلیل و چند 
ســاعت مانده به پایان نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال 
اروپا، المپیاکوس تصمیم گرفــت قرارداد انصارى فرد را 
فسخ کند. کریم با وعده انتقال به ناتینگهام فارست که 
یکى از باشگاه هاى تحت مالکیت مالک المپیاکوس است، 
قرارداد خود را فسخ کرد و به انگلیس رفت تا پیراهن این 
تیم قدیمى را بپوشد. حدود دو ماه از این اتفاق مى گذرد 
اما نه تنها انصارى فرد براى ناتینگهام فارست بازى نکرده 
بلکه قراردادى هم نبسته است. او میان ایران و انگلیس 
سرگردان است و هر روز بهانه جدیدى مى شنود تا پیراهن 
فارست را نپوشد. یک روز درباره تغییر مدیریتى در این 
باشــگاه و روز دیگر اخبارى پیرامون درخشش مهاجم 
شش میلیون پوندى ناتینگهام فارست. «آیتور کارانکا» 
نیز نمى داند آیا مى تواند از وجود انصارى فرد در خط حمله 
تیمش سود ببرد یا نه؟ المپیاکوس وعده اش را عملى نکرد 
و البته از پرداخت حقوق باالى انصارى فرد نیز طفره رفت 
چون قراردادى که میان طرفین امضا شده بود فسخ شد 
و کریم هم نمى تواند از این باشــگاه پولى طلب کند. به 

همین ســادگى، المپیاکوس دو ماه انصارى فرد را بازى 
داد، بدون پرداخت حتى یــک دالر و حاال هم مى بینیم 
که انتقال کریم به ناتینگهام فارست تقریبًا منتفى شده 
است. این سناریویى بود که المپیاکوس براى انصارى فرد 
نوشت تا از پرداخت دستمزد او خالص شود. چنین اتفاقى 
در لیگ ایران هم رخ داد. این بار براى بازیکن باتجربه اى 
به نام آندرانیک تیموریان. او که با نظر رضا مهاجرى به 
ماشین سازى رفته بود تا در خط هافبک این تیم بازى کند، 
به یکباره با پیشنهاد فسخ قرارداد مواجه شد. به آندو گفتند 
قراردادت را فسخ کن و به تراکتورسازى برو. تیموریان که 
فکر مى کرد مى تواند بار دیگر به تراکتورسازى برگردد، 
قرارداد خود را با رضایت کامل فســخ کرد. بعد از اینکه 
امضاى تیموریان پاى برگه فسخ قرارداد آمد، دیگر خبرى 
از تراکتورسازى نشد چون موضوع مهم، فسخ قرارداد با 

آندو بود که از بار مالى باشگاه ماشین سازى کم کرد.
تیموریان حاال نه با ماشــین ســازى قرارداد دارد و نه 
تراکتورسازى را خواهان خود مى بیند. همه این برنامه ها 
طرح ریزى شــد تا تیموریان چمدان خــود را ببندد و از 
ماشین سازى برود. دلیلش هم مشخص بود، شاید او در 
تمرین ها نتوانست نظر مثبت رضا مهاجرى را جلب کند. از 
این دست اتفاق هاى عجیب و غریب، به ندرت در فوتبال 
جهان رخ مى دهد اما حاال دامن دو بازیکن ایرانى را گرفته 
و آنها را در شرایطى مبهم قرار داده است. بیشتر به یک 
شعبده بازى براى فسخ قرارداد شباهت دارد. انصارى فرد 
و تیموریان نمى دانند چه آینده اى در انتظارشان است اما 
هر دو به یک شکل و با یک روش بازى خوردند و نتیجه 
آن هم وضعیتى است که گریبانشان را گرفته. بدون تیم، 
بدون دریافت ریال یــا دالرى از قرارداد و از همه مهمتر 

دورى از فوتبال.

شعبده بازى براى فسخ

بد بازى خوردید!

یم. بنده در باشــگاه هاى نساجى 
ن رویه را داشتم و مسئولیتم را به 
ى دهم تا اگر روزى از باشگاه رفتم، 
ى ادامه داد: 80 درصد نتایجى که 
ورده اســت، حاصل اشــتباهات 
ه اســت. یکسرى آدم سودجو هم 
د و باعث و بانى آن هم اشتباهات 
ن 50 سال در ورزش ایران سابقه 
ا فعال اســت. ما یک تیم ورزشى 
ســتیم. خیلى از تیم ها به صورت 
روند ولى ذوب آهن 50 ســال در 
باید بگذارندحق این باشــگاه ها، 
راى تیم هاى نونهاالن، نوجوانان، 

الن بازیکن مى سازیم ولى 
ن ساختار از هم 

ه ذوب آهن 
ت نقشى در 
 دوستان 
ىچون
تظارى 
حقوق 
رباره 
 هم 
رین 
بل 

صنعت نفت هم عملکــرد خوبى داشــتیم. هفته پیش 
بخشــى از قرارداد بازیکنان پرداخت شــد. باید از آقاى 
یزدى زاده، مدیرعامل کارخانه و اعضاى هیئت مدیره و 
تمام مسئوالن و همکارانم 
تشــکر کنم. روزهاى 
خــوب ذوب آهن 
دور نیســت. با این 
حال مى خواهم 
بگویم آنچه باعث 
توطئه  تقویــت 
مى شــود و بــازار 
هاى  انســان 

خناس را رونــق مى دهد، نتیج
بازیکنان همگفته امکه باید در
نقطه قوت ذوب آهن همکارا
بخش هاى مختلف دارم؛ گرو
تر از این هم سربلند بیرون آمد
مدیرعامل ذوب آهــن در اد
وضعیت محسن مسلمان تصر
عمر قهرمانى و پول گرفتــن
است. شب گذشــته (سه شنب

عقیلى گفتگو مى کردم. هادى
یک چاه نفت است که ذخایرش
بازیکنان باید قدر مى شــود.
محسن استعداد خدادادى دار
در یک دیدار تدارکاتى
هم بازى کرده است
سرمربى تیم تشخ
در زمین باشــد یا
محسن مسلمان
مسابقات بزرگى
تمام بازیکنان از
آذرى در پاســ
مسلمان بعد ا
ذوب آهن جر
فکر مى کنم
در کمیته انض

بوده است.

سعید نظرى
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نام آقاى هاشم ناظر ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: اول به طول 3/5 متر دیوارى است به 
قسمتى از پالك 4949/3 که جهت تعریض گذر رها مى گردد دوم به طول 13 متر درب و دیوارى 
است به قسمتى از پالك که در تعریض گذر قرار گرفته شرقًا: در سه قسمت که قسمتهاى اول و 
سوم پخى شکل است به طولهاى 2/82 متر و 4/45 متر و 2/83 متر دیوارى است به گذر جنوبًا: 
به طول 12/60 متر دیوارى اســت به گذر غربًا: در سه قســمت که دوم جنوبى است به طولهاى 
3/60 متر و 3/80 متر و 4/65 متر دیوار به دیوار پالك 4949/3 که طبق نظر کارشناسان رسمى 
مکان موردنظر عبارت است از یک باب ساختمان تجارى ادارى داراى عرض به مساحت 141/5 
مترمربع و با اعیانى احداث شده در 5 طبقه با مســاحت کل اعیانى 728/5 مترمربع که در مرحله 
اتمام ساختمان قرار دارد و کلیت ساختمان نماسازى شده با سنگ تراورتن و آجر و کلیه پنجره ها 
آلومینیم مى باشــد. ویژگى طبقات: الف- زیرزمین با کاربرى انبارى به مساحت 125 مترمربع با 
مشخصات بدنه کاشى و کف سرامیک و داراى فضاهاى آشپزخانه، کابینت ام دى اف، سرویس 
بهداشتى و یک عدد اطاق مى باشد و داراى سقف کاذب با نورپردازى و دربهاى داخل چوبى مى 
باشد. ب- طبقه همکف 2 عدد مغازه با مساحت 125 مترمربع با پوشش کف سرامیک و بدنه گچ و 
رنگ. ج- 3 طبقه روى مغازه ها ادارى هر طبقه داراى 2 واحد به مساحت مجموعه 132 مترمربع 
واحد ادارى بوده با پوشش کف سرامیک و بدون گچ و رنگ. داراى آشپزخانه و بدنه کاشى و کف 
سرامیک و کابینت ام دى اف و سرویس بهداشــتى با بدنه کاشى و کف سرامیک و سقف کاذب 
همراه با نورپردازى (کلیت مجموعه داراى انشعابات آب و برق و گاز بوده و تکمیل مى باشد) و هر 
طبقه مشاعات به مساحت 16/5 مترمربع مى باشد که شامل دستکارى پله و آسانسور مى باشد که 
طبق سند رهنى شماره 84119- 95/3/29 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان 
در قبال بدهى شرکت بازرگانى صفاهان پارس سیلیس در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و 
فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 97/8/20 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 32/000/000/000  ریال 
(سى و دو میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 97/7/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

