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صبح ها چگونه مغز خود را تقویت کنیم؟همکارى دانشگاه هاى پیام نور اصفهان و قفقاز خالق عروسک نامه رسان معروف درگذشتسپاه، تروریست معروف را به هالکت رساند کابوس منصوریان در فرهنگسرا! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با اعتبار یکصد میلیارد ریال؛

انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان
 12 مهر برگزار مى شود

اطفاى آتش سوزى هاى سهمگین از آسمان 
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قیمت سکه هاى اشکانى
 در فریدن و ترکیه

صداى پاى وارونگى دما مى آید

یعنى زمین هاى 
تورقوزآباد 

گران مى شود؟!
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خشکسالى، گونه هاى جانورى را خشکسالى، گونه هاى جانورى را 
از قمیشلو فرارى داداز قمیشلو فرارى داد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد؛مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد؛
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اولین سامانه آتش نشانى هوایى با طراحى داخلى دیروز در شاهین شهر افتتاح شد

بازگشت خواننده  مشهور 
به پرده سینما

تقوى یا فن خال؛ 
مسئله این است!

رؤیاى 3 نیمه نهایى 
پر پر شد

ایــن روزها نــام «لوییــس فن خــال» خیلى 
در رســانه هــاى ورزشــى  ایران شــنیده 
مى شود. در شماره دیروز «نصف جهان» 

از پیام ویدیویى این سرمربى...

با مصدومیت حسین ماهینى در دیدار مقابل استقالل این 
بازیکن فرصت ثبت یک رکورد فوق العاده را از دست داد تا 
بیش از پیش از این اتفاق ناراحت باشد. ماهینى مى توانست 
با حضور در مقابل السد به اولین بازیکن ایرانى تبدیل شود 

که سه حضور در نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا  ...
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آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت اول

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى جایگاه CNG شهر کوهپایه 
از طریق آگهى مزایده به شرکت هاى واجد شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام نماید. کلیه 
شرکت کنندگان باید داراى صالحیت، دانش فنى، تجربه و داراى تأییدیه از شرکت پاالیش 
و پخش مواد نفتى ایران در رابطه با موضوع فعالیت «صنایع نفت و گاز، سازنده تجهیزات 
CNG، قرارداد نگهدارى و تعمیرات و با نمایندگى مجاز از سازندگان مجاز CNG» بوده و 

همچنین داراى توان مالى و ظرفیت مناسب جهت اجراى موضوع قرارداد باشند.
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و دریافت مشخصات فنى پروژه از تاریخ 

1397/07/08 لغایت 1397/07/22 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم
شــهردارى نطنز  در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شــهر نسبت به اجاره کیوسک 

جمع آورى پسماند خشک سطح شهر از طریق مزایده عمومى به متقاضیان اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 

97/07/18 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031 

آگهى مزایده نوبت دوم (مرحله اول)

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ اول

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/59 مورخ 1396/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد جایگاه 
CNG واقع در بلوار خرمشهر (از طرف چادگان به داران) را جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واجد شرایط به مدت یکسال 

شمسى واگذار نماید. 
قیمت پایه: با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى قیمت پایه اجاره موردنظر را بر مبناء حداقل 54 

درصد سود ناخالص از ناحیه فروش گاز CNG اعالم نموده است.
میزان سپرده شرکت در مزایده: براساس آخرین فیش گاز حاصل از فروش گاز جایگاه مذکور به شناسه قبض 19126406137 به 
مبلغ 123/895/000 ریال بوده که میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 6/194/750 ریال مى باشد لذا شرکت کنندگان 
مى بایستى مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز نمایند.

بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 
شرکت کنندگان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/07/08 لغایت روز شنبه مورخ 1397/07/21 با مراجعه به شهردارى 
و ضمن بازدید از زمین مذکور نســبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان، و تعهد شرکت کننده) از دبیرخانه 
شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارك شرکت و تأییدیه شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ایران (شرکت هاى مجاز بهره بردار) و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت 

نیز در پاکت ب ضمیمه گردد.
- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/07/21 به حراست شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ 1397/07/22 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء 

کمیسیون باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون 

فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد 
بود.

5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 
82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات 

بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در 

غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- فقط اشخاص حقوقى (شرکت هاى معتبر) مجاز به شرکت در این مزایده مى باشند و سایر شرکت هایى که موضوع تعمیرات، 
نگهدارى (تجهیزات، و تأسیسات، صنعتى، برق، مکانیک) یا خدمات در این زمینه در موضوعه اساسنامه آنها صراحتاً و دقیقًا 
قید شده است. (اعمال تغییرات آگهى تغییرات شرکت و یا آگهى تأسیس با ارائه گواهى اداره ثبت شرکت ها قابل قبول است.)

8- برنده مزایده حق واگذارى و انتقال کلى و جزئى قرارداد به اشخاص ثالث را نخواهد داشت.
9- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل که االن در جایگاه CNG مشغول به کار هستند (نیروهاى موجود) براساس قوانین 
جمهورى اسالمى ایران و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کالً بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت 

به بیمه نمودن کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
10- کلیه هزینه هاى آب و برق و گاز مصرفى، و تعمیر و نگهدارى جایگاه CNG احتمالى همگى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
11- در این آگهى هیچگونه شرایطى را براى استخدام شرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببى و نسبى پیمانکار و 
حتى نیروهاى تحت امر ایشان در حال و آینده نخواهد داشت.  همچنین متعهد مى شود هیچگونه ادعایى درخصوص استخدام 

خود از شهردارى نداشته باشد.
12- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستى از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام و مشخصات استفاده نمایند.

13- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوءسابقه منع قانونى براى انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد 
مربوطه را نداشته باشند.

14- فعالیت جایگاه و ارائه خدمات به صورت شبانه روزى و در طول 24 ساعت خواهد بود.

یک ماه گذشت از زمانى که دو نفر به اسم بازرس اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، بدون ارائه 
هرگونه کارت شناسایى و مجوز ورود یا هماهنگى قبلى، 
خود را در دفتر روزنامه نصف جهان ُهل دادند و علیرغم 
مخالفتى که شده بود، به تمام گوشه و کنار دفتر سرك 
کشیدند و از زیر میزها تا کنج زیر زمین را بررسى کردند.

به دنبال کاغذ احتکار شــده مى گشتند یا در پى دالر و 
پوشک بچه انبار شــده بودند را نمى دانیم، ولى جالب 
آن بود که در تماس با مسئولین ارشد این اداره کل نیز 
مشخص شــد که آنان هم از علت و دالیل این حضور 

توهین آمیز بى اطالع هســتند و اگرچه ابراز شگفتى 
کردند، ولى هرگز به اعتراض ما پاســخ مناسب ندادند 
و اصًال معلوم نشــد جرم ما چه بوده است تا از آن توبه 

کنیم!
با ناامیدى از رســیدگى این اداره کل که در دوره مدیر 
فعلى آن، سابقه اى همیشگى دارد، ناگزیر به استاندار 
اصفهان نامه نوشــتیم تا ببینیم آنچه وى از احترام به 
مطبوعات و رسانه ها م ى گفت، تنها به واکنش نسبت به 
برخورد فرماندار گلپایگان خالصه مى شود یا به صورت 

مستمر در نهاد ایشان جارى است؟

آیا برخورد با فرماندار گلپایگان، یک نمایش تبلیغاتى بود؟

در جستجوى دلیل تجسس در نصف جهان

 آقاى استاندار! چرا سکوت کرده اید؟
ایرج ناظمى

4... ادامه در صفحه 2

سینمابه پرده سینما پرده یبه پر ب

جاده ریلى و اتصال به خط آهن 
سراسرى کشور و گمرك اختصاصى در 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان افتتاح شد
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در پى عملیات صبح روز جمعه در منطقه مرزى سراوان، 
سردار ســرتیپ پاســدار محمد پاکپور، فرمانده نیروى 
زمینى ســپاه در گفتگویى اظهار کــرد:  در این عملیات 
دقیق و غافلگیرانــه، چهار تن از تروریســت هاى پلید 
به هالکت رســیدند و دو تن از آنان زخمى و مابقى هم
 به عمق کشــور همجوار منطقه مرزى سراوان متوارى 

شدند.   
وى افزود: با شناســایى اجســاد تروریست ها مشخص 
شد یکى از تروریســت هاى معدوم «مال هاشم نکرى»  
نفر دوم گروهک تروریســتى جیش الظلم است که طى 
ســال هاى اخیر فرماندهى بســیارى از عملیات هاى 

تروریســتى و خرابکارانــه این گروهــک در حمله به
 پاسگاه ها و مقرهاى مرزى منطقه از جمله کمین علیه 
مرزبانان ناجا در سال 92 و شهادت 14 تن از رزمندگان 
هنگ مرزى سراوان و نیز حمله به نیروهاى مرزبانى ناجا 
در تهالب میرجاوه که منجر به شــهادت 9 تن و اسارت 

سرباز براتى در سال 96 شد، را عهده دار بوده است.
 فرمانده نیروى زمینى سپاه خاطرنشان کرد: تروریست 
معدوم مالهاشم نکرى مســئولیت عملیات هاى اشرار 
و تروریست هاى مزدور و وابســته گروهک در منطقه 
میانى مرزهاى جنوب شرق کشور در استان سیستان و 

بلوچستان را بر عهده داشت.

پدیده اینورژن یــا وارونگى دما کــه در زندگى مدرن 
امروزى قوت گرفته و چند ســالى اســت با شدت زیاد 
گریبانگیر کالنشهرها و شــهرهاى صنعتى شده است، 
با آغاز پاییز و مهیا شــدن شــرایط، خود را مى نمایاند.  
این پدیده زمانى رخ مى  دهد که یک توده هواى ســرد 
همچون پتویى سطح شهر را مى  پوشاند و اجازه خروج 
گازهاى سمى یا آلودگى  هاى جوى را نمى  دهد. مسعود 
تجریشى، معاون محیط زیست انسانى سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره تعطیلى مدارس در زمستان با هدف 
کاهش آلودگى هوا گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست موضوع تعطیلى مدارس را بارها در هیئت دولت 

مطرح کرده اســت اما وزارت آموزش و پرورش نسبت 
به تعطیلى مدارس بســیار مقاومت مى کند. وى تأکید 
کرد: درس و امتحان مهم است اما مهمتر از آن سالمت 
دانش آموزان است. معاون محیط زیست انسانى سازمان 
حفاظت محیط زیســت همچنین گفت: سیاهه آلودگى 
هواى 9 شهر تهیه مى شود که در راستاى آن مى توانیم 
اقدامات براى کاهش آلودگى هوا را با سرعت بیشترى 
پیش ببریم. اکنون سیاهه مشــهد و تهران تهیه شده و 
اصفهان نیز در حال انجام است. در واقع سیاهه انتشار به 
ما مى گوید چه فعالیتى به چه میزان آلودگى ایجاد مى کند 
و با چه اقداماتى مى توان این میزان آلودگى را کاهش داد.

سپاه، تروریست معروف را
به هالکت رساند

صداى پاى وارونگى دما
 مى آید

فساد مالى گسترده در بناب
  روزنامه کیهان | با دســتگیرى یک عضو 
شوراى پنجم اسالمى شهر بناب، پرونده ارتشاء و اختالس 
در شــهردارى بناب وارد فاز جدیدى شد. رئیس شوراى 
اسالمى این شــهر اظهار کرد: دستگیرى عضو شوراى 
پنجم شهر بناب در ارتباط با پرونده مالى شهردارى بناب 
در سال 1395 اســت و هیچ ارتباطى به دوره جدید شورا 
ندارد. این گزارش حاکى اســت، نخستین دستگیرى از 
بازداشت کارکنان شهردارى بناب و عوامل دخیل در این 
پرونده در مهرماه سال 1395 اتفاق افتاد و با دستگیرى 
یکى از اعضاى شوراى پنجم شهر بناب به عنوان متهم 
تعداد دستگیرشدگان در ارتباط با پرونده مربوط به ارتشاء و 

اختالس در شهردارى بناب به 35 نفر رسید.

گاومیش هاى نخست وزیر را 
فروختند!

  ایرنا| دولت «عمــران خان»، نخســت وزیر 
پاکستان با مزایده و فروش هشت رأس گاومیش پرقیمت 
دفتر نخست وزیرى پیشین این کشور، پول آن را به خزانه 
دولت واریز کرد. این گاومیش ها در مقّر نخست وزیرى 
پاکستان نگهدارى مى شده و بر اساس برخى اخبار، شیر 
این گاومیش ها پس از دوشیده شــدن، در اختیار «نواز 
شریف»، نخست وزیر پیشین این کشور و خانواده اش قرار 
داده مى شد. این گاومیش ها به قیمت دو میلیون و 300 
هزار روپیه معادل 18 هزار و 700 دالر فروخته شده است.

2700 بازنشسته در یک دستگاه
احسان قاضى زاده هاشمى، نماینده    خبرآنالین|
مردم فریمان در پاسخ به این سئوال که آیا آمار دقیقى از 
تعداد فرمانداران یا اســتانداران بازنشسته و... وجود دارد، 
گفت: از سوى برخى دســتگاه ها آمارى به ما اعالم شده 
اســت که نمى خواهیم اسم دســتگاهى را قید کنیم اما 
برخى دستگاه ها از 100 الى 200 نفر را اعالم کرده اند و 
دستگاهى هم داریم که خودش اعالم کرده است 2700 

بازنشسته دارد.

درخواست روحانى از الریجانى
  تسنیم| رئیس جمهــور در درخواســتى از 
رئیس مجلس شوراى اسالمى خواستار توقف استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شــده اســت. 
على اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره 
به طرح اســتیضاح  تعدادى از وزرا در مجلس، گفت: در 
حال حاضر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت یکى 
از استیضاح  هاى مطرح در مجلس است که فعًال مسکوت 
مانده اســت. وى در تشریح علت مســکوت ماندن این 
استیضاح اظهار کرد: گفته مى شــود، قرار است در هفته 
جارى و یا در آینده نزدیک، تغییراتى در بدنه دولت صورت 

گیرد.

هزینه شکم 
براى فقرا بیشتر است!

  ایلنا| حمید دیهیم، استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
گفت: اگر شــاخص هزینه هاى زندگى را مد نظر داشته 
باشیم، یک فقیر تقریباً 35 تا 40 درصد از هزینه هاى خود 
را صرف مواد غذایى مى کند در حالى که این میزان براى 
افراد مرفه 10 درصد است. بنابراین با افزایش تورم به ویژه 
در اقالم خوراکى، هزینه آن براى اقشار ضعیف باال خواهد 
بود. البته نباید فراموش کرد در شرایط تورمى وضعیت افراد 

دارا با داشتن انواع دارایى ها بهتر مى شود.

نان گران مى شود؟
معاون وزیر صنعت بــا بیان اینکه رئیس    مهر |
جمهور اجازه افزایش ملى قیمت نان را نداده است، گفت: 
در سال 97 با دستور رئیس جمهور هیچ دستگاهى اجازه 
تصمیم گیرى در مورد افزایش ملى قیمت نان را ندارد اما 
رئیس جمهور اجازه داده در مراکز استان ها با بررسى در 
ستاد تنظیم بازار و با تأیید شوراى تأمین استان ها افزایش 
قیمت حداکثر تا سقف 10 درصد صورت گیرد به این معنا 
که شوراهاى تأمین استان ها و ستادهاى تنظیم بازار اجازه 
خواهند داشت تا سقف تعیین شده، مجوز افزایش قیمت 

نان را صادر کنند .

خبرخوان
سکه، مهریه، زندان

 4181   روزنامه ایران|  هم اکنــون 
مرد در کل کشــور به دلیل ناتوانــى در پرداخت 
مهریه همسرشــان پشــت میله هاى زندان به 
ســر مى برند. این در حالى است که جمعیت این 
بدهکاران خانوادگى تا ســوم مرداد سال جارى 
3550 نفر بوده اند. ماجرا وقتى اهمیت بیشــترى 
پیدا مى کند که متوجه مى شــویم آمار زندانیان 
مهریه در اول شهریور ســال گذشته 2450 نفر 

بوده است.

قاتل شماره یک ایرانى ها
ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان|
اداره پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى و عروقى 
با اشــاره به مهمترین علت مرگ و میر ایرانى ها 
گفت: بیمارى هاى قلبــى و عروقى عامل مرگ 
44 درصد ایرانى ها و سکته قلبى و مغزى و دیابت 
مهمترین علل مرگ در تمام گروه هاى سنى در 

کشور محسوب مى شوند.

سانسور در «24»
یحیــى نطنــزى، منتقد    کافه سینما|
و روزنامه نــگار، در یک رشــته توییــت، درباره  
سانســورهایى نوشــته کــه اغلــب در مجله 
ســینمایى «24» مؤسســه «همشــهرى»، 
متعلق به شــهردارى تهران، اعمال شده اند. این 
روزنامه نگار بعد از یکســرى مثال در این باره در 
انتها نوشته اســت: «این مدل سانسور در زمان 
مدیریت مدیــران قالیباف تا حــدى قابل درك 
بود اما بعد از حمله گازانبرى دوستان حامل (و نه 
حامى) اصالحات به «همشــهرى» و شهردارى 

آزاردهنده تر شد.»

آمار تکان  دهنده 
خــرداد مــاه 95،    روزنامه اعتماد|
محمدرضا قدیــرزاده، مدیرکل حوزه ریاســت 
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرده است: در سال 
هشتاد و نه، 145 مورد، سال نود، 93 مورد، سال 
نود و یک، 136 مورد، ســال نود و دو، 135 مورد 
و سال نود و ســه، 81 مورد مرگ و میر ناشی از 
مصرف الکل ارجاعی به پزشکی قانونی در کشور 
ثبت شده است. این آمار سیر بروز این حوادث در 

کشور را به روشنی نشان می دهد.

 گرانى غیرمنطقى
رئیس کمیته تخصصى تلفن همراه    ایسنا|
کشور از افزایش غیر منطقى قیمت قطعات تلفن 
همراه خبر داد و گفت: قیمت این اقالم به حدى 
افزایش داشته که اگر قطعه اى از تلفن همراه مانند 
تاچ یا ال سى دى خراب شود باید هم قیمت خود 

تلفن همراه براى تعمیر آن بپردازید.

دکترهاى ما گران ترند!
در ایران مرجعى که درآمد پزشکان را    ایلنا|
مشخص کند، وجود ندارد اما ارزیابى هاى میدانى 
که بر مبناى سرانه درمان هر ایرانى محاسبه شده، 
نشان مى دهد که سرانه درآمدى پزشکان ایرانى 
418 هزار و 529 دالر است. این در شرایطى است 
که سرانه درآمدى پزشکان آمریکایى 267 هزار 
و 993 دالر، اســترا لیایى 203 هزار و 132 دالر، 
هلندى 175 هزار و 155 دالر، انگلیسى 127 هزار 
و 285 دالر، فرانسوى 116 هزار و 77 هزار دالر و 

اسپانیایى 67 هزار و 785 دالر است.

چند نفر باالى 100 سال 
داریم؟

رئیس دبیرخانه شوراى ملى    عصر ایران|
سالمندان با اشاره به اینکه در حال حاضر 6000  
نفر در کشور سن باالى صد سال دارند گفت: در 
تالش هســتیم تا الیحه حقوق ســالمندان را از 

طریق دولت به مجلس ارسال کنیم.

یک هفته بعد از حادثه تروریستى اهواز، حشمت ا... فالحت 
پیشه، رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس به فیلمى اشاره مى کند که هفته پیش با حضور 
وزراى اطالعات و کشور و با شــرکت 92 نماینده دیگر 
مجلس در پارلمان به نمایش در آمد و در آن جزئیات حادثه 
مورد بررسى قرار گرفت. به گفته فالحت پیشه، این فیلم از 
شوراى تأمین استان  خوزستان دریافت شده و فقط در اختیار 

کمیسیون امنیت ملى مجلس قرار دارد.
وى به «ایسنا» گفت که این فیلم توسط دوربین وزارت 
اطالعات که به صورت ثابت در منطقه رژه مســتقر شده 
بود و دوربین ارتش تهیه شده اســت. کسى که مسئول 
فیلمبردارى از سوى ارتش بود، با شجاعت و بدون ترس 

صحنه ها را به صورت کامل فیلمبردارى کرده است.
فالحت پیشه صحنه هاى حادثه تروریستى اهواز را زجرآور 
خواند و گفت: چنین صحنه هایى تنها به علت اشتباه امنیتى 
بود. اینکه چند نفر به کسانى که در حال جان دادن هستند 

تیر خالص مى زنند بسیار ناراحت کننده است.

وى گفت: آنهایى که مجروح شدند مى گفتند که اگر یک 
تفنگ در دست داشتند جلوى این کار را مى گرفتند چون از 
صحنه هاى بدتر از این در سوریه با پیروزى عبور کردند اما 
چون رژه بود آنها نمى توانستند تفنگ پر از فشنگ همراه 

داشته باشند. 
رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
تصریح کرد: در زمان حادثه تروریستى، فیلمبردار به کسى 
که تفنگ دوربین دار دستش است التماس مى کند که به 
سمت آنهایى که تیر خالص مى زنند، شلیک کند اما آن 
شخص منتظر دستور فرمانده اش است. اینها همه نشان از 

ضعف مدیریت دارد.
وى یادآور شد: در زمان حادثه مشــرف به جایگاه، 8 یا 9 
تفنگ دوربین دار وجود داشت که به راحتى مى توانستند 
در عرض 30 ثانیه تروریســت ها را به درك بفرســتند. 
حتى با یــک تفنگ قدیمى هم مى توانســتند این کار را 
انجام دهند اما کسى که پشــت تفنگ دوربین دار بود در 
ابتدا حمله تروریستى را باور نمى کند و مى گوید گلوله ها 

مشقى است بعد که تیر خالص را مى بیند مى گوید دستور 
شلیک ندارد. فردى که پیش اوست به فرمانده زنگ مى زند 
حتى فرمانده به او دستور تیراندازى مى دهد اما باز آن فرد 

شلیک نمى کند.
هفته پیش هم سیدحسین نقوى حسینى، عضو کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در خصوص جلسه 
بررسى حادثه تروریستى رژه اهواز در این کمیسیون گفت: 
در این جلســه دو فیلم تأثرآور به نمایش گذاشته شد که 
بسیار همه ما را متأسف کرد چون چهار تروریست به راحتى 
12 دقیقه تیراندازى کرده، رفت وآمد داشتند، خشاب خود را 
عوض کردند و با هم صحبت  مى کردند و هیچکس به آنها 

حتى شلیک هم نکرد.
عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس ادامه داد: طبق آنچه در 
فیلم نشان داده شد، یکى از این تروریست ها صبح روز قبل 
از رژه مى آید و کامًال محیط را براندازى عملیاتى مى کند؛ 
یعنى از ابتدا تا انتهاى خیابان را مــى رود و مى آید و هیچ 

نیروى امنیتى و نظارتى آنجا حضور ندارد.

...ادامه از صفحه اول
االن و با گذشت بیش از یک ماه، همچنان در پى پاسخ 
مجموعه ســئواالتى هســتیم که معلوم نیست در کدام 

گوشه استاندارى اصفهان تلنبار شده اند؟
متن نامه ما به عالى ترین مقام استان که على القاعده باید 
خیلى سریع در دستور رسیدگى ایشان قرار مى گرفت به 

شرح زیر است:
جناب آقاى دکتر مهرعلیزاده

استاندار محترم اصفهان
با سالم و آرزوى توفیق

احترامًا ضمن سپاس از بذل عنایت حضرتعالى نسبت به 
مطبوعات و دفاع از جایگاه و شخصیت رسانه ها، به اطالع 
مى رساند در تاریخ هفتم شهریور ماه سال جارى، افرادى 
که خود را بازرس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان معرفى نمودند، بــا مراجعه به دفتر این روزنامه، 
خواستار بازرسى از محل و استنطاق از پرسنل آن شدند. 

آنها علیرغم اطالع از عدم حضور مدیران ارشد روزنامه و 
با وجود ممانعت منشى دفتر، بدون ارائه کارت شناسایى 
و مجوز بازرســى، با بى احترامى خاصــى به محل وارد 
شده و به تجسس و سرکشى از تمامى اتاق هاى موجود 

پرداختند.
در این راســتا اگر چه هرگونه بازدید و بازرسى از محل 
این روزنامه را جزو حقوق مســلم متولیــان مطبوعات 
مى دانیم ولى با توجه به التهاب آفرینى، رفتار شبه پلیسى، 
گفتار پرخاشگرانه و عارى از ادب و نزاکت صورت گرفته، 
خواهشمندیم در رابطه با پرسش هاى زیر و موارد مرتبط 

بررسى هاى الزم صورت گیرد:
1- آیا در ساختار ادارات ارشــاد و به خصوص اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، واحدى تحت 

عنوان مرکز بازرسى وجود دارد یا خیر؟
2- در صورت وجود مرکز بازرســى قانونمند در ساختار 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان، آیا 
شــرح وظایف و حیطه اختیارات آن اقتضــا مى کند که 
فردى به زور و بدون ارائه کارت شناسایى و یا بدون ارائه 
مجوز الزم، به دفتر یک روزنامه وارد شده و به تجسس 

در آن بپردازد؟
3- آیا از مجموعه هاى رســانه اى دیگر در سطح کشور 
نیز تجســس و بازرســى به این سبک و ســیاق انجام

مى شود؟
4- آیا بازرس یا نماینده اداره کل ارشــاد مجاز اســت با 

تندخویــى، تهدید و ارعاب پرســنل و علیرغم مخالفت 
«منشــى خانم» دفتر و با کنــار زدن وى به مجموعه 

وارد شود؟
5- آیا بازرس یا نماینده اداره کل ارشــاد مجاز است که 
بدون ارائه هرگونه مجوز رســمى و قانونى و با «فریاد» 
زدن در یک محیط فرهنگى مدعى شود که مى تواند تمام 
پرسنل را براى اســتنطاق احضار نموده و به هر کجا که

 مى خواهد سرکشى کند؟
6- آیا بازرس یا نماینده اداره کل ارشــاد مجاز اســت 
که بدون ارائــه هرگونه نامه یا مجوز بازرســى، از تمام

قســمت هاى عمومى و خصوصى یک دفتر رسانه اى 
بازدید نموده و حتى بــدون گفتن یک «یاا ...» ســاده 
متعارف، درب اتاق استراحت خانم هاى حاضر در محل 

را باز نماید؟
7- آیا بازرس یا نماینده اداره کل ارشــاد مجاز است به 
شمارش نشــریات و ویژه نامه هاى برگشتى و بررسى 

اسناد و اوراق ادارى و مالى موجود در انبار و زیرزمین دفتر 
یک روزنامه مبادرت ورزد؟

8- آیا بازرس یا نماینده اداره کل ارشــاد مجاز است که 
بدون ارائه هرگونه دلیل و برهان، اســناد و مدارك امور 

مالى روزنامه را براى رؤیت و بررسى مطالبه نماید؟ 
9- علت دریافت امضاى اجبارى از پرسنل حاضر در محل 
ذیل صورتجلسات تهیه شده چیست و براى حصول چه 

مقصد و منظورى بوده است؟
10- به طور کلى چه نســبتى بین شــأن و شخصیت و 
جایگاه یک رسانه با رفتار نامتعارف صورت گرفته وجود 
دارد که حداقل در طول ربع قرن گذشته، نمونه اى از آن 

را نمى توان مثال زد؟
***

مراجعه و برخورد صورت گرفتــه در حالى اتفاق افتاد که 
طى تماس تلفنى با معاونت فرهنگى و رسانه اى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، نامبرده از دلیل 

بازرسى و علت این برخورد اظهار بى اطالعى نمود.
شایان ذکر است التهاب آفرینى و مجموعه برخوردهاى 
سرشــار از توهین و عارى از نزاکت و احترام فوق الذکر 
که وجهى پلیسى به خود گرفته بود، این شائبه را در بین 
پرسنل حاضر و مجامع مطبوعاتى ایجاد نموده است که 
روزنامه نصف جهان، خطایى بارز و محرز و حتى امنیتى را 
مرتکب شده که مستوجب واکنش، تجسس و بازرسى به 

شیوه موصوف شناخته شده است.
لذا با توجه به اینکه این روزنامه در نظر دارد تا به تحلیل 
این رویداد بپردازد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن 
بررســى موضوع، در زمینه اعاده حیثیــت این روزنامه 

اقدامات الزم صورت گیرد.
برخود الزم مى دانم از بذل عنایت حضرتعالى صمیمانه 

قدردانى نمایم.
ایرج ناظمى
مدیرعامل و سردبیر

پدر «محمدطاها اقدامى»، شــهید چهار ســاله واقعه 
تروریستى اهواز که روز پنج شــنبه گذشته در اصفهان 
تشییع و براى خاکســپارى به محل زندگى اش میمه 
منتقل شد به روزنامه «جوان» گفت: غیر از محمدطا ها 

که شهید شــد من یک دختر به نام مبینا دارم. خانواده 
من براى دیدن رژه رفته بودند که تروریست ها از پشت 
جایگاه به ســوى مردم تیراندازى مى کنند، همســرم 
محمدطا ها را در آغوش مى گیرد تا جان بچه را حفظ کند. 
گلوله از پاى همسرم رد مى شود و به شکم محمدطا ها 
اصابت مى کند. یک گلوله دیگر هم مســتقیم به پاى 
محمدطا ها مى خــورد. طا ها که فریــاد مى زند یکى از 
همکاران ارتشى محمدطا ها را در آغوش مى گیرد و به آن 
نیروى سپاه که عکسش هم منتشر شد مى سپارد و آن 
برادر سپاهى هم محمدطا ها را به بیمارستان مى رساند. 

دخترم مبینا همان دخترى است که در عکس ها مانتوى 
قرمز به تن دارد و آن ســرباز ایشان را از محل حادثه به 
جاى امن منتقل مى کند و همسرم را هم که مجروح شده 
بود دو سرباز نیروى انتظامى از محل دور مى کنند و یکى 
از بچه هاى سپاه ایشان را از محل حادثه به بیمارستان 

مى رساند.
وى افزود: وقتى پسرم محمدطا ها تیر مى خورد، دخترم 
مبینا باروســرى خود پاى تیر خورده برادر کوچکش را 
مى بندد تا جلوى خونریزى را بگیرد. البته قبل از اینکه 
همکاران ارتشى، دخترم را از حادثه دور کنند، دخترم هم 

مجروح مى شود و یک گلوله از کنارپیشانى و گلوله دیگر 
ازکنار کتفش رد مى شود و او به صورت سطحى مجروح 
مى شود که آن سرباز شجاع ارتش وقتى وضعیت دخترم 

را مى بیند او را از مهلکه نجات مى دهد.

در جستجوى دلیل تجسس در نصف جهان

آقاى استاندار! چرا سکوت کرده اید؟
آیا برخورد با فرماندار گلپایگان، یک نمایش تبلیغاتى بود؟

ابعاد جدیدى از حادثه تروریستى اهواز به روایت یک فیلم

دختر مانتو قرمز حادثه اهواز کیست؟

روز جمعه خبرنگاران زیادى به روستاى «تورقوزآباد» رفتند تا از انبار 
هسته اى مورد ادعاى نخست وزیر رژیم صهیونیستى بازدید کنند. 
خبرنگار خبرگزارى «ایسنا» که به این محل رفته، با تعدادى از ساکنان 
این روســتا درباره ماجراى انبار اتمى مخفى صحبت کرده؛ یکى از 
آنها که مردى میانسال بود از اینکه چنین شایعه اى درباره روستاى 
تورقوزآباد در سطح دنیا مطرح شــده بود، ابراز خوشحالى مى کرد و 
امیدوار بود که با جهانى شــدن نام روستایش، قیمت زمین هاى آن 
افزایش یابد! اما خبرنگار روزنامه «همشهرى» هم سرى به این محل 
زده که حاصل کاوشش دیروز در این روزنامه منتشر شد. «همشهرى» 
نوشت: «اهالى منطقه مى گویند سوله مذکور قالیشویى است و برخى 
دیگر هم از آن به عنوان انبار یاد مى کنند. بعد از مشــاهدات اولیه، 
خبرنگار "همشهرى" تالش کرد از باالى در نگاهى به داخل سوله 
بیاندازد، محوطه اى خالى با اتاقکى که نگهبان داخل آن مستقر است. 
سوله تخیلى تورقوزآباد اگرچه براى نتانیاهو آب نداشت اما براى اهالى 
این روستا نان خواهد داشت؛ واقعاً مگر چند روستا در جهان وجود دارد 

که نامشان در صحن مجمع عمومى سازمان ملل برده شده باشد؟!»

یعنى زمین هاى تورقوزآباد 
گران مى شود؟!



استاناستان 03033328 سال  پانزدهمیک شنبه  8 مهر  ماه   1397

بازداشت13 نفر از متعرضان به 
کامیون هاى راه هاى مواصالتى 
رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان گفـت: 13 نفر 
از متعرضان به تردد کامیون هـا در راه هاى مواصالتى 

استان اصفهان بازداشت شدند.
احمد خسـروى وفا اظهار کـرد: در پى انجـام اقدامات 
قضائى و اطالعاتى، 13 نفر از افرادى که اقدام به تعرض، 
توقف و وارد آوردن آسیب به کامیون هاى حمل سوخت 
و بار که در حال تـردد در راه هـاى مواصالتى اصفهان 
بودند، شناسایى و بازداشت شدند. وى افزود: این متهمان 
در حال حاضر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند 

و تحقیقات تکمیلى در این خصوص ادامه دارد.

افزایش نرخ کرایه سرویس 
مدارس در حال بررسى است

مدیرعامل سـازمان تاکسـیرانى شـهردارى اصفهان 
گفت: افزایش 12 تا 15 درصدى نرخ کرایه سرویس 
مدارس در شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان در حال 
بررسـى اسـت. هادى منوچهرى اظهار کرد: یکى از 
آیتم هـاى مهم سـرویس مـدارس تعیین نـرخ کرایه 
است، در این فرایند والدین خواستار حداقل افزایش و 
رانندگان در پى افزایش نرخ هستند، از این رو اعضاى 
شوراى شهر طبق اختیاراتى که بر عهده دارند، عددى 
را تعیین خواهند کرد تا به معیشت هر دو طرف آسیبى  

وارد نشود.

ناهماهنگى نهادها، ایمنى برق 
در تیران را تهدید مى کند

مدیر امور برق تیـران و کرون گفت: ناهماهنگى نهادها 
در اجراى طرح ها، یکى از مشکالتى است که ایمنى برق 

در این شهرستان را تهدید مى کند.
محمدرضا معینـى افزایش وقوع حـوادث را بـر اثر این 
بـى توجهى محتمـل دانسـت و افـزود: اجـراى طرح و 
برنامه هاى فرهنگـى و اجتماعى نیازمنـد هماهنگى و 
کسب موافقت از دسـتگاه هاى خدمات رسان است که 
متأسفانه برخى از نهادهاى ادارى نسبت به این دسته از 
قوانین بى تفاوت هستند. وى بیان کرد: راه اندازى موکب هاى 
عزادارى، اجراى طرح هاى عمرانى و خدماتى از سـوى 
نهادها نیازمند اخذ استعالم از شـرکت برق براى تأمین 

ایمنى مورد نیاز و جلوگیرى از برق گرفتگى است.

استعفایم صحت ندارد
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با رد شایعه 
اسـتعفایش گفـت: بگذاریـد کام مـا و دانش آموزان 
در ابتداى سـال تحصیلى جدید تلخ نشود. على اکبر 
کمالى در پاسخ به این سـئوال که آیا شایعات مربوط 
به کناره گیرى از سمت مدیرکلى اش صحت دارد، با 
رد این موضوع گفت: این سئوال را باید از کسانى که 

شایعه را ایجاد کردند، بپرسید.
وى در واکنش به گمانه زنى هاى برخى رسـانه ها در 
خصوص تحت فشار بودن به دلیل برخى انتصاباتش 

گفت: این صحت ندارد.