263742 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/491
ابالغ رأى

کالســه پرونده اصلى: 960152 شــماره دادنامه: 9609976796901977- 96/4/31 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه 39 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت هادى 
اخالقى: شیخ صدوق شمالى مدیریت شــعب بانک ملت استان اصفهان وکیل: محمود سنجرى: 
خ امام خمینى شریف شرقى کوچه 35 پ 194 خواندگان: 1- محمدرضا موسى وند 2- روح اله 
عظیمى تضامنًا هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: به تاریخ 96/4/27 شعبه 39 
با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960152 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: 
درخصوص دعوى بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى به وکالت محمود ســنجرى به طرفیت 
1- محمدرضا موسى وند 2- روح اله عظیمى تضامنًا به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد بانکى 
و وام و صدور کارت اعتبارى جمعًا به مبلغ 26110596 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى. با 
عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید وکیل خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و دفاعیات وکیل خواهان در جلسه 
رسیدگى و اینکه خواندگان هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 26/110/596 ریال بیست و شش میلیون و یکصد و ده هزار و پانصد و 
نود و شش ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/506/390 ریال بابت هزینه دادرس ى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/3/2) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 262781 شعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/492
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 970023 شماره دادنامه: 9609976796900290- 97/3/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن اکبرى: خیابان معرفت شهرك ولیعصر 
فرعى نهم ب 553 امین خوانده: امید ظاهرى عبده وند: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه 
چک 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 به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست محسن اکبرى به طرفیت امید ظاهرى عبده 
وند به خواسته مطالبه مبلغ 2/280/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره 95/12/25- 889791، 
95/12/25- 889784 عهده بانک سپه شعبه خ عطار شاهین شهر به انضمام خسارات دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه 
بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگى مورخه 97/3/29 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى شــورا و نظر به اینکه اصل ســند تجارى در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 97/3/29 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استص حاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چــک و مواد 198، 519 و 522 
از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 22/800/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر 
اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1498750 ریال در حق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و بمدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. درخصوص قرار تأمین خواســته، نظر به اینکه خواهان در مهلت مقرر خسارت احتمالى را 
تودیع ننموده است با استناد به تبصره ذیل ماده 108 ق آ د م قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. م الف: 262744 دبیرزاده- قاضى شعبه 39 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/493
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970350800156 شماره پرونده: 9609980350800866 شماره بایگانى 
شعبه: 960991 خواهان: اکبر میرزائى فرزند على به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شــهر اصفهان- خ رباط دوم- مقابل تقاطع دوم- ساختمان شــماره 2- خواندگان: 1- مهرشاد 
الهیجانیان فرزند مصطفى به نشانى اصفهان- خ رباط دوم- خ مخابرات- کوچه ظفر- بن بست 
بهاران منزل آخر- پالك آخر 2- شرکت فوالد سوزان اصفهان به نشانى اصفهان- خ رباط دوم- 
مقابل تقاطع دوم- ساختمان شماره 2- طبقه دوم واحد 2 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه وجه بابت... 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور و انشاى راى مى نماید. راى 
دادگاه: دعوى خواهان اقاى اکبر میرزایى به طرفیت خواندگان 1- اقاى مهرشــاد الهیجانیان 
2- شرکت فوالد سوزان اصفهان به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت میلیون 
ریال که به اســتناد قبوض واریز وجه تقدیم گردیده دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمى خواهان 
و مســتندات ابرازى که داللت بر اشتغال ذمه شرکت خوانده نســبت به خواهان مى نماید و نظر 
به اینکه شــرکت خوانده با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد ودفاعى نســبت 
به دعوى خواهان به عمل نیاورده بنابراین دعوى خواهان را بنظر ثابت دانســته و مستند به مواد 
198 و 519 و 515 و 522 قانون ایین دادرسى مدنى و ماده 709 قانون مدنى، حکم به محکومیت 
شرکت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 43880000 ریال بابت هزینه دادرسى وخسارت تاخیر اداى دین وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/07/24 تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد و در مورد دعوى خواهان به طرفیت خوانده اقاى مهرشــاد الهیجانیان خواسته دادگاه 
نظر به اینکه وام گیرنده شرکت خوانده بوده و نامبرده صرفا مدیر شرکت بوده و دلیلى بر ضمانت 
تعهدات شرکت توسط مدیر ابراز نشده و دعوى به مدیر شــرکت توجهى نداشته بنابراین دعوى 
خواهان نسبت به ایشان را وارد ندانسته و مســتند به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89  قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263087 شمس اژیه- شعبه 8 دادگاه 

عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /7/494
اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9710100351107880 شــماره پرونده: 9409980351100011 شماره 
بایگانى شعبه: 940012 محکوم له: مهرى خراســانى فردوانى فرزند حیدر، مصطفى خراسانى 
فردوانى فرزند حیدر، نصرت خراســانى فردوانى فرزند حیدر، اکبر خراسانى فردوانى فرزند حیدر، 
حسینعلى خراســانى فردوانى فرزند حیدر، اصغر خراســانى فردوانى فرزند حیدر، جواد خراسانى 
فردوانى فرزند حیدر، حیدر خراســانى فردوانى فرزند على، محکوم علیه: سپیده فامیل دردشتى 
فرزند حسین، جهانگیر فامیل دردشتى فرزند حسین، فریده فامیل دردشتى فرزند حسین، فرشته 
فامیل دردشــتى فرزند حســین، پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوســیله به سپیده فامیل 
دردشتى فرزند حســین، جهانگیر فامیل دردشــتى فرزند حســین، فریده فامیل دردشتى فرزند 
حسین، فرشته فامیل دردشــتى فرزند حســین، که مجهول المکان میباشد ابالغ مى شود طبق 
اجرائیه صادره از شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در پرونده کالسه 940012 به موجب 
دادنامه شماره 9709970351100269 مورخ 97/2/31 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومى  حقوقى 
اصفهان محکوم علیهم محکوم هستند به پرداخت مبلغ به پرداخت مبلغ 1/680/000/000 ریال 
بابت حق کرد زار عانه خواهان به میزان سهم االرث آنان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
56/800/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 37/440/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له (قائم مقام قانونى خواهان) ((الزم به ذکر است که سهم هر 
یک از فرزندان مونث خواهان یکصدو چهل میلیون ریال و ســهم هر یک از اوالد ذکور خواهان 
دویست و هشتاد میلیون ریال مى باشد)) و پرداخت مبلغ 84/000/000 ریال به عنوان نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى 
ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى مــاده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در 
یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد 

اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول 
اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 208. م الف: 263042 شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/495
ابالغ رأى