تفاهمنامه خواهرخواندگى 
کاشان و نیشابور

تفاهمنامه خواهرخواندگى شهر هاى کاشان و نیشابور 
با حضور شهرداران کاشان و نیشابور امضا شد.

مدیرحـوزه گردشـگرى شـهردارى کاشـان، وجـود 
مشـترکات فرهنگـى، اجتماعـى و گردشـگرى دو 
شـهر را از عوامـل ایجـاد ایـن تفاهمنامه دانسـت و 
گفت: این تفاهمنامـه خواهرخواندگى با وجود مقبره 
کمال الملک، هنرمند کاشـانى در کنـار مقبره عطار 
در نیشابور و همچنین گسـترش و تبادل تجربه ها و 
همکارى مشـترك در زمینه هـاى فرهنگى، هنرى، 
اجتماعى، علمى و عمرانى منعقد شد. مهدى رضوى 
زاده گفت: تشکیل کارگروه هاى تخصصى، برگزارى 
هفته هاى فرهنگى، مسـابقات فرهنگى و هنرى به 
صورت سـاالنه یا دوسـاالنه، تبادل تجربـه هاى دو 
شـهردارى و کارشناسـان و متخصصان دو شـهر در 
زمینه احیاى بافت هـاى تاریخى در این دو شـهر، از 

مفاد این تفاهمنامه همکارى است.

خبر

رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: این 
دانشــگاه در زمینه هاى علمى، آموزشى و فرهنگى با 

دانشگاه قفقاز گرجستان همکارى مى کند.
مهدى یوسفى افزود: در بازدیدى که رئیس دانشگاه 
قفقاز گرجستان از دانشگاه پیام نور فریدونشهر در غرب 
استان اصفهان داشت، بر همکارى و انعقاد تفاهمنامه 

بین دو دانشگاه تأکید شد.
وى با بیان اینکه این همکارى ها براى تبادل استاد و 
دانشجو و ایجاد برخى کرسى ها از جمله زبان شناسى 
خواهد بود، گفت: استان اصفهان به واسطه برخوردارى 
از ظرفیت هــاى فرهنگى و علمــى، داراى جذابیت 

زیادى براى دانشگاه هاى خارجى از جمله گرجستان 
است.

عضو شوراى پژوهشى دانشــگاه پیام نور کشور ادامه 
داد: رئیس دانشگاه قفقاز گرجســتان در این بازدید با 
تأکید بر تعامل بین دانشگاهى، از آمادگى براى اعطاى 
سهمیه پذیرش دانشــجوى این دانشگاه براى استان 

اصفهان و فریدونشهر خبر داد.
یوسفى همچنین با اشاره به فعالیت مرکز بین المللى 
دانشگاه پیام نور در گرجســتان، خاطرنشان کرد: این 
موضوع نیز به گســترش همکارى هاى دو دانشگاه 

کمک بسیارى مى کند.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: طرح آمارگیرى از ویژگى هاى مسکن روستایى، 
گامى مهم در جهت بهبود وضعیت مســکن روستاییان 

است و از 21 مهر تا 21 آبان سال جارى اجرا مى شود.
غالمحسین خانى افزود: چهارمین دوره طرح آمارگیرى 
از ویژگى هاى مسکن روستایى همزمان در سراسر کشور 
در سطح روستاهاى اســتان اصفهان نیز اجرا مى شود و 
اجراى این طرح، گامى مهم در جهت پیشبرد طرح جامع 
بهسازى و سازماندهى مســاکن روستایى، ساماندهى و 
ایجاد امکانات رفاهى و اجراى سایر طرح هاى عمرانى 

است.

وى با اشاره به اهمیت موضوع اجراى طرح آمارگیرى و 
نقش مهم و اساسى مردم ســاکن در روستاها در تحقق 
این طرح اظهار کرد: ســومین دوره طرح آمارگیرى از 
ویژگى هاى مسکن روستایى در سال 1392 انجام شد که 
تعداد 41 هزار و 108 واحد روستایى غیر مقاوم شناسایى 
شد؛ تعداد 17هزار و 338 واحد از طریق تسهیالت ویژه 
بهسازى مســکن روستایى مقاوم ســازى شده و تعداد 
23هزار و 770 واحد نیاز به مقاوم سازى دارد. خانى افزود: 
از ابتداى اجراى طرح ویژه بهســازى مسکن روستایى 
تاکنون، تعداد 63 هزار و 738 فقره تسهیالت براى مقاوم 

سازى ساختمان ها به متقاضیان پرداخت شده است.

23هزار مسکن روستایى
نیاز به مقاوم سازى دارند

همکارى دانشگاه هاى 
پیام نور اصفهان و قفقاز 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: آمار 
حیات وحش فقط در قمیشلو 7000 گونه جانورى است 
که در شرایط خشکســالى، حداقل 2000 از این گونه ها 

مهاجرت کرده اند. 
رحمان دانیالى با بیان اینکه اجراى طرح گشت الکترونیک 
در منطقه قمیشلو با جذب همکارى سرمایه گذار آلمانى 
و سمن ها را در دستور کار داریم، افزود: باید توجه داشت 
براى حراست از ظرفیت هاى موجود در پارك هاى حیات 

وحش، تنها راه برون سپارى است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در برخى موارد سمن ها و فعاالن محیط زیست براى 
حراست از این ثروت ملى سکوت  مى کنند، اضافه کرد: 

براى مثال در یکى از مناطق حفاظت شده یزد که به دلیل 
حضور دام محلى و انتقال بیمارى پى پى آر از طریق دام به 
حیات وحش، آمار کل  و بز آن منطقه از 20 هزار به 2000 
رأس رسید و این سرمایه ملى از دست رفت و کسى هم 
چیزى نگفت و در این بین حفاظت و حراست شبانه  روزى 

محیط بانان نادیده گرفته شد.
وى تصریح کرد: در بحث واگذارى، محیط زیست نظارت 
را متوقف نمى کند، بلکه داشــته هاى منطقه را با در نظر 
گرفتن شرایط تعیین شــده در اختیار بخش خصوصى 
مى گذارد؛ در ضمن فقط بخشــى از منطقه مانند مرکز 

گردشگرى آن واگذار خواهد شد.
■■■

وى در بخش دیگرى از سخنانش از واگذارى قلعه ظل 
السلطان در قمیشلو به بخش خصوصى خبر داد و افزود: 
این قلعه با اینکه در نزدیکى اصفهان است، ولى شناخته 
شده نیست و قرار اســت در آینده این قلعه براى فعالیت 
گردشگرى به بخش خصوصى واگذار شود تا هم وضع 
قلعه بهتر شــود و هم درآمدى براى جامعه محلى داشته 
باشد. وى ورود بخش خصوصى را الزم دانست و تأکید 
کرد: محیط بانان و کارکنان محیط زیســت شبانه روز 
تالش مى کنند و کمترین میزان حقــوق را مى گیرند و 
بچه هاى ما هدف تیرهاى شــکارچیان قرار مى گیرند، 
ما حتى در تأمین پول الســتیک ماشین ها  دچار مشکل 

هستیم؛ پس ورود بخش خصوصى الزم است.

خشکسالى، گونه هاى جانورى را 
از قمیشلو فرارى داد

«در هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام 
مهندسى ساختمان اســتان اصفهان، 31 هزار عضو این 
ســازمان، براى انتخاب 15 نفر اعضاى هیئت مدیره در 
هفت رشته در 9 شهرستان استان اصفهان، 12 مهرماه 

سال جارى رأى خود را به صندوق ها خواهند ریخت.»
رئیس هیئــت اجرایى هشــتمین دوره انتخابات هیئت 
مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان با 
اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در کل کشور 
سازمان نظام مهندسى ساختمان با 485 هزار عضو، اولین 
و بزرگ ترین سازمان نظام مهندسى است که سهم استان 
اصفهان از این تعداد عضو، 31 هزار نفر است که در هفت 
رشــته معمارى با 5000 عضو، عمران با 13 هزار عضو، 
برق با 7000 عضو، مکانیک با 5000 عضو، شهرسازى 
با 500 عضو، نقشه بردارى با 230 عضو و ترافیک با 31 
عضو مى باشد که در هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام 
مهندسى ساختمان استان اصفهان از بین کاندیداها، سه 
نفر معمارى، شــش نفر عمران، دو نفر برق و رشته هاى 
مکانیک، شهرسازى، نقشه بردارى و ترافیک هر کدام یک 
عضو در هیئت مدیره خواهند داشت که البته به دلیل اینکه 
در رشته ترافیک کاندیدا نداریم، یک نفر که باالترین رأى 
را در بخش عمران یا نقشــه بردارى داشته باشد پذیرفته 
مى شــود. این در حالى اســت که اعضاى سازمان نظام 
مهندسى استان اصفهان مى توانند به همه اعضا و همه 

رشته ها رأى دهند.
عبدالرسول جان نثارى اظهار کرد: در کل کشور 1439 نفر 
کاندیداى هیئت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
ثبت نام کرده که از این تعداد 73 نفر در اســتان اصفهان 

ثبت نام کردند که 15 نفر را به عنوان اعضاى هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسى ساختمان انتخاب کنند ولى 11 نفر 
آنان داراى شرایط انتخاب نبودند و از گردونه خارج شدند.

وى با بیان اینکه انتخابات داراى فرایند و شرایط خاصى 
است، گفت: در هر استان، وزیر راه و شهرسازى، مسئول 
هیئت نظارت بــر انتخاب را تعیین مى کند که امســال 
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان این امر را به 
عهده دارد و او نیز با دعوت از 14 نفر از اعضاى ســازمان 
نظام مهندســى، هفت نفر را به عنــوان هیئت اجرایى 

انتخاب مى کند تا فعالیت انتخاباتى را انجام دهند.
رئیس هیئت اجرایى هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان گفت: 
ثبت نام از کاندیداها هفتم تیرماه سال جارى آغاز شد و در 
نهایت 11 نفر از گردونه خارج و 62 نفر از شرکت کنندگان 

تأیید شدند و به مدت دو هفته تبلیغات را انجام مى دهند.
جان نثارى مى گوید: انتخابات هشــتمین دوره سازمان 
نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 12 مهرماه سال 
جارى در 9 شهر اصفهان، بهارستان، شاهین شهر، نجف 
آباد، گلپایگان، خمینى شــهر، داران، شهرضا و کاشان 
برگزار مى شود و بعد از انتخابات و تعیین اعضاى هیئت 
مدیره در استان، ما شوراى مرکزى در کشور را داریم که 
نمایندگان هیئت مدیره در استان ها، در این شورا از بین 
خود یک نفر را به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسى 
ساختمان کشور برمى گزینند که حکم او را رئیس جمهور 

اهدا مى کند.
وى با تشریح تأسیس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
در کشور گفت: تأسیس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
در سال 74 تصویب شد و در اکثر شهرهاى بزرگ کشور 

شکل گرفت. این در حالى است که این سازمان سعى دارد 
تا از هزینه کرد سرمایه عظیم کشور در امر ساخت و ساز 
بخش هاى ادارى، مســکونى، تجارى حفاظت کند و تا 

مقررات ملى اعمال شود. 
جان نثارى اذعان کرد: پروســه در فرایند ساخت و ساز، 
طراحى، محاسبات، نظارت، اجرا، بهره بردارى و نگهدارى 
بوده که البته ما در کشور در این چرخه ضعف هایى داریم 
و هنوز در برخى از آنها ســازمان نظام مهندســى شکل 

نگرفته است. 
رئیس هیئت اجرایى هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان گفت: تا 
حدودى رعایت نظام مهندسى در سایت طرح مهر سرپل 
ذهاب که صدها خانوار ســاکن بودند شد و دو نفر کشته 
شدند و نشان داد که اگر سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خوب عمل کند در مواقع بروز حوادث و زلزله هم سربلند 

خواهد بود. 
جان نثارى عنوان کرد: هیچ شهرى در کشور نیست که 
روى خط زلزله نباشد اما میزان زلزله کم و زیاد دارد و در 
این میان شهر اصفهان داراى زلزله خیزى متوسط است، 
ولى بسیارى از شهرهاى اســتان اصفهان زلزله خیزى 

شدید دارند.
وى اضافه کرد: استفاده از مصالح استاندارد براى عمده اى 
از مصالح همچون میلگرد، بتــن و تیرچه بلوك، الزامى 
است و مهندسین ناظر مى توانند در صورت عدم استفاده از 
مصالح استاندارد در ساختمان، ساخت و ساز در ساختمان 
را تعطیل کنند. این در حالى اســت که در ده تا 15 سال 
اخیر 100 درصد ساختمان هایى که ساخته شده، داراى 

نقشه سازه است.

انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان
 12 مهر برگزار مى شود

مدیرامور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: برداشت گردو از 3250 هکتار باغ هاى بارور این 
محصول در استان اصفهان پیش بینى مى شود به 3800 

ُتن برسد.
احمدرضا رئیس زاده اظهار کرد: برداشت این محصول 
از اواسط شهریورماه آغاز و تا اواسط مهر ماه سال جارى 

ادامه دارد. وى با بیان اینکه این میزان برداشت از باغات 
استان اصفهان بیش از 40 درصد کاهش نسبت به سال 
گذشته نشان مى دهد، اضافه کرد: خشکسالى وکمبود 
آب، سرمازدگى و گرما، به ترتیب مهمترین عوامل کاهش 
عملکرد کّمى وکیفى باغات گردوى این استان در سال 

جارى بوده است.

برداشت 3800 تن گردو از باغات استان

سامانه آتش نشانى هوایى پیشــرفته سنگین دیروز در 
شرکت هواپیماسازى ایران در شاهین شهر رونمایى شد.

اولین سامانه آتش نشانى هوایى به منظور مقابله و مهار 
آتش سوزى هاى گسترده با استفاده از هواپیماهاى جت 

به وسیله کارشناسان داخلى طراحى و ساخته شده است.
این ســامانه به روش پاششى، تحت فشــار و با نصب و 
تلفیق روى هواپیماهاى جت طراحى و ساخته شده است. 
وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح در آیین رونمایى از 
سامانه آتش نشــانى هوایى گفت: این سامانه در صنایع 

هوایى وزارت دفاع طراحى و ســاخته شده و در انحصار 
جمهورى اسالمى است. ســرتیپ امیر حاتمى افزود: در 
این سامانه پیشــرفته حجم انبوهى از آب به گونه اى در 
مخازن تحت فشار در جداره اى نازك نگهدارى و حمل 
مى شــود که در طول پرواز و تخلیه سریع آن هیچ تأثیر 
ناخواسته اى از تالطم سیال و تغییر وزن بر عملیات پرواز 
هواپیما نداشــته و هنگام پاشش ســریع و بعد از آن نیز 

پایدارى کامل هواپیما حفظ مى شود. 
وى گفت: این ســامانه قابلیت نصب بر روى هواپیماهاى 
مختلف و سنگین را داراست مى توان با استفاده از آن در تمام 
موقعیت هاى جغرافیایى و آب و هوایى کشور، از منابع طبیعى 

و محیط زیست کشور هنگام وقوع حریق حفاظت کرد.
وزیر دفاع و پشــتیانى نیروهاى مسلح همچنین درباره 
ویژگى هاى سامانه آتش نشان هوایى گفت: با استفاده از 
این سامانه مى توان افزون بر 18 ُتن آب را در مدت 5 ثانیه  
روى مساحت تعیین شده با فشار باال تخلیه و آتش هاى 

سهمگین را اطفاکرد.

اطفاى آتش سوزى هاى سهمگین از آسمان

اصفهان میزبان سیزدهمین نشســت سازمان هاى 
سرمایه گذارى کالنشهرهاي کشور شد.

مدیرعامل سازمان ســرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى شهرداري اصفهان گفت: سیزدهمین نشست 
ســالیانه رؤساي ســازمان هاي ســرمایه گذاري و 
مشــارکت هاي مردمی شــهرداري کالنشهرهاي 

کشور 11 و 12 مهر در اصفهان برگزار مى شود.
شهرام رئیسى افزود: تبادل آراء، همفکرى و هم افزایی 
در جهت پروژه هاي ســرمایه گذاري کالنشــهرها، 

استفاده از تجربیات مربوط به دســتاورد سازمان ها، 
بررســی الزامــات قراردادهاي مشــارکتی، مبحث 
تأمین مالی شهرداري ها از طریق سرمایه گذاري، از 

مهمترین محورهاى این نشست است.
وى با اشــاره به اینکه در روز اول این همایش، شیوه 
نامه ها و آیین نامه هاي الزم براي فعالیت سازمان ها 
بررســى مى شــود، گفت: در روز دوم این رویداد نیز 
نمایندگان بخش خصوصى مسائل مربوط به تأمین 

مالی طرح ها را مطرح و بررسی مى کنند.

اصفهان میزبان نشست 
سازمان هاى سرمایه گذارى کالنشهرهاي کشور

نماینده فریدن در شوراى اســالمى استان اصفهان 
گفت: بیش از صد گروه حفــارى غیرمجاز در غرب 
استان فعال است که قوانین کنونى در برخورد با این 

حفارى هاى غیرمجاز داراى نقایص بسیار زیادى است.
عباس محمد صالحى با ابراز تأســف از به یغما رفتن 
میراث فرهنگى کشــور افزود: گروه هــاى حفارى 
غیرمجاز به میراث فرهنگى زیر خاك دست مى یابند 
و هر ســکه اشــکانى را به دالالن اصفهان به مبلغ 
هفت میلیون تومان مى فروشــند، دالالن اصفهانى 
هر سکه  را  به تهرانى ها 20 میلیون تومان و تهرانى ها 
نیز هر سکه را به دالالن ترکیه اى 150 میلیون تومان 
مى فروشــند که این چرخه تا کشــورهاى عربى نیز 
ادامه مى یابد و اینچنین تسلسل به یغما رفتن میراث 

فرهنگى این منطقه صورت مى گیرد.

قیمت سکه هاى اشکانى در فریدن و ترکیه

معاون بهره بردارى شــرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: محمولــه 2500 ُتنى ریــل U33 در ذوب آهن 

اصفهان تولید شده و آماده تحویل به راه آهن است.
مهرداد توالییان با بیان اینکه ریل ملى در حال تولید در 
ذوب آهن اصفهان اســت، اظهار کرد: کارگاه تولید ریل 
ملى براساس برنامه تولید، انواع تیرآهن و یا ریل را تولید 
مى کند و مشکالت خط تولید برطرف شده و ما مى توانیم 

به تعهداتمان عمل کنیم.
وى افزود: بر اساس قرارداد با راه آهن جمهورى اسالمى 
ایران، 40 هزار تن ریل U33 تولید مى کنیم که از اواخر 
مردادماه سال جارى، یک محموله نزدیک به 2500تن از 

این نوع ریل را آماده کرده  و آماده تحویل است.
معاون بهره بردارى شــرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
عنوان کرد: ما نامه نگارى الزم بــراى تحویل ریل ها را 
انجام داده ایم و منتظر هســتیم که نماینده هاى فنى راه 

آهن براى تحویل تولیدات به ذوب آهن بیایند.
وى با بیان اینکه محموله 2500 تنى ریل U33 هم اکنون 
در سالن تولید ریل و به دلیل نبود جا، انبار شده است، اضافه 

کرد: ظاهراً شــرکت بازرســى راه آهن که یک شرکت 
خارجى بوده، به دلیل مســئله تحریم همکارى نکرده و 
نماینده براى بازرسى اعزام نکرده است و راه آهن شرکت 
جدیدى را جایگزین این شــرکت خارجى کرده است.  
توالییان گفت: ما نامه رســمى زده ایم که ماهانه سه تا 
پنج هزار تن U33 مى توانیم تحویل دهیم، البته در حال 
حاضر قرارداد تولید ریل UIC60 نداریم، اما این نوع ریل 
هم اکنون در حال تولید است، همچنین ما بر اساس نامه 
رســمى، اعالم آمادگى کرده ایم که بر اساس سفارش، 

مى توانیم از آبان ماه ریل UIC60 تحویل دهیم. 

معاون ذوب آهن اصفهان: 

محموله 2500 تنى ریل ملى آماده تحویل است

با صدور احکام جداگانه اى توسط مدیرعامل بانک ایران زمین، معاونت حقوقى و وصول مطالبات، معاونت اعتبارات بانکدارى شرکتى و 
بین الملل و رئیس اداره امنیت اطالعات منصوب شدند.

براساس این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، «عباس على گل زاده» به سمت معاونت حقوقى و وصول مطالبات، «مسعود مهردادفر» 
به سمت معاونت اعتبارات، بانکدارى شرکتى و بین الملل و «شهرام سامت» به سمت رئیس اداره امنیت اطالعات منصوب شدند.

انتصاب اعضاى جدید هیئت عامل بانک ایران زمین

ساسان اکبرزاده
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 رحمان رضایى، تهیه کننده فیلم سینمایى «چارلى در تهران» 
به کارگردانى مهدى آقابابایى درباره آخرین وضعیت این اثر 
گفت: از حدود دو روز پیش کاوه عزیزى تدوین را آغاز کرده 
و قرار است کار صداگذارى را نیز بهروز معاونیان انجام دهد. 
وى افزود: براى ساخت موسیقى با چند نفر رایزنى کرده ایم 
اما هنوز به نتیجه نرســیده ام با وجود این، هنوز سرنوشت 
«چارلى در تهران» روشن نیست و نمى دانیم چه زمان این 
فیلم را به نمایش مى گذاریم ولــى تمام تالش خودمان را 

براى اکران خوب این اثر به کار مى بندیم.

با شروع پاییز و آغاز فصل مدارس، فصل تازه اى از اکران نیز در سینماى ایران تجربه مى شود. 
پاییز امسال سینما کارش را با اکران پنج فیلم متفاوت آغاز کرده است.

فیلم سینمایى «سوفى و دیوانه» به نویســندگى و کارگردانى مهدى کرم پور 
از جمله آثارى هستند که از چهارشــنبه مورخ چهارم مهر ماه اکران 

خود در سطح کشور را آغاز کرده اند و حال باید دید مى توانند با 
توجه به کمرنگ تر شدن حضور کمدى ها خودى در گیشه 

نشان دهند.
امیر جعفرى، به آفرید غفاریان، محمدرضا شریفى  نیا، 

سیامک صفرى، الهه حصارى، سعید امیرسلیمانى 
و  رضا یزدانى از جمله بازیگرانى هســتند که در 
«سوفى و دیوانه» به ایفاى نقش پرداخته اند و 
این ترکیب بازیگران با وجود غیبت بازیگران 
خوب زن سینما امید زیادى براى تصاحب 

گیشه دارد.
فیلم «ســوفى و دیوانه» در حقیقت یک 
اثر خــوب در زمینــه فاصلــه گرفتن از 
دنیاى واقعى و نزدیک شــدن به دنیاى 

خیال پردازى محسوب مى شود. 
شاید پیش از تماشاى این فیلم با شنیدن 
نام امیر جعفرى به عنــوان بازیگر اصلى 
نقش مرد این فیلم همه تصــور بازى در 

دنیاى واقعى تــر را از این هنرمندان انتظار 
داشتند اما با دیدن این فیلم متوجه مى شوند 

که امکان ایفاى نقش هاى متفاوت براى هر 
بازیگر در دوره زمانى وجود دارد.

همچنین رضا یزدانى، خواننده موسیقى پاپ-راك 
که از ابتدا نامش به عنوان یکى از بازیگران این فیلم 

مطرح شده بود، در این اثر نقشى کوتاه را در قالب سمت 
اصلى خود یعنى یک خواننده ایفا مى کند اما تفاوت این نقش 

با نقش او در زندگى اصلى اش این است که او در فیلم «سوفى و 
دیوانه» در نقش خواننده و نوازنده دوره گرد و به اصطالح نوازنده اى 

که در خیابان ساز مى زند و هنر خود را عرضه مى کند، به بازى مى پردازد.
موسیقى فیلم «سوفى و دیوانه» و آوازى که رضا یزدانى براى این اثر مى خواند به 

خوبى مى تواند با مخاطب او ارتباط برقرار کند و خود این موسیقى دلیل محکمى براى 
موفقیت فیلم خواهد بود.

نما
ه سی

پرد
ور به 

ه  مشه
بازگشت خوانند

نما
ه سی
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ور به 

ه  مشه
بازگشت خوانند

عبدالرضا کاهانى فیلم جدید خود با نام «آزاد مثل هوا» را در 
تورنتو و در ماه نوامبر فیلمبردارى خواهد کرد. رســانه ها از 
بازى رضا عطاران در این فیلم خبر داده اند. پس از «اسب 
حیوان نجیبى اســت»، «اســتراحت مطلق» و «ما شما را 
دوست داریم خانم یایا» این چهارمین همکارى کاهانى با 

رضا عطاران است.
به گفته  امیر گنجوى، مدیر شــرکت «فینیکس» این فیلم 
در حال حاضر مرحله پیش تولید را مى گذراند و قرار است 
ترکیب بازیگران آن از کشــورهاى فرانسه، کانادا و ایران 

باشد.
تاکنون حضور رضا عطاران در پروژه قطعى شده که سابقه  
همکارى در چهار فیلم دیگر را هم با کاهانى دارد. ضمن اینکه 
«اوفلى بو»، بازیگر زن فرانسوى که در فیلم «مکتوب ماى 
الو» به کارگردانى عبدالطیف کشیش بازى کرده هم قرار 
است در پروژه حضور داشته باشــد و به زودى یک بازیگر 
مطرح فرانسوى و کانادایى نیز به پروژه اضافه خواهند شد.

عبدالرضا کاهانى پیش از این در فســتیوال هاى مختلفى 
شــرکت کرده و جوایزى از جمله بهترین فیلم از فستیوال 

تســالونیکى یونان و جایزه  ویژه هیئت داوران از فستیوال 
کارلوى  وارى جمهورى چک را به دست آورده است. از این 
فیلمساز اخیراً فیلم «استراحت مطلق» با بازى رضا عطاران 

در کشور فرانسه اکران شد.
گنجوى در توضیح بیشتر گفته است: «کمپانى هاى مختلفى 
از فرانســه، کانادا ، آمریکا و اســترالیا براى پخش فیلم 
ابراز عالقــه کرده اند که تاکنون کمپانــى هاى"بلوبرد" و 
"فینیکس"  پخش این فیلم را در فرانسه و کانادا بر عهده 

گرفته اند.»

جدیدترین 
جزئیات از 
فیلم جدید 

رضا عطاران 

سانســور» به کارگردانى على جبارزاده و تهیه کنندگى 
نسخه نهایى فیلم سینمایى «آقاى 

مرضا گمرکى با اتمام مراحــل فنى در حال حاضر در 95 دقیقه آماده نمایش شــده و 
غال

سازندگان به تازگى براى پروانه نمایش فیلم اقدام کرده اند.

بهاره رهنما،  محمدرضا فروتن، بهرام افشارى، بهنوش بختیارى، محمود پاك نیت، امید 

روحانى، گیتى قاسمى، امیر کربالیى زاده، آریانا مثنوى، على مثنوى، حسن نورى، صحرا 

اسداللهى، شاهین باباپور، على ضیایى، امیراشکان مثنوى و على برقى بازیگران این فیلم 
سینمایى هستند.

ن تجربه ســینمایى على جبارزاده در مقام نویسنده و 
فیلم سینمایى «آقاى سانسور» اولی

ن فیلم قرار بود در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند اما 
کارگردان است. ای

سازندگان اثر از حضور آن در فجر سال گذشته انصراف دادند.

«آقاى سانسور» فیلمى اجتماعى با رگه هایى کمدى است. در خالصه داستان این فیلم آمده 

است: «تا حاال شده زندگى اطرافیانت رو بدون سانسور ببینى؟!»

محمدرضا فروتن در «آقاى سانســور» پس از ســال ها در یک اثر کمدى به ایفاى نقش 

پرداخته که در نوع خود جالب توجه اســت. بهرام افشــارى نیز که نوروز امسال در سریال 

پرمخاطب «پایتخت» بازى قابل قبولى از خود ارائه کرد، یکى دیگر از نقش هاى اصلى این 
پروژه سینمایى را برعهده داشته است.

فیلم سینمایى «آقاى سانسور» در ابتدا قصد اکران نوروزى داشت اما با توجه به بروز برخى 

مشکالت این اکران را از دست داد تا با تأخیر شش ماهه پاییز اکران شود. حال باید دید این 

فیلم سینمایى که حاصل همکارى بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون است تا چه حد مورد 
توجه مخاطبان قرار خواهد گرفت.

ماجراهاى کمدى بهاره رهنما و 
محمدرضا فروتن

«پت پستچى» را یادتان هست؟ همان نامه رسان وظیفه شناس و همیشه خوشحالى که بدون 
عجله سوار وانت قرمز رنگش مى شد و همراه گربه سفید و سیاهش نامه هاى مردم را به دست 
صاحبانشان مى رساند. کاراکتر «پت پستچى» توســط «جان کانلیف» خلق شده است. او که  
نویسنده و خالق برخى از برنامه هاى مشــهور تلویزیونى براى کودکان بود در 85 سالگى از دنیا 

رفت. 
انیمیشن «پت پستچى» محصول کشور انگلستان است که به شیوه استاپ موشن در 10 فصل 

و 167 قسمت براى گروه سنى پیش دبستان و دبســتان تهیه شده است. سریالى که مدت ها از 
شبکه هاى تلویزیونى ما هم پخش مى شد.

«جان، روز بارانى 20 سپتامبر خانه اش را ترك کرد و دیگر بازنگشت. براى خالق "پت پستچى"، 
"رزى و جیم" و نویسنده کتاب هاى داستان مصور و شعر کودکان، آسمان هم مى گریست.» این 

بخش از متن اطالع رسانى درباره مرگ  او در یک روزنامه محلى چاپ شده است.
از دیگر مجموعه هاى  موفق کارنامه کانلیف، «رزى و جیم» بــود. البته بینندگان تلویزیون در 

ایران با این مجموعه آشنا نیستند و بر خالف آن، با «پت پستچى» خاطرات بسیار زیادى دارند.
جان کانلیف خــودش گفته بود که ایده اصلى «پت پســتچى» را پس از شــنیدن حکایت ها و 
ماجراهاى واقعى مردى که در منطقه اى روستایى درانگلستان یک اداره پست محلى کوچک را 
اداره مى کرده به ذهنش رسیده است. او سپس این ماجراها را با تجربیات واقعى اش درباره اداره 
یک کتابخانه سیار در منطقه روستایى نورت هامبرلند در شمال کشور انگلستان ترکیب کرد و 
چند کتاب درباره «پت پستچى» نوشت. سپس کانلیف به شغل تدریس در مدرسه روى آورد 
و در آنجا مادر یکى از دانش آموزانش به او پیشنهاد کرد کتاب هایش را به تلویزیون بفرستد، 
زیرا تهیه کننده اى در تلویزیون بود که به دنبال نویسندگان جدید به منظور ساخت آثارى 

براى کودکان مى گشت.
به این ترتیب تلویزیون تصمیم گرفت سال 1981 مجموعه اى به شیوه 
استاپ موشن بر پایه داستان هاى کانلیف و به کارگردانى «آیور وود» 
بسازد. آیور وود، انیماتور مشهورى  بود که در سبک استاپ موشن براى 

کودکان مجموعه هاى تلویزیونى مى ساخت.
«پت پستچى» ماجرا هاى نامه رســان مهربانى را تعریف مى کند 
که همراه گربه سیاه و سفیدش با نام «جس» که همیشه با او سفر 

مى کند و ســوار بر وانت قرمز 
رنگ خود، نامه ها را به دســت 

اهالى دهکده مى رساند. او در ابتدا اقدام به انتقال 
نامه ها مى کند که در هر قسمت با مشکالتى که اهالى دهکده دارند درگیر مى شود و آنها را حل 
مى کند.  از شخصیت هاى دیگر مجموعه مى توان به همسر پت به نام سارا، خانم گاگینز (رئیس 
پستخانه)، تد، مادربزرگ درایدن، خانم پاتج و تام و کتى (دوقلوهاى کوچک) اشاره کرد. ماجراها 
در دهکده آرام و زیبایى با نام گرین دیل، کــه از دره اى واقعى با نام النگز دیل در ناحیه کامیریا 
انگلستان اقتباس شده بود، جریان داشت. داستان هاى «پت پستچى» از سادگى دلپذیرى پیروى 
مى کنند که نظیر آن را به ندرت مى توان در مجموعه هاى تلویزیونى فعلى یافت. ســریال «پت 

پستچى» سال 2006 نامزد جایزه بفتا براى بهترین سریال انیمیشن گروه پیش دبستانى شد.
سال 2004 مجموعه  جدیدى از «پت پستچى» ساخته شــد. در این مجموعه شخصیت پت، 
ترانه آغازین و صداى اکثر کاراکترها حفظ شــده اند اما دهکده گرین دیل، بزرگ تر و پرکارتر از 
گذشته شده است و مدرسه آن، دانش آموزان بیشــترى دارد و خانواده ها از وسایل به روزترى در 
خانه هایشان استفاده مى کنند. در سرى بعدى که سال 2008 ساخته شد «سرویس ویژه تحویل 
بسته هاى پستى: پت پســتچى» نام داشت که در آن پت ارتقاى شــغلى پیدا کرده و سرپرست 
سرویس ویژه تحویل بسته هاى پستى شده که مى توانند همه جور محموله اى را به دست ساکنان 

دهکده برسانند. 
آخرین فصل از این مجموعه سال 2013 ساخته شد. موفقیت این سریال، گروه سازنده را به فکر 
ساخت یک فیلم بلند سینمایى از ماجراهاى «پت پســتچى» انداخت. اما این فیلم به موفقیت 
تجارى زیادى دست نیافت و از نظر رده بندى منتقدان هم، در رده متوسط قرار گرفت و نتوانست 

موفقیت سریالش را تکرار کند.

خالق عروسک نامه رسان معروف درگذشت

«پت پستچى» تنها شد 

ایران با این مجموعه آشنا نیستند و بر خال0انیمیشن «پت پستچى» محصول کشور انگلستان است که به شیوه استاپ موشن در 10 فصل 
جان کانلیف خــودش گفته بود که ایده
ماجراهاى واقعى مردىکه در منطقه اى
ا اداره مى کرده به ذهنش رسیده است.
یک کتابخانه سیار در منطقه روستایى
چند کتاب درباره «پت پستچى» نوش
و در آنجا مادر یکى از دانش آموزانش
تلویزیون بو زیرا تهیه کننده اى در
براى کودکان مى گ
به این ترتیب ت
استاپ موشن
بسازد. آیور وو
کودکان مج
«پت پستچ
که همراه

محیا حمزه

معاون ارزشــیابى و نظارت سازمان ســینمایى در 
تازه تریــن گفتگویش دربــاره آخریــن وضعیت 
«رســتاخیز» گفت: تصمیــم گیرى دربــاره این 
فیلم در اختیار سازمان ســینمایى نیست زیرا پخش 
تصویر یاران امام حســین (ع) به خصوص حضرت 
ابوالفضل (ع) مورد اتفاق نظر مراجع نیست. این فیلم 

مشکل اکران دارد و باید در آنجا حل شود.
ابراهیم داروغه زاده درباره ســریال «ممنوعه» نیز 
گفت: مراحل تولید این ســریال متوقف نشده است 
و از هفته جارى پخش آن آغاز مى شود. به دلیل ماه 
محرم و اینکه تمام قسمت هاى ساخته شده باید مورد 
بازبینى قرار مى گرفت در توزیع آن وقفه افتاد. ضمن 

اینکه یکى دو سکانس در قسمت اول سریال وجود 
داشت که بهتر بود حذف مى شد.