شماره درخواســت: 9710460350800078 شــماره پرونده: 9609980350801574 شماره 
بایگانى شعبه: 961805 ابالغ شونده: 1- على موسوى دستگردى فرزند جالل 2- على میرمحمد 
صادقى فرزند مهدى 3- سهیال جان باباپور فرزند عباس 4- مرتضى امینى فرزند حسین 5- اصغر 
زاهدان فرزند احمد 6- حمیدرضا اثنى عشــرى فرزند کریم 7- اعظم جعفرى فرزند رحمت اله 
8- محمود حکیم الهى فرزند عزیزاله 9- علیرضا سالمى فرزند عباس موضوع: به نامبردگان فوق 
ابالغ مى گردد چنانچــه درخصوص تجدیدنظر خواهى 1- مریم مظاهــرى بودانى 2- علیرضا 
مظاهرى 3- توران انتشــارى نجف آبادى 4- حســن رحیمى کمال آبــادى 5- مریم بکاء 6- 
محمدرضا بکاء 7- بهناز بکاء 7- احترام یراقى نسبت به دادنامه شماره 9709970350800864 
صادره در کالسه 961805 شعبه 8 دادگاه حقوقى اصفهان پاســخى دارند، به استناد ماده 346 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر 
این آگهى جهت اطالع از مفاد تجدیدنظر خواهى و اعالم نشــانى و تحویل الیحه دفاعیه به این 
دادگاه (به نشــانى اصفهان- اتوبان خرازى- حدفاصل خیابان میرزاطاهر و آتشــگاه- مجتمع 
قضایى امور تجارى بازرگانى) مراجعه نمایند در غیــر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه 
تجدیدنظر ارســال مى گردد. شــماره دادنامه: 9709970350800864 خواهان ها: 1- مریم 
مظاهرى بودانى فرزند على 2- توران انتشــارى نجف آبادى فرزند یوسف 3- علیرضا مظاهرى 
فرزند مرتضى 4- حســن رحیمى کمال آبادى فرزند حسن 5- خسرو بکاء فرزند عباس با وکالت 
سیدمهدى حسینى فرزند سیدحسین به نشانى اصفهان- خیابان مادگاه- مجتمع گلدیس ورودى 
سوم طبقه ســوم واحد 337 خواندگان: 1- محمود حکیم الهى فرزند عزیزاله 2- اصغر زاهدان 
فرزند احمد 3- علیرضا ســالمى فرزند عباس 4- حمیدرضا اثنى عشرى فرزند کریم 5- سهیال 
جان باباپور فرزند عباس 6- مرتضى امینى فرزند حســین 7- اعظم جعفــرى فرزند رحمت اله 
8- على میرمحمدصادقى فرزند مهدى همگى به نشــانى مجهول المــکان 9- اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 
چهارباغ باال- چهارراه نیکبخت- روبروى بیمارستان شــریعتى- اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان 10- شهردارى اصفهان به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- میدان امام حسین- خیابان باب الرحمه- کوچه جهان نما- مدیریت حقوقى شهردارى 
اصفهان 11- على موســوى دســتگردى فرزند جالل به نشــانى اصفهان- خ کاخ سعادت اباد 
غربى ك حسینى بن بست ارش پ 612. اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان شــاهین شهر و میمه- شاهین شــهر- خ مولوى اداره ثبت اسناد و امالك 
شاهین شهر (شناسه ملى در سیستم یافت نشد) خواســته: ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک 
است) راى دادگاه: دعوى خواهان آقاى خسرو بکاء و خانم مریم مظاهرى بودانى و آقاى علیرضا 
مظاهرى و خانم توران انتشارى نجف آبادى و آقاى حســن رحیمى کمال آبادى با وکالت آقاى 
سیدمهدى حســینى به طرفیت خواندگان 1- اداره ثبت اســناد و امالك اصفه ان 2- شهردارى 
اصفهان 3- آقاى علیرضا ســالمى و 4- آقاى مرتضى امینى 5- آقــاى على میر محمدصادقى 
و 6- آقاى على موسوى دســتگردى و 7- آقاى محمود حکیم الهى و 8- آقاى اصغر زاهدان و 
9- خانم اعظم جعفرى و 10- خانم ســهیال جان باباپور 11- آقاى حمیدرضا اثنى عشــرى به 
خواسته الزام ابطال صورتمجلس تفکیکى و عملیات تفکیک ملک پالك 31/77 واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان دادگاه نظر به اینکه حسب پاســخ نظر کارشناس ثبتى اولیه و هیات کارشناسى 
در پرونده استنادى به شماره 880097 این دادگاه تعدادى از خواهانها بر اثر جانمایى اشتباه پالك 
ملک خوانده اقاى على میرمحمد صادقى را تصرف که حکم بر خلع ید و قلع بناى ایشان صادر و 
تعدادى از خواهانها در اجراى مواد 146 و 147 قانون ثبت ســند اخذ و نظر به اینکه اشتباهى در 
عملیات تفکیک بعمل نیامده و اشتباه در تصرف و جانمایى ملک بوده که ملک دیگرى را تصرف 
کرده اند و نظر به اینکه دعوى توجهى به خوانده شهردارى ندارد بنابراین دعوى خواهان را بنظر 
وارد ندانســته و مســتند به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89 و ماده 197 قانون ایین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى خواهان نسبت به خواندگان شهردارى و اداره ثبت و حکم بر بطالن دعوى ایشان 
در ابطال صورتمجلس تفکیک ملک صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى و ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م 
الف: 263091 شمس اژیه- رئیس شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان /7/496
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354201030 شماره پرونده: 9509980359500337 شماره بایگانى 
شعبه: 970520 شــاکى: احمدرضا سمیعى فرزند على اکبر به نشــانى: خ شریف واقفى- ابتداى 
کوچه 23- دندانسازى سمیعى متهمین: 1- سامان لرســتانى فرزند عباس 2- میالد رحیم زاده 
فرزند امیدعلى همگى به نشانى اتهام: مشارکت در کالهبردارى دادگاه پس از بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور راى 
مینماید. راى دادگاه: درخصــوص اتهام اقایان 1- میالد رحیم زاده فرزند امیرعلى 2- ســامان 
لرستانى فرزند عباس هر دو دائر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 59/712/684 ریال موضوع 
شکایت شاکى اقاى احمدرضا ســمیعى فرزند على اکبر نظر به م حتویات پرونده و کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى خصوصى، مالحظه پرینت حساب 
بانکى شاکى، پاسخ استعالم هاى انجام شده از بانک مربوطه و مخابرات و متوارى بودن متهمین 
و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شــرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک قانون 
تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات 
اســالمى حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و هر یک 
پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک ســال 
حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقى و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263191 بیگى- رئیس شــعبه 116 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /7/497

ابالغ رأى
شــماره ابالغنامه: 9710100353705985 شــماره پرونده: 9309980359500354 شماره 
بایگانى شعبه: 970457 شاکى: شهره عالئى فرادنبه فرزند درویشعلى به نشانى خ شیخ صدوق 
شمالى خ شیخ مفید بن باختر پ 11 متهمین: 1- محسن جوانمرد فرزند ولى اله به نشانى مجهول 
المکان 2- داوود موسایى فرزند على به نشــانى  اتهام: مشارکت در کالهبردارى (با تغییر عنوان 
سرقت) گردشکار: به تاریخ 1397/7/7 پرونده کالسه 970457 ك 111 تحت نظر است دادگاه با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأى مى 
نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام متهمان محســن جوانمرد و داود موسایى دائر بر: مشارکت 
در کالهبردارى به مبلغ 3/705/700 ریال موضوع شــکایت خانم شــهره عالئى فرادنبه فرزند 
درویشعلى با توجه به کیفرخواست صادره، شکایت شاکى مبنى بر واریز وجه به حساب متهمان از 
طریق کارت عابر بانک با طرح ادعاى برنده شدن شاکى، استعالم بانکى صورت گرفته، استعالم 
صورت گرفته از مخابرات و علیرغم نشر آگهى صورت گرفته و عدم حضور متهمان جهت هرگونه 
دفاع از خود، بزه انتساب به آنان محرز است، لذا به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء، اختالس و کالهبردارى مصوب 1367، هر یک از نامبردگان را به تحمل یکسال حبس و 
پرداخت جزاى نقدى معادل مال مورد شکایت و رد مال مورد شکایت به شاکى محکوم مى گردند. 
راى صادره غیابى بوده و ظر ف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و سپس 
ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 263217 فاضلى- رئیس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/498
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354201038 شماره پرونده: 9609980365301462 شماره بایگانى 
شعبه: 970555 شکات: 1- ســید عبدالرحیم جالدتى فرزند ســید حمزه به نشانى: خ شریعتى 
شــرقى روبروى اورژانس شــریعتى نبش ك کسائى گل فروشــى دنیاى گل 1- محسن سائى 
اصفهانى فرزند محمدتقى به نشــانى: خ فروغى- روبروى پســت بانــک- گل پاپیون- پالك 
1- کدپستى 8137897554، 3- رضا زمانى چریانى فرزند قدرت اله به نشانى: چهارراه آبشار- 8 
کیلومترى- بلوار اصفهانک- بن بست بوستان 7- پالك 211 متهم: ابراهیم اصغرى فرزند اکبر 
به نشــانى اتهام: کالهبردارى دادگاه پس از بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه: درخصوص 
اتهام اقاى ابراهیم اصغرى فرزند اکبر دائر بر سه فقره کالهبردارى به مبلغ 41/000/000 ریال 
موضوع شــکایت اقاى عبدالرحیم جالدتى و مبلغ 7/788/999 ریال موضوع شکایت اقاى رضا 
زمانى و مبلغ 10/600/000 ریال موضوع شکایت اقاى محسن سائى نظر به محتویات پرونده و 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شکات خصوصى، مالحظه 
پرینت حساب بانکى شکات، پاســخ استعالم هاى انجام شــده از بانک مربوطه و متوارى بودن 
متهم و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر  به ســایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 به جهت تعدد بزه هاى ارتکابى حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت 
مبالغ مذکور در حق شــکات و پراخت همین مبالغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى 
و تحمل 7 ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابــى تلقى و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان 
آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263211 بیگى- رئیس 
شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان (116 جزایى 

سابق) /7/499
 حصروراثت 

شعله ســادات آیتى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 129 به شــرح دادخواست به کالسه 
897/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
عصمت فاضل نجف آبادى بشناســنامه 21889 در تاریخ 1397/06/11 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شعله سادات آیتى نجف آبادى 
ش ش 129 ، 2. زهرا آیتى نجف آبادى ش ش 417 ، 3. فاطمه سادات آیتى نجف آبادى ش ش 
35 ، 4. سید على آیتى نجف آبادى ش ش 31724 ، 5. ســید رضا آیتى ش ش 10457 6. سید 
محمد آیتى نجف آبادى ش ش 306 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 263307/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/510
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354201039 شماره پرونده: 9509980365301585 شماره بایگانى 
شعبه: 970639 شاکى: مینا ترك زاد فرزند کمال به نشــانى اصفهان- اصفهان خ شریعتى ك 
شماره 13 بن محمد ساختمان دژپاد متهم: جمشید عباسى بوداللو فرزند فرامرز به نشانى اتهام: 
کالهبردارى دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام اقاى جمشــید 
عباسى بوداللو فرزند فرامرز دائر بر کالهبردارى به مبلغ 135/984/098 ریال موضوع شکایت 
شــاکى خانم مینا ترك زاد نظر به محتویات پرونده کیفرخواســت دادســراى عمومى و انقالب 
اصفهان شکایت شــاکى خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى شاکى، گزارش پلیس اگاهى، 
پاسخ استعالم انجام شده از بانک مربوطه و متوارى بودن متهم و عدم حضور جهت دفاع على رغم 

ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبرده 
به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختالس و کالهبردارى عالوه بــر محکومیت نامبرده به رد مبلغ باال در حق شــاکى خصوصى

 حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ مذکور در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى 
و تحمل یک ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان 
آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263207 بیگى- رئیس 
شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان (116 جزایى 

سابق) /7/500
ابالغ رأى

شــماره ابالغنامه: 9710100353705857 شــماره پرونده: 9609980365301342 شماره 
بایگانى شعبه: 970498 پرونده کالســه 9609980365301342 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو 
مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان (111 جزایى ســابق) تصمیم نهایى شماره 
9709970353701041 شاکى: سعید صابرى فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- میدان جمهورى- ك بانک صادرات ك گلبرگ بن بست انقالب پ 7 
متهم: هانى سرافرازى فرزند هادى به نشانى اتهام: کالهبردارى گردشکار: به تاریخ 1397/7/4 
پرونده کالسه 970498 ك 111 تحت  نظر است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشــاء رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام 
آقاى هانى ســرافرازى فرزند هادى دائر بر کالهبردارى به میزان بیســت میلیون ریال موضوع 
شکایت آقاى سعید صابرى فرزند حســین، با توجه به کیفرخواست صادره شکایت شاکى نتیجه 
استعالم از سایت دیوار حاکى از وجود آگهى نزد سایت مذکور، اســتعالم صورت گرفته از بانک 
رفاه کارگران که حاکى از واریز وجه از حساب شاکى به حساب متهم بوده و توسل متهم به وسایل 
متقلبانه و عدم حضور متهم در این دادگاه على رغم نشر آگهى صورت گرفته بزه انتسابى به وى 
محرز است لذا به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى 
مصوب 1367، عالوه بر رد مال به شاکى به دو ســال حبس و پرداخت جزاى نقدى معادل مال 
مورد شــکایت محکوم مى گردد. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
اصفهان مى باشــد. م الف: 263223 فاضلى- رئیس شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/501
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423640300122 شماره پرونده: 9609986340300078 شعبه 3 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان لنجان (زرین شــهر) اجرائیه مشــخصات محکوم له/ محکوم لهم 
1-حمیدرضا آزادى نام پدر: على اکبر نشــانى اصفهان- شهرســتان لنجان- شهر فوالدشهر- 
محله شیخ بهایى خ صباى 8 کوچه سمت راست پ 18 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 
1-مرضیه زنگنه نام پدر: برزو مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونى محکوم له/ محکوم لهم 
میثم مبشــرى ریزى نام پدر: محمود نشانى: روبرى دادگســترى دفتر وکالت نوع رابطه: وکیل 
محکوم له/ محکوم لهم: حمید رضا آزادى محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم 
مربوطه به شماره 9610093640301332 و شــماره دادنامه مربوطه 9609973640300542 
محموم علیه محکوم اســت به تمکین عام و خاص از خواهان و پرداخت عشریه در حق صندوق 
دولت. راى صادره غیابى اســت. محل امضاء رئیس و مهردادگاه: محکوم علیه مکلف اســت از 
تاریخ ابالغ اجرائیــه: 1-ظرف مدت ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا 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 باشــد. چنانچه خود را قارد به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هرعنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغیر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضایى ارئه 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  مالــى 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکــوم 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 خوهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394)“ م.الف 263644 سعید موسوى - مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان لنجان(زرینشهر)/7/503 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه :9710103640305087 شــماره پرونده :9709983640800436 شماره 
بایگانى شــعبه :970824 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان (زرین شــهر) آگهى ابالغ 
وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم امیرحســین جهانگیرى بابادى فرزند 
روزعلى خواهان  زهرا جهانگیرى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى امیر حسین جهانگیرى 
به خواسته طالق به درخواســت زوجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983640800436شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 21 /1397/9 ساعت11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهور المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان -شهرستان 
زرین شهر- خیابان آیت اهللا کاشانى- ســاختمان دادگسترى م : الف 265091  محسن مختارى 
دریس منشى دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/ 7/504 