  وى ادامــه داد: جــاى خوشــبختى اســت کــه 
کارگردان هاى ما مى توانند با سرمایه گذارى بخش 
خصوصى ســریال هایى بدون کمک دولت تولید و 
توزیع کنند و گردش اقتصادى در کشور ایجاد کنند 
و مردم با پول خودشان آن محصوالت را خریدارى 
کنند. امسال ســال حمایت از کاالى ایرانى است و 
باید کمک کنیم این بخش رونق پیدا کند و گردش 
اقتصادى رشــد پیدا کند و وظیفه دولت اســت که 
حمایت کند زیرا ما در بخــش نمایش خانگى هیچ 

سرمایه گذارى نکردیم.

آخرین وضعیت «رستاخیز» و «ممنوعه»
ماجراى امین حیایى و «ژن خوك»

مدیربرنامه هاى امین حیایى به خبر حضور این بازیگر در فیلم جدید ســعید ســهیلى واکنش نشــان
 داد.

پیش تولید فیلم سینمایى «ژن خوك» به کارگردانى سعید سهیلى آغاز شده و برخى رسانه ها از حضور 
امین حیایى در این فیلم خبر دادند که این موضوع توسط مدیربرنامه هاى حیایى تأیید نشد.

روزبه معینى در این باره گفت: با آقاى سهیلى گپ و گفتى داشتیم ولى هنوز هیچ چیز قطعى نیست. وى 
درباره فعالیت هاى کنونى امین حیایى اظهار کرد: درحال حاضر مشغول به خواندن چند فیلمنامه هستیم 

و از این ماه نیز کالس هاى استعدادیابى مجموعه هنر گستر حیایى شروع مى شود.
امین حیایى هم اکنون فیلم هاى «دارکوب» و «شعله ور» را بر پرده سینما دارد. فیلم سینمایى «ما شما 

را دوست داریم خانم یایا » نیز از آبان ماه با بازى این بازیگر روى پرده سینما مى رود.

آگهى تغییرات
 آگهى تغییرات شرکت راهبران سیستم آتیه 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 254 
و شناســه ملى 10840110630 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شعبه شرکت 
به آدرس تهران خیابان شهید بهشتى خیابان 
کاووسى فر نبش کوچه نکیسا پالك2 واحد 4 
کدپستى1577735913 تغییر یافت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود  

(257188)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت الماس فلز کویر شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 55784 و شناسه 
ملى 14005661862 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1396/10/25 
مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
بخش مرکزى - شهر اصفهان-امیر کبیر-خیابان 
شهید خدامى-خیابان امیرکبیر-پالك -76گاراژ 
على محمدخوروش-طبقه همکف-واحد 2 کدپستى 
8195983587 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان  (257481)

چارلى چاپلین در تهران!
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 در ادامه کوچ مربیان مشهور و باتجربه فوتبال جهان به کشور میزبان جام جهانى 
2022 این بار نوبت به سرمربى سابق تیم ملى آرژانتین رسید تا براى قبول سکان 

هدایت یکى از باشگاه هاى متمول قطر راهى دوحه شود.
«سرجیو باتیستا»، سرمربى سابق تیم ملى آرژانتین و شانگهاى شنهوا در چین و تیم ملى بحرین پنج 
شنبه شب با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه «جاســم بن حمد» از نزدیک شاهد شکست 5 بریک 

شاگردان جدیدش مقابل السد بود تا رسماً به عنوان سرمربى جدید القطرى ها معرفى شود.
باتیستا با ورود به فوتبال قطر جمع مربیان مشهور شــاغل در لیگ ستارگان را کامل کرد تا این کشور 
کوچک حاشیه خلیج فارس از تمامى ابزار و امکانات براى باالبردن کیفیت فنى و تاکتیکى رقابت هاى 

باشگاهى این کشور نهایت بهره را ببرد.
قطر که میزبان جام جهانى آینده است با جذب این چهره ها سعى دارد وجاهت بیشترى به رقابت هاى 

باشگاهى خود ببخشد و البته در رقابت هاى لیگ قهرمانان هر سال مدعى قهرمانى داشته باشد.

نصف جهان این روزها نام «لوییس فن خال» خیلى در رسانه هاى 
ورزشى  ایران شنیده مى شود. در شماره دیروز «نصف جهان» از 
پیام ویدیویى این سرمربى نامدار به ایرانیان نوشتیم و آن ویدیو 
آغازى براى گمانه زنى هاى زیاد بود. ویدیویى که در شبکه هاى 
اجتماعى بین کاربران دست به دست شد. در این ویدیو، لوییس 
فن خال در کنار یکى از دوســتانش که ایرانى و ظاهراً از اهالى 
آذربایجان بود، تصویرى را ضبط کرده بود. او به ایرانى ها سالم 

کرده و از احتمال سفرش به ایران صحبت کرده بود.
بعد از انتشار این ویدیو، گمانه زنى هاى بس ــیارى در مورد فن 
خال منتشر شــد. خیلى ها بحث هدف سفر وى را مطرح کردند. 
در این میان رســانه هاى معتبــر هلندى نیز بــه این موضوع 

پرداخته اند. چند رسانه هلندى، به موضوع سفر فن خال به ایران 
اشاره کرده اند.

 آنطور که خبرگــزارى هاى ایران نوشــتند، در گــزارش این 
رســانه هاى هلندى آمده اســت که؛ فن خال ممکن است به 
عنوان ســرمربى در فوتبال ایران دوبــاره فعالیتش را در عرصه 
فوتبال حرفه اى از سر گیرد. مقصد احتمالى وى (طبق گزارش 
برخى رسانه هاى داخلى در ایران) شــاید تراکتورسازى باشد. 
تراکتورســازى با حضور مالک ثروتمند جدیــدش، محمدرضا 
زنوزى، لقب پارى سن ژرمن فوتبال ایران را گرفته است. این تیم 
در فصل نقل و انتقاالت بازیکنانى نظیر دژآگه، شجاعى و حاج 
صفى را جذب کرد ولى با ســرمربى نامدارش به توفیقى نرسید. 
شروع ضعیف «جان توشاك» در تبریز، حاال بحث بر سر سرمربى 
جدید را پدید آورده است. بنابراین طبق این شرایط، احتماًال سفر 
فن خال به ایران براى انتخاب در میان گزینه هاى ممکن است.

زیرا برخى منابــع دیگر در ایران مدعى هســتند که شــاید او
گزینه اى باشــد براى جانشــینى «کارلوس کى روش»، کى 
روش اگرچه قراردادش را تمدید کرد ولى تا فوریه با فدراسیون 
فوتبال ایران قــرارداد دارد. بنابراین فن خــال به ایران مى آید، 

گزینه هایش را بررسى مى کند و تصمیم نهایى را مى گیرد!
این در شرایطى است که فن خال 67 ســاله، اکنون بیش از دو 
سال و نیم است که ســرمربى تیمى نبوده است، او بعد از جدایى 
از منچستریونایتد در تابستان 2016، به تیم هاى مختلفى لینک 
شد ولى شــغلى را نپذیرفت. چندى قبل نیز عنوان شده بود که 
بنا به مسائل شخصى و خانوادگى او از دنیاى مربیگرى فوتبال 
خداحافظى کرده است، هر چند برخى این خداحافظى را موقتى 
مى دانند و تصور مى کنند در صورت دریافت پیشنهادى خوب، 
شاید فن خال بار دیگر به نیمکت مربیگرى بازگردد. حاال باید دید 
تراکتورسازى که به تازگى برد 6 بر صفر خود در مقابل استقالل 
خوزستان را جشن گرفته تصمیم دارد با تقوى ادامه دهد، به سراغ 
فن خال مى رود و یا گزینه هایى مانند اریکسون و پریرا در تبریز 

رؤیت خواهند شد.
سن ژرمن ایران؟!

یا حضور در پارى 
ایرانگردى است 

هدف، 

تقوى یا فن خال؛ مسئله این است!

فوق العاده را از دســت داد تا بیش از پیش از این اتفاق مقابل اســتقالل این بازیکن فرصت ثبت یک رکورد نصف جهــان  با مصدومیت حســین ماهینى در دیدار 
عربستان به فینال رقابت ها راه پیدا کرد. او سال گذشته نهایى لیگ قهرمانان حاضر شــد و با غلبه بر الهالل ماهینى پیش از این به همراه تیــم ذوب آهن در نیمه به دنبال جانشین ماهینى در دیدار مقابل السد باشد.ایوانکوویچ» را در پوســت گردو گذاشت و حاال او باید رســیدن به این رکورد دور کرد و هم دســت «برانکو جاودانه کند امــا این مصدومیت بدموقــع هم او را از لیگ قهرمانان آسیا را ثبت کرده و نام خود را در تاریخ بازیکن ایرانى تبدیل شود که سه حضور در نیمه نهایى ماهینى مى توانســت با حضور در مقابل السد به اولین ناراحت باشد.

به همراه تیم پرسپولیس 
در این مرحله حاضر 

شــد و اگرچــه 

نتوانســت همراه با این تیم 
به فینال راه پیدا کند،  توانست 

دومین حضور خود در نیمه نهایى 
را تجربه کند و حاال امیدوار بود با 

ســومین حضور خود در این مرحله 
از مسابقات اولین بازیکن از این نظر 
باشد اما شانس با او یار نبود و این اتفاق 

رخ نداد.

ســعود ابراهیم زاده در مورد تساوى 2 بر 2 ذوب آهن 
م

ن اظهــار کرد: اتفاقاتى رخ داد و 
برابر صنعت نفت آبادا

با بدشانسى 2 بر صفر عقب افتادیم. باید با اختالف دو 

یا سه گل برنده مى شدیم اما قسمت نشد و به هر حال 
مساوى هم بد نیست.

وى درمورد قضاوت داور و اخراجش از بازى خاطرنشان 

ویم. خودم هم متوجه نشــدم که 
کرد: نمى دانم چه بگ

چگونه اخراج شدم. در صحنه اول که فکر مى کنم اصًال 

خطایى رخ نداد و حتى کمــک داور هم پرچمى نزد اما 

داور اعالم کرد که من خودم خطا را اعالم کرده ام و یک 
کارت زرد هم به من نشان داد.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: در صحنه دوم 

 شد بازیکن خارجى ما خطا کرد و 
که منجر به اخراج من

متوجه خواهید شد که من رو در رو 
اگر فیلم را ببینید هم 

با این بازیکن بحث کردم و کارى به داور نداشتم. وقتى 

در حال بحث با بازیکن خودى بــودم توپ را به زمین 

کوبیدم و اصًال قصدم اعتراض به داورى نبود اما کمک 

داور اعالم کرد که من باید کارت زرد 
دوم را دریافت کنم.

اهیــم زاده در پاســخ بــه اینکه 
ابر

درگیرى لفظى بــا بازیکن خودى 

داشتید یا خیر، گفت: بازیکن خارجى 

ما نه انگلیسى بلد است و نه فارسى! 

من فقط به وى گفتم که 
«چرا ُفل کردى؟ ُفل 
نکن و...» واقعاً 
اعتراضــى 

به داورى نکردم 
و تعجب کردم که 
داور مرا اخراج کرد. 
اگر به ســمت داور 
مى رفتم و توپ را به 
زمیــن مى کوبیدم او 
حق داشت مرا اخراج 
کند. همین اتفاق اواخر 
بازى توسط بازیکن ما 
تکرار شد، اما داور فقط 
به وى تذکــر داد. به هر 

حال هرچه  بود تمام شد.

نصف جهان ســیزدهمین ویژه برنامه «فوتبال 
به وقت اصفهان» به همت معاونت فرهنگى- 
ورزشــى شــهردارى منطقــه 2 اصفهان در 

فرهنگسراى اسوه برگزار شد.
حسین چرخابى (پیشکسوت فوتبال اصفهان و 
سرمربى سپاهان نوین)، احمد جفارى (یکى از 
کاپیتان هاى ســپاهان در جام تخت جمشید)، 
حمید معماریان (کاپیتان سپاهان در دهه 70) 
و ســیاوش یزدانى، مدافع فعلى سپاهان که به 
علت مصدومیت نتوانســته بود زردپوشان را در 
شهر مسجد ســلیمان همراهى کند، مهمانان 

این برنامه بودند.
در ادامه حاشــیه هاى جالب این ویژه برنامه را 

مى خوانید:
 به مناسبت ایام محرم قبل از آغاز مسابقه، 
مســعود حقیرى از مداحان اهل بیت(ع)، به 
مداحى در وصف سیدالشــهدا(ع) و یاران با 

وفایش پرداخت.
 ترکیب مهمانان برنامه به گونه اى بود که به 
نوعى جمعى از ستارگان دیروز و امروز سپاهان 

گرد هم آمده بودند.
 یکى از نونهاالن هوادار ســپاهان با حضور 
روى صحنه شــعر قهرمانى سپاهان را خواند و 

مورد تشویق حضار قرار گرفت.
 دو گل «کى روش اســتنلى» باعث شــد تا 
حاضرین در فرهنگسرا حسابى به شادى بپردازند 

و این بازیکن را تشویق کنند.
 مرتضى رمضانى راد، مجرى برنامه در معرفى 
حسین چرخابى از تاریخ ســازى وى به عنوان 
سرمربى ســپاهان نوین در صعود به لیگ برتر 

یاد کرد.

 همچنین مجرى برنامــه در خصوص احمد 
جفارى گفت: وى یکى از کاپیتان هاى سپاهان 
در قبل از انقالب اســالمى و یکــى از مردان 
تاریخ ساز مکتب سپاهان بوده که طبق نوشته 
مجله هاى ورزشى آن زمان گل هاى حساسى 
براى سپاهان به تیم هاى تاج سابق و پرسپولیس 
زده و البته با سایر گل ها و رشادت هایش فرشته 

نجات سپاهان در آن ایام بود.
 رمضانــى راد در معرفى حمیــد معماریان، 
کاپیتان دهه 70 ســپاهان به ذکر خاطره اى از 
علیرضا منصوریان، کاپیتان اســبق استقالل 
پرداخت و گفــت: در ویدئویى که بــا علیرضا 
منصوریان در شــبکه اینترنتى آپارات داشتم، 
وى از ما ســراغ حمید معماریــان را مى گرفت 
و مى گفت هر موقع با ســپاهان بازى داشتیم، 
معماریان همیشه براى ما دردسرساز و به مثابه 

یک کابوس بود.
 مجرى برنامه «فوتبال به وقت اصفهان»  آرزو 
کرد که ســیاوش یزدانى دیگر مصدوم نباشد، 
همیشه در بازى هاى سپاهان حاضر و در ادامه 
مهمان برنامه هایى باشــد که مربوط به پخش 

دیدارهاى غیر سپاهانى است.
این ویــژه برنامــه ها بــا محوریــت پخش 
دیدارهــاى مهم و جــذاب فوتبــال داخلى و

بین المللى همچون رقابــت هاى جام جهانى، 
لیگ برتر ایران، جام ملت هاى اروپا و آسیا، لیگ 
قهرمانان اروپا و آسیا، دیدارهاى مهم و حساس

لیگ هاى معتبر اروپا به همراه آیتم هاى جذاب 
دیگر، میزگردهاى ورزشــى و تحلیل و بررسى 
بازى ها با حضور ســتارگان و بــزرگان فوتبال 

برگزار  مى شود.

محمد ایران پوریان، مدافع راست تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد، شکست دادن 
نفت مسجدسلیمان براى زردپوشان اصفهانى آسان نبوده است.

او در گفتگویى، در مورد بازى تیمش برابر نفت مسجدسلیمان که با برد 2 بر 
صفر سپاهان همراه شد، گفت: بازى سختى بود، ولى خدا را شکر که 3 امتیازى 
مهم در بیرون از خانه گرفتیم. شکست دادن نفت مسجدسلیمان اصًال آسان 
نبود و آنها هم نمایش خوبى داشتند، با این حال ما توانستیم شرایط بازى را به 
سود خودمان رقم بزنیم، هر چند که نفت مسجدسلیمان هم تیم قابل احترامى 

بود و چند فرصت را براى گل زدن ایجاد کرد.
وى با اشاره به قرار گرفتن ســپاهان در کورس قهرمانى خاطر نشان کرد: ما 
راه سختى تا پایان لیگ داریم و قهرمان شدن کار آسانى نیست. لیگ امسال 
طورى است که مدعى زیادى داریم و تیم هاى زیادى دنبال قهرمانى و کسب 
سهمیه آسیا هستند. با این حال ما هم تالش مى کنیم امسال تا آخرین هفته 

در کورس قهرمانى باشیم.
مدافع راست تیم فوتبال سپاهان اصفهان که تا االن دو گل براى این تیم زده 
و سه پاس گل هم داده است، در پاسخ به این پرسش که چقدر امیدوار است به 
تیم ملى دعوت شود، اظهار کرد: خیلى ها در این مورد از من مى پرسند. همه 
دیدند که در این چند سال چه شرایطى براى من ایجاد شد. صحبت کردن در 

مورد تیم ملى دیگر کلیش ه اى شده و بهتر است در این زمینه صحبت نکنم.

نصف جهان  سپاهان پس از پیروزى برابر فوالد در شرایطى برابر نفت مسجد 
سلیمان، تیم رده پانزدهمى جدول قرار مى گرفت که قصد داشت براى اولین 
بار در فصل به دو پیروزى متوالى برسد و با اســتفاده از توقف پرسپولیس، 
صعود یک رده اى را تضمین کند. اما بازى از سوى دو تیم، چندان جذاب آغاز 
نشد و کیفیت بد زمین چمن باعث شد دو تیم نتوانند تاکتیک هاى خود را به 

درستى در زمین پیاده کنند.
با این حال سپاهان که بیشتر از میزبان،  صاحب توپ و میدان بود در اواسط 
نیمه نخست روى ارسال سعید آقایى از سمت چپ و ضربه سر خوب «استنلى 
سوارز»  که به هوا پریده بود به گل رسید و از حریف پیش افتاد، البته سپاهان 
خوش شانس بود که دقایقى قبل از این گل روى اشتباه پیام نیازمند گل اول 

بازى را دریافت نکرد.
در نیمه دوم سپاهان با به زمین آوردن ســرلک به جاى شهباززاده کمربند 
میانى تیمش را محکم تر کرد تا نفتى که براى زدن گل تساوى در نیمه دوم 
به زمین آمده بود نتواند چندان سپاهان را تحت فشار بگذارد. بازى سپاهان 
در نیمه دوم با احتیاط بیشــترى همراه بود اما به دفاع مطلق روى نیاورد و 
همزمان براى زدن گل دوم که به نوعى اطمینان بخش پیروزى بود تالش 

مى کرد.
در اواسط نیمه دوم با به زمین آمدن محمد کریمى، سپاهان وضعیت بهترى 
پیدا کرد و روى خالقیت این بازیکن در نهایت گل دوم را هم توسط استنلى 
با یک پرواز دیگر به ثمر رساند. با این گل به نوعى تکلیف بازى مشخص شد 
و یک ربع پایانى بازى نیز بدون رد و بدل شدن گلى سپرى شد تا سپاهان به 

دومین پیروزى متوالى خود در فصل جارى دست پیدا کند.