ابالغ اجراییه
شــماره ابالغنامــه :9710103640705524 شــماره پرونــده : 9609983640701020 
شــماره بایگانــى:961040 بســمه تعالــى  آگهى ابــالغ اجراییه بــه  آقاى محســن گلدان 
فرزند محمدرضــا  به موجب درخواســت اجراى حکــم مربوط به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطه9609973640701765محکــوم علیه محکوم اســت  بــه980000000 ریال بابت 
اصل خواســته در حق خواهان. اجراى احکام مکلف اســت به محاسبه خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ96/9/26 لغایت زمان اجراى حکم وفق شــاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى و وصول 
از خوانده و ایصال در حق خواهان و نیز محاسبه نیم عشر دولتى واخذ از خوانده و واریز به حساب 
صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران . صادره غیابى است م:الف264734 شعبه 4دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان/ 7/505 
ابالغ وقت رسیدگى

شوراى حل اختالف آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم-  آقاى/ خانم  کریم 
پا داش دادخواســتى به مبلغ پنج میلیون پانصد هزار ریال بهطرفیت آقاى / خانم رضا چراغى که 
اعالم شــده مجهول المکان  است اتقدیم و به کالس 670/97 در شــعبه ششم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شــورابنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ8/26/ 97 
ساعت30/ 9 صبح در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت از ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  م:الف 265231 دبیر شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /7/506 
اخطار اجرایى

شماره :268/97  مشخصات محکوم علیه : نام: سید شهریار  نام خانوادگى: محمدى جوزستانى نام 
پدر: سید جالل  شغل : آزاد نشانى محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم له :  نام :الهام 
نام خانوادگى :عسگرى قلعه  نام پدر :یونس شغل :  نشانى محل اقامت : فوالدشهر محله کوره بلند 
12 طبقه ها ساختمان میالد هشتم درب دوم مجردى محکوم به  به موجب راى شماره 365 تاریخ 
27 /97/4 حوزه فوالدشهر شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (به موجب رأى  شماره      تاریخ     
شعبه   دادگاه عمومى    ) که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به:  پرداخت مبلغ نود 
هفت  میلیون و پانصدو شصت هزار ریال بابت نفقه خواهان  تاریخ 95/4/1 لغایت 97/4/20 بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/531/250ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى گردد و پرداخت 
نیم عشر اجراى در حق صندوق دولت راى صادره غیابى مى باشد اجراى حکم توسط دایره اجراى 
حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد.  ماده 34 قانون 
اجراى احکام:  همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مال معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشــد و در  صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالى ندارد 
صریحًا اعالم نماید.م :الف265169 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/ 7/507

حصروراثت 
پروانه حسنى دم آبى  داراى شناسنامه شماره 744 به شرح دادخواست به کالسه 417/97 از این 
شورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حاجى آقا حسنى 
دم آبى بشناســنامه 35 در تاریخ 1360/02/19 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم زینلى دم آبى فرزند على ش ش 81 ، 2. فاطمه 
حسنى فرزند حاجى آقا ش ش 30 ، 3. طاهره حسنى فرزند حاجى آقا ش ش 16 ، 4. قمر حسنى 
فرزند حاجى آقا ش ش 3 ، 5. اصغر حســنى فرزند حاجى آقا ش ش 3 ، 6. پروانه حسنى دم آبى 
فرزند حاجى آقا ش ش 744 ، 7.زهرا حسنى دم آبى فرزند حاجى آقا  ش ش 743 متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 263061/م الف- رئیس شعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/ 7/509
 حصروراثت 

سمیه فاضل نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 3548 به شرح دادخواست به کالسه 900/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین 
فاضل نجف آبادى بشناسنامه 296 در تاریخ 1395/09/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حبیبه فاضل نجف آبادى ش ش 24940 ، 
2. اکرم فاضل نجف آبادى ش ش 28686 ، 3. زهره فاضل نجف آبادى ش ش 28685 ، 4. سمیه 
فاضل نجف آبادى ش ش 3548 ، 5. رضوان فاضل نجــف آبادى ش ش 405 ، 6.اعظم فاضل 
نجف آبادى ش ش 172، 7.رضا فاضل نجف آبادى ش ش 24941 (فرزندان متوفى)، 8. فاطمه 
محمدى نجف آبادى ش ش 758 ، (همســر متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 263646/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/511
 حصروراثت 

سمیه فاضل نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 3548 به شرح دادخواست به کالسه 899/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خورشید فاضل 
نجف آبادى بشناســنامه 10634 در تاریخ 79/06/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. غالمحســین فاضل نجف آبادى ش ش 296، 

(فرزند متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

263648/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/512
 اخطار اجرایى

شــماره 957/96 به موجب راى شــماره 9189 تاریخ 1396/11/18 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مریم اصالنى به نشــانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/200/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید 1393/06/20 وهزینه نیم عشــر دولتى. محکوم له: سید صادق هاشمى با وکالت زهره 
قیصرى و بهناز منتظرى به نشانى: نجف آباد- خ منتظرى شمالى – خ هشت بهشت – ك امید 
– ك سیالوى پ8 کدپستى: 8514956934 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

263654/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/513
اخطار اجرایى

شماره 1417/96 به موجب راى شــماره 80 تاریخ 1397/02/04 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه داود عظیمى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر از 1393/09/20 و 
هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: سید صادق هاشمى با وکالت زهره قیصرى و بهناز منتظرى به 
نشانى: نجف آباد- خ منتظرى شمالى – خ هشت بهشت – ك امید – ك سیالوى پ8 کدپستى: 
8514956934 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 263657/م الف-شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/514
  اخطار اجرایى

شــماره 2195/96 به موجب راى شــماره 2195/96 تاریخ 97/02/23 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على اصغر علیرضایى 
فرزند محمد به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت دویست هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه 
از مورخ 1396/12/13 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توســط اجراى احکام محاسبه مى گردد. محکوم 
له: حسین خاشــعى با وکالت خانم فهیمه خلیلى نام پدر: یداله به نشانى: نجف آباد- خ امام بعد از 
چهارراه شهردارى سمت راست نبش کوچه شهامت دفتر وکالت آقاى ایمانیان پور،  ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 263709/م الف- شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/515
 حصروراثت 

شهناز قاسمى کهریزسنگى داراى شناسنامه شــماره 65 به شرح دادخواست به کالسه 904/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى 
شمسى کهریزسنگى بشناســنامه 3 در تاریخ 1397/07/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه شمســى کهریزســنگى ش ش 
1081028531 ، (فرزندان متوفى)،  2. شهناز قاسمى کهریزسنگى ش ش 65 ،  (همسر متوفى) 
3. فاطمه قاسمى کهریزسنگى ش ش 75 ، (مادر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 263716/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/516
 ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شــعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 1397/05/16 دروقت مقرر رسیدگى 
جلسه شــعبه ســوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل 
است. پرونده امر به کالسه 1341/97 شوراى حل اختالف ســوم تحت نظر است. مالحظه مى 
گردد خوانده احمدرضا عاشقى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه 
اى تقدیم ننموده اســت. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى 
و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررســى محتویات پرونده و استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان اسماعیل 
صائبى بطرفیت خوانده احمدرضا عاشقى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت یک فقره چک بشــماره 666661 به شــرح متن دادخواست به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 1394/10/30 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان درجلسه دادرســى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که 
به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود 
لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده احمدرضا عاشقى به پرداخت مبلغ 15/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه تومان هزینه دادرســى و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان اسماعیل صائبى صادر 
و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده احمدرضا عاشــقى 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. 265194/م الف- شریعتى قاضى شعبه سوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/517
 حصروراثت 

یوسف سپیانى داراى شناسنامه شماره 33 به شــرح دادخواست به کالسه 911/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن سپیانى اخوره 
بشناســنامه 75 در تاریخ 1397/06/29 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. یوسف ســپیانى ش ش 33 ، 2. عیدى محمد سپیانى ش 
ش 19 ، 3. على محمد سپیانى ش ش 46 ، 4. محمدرضا ســپیانى ش ش 806 ، 5. محمدعلى 
سپیانى ش ش 5 ، 6.حجت اله سپیانى ش ش 1015 ، 7.فاطمه سپیانى ش ش 1040 (فرزندان 
متوفى)، 7. طاوس اصالنى ش ش 7 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 265224/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/7/518
 حصروراثت 