ل و ر عربستان به فینال رقابت ها راه پیدا
به همراه تیم پرسپولیس 

در این مرحله حاضر 
شــد و اگرچــه 

نتوانســت همراه با این تیم
فینال راه پیدا کند،  توانس به
دومین حضور خود در نیمه نه
را تجربه کند و حاال امیدوا

ســومین حضور خود در این
از مسابقات اولین بازیکن
باشد اما شانس با او یار نبود

رخ نداد.
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«سرجیو باتیستا»، سرم
شنبه شب با حضور در ج
شاگردان جدیدش مقابل
باتیستا با ورود به فوتبال

کوچکحاشیه خلیج فارس
باشگاهى این کشور نهایت
قطر که میزبان جام جهانى
باشگاهى خود ببخشد و البت

ین  ز ب پر
صال قصدم اعتراض به داورى نبود اما کمک 

داور اعالم کرد که من باید کارت زرد 
دوم را دریافت کنم.

اهیــم زاده در پاســخ بــه اینکه 
ابر

درگیرى لفظى بــا بازیکن خودى 

داشتید یا خیر، گفت: بازیکن خارجى

ما نه انگلیسى بلد است و نه فارسى! 

من فقط به وى گفتم که 
«چرا ُفل کردى؟ ُفل 
نکن و...» واقعاً 
اعتراضــى 

داورى نکردم  به
و تعجب کردم که 
داور مرا اخراج کرد. 
اگر به ســمت داور 
مى رفتم و توپ را به 
زمیــن مى کوبیدم او 
حق داشت مرا اخراج 
کند. همین اتفاق اواخر 
ازى توسط بازیکن ما 
کرار شد، اما داور فقط 
ى تذکــر داد. به هر

 هرچه  بود تمام شد.
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رؤیاى 3 نیمه نهایى
نفهمیدم پر پر شد

 چطور اخراج شدم!

نصف جهان این روزها نام «لوییس فن خال» خیلى
ورزشى  ایران شنیده مى شود. در شماره دیروز «نص
ویدیویى این سرمربى نامدار به ایرانیان نوش پیام
آغازى براى گمانه زنى هاى زیاد بود. ویدیویى که
اجتماعى بین کاربران دست به دست شد. در این
فن خال در کنار یکى از دوســتانش که ایرانى
آذربایجان بود، تصویرى را ضبط کرده بود. او
کرده و از احتمال سفرش به ایران صحبت کر
از انتشار این ویدیو، گمانه زنى هاى بس ـ بعد
خال منتشر شــد. خیلى ها بحث هدف سفر
در این میان رســانه هاى معتبــر هلندى

ف، ایرانگردى اس
هد

تقوى

کابوس منصوریان در فرهنگسرا!

ال تیم ملى!
بى خی

ل پرواز در سپاهان!
سریا

 ادامه کوچ نامداران به قطر
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ابالغ
شماره درخواست: 9710460366100004 شماره پرونده: 9609980366100587 
شماره بایگانى شعبه: 960592 نظر به اینکه آقاى مسعود زمانى فرزند سبزعلى متهم 
بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى به در پرونده کالسه 
شعبه 42 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان مى باشد و وقت حضور یک ماه 
پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر 
مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 
شــد. اصفهان- خ کاوه- خیابان جابر انصارى- مجتمع شم اره 3- دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان. م الف: 255102 احمدگل- دادیار شــعبه 42 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /7/212
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794301094 شــماره پرونده: 9509986794301393 
شماره بایگانى شعبه: 951400 خواهان: امیر سلیمى دستجردى فرزند شاپور به نشانى 
اصفهان خ ارباب مجتمع کسرى ط 4 خوانده: على مشــهدى قهدریجانى به نشانى 
مجهول المکان خواسته:  مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى امیر سلیمى دستجردى فرزند شاپور 
به طرفیت آقاى على مشهدى قهدریجانى به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 
ریال وجه چک شــماره ى 821754 به عهده بانک ملى به انضمــام مطالبه هزینه 
دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک 
و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ارائه ننموده لذا به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/354/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 93/4/10 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى  اصفهان 
خواهد بود. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 253395 منصورى- قاضى شعبه 13 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/213
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794301015 شــماره پرونده: 9709986794300415 
شماره بایگانى شعبه: 970420 خواهان: احمدرضا زارع بهرام آبادى فرزند حسن به 
نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ ملک شهر بهارستان 
غربى ورودى بهرام آباد کوچه مهرگان کوچه میثم بن بســت ستایش طبقه همکف 
درب ســفید رنگ خوانده: على رحمانیان فرزند حسین به نشــانى مجهول المکان 
خواسته:  مطالبه وجه ســفته گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتى مبادرت بصدور راى مى نماید. راى شــورا: درخصوص دعــوى احمدرضا زارع 
بهرام آبادى به طرفیت على رحمانیان به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه مدرکیه با توجه به فتوکپى مصدق 865070 یک فقره ســفته مدرکیه به شماره 
خزانه دارى کل 865070 به مبلغ 50/000/000 ریــال و اینکه خوانده با اطالع در 
جلسه دادرسى حاضر نگردیده و از دعوى مطروحه و مســتند و منسوب به خود هیچ 
گونه ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده است لذا دعوى خواهان را ثابت تشــخیص داده، مستندا به مواد 307 و 309 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 873/000  ریال هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى با احتساب اجراى احکام و خســارت تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجراى 
احکام از تاریخ 97/04/04 در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- 
جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 253365 منصورى گندمانى- قاضى شعبه 
13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهید حججى) /7/214

ابالغ رأى
شماره ابالغنامه: 9710106798000809 شماره پرونده: 9709986798000056 
شماره بایگانى شــعبه: 970056 کالسه پرونده: 970056 شــماره دادنامه: 271- 
97/6/26 تاریخ رسیدگى 97/05/24 مرجع رسیدگى: شعبه 47 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: 1- ماه تاج محمودى: کرمانشــاه- شهرســتان داالهو- شــهر 
کرند- شــهرك فرهنگیان- کوچه طریق القدس 2- ســینا محمودى: اصفهان- خ 
مسجد سید- ایستگاه گلستان- جنب آرایشگاه شاد- پ 373، 3- ستاره محمودى: 
اصفهان- خ مسجد سید- ایستگاه گلستان- جنب آرایشگاه شاد- پ 373 خواندگان: 
1- علیرضا کلباســى به نشــانى: مجهول المکان 2- منصور دهدشــتنیا به نشانى: 
اصفهان- خ هاشمى نژاد سه راه اسالمى کوى گلها پ 36 خواسته: الزام خواندگان به 
انتقال سند خودروى بنز 230 سى مدل 1979 به شماره انتظامى 629 و 63 ایران 13 
به نام خواهان ها و کلیه خسارات دادرسى 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 رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى خانم ماه تاج محمودى و سینا محمودى و ستاره محمودى 
به طرفیت آقاى علیرضا کلباسى فرزند بهرام و آقاى منصور دهدشتنیا فرزند محمود 
به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند خودروى بنز 230 سى مدل 1979 به شماره 
انتظامى 629 و 63 ایران 13 و پرداخت مطلق خسارات دادرسى و حضور خواهان در 
جلسه دادرسى و استعالم صادره تحت شــماره 14/3/6/63629 مورخه 97/05/20 
از پلیس راهور و کارت مشــخصات وسیله نقلیه صادره از ســوى پلیس راهور تحت 
شماره 102/7060562 مبنى بر مالکیت خوانده ردیف اول بر یکدستگاه خوروى بنز 
مذکور مورد تقاضاى خواهانها و با توجه به قرارداد عادى مورخه 93/05/02 فى مابین 
خواهان و خوانده ردیف دوم که حکایت از انجام معامله و فروش یکدستگاه خودروى 
بنز 230 سى مدل 1979 شــماره انتظامى 629 و 63 ایران 13 از سوى خوانده ردیف 
دوم به خواهان را دارد، لذا دعوى خواهان وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 222 
و 223 و 224 و 225 قانون مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال قطعى و رسمى یکدستگاه خودروى بنز 230 سى 
مدل 1979 به شــماره انتظامى 629 و 63 ایران 13 و پرداخت مبلغ 902/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى براى خوانده ردیف اول مطابق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره براى خوانده ردیف دوم حضورى صادر 
گردیده و بیســت پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان و 
براى خوانده ردیف اول غیابى و پس از ابالغ ظرف بیست روز قابل واخواهى و بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان میباشــد. 
نشانى:  اصفهان- خیابان کمال اســماعیل- جنب بانک مسکن- روبروى تابلو برق. 
م الف: 253289 سلیمانى نسب- قاضى شعبه 47 شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/215
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710100350507638 شماره دادنامه: 9709970350501039 
شماره پرونده: 9609980350501134 شــماره بایگانى شعبه: 961337 خواهان: 
مینا رضائى فرزند على اصغر به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ حکیم نظامى- کوچه بهدارى لشــکر کدپستى 8174784786 خوانده: 
امیر اکبرى فرزند مسلم به نشانى اصفهان- بلوار ارتش- سجادیه 4- فرعى چهارم پ 
96 خواسته ها: 1- مطالبه وجه سفته 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت بصدور رأى دادگاه مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواست 
خانم مینا رضائى فرزند على اصغر بطرفیت آقاى امیر اکبرى فرزند مسلم به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ 300/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده وجود 
سفته در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان براى مطالبه 
اســت خوانده حاضر نشــده و دلیلى بر پرداخت بدهى خود به دادگاه ارائه ننموده لذا 
دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 519 و 520 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 300/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 8/720/000 ریال هزینه دادرســى و خسارت 
تأخیر تأدیه 1396/10/16 لغایت زمان اجرا در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه است. اصفهان- خ 
چهارب اغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 
2- اتاق شــماره 225. م الف: 253284 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /7/216
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794200268 شــماره پرونده: 9709986794200050 
شماره بایگانى شعبه: 970050 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
9710096794200266 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794200514 محکوم 

علیه نگار کوه میشى فرزند مصطفى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/352/500 ریال هزینه دادرسى نش ر 
اگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید دو چک بشماره هاى 96059820 
مورخ 96/2/20 و 960599 مورخ 96/3/20 عهده بانــک ملى تا تاریخ اجراى حکم 
در حق محکوم له محســن جان نثارى الدانى فرزند عباس نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ اتشــگاه خ قدس ك 21 بن بست اول سمت 
چپ و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم 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 مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یــا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 253280 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/217
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710106836905309 شماره دادنامه: 9709976836900947 
شماره پرونده: 9609986836901297 شــماره بایگانى شعبه: 961417 خواهان: 
زهرا قاسمى یزدآبادى فرزند فاضل به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شــهر اصفهان- پل رباط- خ شهیدان شــیرانى- کوى ارشــاد- پ 44- کدملى: 
1111764794 همراه: 09137820691 تلفن: 03133362586 خوانده: محمدرضا 
امید فرزانه فرزند اصغر به نشــانى اصفهان- خ مسجد سید- خ جامى شرقى- کوچه 
33- کوچه پورکرمانى پالك 7- کدپستى: 8137733311 (در حال حاضر مجهول 
المکان مى باشد) خواسته: طالق به درخواست زوجه رأى دادگاه: درخصوص دعوى 
خانم زهرا قاسمى یزدآبادى فرزند فاضل به طرفیت آقاى محمدرضا امید فرزانه فرزند 
اصغر به خواسته طالق به جهت عسر و حرج و تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح به شرح 
دادخواست تقدیمى توضیح اینکه خواهان در جلسه دادرسى 96/12/27 اظهار داشته 
همسرش از آذرماه سال 95 اقدام به ترك منزل مشترك واقع در خیابان مسجدسید 
اصفهان کرده و اطالعى از وى ندارد و به اظهارات شهود جهت اثبات دعوى استناد 
کرده است نتیجه انجام تحقیقات محلى توسط کالنترى 12 اصفهان (برگ 26 پرونده) 
و اظهارات شهود در جلسه دادرســى 1397/3/30 که فرزندان و خواهر خواهان مى 
باشــند مؤید صحت اظهارات ایشان اســت خوانده نیز با وصف دعوت از طریق نشر 
آگهى در جلسات دادرسى حاضر نشــده و دفاعى نکرده اســت لذا با توجه به اعالم 
آمادگى جهت بذل کلیه مهریه و انتخاب طالق از نــوع خلع از ناحیه خواهان دادگاه 
با توجه به نظر موافق قاضى محترم مشــاور و با احراز تخلف از بند 8 از شرایط ضمن 
عقد و نکاح به استناد مقررات مواد 20، 24، 29 و 33 از قانون حمایت خانواده و 1119 
و تبصره ماده 1130 قانون مدنى حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر 
به خواهان اجازه داده مى شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ راى فرجامى یا انق ضاء 
مهلت فرجام خواهى به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و با بذل مهریه مندرج 
در ســند ازدواج به شــماره ترتیب 161217- 1392/2/29 دفتر ازدواج شماره 186 
اصفهان و قبول بذل به وکالت از خوانده به اســتناد وکالت تفویضى خود را به طالق 
بائن مطلقه کند زوجین فرزند مشــترك ندارند و حقوق مالى از ناحیه خواهان مطالبه 
نشده است اجراى مقررات مواد 31 و 37 قانون حمایت خانواده از ناحیه سردفتر مجرى 
طالق الزامیست راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از انقضاء مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان اســت. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 
102. م الف: 253312 حسین زاده- رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى) /7/218
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710106836705331 شماره دادنامه: 9709976836700833 
شماره پرونده: 9709986836700251 شــماره بایگانى شعبه: 970280 خواهان: 
سیما رســتاخیز فرزند عباس به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- سپاهانشهر- خ غدیر- عقیق 8- بلوك 4- واحد سوم خوانده: محمد یمینى 
فرزند عبده به نشــانى اصفهان- سپاهانشــهر- خ غدیر- عقیق 8- بلوك 4- واحد 
سوم کدملى خوانده 2000447791 خواســته: تنفیذ طالق رأى دادگاه: درخصوص 
دعوى خانم سیما رســتاخیز فرزند عباس به طرفیت آقاى محمد یمینى فرزند عبده 
به خواســته صدور حکم بر تنفیذ طالق صادر شــده از دادگاه کشور کویت به شماره 
470421- 1388/9/11، خواهان بیان داشته خوانده همسر سابق وى مى باشد که به 
موجب توافقى که با یکدیگر داشته اند از سوى دادگاه کشور کویت حکم طالق خلع 
آنان صادر شده صیغه طالق هم جارى شده است اما تاکنون در دفتر طالق ایرانى ثبت 
نشده است درخواست رسیدگى دارد دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده، شرح 
دادخواست و اظهارات خواهان و رونوشت مستندات ارایه شده از جمله گواهى طالق 
خلع شماره 680 صادر شده از دادگاه کشــور کویت که حکایت از صدور حکم طالق 
توافقى بین طرفین دارد و با توجه به اینکه خوانده در جلســه دادرسى حضور نیافته و 
دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده است به نظر دعوى خواهان وارد و ثابت 
است با نظر موافق قاضى مشاور مستندا به مواد 972 قانون مدنى- 169- 170 قانون 
اجراى احکام مدنى و 14 قانون حمایت خانواده حکم طالق صادر شده از دادگاه کشور 
کویت متضمن صدور و اجراى طالق بائن خلعــى نوبت اول با بذل تمام حقوق مالى 
زوجه در قبال طالق تنفیذ مى گردد و دفاتر ثبت طالق ملزم به ثبت آن مى باشند این 
راى غیابى است و ظرف مدت بی ست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
اســتان اصفهان مى باشد. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ 
باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 205. م الف: 253882 
بهاریان- دادرس على البدل شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى) /7/219
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365900012 شماره پرونده: 9709980365900644 
شماره بایگانى شــعبه: 970662 در پرونده کالسه 970662 شــعبه چهل دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان شکایت آقاى شهاب شهابى علیه آقاى ذبیح ا... 
گلى زاده فرزند نبى دائر بر توهین و تهدید و افتراء مطرح نموده که جهت رسیدگى به 
این شعبه ارجاع گردیده، نظر به اینکه متهمین مجهول المکان مى باشد حسب ماده 
174 آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانى کامل خود جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ 
در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. اصفهان- خیابان 
معراج- نبش خیابان آیت. م الف: 255139 اســکندرزاده- دادیار شعبه 40 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى هفتم تیر) /7/220
ابالغ

شماره نامه: 1397009000913161 شماره پرونده: 9709980360000591 شماره 
بایگانى پرونده: 970607 نظر به اینکه آقاى: هادى ســعیدى فرزند غالمحسین به 
اتهام ترك نفقه موضوع شــکایت ناهید اورکى از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
970607 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تــا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شــعبه 21 بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عد م حضور پس از یکماه از تاریخ 
انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 255106 دادگستر- بازپرس 
شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /7/221

ابالغ
شماره نامه: 1397009000913758 شماره پرونده: 9709980360000605 شماره 
بایگانى پرونده: 970621 نظر به اینکه آقاى: ابراهیم شهبازى بروجردى فرزند ماشاا... 
به اتهام جعل و ارائه ســند مجعول عادى موضوع شــکایت اکرم خیرى از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 970621 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عد م حضور پس 
از یکماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 255105 

دادگستر- بازپرس شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
(مجتمع 3) /7/222

ابالغ
شماره نامه: 1397009000912937 شماره پرونده: 9709980360000371 شماره 
بایگانى پرونده: 970381 نظر به اینکه آقاى: مجید خورشــیدى فرزند على اصغر به 
اتهام ایراد صدمه بدنى عمدى موضوع شکایت احمد حاجى یارى از طرف این دادسرا 
در پرونده کالســه 970381 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عد م حضور پس 
از یکماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 255104 
دادگستر- بازپرس شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 3) /7/223
ابالغ

شماره درخواست: 9710460366100005 شماره پرونده: 9709980366100544 
شماره بایگانى شعبه: 970549 نظر به اینکه آقاى محمدرضا فیروزیان فرزند صفرعلى 
متهم ترك انفاق در پرونده کالســه 970549 شعبه 42 دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان مى باشد و وقت حضور یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور، احضاریه 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. اصفهان- خ کاوه- خیابان جابر 
انصارى- مجتمع شم اره 3- دادســراى عمومى و انقالب اصفهان. م الف: 255103 
احمدگل- دادیار شعبه 42 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 3) /7/224
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365900013 شماره پرونده: 9709980365900661 
شماره بایگانى شــعبه: 970679 در پرونده کالسه 970679 شــعبه چهل دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان شــکایت آقاى جهانگیر زارع علیه آقاى راه على 
خالدى دائر بر خیانت در امانت مطرح نموده که جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع 
گردیده، نظر به اینکه متهمین مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 آئین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى 
کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم 
حضور، دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. اصفهان- خیابان معراج- نبش 
خیابان آیت. م الف: 255140  اسکندرزاده- دادیار شعبه 40 دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى هفتم تیر) /7/225
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 1- 9710106797102157، 2- 9710106797102156 شماره 
پرونده: 9709986797100506 شــماره بایگانى شعبه: 970507 آگهى ابالغ وقت 
رسیدگى و دادخواست و ضمائم به 1- سید حامد حسینى فرزند سید ابراهیم 2- احمد 
قدیرى کفرانى فرزند غالمحســین- خواهــان بانک ملت با وکالــت اقاى محمود 
سنجرى دادخواستى به طرفیت خوانده 1- آقاى سید حامد حسینى 2- احمد قدیرى 
کفرانى به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986797100506 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهید حججى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/08/12 ســاعت 17:00 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
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 دادگا ه حاضر گردد. اصفهان- خ 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57. م الف: 254825 شــعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /7/230
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023013941 - 97/7/5 نظر باینکه محسن مانى فرزند حسین 
اعالم نموده سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ 2577/4 واقع در بخش 1 که 
در دفتر 454 صفحه 30 ذیل شماره ثبت 3651 و سند چاپى بشماره 635183 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده وکیل وى خانم بهنوش مانى با ارائه درخواست کتبى به شماره 
139721702023013942 نامبرده باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و 
امضاء شــهود ان بشــماره 139702150484000190 مورخ 97/06/24 دفترخانه 
401 اصفهان رسما گواهى شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته است و چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده  را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد ضمنا سند فوق الذکر طى ســند صلح بشماره 63964 مورخ 89/01/09 دفتر 
10 با حفظ منافع مادام الحیات به اقاى حسین مانى و اقدس مانى تعلق دارد و منافع 
با فوت مصالحها تابع عین خواهد بــود. م الف: 257325 صفایى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /7/231
مزایده اموال منقول 

شماره : 970458  اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره 970458  اجرائى موضوع علیه شرکت آشناتک وله آقاى محمد مختارى 
فرزند نوروز على در تاریخ 07/23/ 97 به منظور فروش یک دســتگاه کانکس ادارى 
ســفیدرنگ به ابعاد 2/4 * 6/5 متر داراى دو درب و دو پنجره به صورت دوتکه ( دو 
اتاق) تفکیک شده دست ساز و سقف شش تکه به صورت مستعمل کارکرده از ساعت 
10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 
318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشــناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 23/200/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل اجــراى احکام از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده 
درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 255622 مدیر 

اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان /7/235 
اجراییه

اجرائیه شماره: 9710423730100197 شــماره پرونده: 9609983730101017 
شماره بایگانى شعبه: 961025 مشــخصات محکوم له: مصطفى رستگارى اقلیدى 
فرزند محمود نشانى: استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- شهر نجف آباد- گلدشت 
خ ش موذنى خ ش گلشادى مشخصات محکوم علیه: شرکت فراورده هاى گوشتى 
گلشهر به نشانى اصفهان چهار راه حکیم نظامى خ نظر غربى نرسیده به سازمان تامین 
اجتماعى بن بست سیروس طبقه 3 فرآورده هاى گوشتى ستوده یا حسینى. محکوم 
به: بسمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9609973730100983 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 452/349/334 
ریال در حق محکوم له اجرایى، همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت حق بیمه 
محکوم له از تاریخ 1391/12/01 لغایت 1395/01/31 طبق مقررات تامین اجتماعى 
به جز ایام پرداخت شــده و بر اســاس آخرین حقوق روزانه معادل 327645 ریال و 
پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. در 
ضمن پرداخت محکوم به پس از کسر کسورات قانونى خواهد بود. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحــو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 256308/م الف دادرس شعبه اول دادگاه 
عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد- احمد شریعتى- مدیر دفتر شعبه 

اول دادگاه حقوقى دادگسترى نجف آباد- شکرانه/ 7/236
 اجراییه

اجرائیه شماره: 9710423730100198 شــماره پرونده: 9609983730101016 
شماره بایگانى شعبه: 961024 مشــخصات محکوم له: مصطفى رستگارى اقلیدى 
فرزند محمود نشانى: استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- شهر نجف آباد- گلدشت 
خ ش موذنى خ ش گلشادى مشخصات محکوم علیه: شرکت فراورده هاى گوشتى 
گلشهر به نشانى اصفهان چهار راه حکیم نظامى خ نظر غربى نرسیده به سازمان تامین 
اجتماعى بن بست ســیروس طبقه 3 فرآورده هاى گوشتى ستوده یا حسین. محکوم 
به: بسمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9609973730100984 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 444/922/595 
ریال در حق محکوم له اجرایى، همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت حق بیمهى 
محکوم له از تاریخ 1395/02/01 لغایت 1396/03/11 طبق مقررات تامین اجتماعى 
و بر اساس آخرین حقوق روزانه معادل 386709ریال میباشد که پرداخت محکوم به 
پس از کسر کسورات قانونى خواهد بود. و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال عنوان نیم 
عشر دولتى توســط محکوم علیه درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحــو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 256314/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه 
عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد- احمد شریعتى- مدیر دفتر شعبه 

اول دادگاه حقوقى دادگسترى نجف آباد- شکرانه/7/237
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدرضا مغزى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سر رسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت آقایان 1- سعید جمالى 2- جعفر رستمیان به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
816/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 1397/08/21 ساعت 8:30 تعیین 
گردیده اســت لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. 257017/ م الف- شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/238

ابالغ رأى
 شماره پرونده :408/96 شماره دادنامه : 413 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 
مرجع رسیدگى :شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان:اکبر باقرى 
فرزند محمد تقى –نشــانى: زاینده رودبابا شــیخعلى بلوار پیامبر اعظم نبش ك ش 
احمد و محمود بابایى پ1 خوانده :هاشــم دهقان-نشانى :زرین شهرخ امام رضا ك 
ش خدامرادطغیانى پ35 خواســته:مطالبه گردشکار:شــورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده وبا توجه به نظریه مشــورتى اعضا ختم رســیدگى را اعالم وبشرح 
ذیل مبادرت بصدور راى مینماید.راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى اکبرباقرى 
فرزندمحمدتقى به طرفیت آقاى هاشــم دهقان به خواســته مطالبه مبلغ ده میلیون 
ریال بابت ضمانت وام خوانده بانضمام مطلق خسارات دادرسى و تاخیرتادیه به شرح 
تقدیمى شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ورسیدگى هاى صورت گرفته در 
محضرشورا وعدم حضورخوانده در محضرشــورا علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر 
آگهى ونیزاســتعالم صورت گرفته از اجراى احکام حقوقى لنجان مبنى بر کسرمبلغ 
یازده میلیون ریال از خواهان بابت ضمانت وام خوانــده در حق بانک قوامین نتیجتا 
شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتندابه مواد198و519و522قانون آیین 
دادسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ125،000ریال بابت هزینه دادرســى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/8لغایت زمان اجراى حکم درحق خواهان صادرواعالم 
مى نماید.راى صادره غیابى وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى  دراین 
شورا وسپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشــد./ش م:الف256305 مظاهرى - قاضى 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /7/239 
ابالغ وقت رسیدگى

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان شــماره :386/97 آگهى ابالغ وقت رسیدگى 
وابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى مجید جهانى قلعه ،بى بى الل ســلطانپور قلعه 
دادخواستى به مبلغ انتقال سند ریال بطرفیت آقاى محمد تقى ناجى،کرمعلى یعقوب 
وند اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم وبه کالســه 386/97در شعبه  هشتم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده وبه علت مشــخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا وبنابه تقاضاى خواهان وبه تجویز ماده 73قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشارنشرواز 
نامبرده دعوت مى شــود در روزشــنبه  مورخ 97/8/19ســاعت 6عصردر جلســه 
شوراحاضرودرهمین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست وضمائم را 
دریافت نماید درغیر اینصورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى وشورا غیابا رسیدگى 
واتخاذ تصمیم خواهد نمود. م:الف 256319 دفترشعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان/7/240 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 970162 ح 1 اجراء از شــعبه اول  دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شهر  
محکوم علیهم  شرکت پوشــینگر به پرداخت مبلغ 902 / 777 / 38 ریال بابت اصل 
خواســته درحق محکوم له آقاى امیرعالى محمودى  و مبلــغ 000 / 000/ 1 ریال 
بابت هزینه اجرا  محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى 
شده اســت  ، نموده اســت . صورت اموال مورد مزایده  دســتگاه تولیدپشم لوله اى 
ساخت کشور چین داراى 18عددغلطک – 3عددموتورگیریبکس کوپلینک شده – 
6عددزنجیرو12دیشــلیزمتصل به موتورگیریبکس – نوارنقاله –تابلوبرق ومتعلقات 
مربوطه – اسکلت دستگاه درحدود ( طول 4متروعرض 1/5متروارتفاع 1متر) دستگاه 
مذکورراکدوخارج ازخط تولیدبود لذاارزش پایه دستگاه فوق باتوجه به شرائط یادشده 
فوق جهت  شرکت درمزایده به مبلغ 50/000/000ریال ( معادل 5/000/000تومان 
) برآوردواعالم مى گردد.با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و 
در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق 
مزایده را دارد .  زمان برگزارى مزایده : 18/ 7 / 97 ســاعت 8 الى 8:30 صبح محل 
برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شــهر مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد 
. برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشــته 
باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله 
را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کســانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده 
شرکت داده شوند . 253193 /م الف کرباسى– دادورزاجراى  احکام مدنى  دادگسترى 

شاهین شهر/7/241 
ابالغ و قت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى ابراهیم قاصدى وخواهان ابراهیم سلطان 
زاده دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به 
کالسه 97 / 359 ش 6 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 8 /97 وبراى روزشنبه  
ساعت 30 / 2 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 255172 /م الف مدیر دفتر شــعبه 6 

حقوقى شوراى حل شهر گز/  7/242 
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت المــاس فلز کویر 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 55784 و 
شناســه ملى 14005661862 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور
 فوق العاده مورخ 1395/06/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : معصومه فالح زاده شهرابى 
به شــماره ملى 2296927083 و حسین 
عموچى به شماره ملى 1287260756 و على 
رضا عموچى به شماره ملى 1754823701 
براى مدت دو ســال به ســمت اعضا هیات 
مدیره انتخاب و موسســه حسابرسى آگاه 
تدبیر به شناســه ملى 10100592389 به 
ســمت بازرس اصلى و على رضا موحدیان 
عطار به شماره ملى 1287919839 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهى به سال 1394 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (257466)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت المــاس فلز کویر 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 55784 و 
شناســه ملــى 14005661862 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1395/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
طبق اختیار تفویض شــده از مجمع عمومى 
فوق العــاده در مــورخ 1395/09/25 در 
خصوص افزایش ســرمایه به هیئت مدیره، 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 4000000000 ریــال از محل واریز 
نقدى به مبلغ 1064050000 ریال و آورده 
غیر نقــدى به مبلــغ 2934950000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح 
اصالح گردید: ســرمایه شرکت معادل مبلغ 
4000000000 ریال مى باشــد منقسم به 
400000 سهم 10000 ریالى با نام عادى 
که مبلــغ 1065050000 ریــال نقدى که 
تماما پرداخت و مبلغ 2934950000 ریال 
غیر نقدى مى باشــد.. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان  (257468)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت المــاس فلز کویر 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 55784 و 
شناســه ملــى 14005661862 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1395/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: معصومه فالح زاده شــهرابى به شــماره 
ملــى 2296927083 بــه ســمت رئیس 
هیئت مدیره و حســین عموچى به شــماره 
ملى1287260756 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و على رضا عموچى به شمارملى 
1754823701 به سمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداســالمى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (257476)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت المــاس فلز کویر 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 55784 و 
شناســه ملى 14005661862 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1396/06/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - خانم معصومه فالح زاده 
شهرابى به شــماره ملى 2296927084 
، آقــاى علیرضــا عموچى به شــماره ملى 
1754823701 و آقــاى حســین عموچى 
به شــماره ملى 1287260756 بســمت 
اعضا اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.ـ  موسسه حسابرسى آگاه 
تدبیر (حسابداران رســمى) به شناسه ملى 
10100592389 بســمت بازرس اصلى و 
آقاى على رضا موحدیان عطار به شماره ملى 
1287919839 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکســال مالى انتخاب شدند.ـ  
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى 
به 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (257477)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت المــاس فلز کویر 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
55784 و شناســه ملى 14005661862 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1396/06/16 معصومه فالح زاده شهرابى 
به شــماره ملى 2296927083 به سمت 
رئیس هیئــت مدیره و حســین عموچى به 
شماره ملى1287260756 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و علــى رضا عموچى به 
شــمارملى 1754823701 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(257478) 

آگهى دعوت نوبت دوم

هیأت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان

با توجه به اینکه در جلســه نوبت اول مجمع عمومى عادى که در تاریخ 
97/07/06 برگزار گردید، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، از کلیه اعضاء 
کانون دعوت به عمل مى آید رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 97/07/20 
در جلسه نوبت دوم که در سالن مجتمع فرهنگى نیروگاه اصفهان واقع در 
ابتداى اتوبان ذوب آهن بلوار شــفق (خیابان نیروگاه) تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
2- انتخاب بازرس

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت رفاه گستر دنا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 34446 و 
شناســه ملى 10840116519 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور 
فوق العاده مورخ 01/06/1397 تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد : جعفرقلى کثیــرى به 
کدملى4622318652 و ذبیح اله افشارى به 
کدملى1209058881 و حسینعلى صالحى 
مبارکه به کدملى 1287563457 به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شدند،عزت الملوك شایق قهفرخى 
به کدملى 4622373459 و گلناز شــهیدى 
به کدملــى 1289718768 بــه ترتیب به 
سمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان  (257112)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت رفاه گســتر دنا 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
34446 و شناســه ملى 10840116519 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
جعفرقلى کثیرى به کدملى 4622318652 
به ســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و 
ذبیح اله افشارى به کدملى1209058881 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلى 
صالحى مبارکه به کدملى 1287563457 به 
سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند،امضاى کلیه اسناد واوراق 
تعهدآور و مالى شرکت با امضاء شخص مدیر 
عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره نیز خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (257178)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت راهبران سیســتم 
آتیه شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
254 و شناســه ملى 10840110630 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: 1ـ آقــاى ایرج محمد فام به شــماره ملى 
2970583151 به سمت رئیس هیئت مدیره 
2ـ خانم منصــوره رضوانى به شــماره ملى 
2131021836 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3ـ آقاى امیر شــکارى به شمارملى 
1239897588 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره براى دو سال انتخاب شدند کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء مدیــر عامل منفرداً همــراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجارى بادرود  (257186)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت راهبران سیستم 
آتیه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
254 و شناسه ملى 10840110630 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1397/05/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ـ  اعضاى هیات 
مدیره عبارتند از آقاى ایرج محمد فام به 
شــماره ملى 2970583151 آقاى امیر 
شکارى به شماره ملى 1239897588 
خانم منصوره رضوانى به شــماره ملى 
2131021836 براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند آقاى حمید رضا مرادى به 
شــماره ملى 0060951370 به سمت 
بازرس اصلى آقاى میثم موالنا به شماره 
ملى 4133289201 به ســمت بازرس 
على البــدل براى مدت یک ســال مالى 
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى بادرود  (257190)

همه ما دوست داریم حافظه قوى داشته باشیم و از حضور 
ذهن باالیى برخوردار باشیم، بتوانیم حتى کوچک ترین 

مطالب را به یاد داشته باشیم و دچار آلزایمر پیرى نشویم.
محققان تأکید دارند که به تقویت مغــز خود توجه ویژه 
داشته باشید. آنها بهترین زمان براى توجه به تقویت مغز را 
صبح و پس از بیدار شدن مى دانند. کارشناسان چهار روش 

را براى تقویت مغز آن هم در صبحگاه بیان مى کنند.
روش هاى زیر براى تقویت مغــز و جلوگیرى از آلزایمر 

بسیار مفید است. 
1-حداقل پنج دقیقه ورزش کنید.

2-حداقل پنج دقیقه کتاب بخوانید.
3-حداقل پنج دقیقه بازى فکرى انجام دهید.