عصمت همتى ها داراى شناسنامه شماره 1080484590 به شرح دادخواست به کالسه 887/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهان سلطان 
پور شبانان نجف آبادى بشناســنامه 9535 در تاریخ 1392/09/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. پریوش همتى ها ش ش 356 ، 2. 
عصمت همتى ها ش ش 1080484590 ، 3. پریسا همتى ها ش ش 426 ، 4. طاهره همتى ها 
نجف آبادى ش ش 22 ، 5. صدیقه همتى ها نجف آبادى ش ش 11 (فرزندان متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 265236/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/519
 حصروراثت 

عصمت همتى ها داراى شناسنامه شماره 1080484590 به شرح دادخواست به کالسه 888/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على همتى 
ها بشناسنامه 7740 در تاریخ 1367/11/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صدیقه همتى ها نجف آبادى ش ش 11 ، 2. پریوش همتى 
ها ش ش 356 ، 3. طاهره همتى ها نجف آبادى ش ش 22 ، 4. پریسا همتى ها ش ش 426 ، 5. 
عصمت همتى ها ش ش 1080484590 (فرزندان متوفى)، 6. جهان ســلطان پور شبانان نجف 
آبادى ش ش 9535 ، (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 265238/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/520
 حصروراثت 

افسانه رجائى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 855 به شرح دادخواست به کالسه 912/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود 
احمدى نجف آبادى بشناســنامه 1168 در تاریخ 1397/06/16 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس احمدى نجف آبادى ش ش 
1080149937 ، 2. زهرا احمدى نجف آبــادى ش ش 1080620605 ، 3. على احمدى نجف 
آبادى ش ش 1080149929 ،  (فرزندان متوفى)، 4. افســانه رجائى نجف آبادى ش ش 855 ، 
(همســر متوفى) 5.صدیقه مصطفىء نجف آبادى ش ش 763 متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 265293/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/521
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
1397/07/15 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 732/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 1397/08/23 روز چهارشنبه 
ساعت 10 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا خوانده: 1) رضا نامى سلیم 2) منصور حسین 
هاشمى فرزند رضا به نشانى 1) مجهول المکان 2)ساکن دهق- قطب صنعتى خ ششم کارخانه 
منصور  خواسته: صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ سى میلیون 
ریال با احتساب خسارت هاى قانونى اعم از هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از تارخ 
سررسید تا زمان اجراى کامل حکم گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور بهم رساند. 
چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

261676/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 7/508
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یک متخصص تغذیه گفت: مصــرف کنجد به دلیل 
داشتن آهن، براى رفع خستگى بسیار مفید است. 

ضیاءالدین مظهرى اظهار کرد: کنجد یکى از بهترین  
دانه هاى روغنى است؛ دانه هاى کنجد به رنگ هاى 
سفید، خاکســترى و سیاه هســتند که نوع سفید این 
دانه ها از همه مرغوب تر است. وى گفت: کنجد منبع 
غنى از پروتئین است و ارزش غذایى باالیى دارد و هر 

قاشق غذاخورى کنجد، تأمین کننده 14 درصد از نیاز 
روزانه به کلسیم بدن اســت. وى ادامه داد: مصرف 50 
گرم از کنجد، 25 درصد از نیاز روزانه به اســید فولیک 

را بر طرف مى کند.
این متخصص تغذیه افزود: این دانه، منبع آهن گیاهى 
است که براى رفع خستگى مفید است؛ همچنین مصرف 
این دانه گیاهى براى افرادى که مبتال به کم خونى فقر 

آهن هستند، مى تواند بســیار مؤثر باشد. مظهرى بیان 
کرد: دانه کنجد داراى 20 تــا 25 درصد پروتئین، 50 
درصد چربى و به نسبت مســاوى اسید «لینولئیک» و 
«اولئیک» است. وى گفت: کســانى که شیر دوست 
ندارند، مى توانند از کنجد براى تأمین کلســیم، روى 
و آهن خود کــه از مواد معدنى مهم به شــمار مى آید، 

استفاده کنند.

پیاده روى یک فرایند پیچیده است که تمام بدنتان از سر تا پا، از جمله 
بخش هایى از مغزتان را درگیر مى کند.

برخى خصوصیات شما در راه رفتن مثل حالت و سرعت شما مى تواند 
سر نخ هایى در باره سالمت و شخصیت شما بازگو کند.

سریع راه رفتن
مطالعات روى افراد باالى 65 سال نشان داده که نیاز طبیعى براى 
سرعت در هنگام راه رفتن به معنى عمر طوالنى تر است ولى در حالت 
عکس کاربردى ندارد، یعنى اگر خودتان را مجبور کنید که سریع تر 

راه بروید، نمى توانید انتظار داشته باشید که عمرتان بیشتر شود.

به چپ متمایل شدن
زمانى که تحت تنش و نگرانى هستید، کمتر احتمال دارد مستقیم راه 
بروید. محققان متوجه شدند افرادى که استرس دارند، براى رسیدن 

به هدفى که جلویشان قرار دارد، انحراف به چپ بیشترى دارند. شاید 
به این دلیل باشد که نیمکره راست مغز به سختى در حال تالش براى 

رفع مشکل و نگرانى است.

راه رفتن روى پنجه پا
راه رفتن کودکان روى پنجه پا در اوایل آمــوزش راه رفتن طبیعى 
است ولى اگر این مشکل در بزرگسالى هم ادامه داشته باشد، به این 
معناست که «تاندون آشیل» کوتاه است یا اینکه مى تواند نشانه اى 
از مشکالت عضالنى مثل «فلج مغزى» یا «دیستروفى» عضالنى 
باشــد. راه رفتن روى انگشــتان پا در کودکان مبتال به اوتیسم هم 

رایج است.

لنگیدن هنگام راه رفتن
یک آســیب غیر منتظره یا ناشناخته ممکن اســت، باعث لنگیدن 

شــود ولى اگر فقط یک پاى شما چنین مشــکلى دارد و یا هنگام 
پیاده روى چندین بار دچار لنگیدن مى شوید، ممکن است عالمت 
نوعى «آرتریت» باشــد که در طول زمان باعــث انحطاط مفاصل 

مى شود.

بلند قدم برداشتن هنگام راه رفتن
اگر راه رفتنتان شــبیه کســى اســت که از پله هایــى نامرئى باال 
مــى رود و پایتان بــه زمین مى افتد، ممکن اســت بــه این علت 
باشد که انگشــتانتان هنگام راه رفتن به باال کشــیده مى شوند و 
پایتان را باالتر از حــد معمول بلند مى کنید. این مشــکل معموًال 
براى یک پا ایجاد مى شــود ولى احتمال اینکه در هــر دو پا دیده 
شود، بیشــتر است. ممکن اســت علت آن آســیب دیدن عضله یا 
عصب، اختالل نخاعى، دســتروفى عضالنى یا مولتیپل اسکلروز

 باشد.

آهسته تر از قبل راه رفتن
دانشمندان مى گویند تغییرات در سرعت پیاده روى در طول زمان 
مى تواند پیش بینى اى براى ابتال به آلزایمر و مشکالت حافظه باشد.

تلو تلو خوردن هنگام راه رفتن
آیا براى راه رفتن عقب و جلو مى شوید؟ ممکن است ضربه کوچکى 
به مغز، باعث ایجاد آسیبى خفیف شــده باشد که عاملى مى شود تا 
مدتى دنیا دور سرتان بچرخد. این مشــکل براى ورزشکارانى که 

احتمال برخورد به دیگران در بازیشان وجود دارد، شایع است.

حرکت یک طرف بدن با هم
ممکن است یکى از عضالتتان کشیده شده باشد یا «فتق دیسک» 
داشته باشید. احتمال برگشت سینه و شانه هایتان به سمت عقب هم 
وجود دارد. حرکت دست و پایتان هنگام حرکت به جاى اینکه خالف 

جهت هم باشد، در یک جهت قرار مى گیرد.

کشیده شدن پا هنگام راه رفتن
آهسته قدم برداشتن و کشیده شدن پا به خصوص در مردان باالى 60 
سال مى تواند نشانه اى از این باشد که رسیدن پیام از مغز به عضالت 
پا زمان زیادى طول مى کشــد. قدم هاى به هــم ریخته وحالتى 
خمیده با حرکت محدود شانه ها، نشانه هاى بیمارى «پارکینسون»

 است.

راه رفتن سخت و ناپایدار
یک بیمارى مشــابه MS وجود دارد که باعث ایجــاد نقاط ضعف 
خاص در راه رفتن مى شود. ممکن است راه رفتنتان سخت شده یا
 قدم هایتان پیچ خورده و به ســمت داخل باشــد یا در  اغلب موارد 

تعادلتان را از دست بدهید.

مصرف ماهى به دلیل غنى بــودن از امگا 3 به همگان 
توصیه مى شــود. به خصوص ماهى هاى چرب که به 

جلوگیرى از سرطان کمک مى کنند. 
در ادامه انواع ماهى هاى چرب و فواید آنها براى بدن را 

مورد بررسى قرا ر داده ایم.
نتایج پژوهش ها نشــان داده مردانى که به طور مرتب 
ماهى هاى چرب مصرف مى کننــد، دو برابر کمتر از 
افرادى که مصرف ماهى شــان کم اســت، در معرض 
ابتال به سرطان پروستات قرار مى گیرند. این اسیدهاى 

چرب، خواص ضدالتهابى و ضدتومورى دارد.
تحقیقات نشان مى دهد که مصرف ماهى بیش از سه 
بار در هفته در مقایســه با کمتر از دو بار در ماه، موجب 
7 درصد کاهش ســرطان پروستات، 17 درصد کاهش 
سرطان پروستات پیشــرفته و 44 درصد کاهش خطر 

سرطان متاستازى مى شود.
مطالعات اپیدمیولوژیکى بیانگر این است که افرادى که 
ماهى مصرف نمى کنند دو تا سه برابر بیشتر از کسانى 
که مقادیر متوسط تا زیاد ماهى چرب دریافت مى کنند، 
دچار سرطان پروستات مى شوند. اسیدهاى چرب امگا 

3 موجب مهار رشد سلول و پروتئین PSA مى شود. 

انواع ماهى هاى چرب
ماهى هاى روغنى مانند ماهى آزاد، ماهى تن، ساردین، 
ماهى خال مخالى، ماهى قزل آال سرشــار از اسیدهاى 
چرب امگا3 هســتند. آنها از جمله بهترین خوراکى ها 

براى دریافت چربى ضرورى هستند. 
به طور کلى، هر چــه ماهى چرب تر باشــد، امگا 3 و 
اسیدهاى چرب غیراشباع بیشترى دارد و همانطور که 
مى دانیم این دو، فرد را در مقابــل بیمارى هاى قلبى و 
عروقى محافظت مى کننــد. خالصه اینکه، براى حفظ 
سالمتى تان بهتر است که ماهى هاى چرب را انتخاب 

کرده و بدون روغن و چربى هاى دیگر طبخشان کنید.
 مزایاى مصرف ماهى هاى چرب به طور کلى شــامل 
کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، بهبود توانایى 
ذهنى، محافظت از بــدن در برابر ســرطان و درمان 

«آرتریت روماتوئید» است.

نوع راه رفتن در مورد سالمت تان چه مى گویدنوع راه رفتن در مورد سالمت تان چه مى گوید
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بسیارى از افـــراد با شرایط ناتوان کننده اى مواجه مى شوند 
که در آن، انگشتان دســت و پا تغییر رنگ مى دهند، یخ 
مى کنند، دردناك مى شــوند یا مورمور و سوزن سوزن 
مى شــوند. در چنین مواقعى که بیمار احســاس سردى و 
یخ زدگى در انگشتانش دارد، ذهن ما فوراً به یک عامل متمرکز 

مى شود و آن پدیده «رینود» ا ست.
در «رینود» معموًال بیمار عکس العمل بیش از حدى به استرس هاى ناشى از تغییرات دماى 

محیط و استرس هاى عاطفى و روحى- روانى از خود بروز مى دهد. هرچند بخش هاى دیگرى 
از بدن مانند گوش ها و بینى هم در این پدیده درگیر مى شوند اما چون بروز عالیم در انگشتان 
شایع تر است، تمرکز درمانگران روى انگشــتان بوده ولى درمان روى همه بخش هاى درگیر 

انجام مى شود.
عالوه بر سردى و یخ زدگى انگشتان، تورم هم از دیگر عالیم شایع در این بیمارى است. این 
عالیم در هواى سرد و اســترس روانى بروز مى یابند. در این شرایط، رگ هاى خونى کوچک 
انگشتان دســت و پا، بینى و گوش ها به طور ناگهانى منقبض مى شوند و گردش خون در آنها 
مختل مى شود که سردى و یخ زدگى، کرختى، تغییر رنگ و بروز کبودى، گزگز، مورمور و سوزن 

سوزن شدن را در پى خواهد داشت.
تورم و بزرگ شدن انگشتان هم به علت عدم جریان طبیعى خون در عروق بروز مى یابد. بسیارى 
از مردم این پدیده را آلرژى یا حساسیت به سرما تلقى مى کنند. «رینود» در خانم هاى زیر 30 سال 
شایع تر است. همچنین سابقه بروز بیمارى هاى عروقى و بیمارى هاى سیستم ایمنى بدن در سایر 

اعضاى خانواده مى تواند نشان دهنده تأثیر عوامل وراثتى بر این بیمارى باشد.
بررسى ها نشان مى دهد کسانى که از بیمارى میگرن رنج مى برند، چهار برابر بیشتر از سایر افراد 

در معرض خطر ابتال به «رینود» قرار دارند.
افرادى که در شغل خود ابزار سنگین حمل مى کنند یا از ابزار سنگین استفاده مى کنند و افرادى 
که از وسایل لرزان و تکان دهنده استفاده مى کنند، حدود سه برابر بیش از دیگران به این مشکل 
دچار مى شوند. این افراد در فیزیوتراپى مورد معاینه و ارزیابى قرار مى گیرند و بر اساس نواحى 

درگیر، درمان هاى فیزیوتراپى آغاز مى شود. 
آزادسازى بافت نرم اطراف این رگ ها، باعث بهبود گردش خون در آنها مى شود. فیزیوتراپیست 
با اصالح شــرایط محل کار، تغییر عادات زندگى و آموزش مراقبت هاى الزم در منزل، درمان 
عالیم این بیمارى در منزل را تسهیل مى کند. در صورتى که این بیماران براى درمان مراجعه 
نکنند، 10 درصد آنها به عوارض جدى ترى دچار مى شوند و ممکن است براى درمان آنها مشاوره 

با یک جراح عروق ضرورى شود.
استفاده از دستکش و جوراب و گرم نگهداشتن، مالیدن ژل نیتروگلیسیرین و استفاده از داروهاى 
آرام بخش و ضداسترس و حاوى یون هاى کلسیم براى باز نگهداشتن عروق، از روش هاى مهم 
درمان این بیمارى محسوب مى شود. تمرین درمانى آرام و درمان بافت همبند اطراف انگشتان 

هم از روش هاى مؤثر فیزیوتراپى در درمان بیمارى «رینود» محسوب مى شوند.

یک
داشت
ضیاء
هانه د
سفی
دانه ه
غنى

ن ی ىر ند، براى رسیدن بر ی ب ن ی ر یر یب  باشد.بیک آســیب غیر منتظره یا ناشناخته ممکن اســت، باعث لنگیدن ی

گان 
ه به 

ن را 

تب 
ر از 
ض 
هاى 

بسیارى از افـــراد با شرایط ناتوان کننده اى مواجه مى شوند 
در آن، انگشتان دســت و پا تغییر رنگ مى دهند، یخ  که
مى کنند، دردناك مى شــوند یا مورمور و سوزن سوزن 
مى شــوند. در چنین مواقعى که بیمار احســاس سردى و 
یخ زدگى در انگشتانش دارد، ذهن ما فوراً به یک عامل متمرکز 

مى شود و آن پدیده «رینود» ا ست.
در «رینود» معموًال بیمار عکس العمل بیش از حدى به استرس هاى ناشى از تغییرات دماى 

روحى- روانى از خود بروزمى دهد. هرچند بخش هاى دیگرى  محیط و استرسهاى عاطفى و
از بدن مانند گوش ها و بینى هم در این پدیده درگیر مى شوند اما چون بروز عالیم در انگشتان 

چرا انگشتانم یخ مى کند؟ بهترین دانه براى رفع خستگىماهى چرب بخورید

آگهى تجدید مزایده

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

شهردارى طرق  رود، در نظر دارد دو قطعه زمین به مساحت هاى 208/50 
و 212/50 مترمربع و با کاربرى مســکونى به نشانى شهر طرق رود- محله 
باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على (ع) 
را به قیمت پایه کارشناسى مجموع دو پالك 905/150/000 ریال از طریق 
مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها به فروش 

رساند.
شرایط شرکت در مزایده: 

1- واریز مبلغ 5٪مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 
ریال نزد بانک صادرات بنام شــهردارى طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با 

اعتبار 3 ماه.
2- در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان 
اول و دوم و سوم مزایده، سپرده هاى آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى 
طرق رود الزامى مى باشد.

5- مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخه 
1397/07/30 مى باشد.

6- هزینه کارشناسى و درج آگهى با برنده مزایده مى باشد.
7- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس 

گرفته شود.

پوست زیر چشم بسیار حساس و نازك است و به مراقبت زیاد براى جلوگیرى از چین و چروك، 
پف و سیاهى نیاز دارد. ایجاد ســیاهى و چین و چروك دور چشم، سبب باالتر دیده شدن سن 
و کاهش زیبایى چهره و اعتماد به نفس در افراد مى شــود. براى مراقبت از پوست دور چشم و 
حفظ زیبایى ظاهرى باید همواره مراقبت هاى پوست را در برنامه روزانه تان قرار دهید. یکى از 
بهترین گزینه ها براى مراقبت از پوست دور چشم، استفاده از ویتامین E است که در ادامه این 

مطلب به توضیح آن مى پردازیم.
ویتامین E یکى از ویتامین هاى محلول در چربى است. این ویتامین خاصیت آنتى اکسیدانى 
دارد و از بافت هاى بدن در مقابل اثرات مخرب برخى از ترکیب هاى شیمیایى محافظت مى کند. 
این ویتامین در الیه چربى دیواره سلول و داخل سلول قرار مى گیرد و از تخریب دیواره سلول 
جلوگیرى مى کند. ویتامین E مهمترین عامل براى داشتن سیستم ایمنى قوى، پوست سالم و 
چشم هاى سالم است. استفاده از روغن ویتامین E براى دور چشم ها، یکى از بهترین راه ها براى 

رهایى از دایره هاى مشکى است.

ویتامینى مؤ ثر براى 
درمان سیاهى دور چشم 

نوبت دومنوبت دوم
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 اى بندگان خدا! تقوا پیشه کنید و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید، 
با چیزهاى فانى شــدنى دنیا آنچه جاویدان مى ماند خریدارى کنید. 
از دنیا کوچ کنید که براى کوچ دادنتان تالش مى کنند. آماده مرگ 
باشید که بر شما ســایه افکنده اســت. چون مردمى باشید که بر آنها 
بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را 

موال على (ع)با آخرت مبادله کردند.

جدول شماره جدول شماره 11: گزارش جامع درآمدهاى شهردارى رزوه: گزارش جامع درآمدهاى شهردارى رزوه
  66 ماهه اول سال  ماهه اول سال 9797

مبلغ وصول شده به ریالعنوان درآمدردیف
173930090درآمد ناشى از عوارض عمومى1
4809507382درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى2

بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات 3
57945602انتفاعى شهردارى

درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال 4
7796638524شهردارى

کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى 5
-----دولتى

اعانات، هدایا و دارایى هایى که به طور 6
106347565اتفاقى به شهردارى مى رسد

2080974400سایر منابع تأمین اعتبار7
15025343563جمع کل به ریال

گزارش جامع هزینه هاى شهردارى رزوه گزارش جامع هزینه هاى شهردارى رزوه 66 ماهه اول سال  ماهه اول سال 9797
جدول شماره جدول شماره 22 (هزینه هاى جارى و عمرانى) (هزینه هاى جارى و عمرانى)

مبلغ به ریالعنوان هزینهردیف
2112517343وظیفه خدمات ادارى1
2620934293وظیفه خدمات شهرى2
13509031070وظیفه عمران شهرى3

18242482706جمع کل هزینه ها

20000000000بودجه مصوب

لیست هزینه پروژه هاى عمرانى انجام شده لیست هزینه پروژه هاى عمرانى انجام شده 66 ماه اول سال  ماه اول سال 13971397  
شهردارى رزوه(جدول شماره شهردارى رزوه(جدول شماره 33))

مبلغ هزینه شده به ریالعنوان پروژهردیف
2177467500تملک اراضى واقع در مسیر خیابان ها1
احداث کانال و کانیو دفع آب هاى 2

سطحى داخل  شهر
117593200

خرید تابلوهاى ترافیکى و رفع نقاط 3
حادثه خیز

85760000

زیرسازى و تسطیح خیابان و معابر 4
عمومى شهر از جمله خیابان منتهى به 

مدرسه حمزه

2496611180

تهیه طرح و هزینه هاى مربوط به نقل و 5
انتقال سند

24600000

547859100پیاده روسازى و بلوك فرش خیابان ها6
80456900جدول گذارى معابر سطح شهر7
تسطیح و خاکبردارى میدان ورودى 8

شهر از طرف گشنیزجان
3824626706

درختکارى و ایجاد فضاى سبز سطح 9
شهر

1082500028

8393000پرداخت دیون عمرانى10
ساماندهى پارك روبروى امام زاده 11

عبداله(ع)
539735629

403527766نکوسازى سطح شهر و بلوارها12
تجهیز پارك پیامبر اعظم(ص) توسعه و 13

نگهدارى فضاى سبز
603332160

حفارى و الیروبى چاه جهت آبیارى 14
فضاى سبز

40000000

273321750خرید مصالح تولید جدول و بلوك15
تعمیرات ماشین آالت عمرانى و خرید 16

لوازم
68220000

محوطه سازى ساختمان شهردارى و 17
آتش نشانى

20400000

خرید مجموعه اسباب بازى کودکان و 18
آماده سازى جایگاه

955267501

149358650تعمیرات اساسى حمام عمومى شهر19
10000000تسطیح محل دفن زباله20

13509031070جمع کل به ریال

عملیات زیرسازى میدان ورودى از سمت گشنیزجان

عملیات حفارى چاه فضاى سبز امامزاده

زیرسازى و تسطیح خیابان منتهى به مدرسه حمزه (ع)

رنگ آمیزى جداول

خرید و نصب مجموعه بازى کودکان

جدول گذارى معابر سطح شهر

احداث کانال و دیواره سازى مسیل

بلوك فرش معابر سطح شهر

تعمیرات و نصب تابلوهاى ورودى شهر

تهیه و اجراى آالچیق هاى روبروى امامزاده عبداله زید حسنى (ع)

تولید جدول و بلوك براى پروژه هاى عمرانى

تکمیل اتاقک نگهبانى محوطه آتشنشانى

کاشت بادام و توسعه فضاى سبزمرمت و تعمیرات اساسى حمام عمومى