4-با آرامش صبحانه بخورید.

تقویت مغز با مصرف این مواد غذایى 
خوردن یک صبحانه ســالمت مى تواند موتور مغز را با 
قدرت بسیار روشن کرده و به بهره ورى و تمرکز در طول 

روز کمک کند. در ادامه با معرفى چند ماده غذایى که اگر 
در وعده صبحانه گنجانده شوند، مى تواند تأثیرات بسیارى 
در عملکرد مغز و افزایش تمرکز و انرژى داشته باشد، شما 

را آشنا مى کنیم.
1-تخم مرغ

تخم مرغ داراى پروتئین با کیفیتى است، این پروتئین با 
ثابت نگاه داشتن قند خون، به فرد کمک مى کند، تمرکز 
کند و براى مدت طوالنى ترى احساس سیرى داشته باشد. 
مهم نیست که تخم مرغ در وعده صبحانه به صورت املت، 
همزده و یا پخته مصرف شود، آنچه اهمیت دارد این است 
که تخم مرغ منبع غنى مواد مغذى است که مغز و بدن را 

در تمام طول صبح تأمین مى کند.
2-غالت

محصوالت داراى غالت در وعده صبحانه داراى اهمیت 
هســتند، چرا که بدن ما کربوهیدرات را به گلوکز تبدیل 
مى کند. گلوکز نیز ســوخت داراى اولویت مغز اســت. 
غذاهاى غنــى از غالت و یا داراى غــالت کامل داراى 

ویتامین B هستند، ویتامینى که براى تمرکز و سالم ماندن 
مغز حائز اهمیت است. 

3-انگور
تحقیقات نشان مى دهد که مصرف انگورهاى مختلف 
ســبز، قرمز و ســیاه نقش مهمى در بهبــود دفاع آنتى 

اکسیدانى ما دارد و سالمت مغز را ارتقا مى دهد. 
4-بادام

بادام منبع عالى از ویتامین E اســت و 37 درصد میزان 
توصیه شــده جذب روزانه این ویتامیــن، با خوردن 23 
عدد بادام تأمین مى شود. همچنین جذب ویتامین E به 
ممانعت از تحلیل شناختى مغز به ویژه در سالخوردگان 
کمک مى کند. بــادام همچنیــن ترکیب ســالمى از 
پروتئین ها، فیبرها و چربى هاى سالم است که سطح قند 
خون را حفظ مى کند و موجب مى شود که فرد در طول روز 

متمرکز و با انرژى بماند.
5-جو

جو داراى آهن، روى، پتاسیم و ویتامین هاى B و همچنین 

م واد مغذى است که به رشد مغز و عملکرد آن با ظرفیت 
کامل کمک مى کند. فیبر موجود در جو به احساس سیرى 
تا وعده بعدى کمک مى کند. تحقیقات نشــان مى دهد 
کودکانى که در وعده صبحانه، غذاى تهیه شــده با جو 
مى خورند 20 درصد عملکرد بهترى در آزمون ها دارند 
تا کودکانى که غالت شــکردار مى خورنــد. مى توان 
این وعده غذایى را بــا آجیل، دارچین و یــا موز صرف 

کرد.
6-سیب

سیب ها سرشــار از «کوارستین» هســتند، کوارستین 
یک آنتى اکســیدان اســت که از ســلول هــاى مغز 
محافظت مــى کند و براســاس تحقیقــات محققان، 
کوارســتین از ســلول هاى مغــزى در مقابل حمالت 
رادیکال هاى آزاد حفاظت مى کند. مصرف یک ســیب 
در وعده صبحانه با پوســت حائز اهمیت است، چرا که 
حجم باالیى از کوارســتین سیب در پوســت آن وجود 

دارد.

زنجبیل جایگاه ویژه اى در زندگى مردم هند دارد. مردم این 
کشور مانند ما که سبزى خوردن و ماست و ساالد همیشه 
سر سفره مان هســت، زنجبیل از سر ســفره شان حذف 
نمى شود. این گیاه دارویى، ویژگى هاى تغذیه اى و درمانى 

فراوانى دارد.

افزایش جذب
یکى از دالیلى که افراد دچــار کمبود ترکیب هاى مغذى 
مى شوند، اختالل در فرایند جذب آنهاست. به این معنى که 
ممکن است فرد مواد غذایى حاوى آهن، کلسیم، فسفر و... 
را به میزان کافى مصرف کند، اما در روند جذب آن اختالل 
ایجاد شده و شخص دچار کمبود یکى از این مواد مغذى 
شود. مصرف زنجبیل تازه همراه با غذا، یکى از بهترین 
راه هاى کمک به جذب غذاهــاى موجود در مواد 

غذایى است.

کنترل اشتها
اگر احساس گرسنگى شــدید مى کنید، براى 
آنکه معده کمى آرام بگیرد وعالوه بر آن آماده 
مصرف مقدار مناسب غذا و البته هضم آسان 

آن شود، کمى زنجبیل مصرف کنید. این گیاه حاوى فیبر 
اســت. بنابراین خوردن آن باعث پرشــدن حجم معده و 
جلوگیرى از پرخورى مى شود و پس از خوردن غذا، به هضم 

بهتر غذاى خورده شده کمک مى کند.

پاکسازى دستگاه گوارش
مثل یک جاروبرقى پر قدرت، زنجبیل لوله گوارشــى را از 
وجود انواع عوامل بیمارى زا پاك مى کند. بنابر این مصرف 
زنجبیل به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک مى کند. 

این عمل باعث حفظ سالمت معده و روده بزرگ مى شود.

قاتل سرگیجه
اگر یک روز صبح از خواب بیدار شدید و احساس سرگیجه 
کردید و یا در محل کار احســاس کردیــد بى حال و گیج 
هستید، کمى زنجبیل بخورید. همه این حالت ها به سرعت 
از بین مى روند. دلیل آن هم طبع گرم این گیاه اســت که 

باعث از بین رفتن سرگیجه مى شود.

قاتل نفخ
آنهایى که همیشه دچار نفخ هستند و با خوردن ساده ترین 
غذاى ممکن، معده شان متورم مى شــود، همیشه انواع 
قرص و داروهاى شیمیایى همراهشــان است. اما از این 
به بعد مى توانند با کاهش تدریجى مصرف این داروهاى 
شیمیایى و جایگزین کردن مصرف زنجبیل، مشکل نفخ را 

برطرف کنند.

درمان گلودرد
اگر در  روزهاى سرد پاییز که هوا سوز خاص خودش را دارد 
و اصطالحًا هوا دزد است، یک روز صبح که از خواب بیدار 
شدید، احساس کردید ته گلویتان مى خارد و نمى خواهید از 
رختخواب بلند شوید، همانجا سراغ زنجبیل بروید. باور کنید 

نیم ساعت بعد، از گلودرد خبرى نیست.

صبح ها چگونه مغز خود را تقویت کنیم؟
ه به رشد مغز و عملکرد آن با ظرفیت 
د. فیبر موجود در جو به احساس سیرى 
ک مى کند. تحقیقات نشــان مى دهد 
ده صبحانه، غذاى تهیه شــده با جو 
بهترى در آزمون ها دارند د عملکرد

ت شــکردار مى خورنــد. مى توان 
 بــا آجیل، دارچین و یــا موز صرف 

ز «کوارستین» هســتند، کوارستین 
ن اســت که از ســلول هــاى مغز 
د و براســاس تحقیقــات محققان، 
لول هاى مغــزى در مقابل حمالت 
حفاظت مى کند. مصرف یک ســیب 
 پوســت حائز اهمیتاست، چرا که 
رســتین سیب در پوســت آن وجود

م؟

دو بار در ماه روى موهایتان حنــا بگذارید تا موهایتان 
سالم، درخشــان و حجیم شــود. این کار کمک خواهد 
کرد تا سالمت از دست رفته ى موهایتان بازگردد و تار 
موهاى آسیب دیده تان درمان شــود. حنا بدون از بین 
بردن تعادل موهایتان، تعادل اسید قلیایى پوست سرتان 

را باز مى گرداند. 

نرم کنندگى مو
حنا یک نرم کننده  عالى براى موهاى شماســت. حنا با 
احاطه  هر تار مو، یک الیه  محافظ دور آن خواهد ساخت 
که از موهاى شــما در برابر آسیب ها محافظت مى کند. 

اســتفاده  منظم از حنا با نگهداشــتن رطوبت در موها، 
گیسوان شــما را پرپشت و قوى مى ســازد. این درمان 
گیاهى مو، درخشــش و جالیى طبیعى به گیسوان 
شما مى بخشد و آنها را دو برابر قوى تر از قبل 

مى کند.

پوشاندن موهاى سفید
اگر مى خواهید بدون اینکه موهایتان را در معرض آسیب 
رنگ موهاى شیمیایى قرار دهید، رنگ کنید، حنا بهترین 
راه حل است. حنا داراى هیچ آمینو اسید یا ماده شیمیایى 
دیگر که رطوبت موهاى شما را مى زداید نیست، پس 

موهاى شما خشک نشده و آسیب نخواهد دید.

درمان شوره  سر
حنا به عنوان یک راه درمانى کامًال مؤثر براى شوره سر 

نیز شناخته مى شو د.

زنجبیل را از سر سفره تان حذف نکنیدخواص حنا براى مو 
اســتفاده
گیسوانش
گیاهى

خواص

ممکن است ف
را به میزان کاف
ش ایجاد شده و
شود. مصرف
راه هاى
غذایى

اگ
آنک
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اى مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان 
خــود بى نیــاز نیســت کــه از او با زبــان و دســت دفــاع کنند. 
خویشــاوندان انســان، بــزرگ ترین گروهــى هســتند که از 
او حمایت مى کننــد و اضطــراب و ناراحتى او را مــى زدایند؛ 
و در هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم هستند.

موال على (ع)

به گزارش صمت، مدیرعامل شــرکت فوالد امیر کبیر کاشان در آیین 
افتتاح سه پروژه بزرگ این شرکت ، از اهتمام ویژه گروه فوالد مبارکه 
اصفهان در برنامه ریزى مدون و کارشناســى در توسعه و تعالى تولید 
در شــرکت هاى تابعه هلدینگ فوالد مبارکه خبر داد و گفت:اجراى 
طرح هاى توســعه تولید ، همگام با اجراى طرح هاى ریلى و گمرکى 
همگى در راستاى تکمیل زنجیره تولید محصول ارزش آفرین در گروه 

فوالد مبارکه و شرکت فوالد امیرکبیر کاشان بوده است.
مهندس عزیز قنواتى با بیان اینکه 53درصد ســهام شرکت مربوط به 
فوالد مبارکه است گفت: تولید محصول با کیفیت، تامین 20درصد ورق 
گالوانیزه کشور به عنوان دو مأموریت و چشم انداز اصلى برلى این شرکت 

در نطر گرفته شده است.
قنواتى در تشریح شاخص هاى فعالیت این شرکت اد امه داد: توجه ویژه 
به ایمنى، ارتقاى خدمات و افزایش جلب رضایت مشتریان ، آراستگى و 
مسئولیت پذیرى اجتماعى ودر حوزه ارزش هاى سازمانى مورد تأکید 

مدیریت این شرکت مى باشد. 
قنواتى با اشاره به تدوین نقشه استراتژیک شرکت گفت: حرکت شرکت 
بر اساس برنامه زمان بندى و تکامل و تعالى مطابق نقشه استراتزیک 
است و از منظر ارزش تولید محصوالت این شرکت، ارتقاى توان کیفى 

و کّمى محصوالت تولید، همواره از اولویت هاى شرکت بوده است.
مهندس عزیز قنواتى به هزینه بالغ بر 8 میلیارد تومانى این شــرکت 
براى اجراى این طرح اشاره کرد و گفت: شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
همگام با فوالد مبارکه اصفهان، در راستاى سیاست هاى برنامه چشم 
انداز توسعه کشور و تکمیل زنجیره تولید فوالد در کشور اقدام به اجراى 

طرح هاى توسعه اى با هدف تکمیل زنجیره تولید نموده است.
قنواتى افزود: همچنین با هدف تســریع و تسهیل ارسال محصوالت 
فوالدى شرکت به مشتریان گمرك اختصاصى در کارخانه ایجاد شده 
که از همکارى گمرکات جمهورى اسالمى و راه آهن جمهورى اسالمى 

در اجراى این دو پروژه قدردانى مى کنیم.
وى با اشاره به راه اندازى و افتتاح پروژه اطفاى حریق این شرکت افزود: 
تامین ایمنى کارکنان و توجه به زیرساخت هاى خدمات ایمنى و سالمت 

کارکنان و محیط کارخانه همواره مورد تاکید مدیریت بوده است. 
وى در ادامه با اشاره به رشد 19درصدى تولید در شش ماه 97 نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته گفت : سه خط اصلى گالوانیزه، اسید شویى و 

نورد سرد تا آخر امسال افزایش تولید خواهد داشت. 
وى افزود: شرکت در شش ماهه سال جارى رکوردهاى متعدد روزانه و 

ماهیانه در خطوط گالوانیزه، نورد و اسید شویى را تجربه کرد. 
مدیرعامل شــرکت فوالد امیر کبیر کاشــان در رابطه بــا راه اندازى 
پروژه هاى این شرکت در راســتاى اقتصاد مقاومتى گفت: با کاهش 
بهاى تمام شــده توان رقابت با محصوالت خارجى را افزایش داده و 
مهم ترین پروژه شرکت راه اندازى خط راه آهن ریلى بود که به شبکه 
سراسرى اتصال پیدا کند که تسهیل و کاهش هزینه هاى حمل و نقل، 
کاهش ترافیک جاده اى، تسهیل در حمل محصوالت بنادر و کاهش 
آلودگى هاى زیست محیطى را به همراه دارد.  وى افزود: پروژه گمرك 
اختصاصى که امروز افتتاح خواهد شد و راه اندازى سیستم اطفاء حریق از 

دیگر پروژه هاى در دست اجراى شرکت است. 
وى همچنین از برنامه ریزى براى طرح 300هزار تن گالوانیزه نیز خبر داد 

که طرح توجیه اقتصادى آن به پایان رسیده و بودجه آن به طور تقریبى 
تعیین شده است.

عضو هیأت مدیره و معاون بهره بردارى راه آهن جمهورى اسالمى ایران 
در ایین افتتاح جاده ریلى شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و اتصال آن به 
شبکه سراسرى کشور از رویکرد بخش خصوصى در کمک به اجراى 
طرح هاى عام المنفعه و توسعه اى در کمک به دولت بویژه شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان و فوالد امیرکبیر کاشان تقدیر کرد.
بابک احمدى به جنگ اقتصادى قدرت هاى جهانى براى رویارویى با 
ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما باید از این موقعیت براى توانمند سازى 

خود بهره گیرد.

عضو هیأت مدیره شــرکت راه آهن ایران در ادامه به ارائه گزارشى از 
اقدامات کّمى و کیفى توســعه ریل و حمل و نقل ریلى و مزیت هاى 
کالن آن اشاره کرد وگفت: سوخت و انرژى و هزینه تمام شده از جمله 

مزیت هاى حمل و نقل ریلى است.
وى به ظرفیت جابجایى و افزایش آن در آتیه نزدیک جاده ریلى شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشــان خبر داد و گفت: در این پروژه هم اکنون توان 
انتقال 300 هزار تن محصول در ســال تدارك دیده شد، همچنین با 
اجراى فاز دوم توان انتقال 2 میلیون تــن ظرفیت بارى از این کارخانه 

ایجاد مى شود. 
وى به سیاست شــرکت راه آهن در انجام امور مشارکتى پروژه هاى 
حمل و نقل ریلى اشــاره کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع دولت به 
تنهایى کفاف اجراى پروژه هاى عمرانى را نمى دهد ما وظیفه داریم از 

توان بخش خصوصى نیز کمک بگیریم .
وى افزود:خط اتصال فوالد امیرکبیر کاشان نیز بر همین سیاست استوار 
بوده که به صورت مشارکتى بین راه آهن جمهورى اسالمى و شرکت 

فوالد امیر کبیر تأسیس شده است. 
وى در ادامه افزود: حدود 110 کیلومتــر برنامه براى خطوط فرعى در 
کشور در نظر گرفته شــده که بزودى 58 کیلومتر آن به بهره بردارى 

مى رسد.
احمدى افزود: امیدوارم با تکمیل این 58 کیلومتر حدود 20 میلیون تن بار 
جدید در جاده به روى ریل مى آید و اینکه این پروژه در استان اصفهان 
به عنوان استانى که حدود 15 درصد از بار کل کشور در آن تردد مى کند، 

اتفاق خوبى است. 
عضو هیأت مدیره و معاون بهره بردارى راه آهن جمهورى اسالمى ایران 
افزود: این یکى از اولین خطوطى است که امسال به بهره بردارى مى رسد 
و ما امیدواریم سایر مراکز بار و صنعتى را به خطوط ریلى متصل کنیم از 
جمله کارخانه سایپا کاشان، که در جوار همین کارخانه است و مقدمات 
مذاکرات آن نیز انجام شده است که با مساعدت مقامات محلى و فرماندار 

محترم به زودى این کارخانه را هم متصل مى کنیم. 
وى ادامه داد: خوشــبختانه این اتفــاق امروز افتاد و پــروژه اى به یاد 
ماندنى در شهر کاشان است که مردم این شهر و کل ایران از منافع آن 

بهره مند مى شوند 
وى در ادامه به اتصال چند شرکت دیگر به خط آهن سراسرى تا پایان 
سال جارى خبر داد و گفت: حدود 40 شــرکت و مجموعه اقتضاى در 
کشور در حال انجام پروژه هاى مشارکتى هستند که این پروژه ها اتفاق 

دقیقا حلقه مفقوده خطوط تجارى بوده اند.
وى ادامه داد: اگر این اتصاالت اتفاق بیافتــد از این خطوط انتفاع کافى 
مى شود و ما حدود 20 میلیون تن ظرفیت جدید هم اضافه مى کنیم تا در 
ادامه با توافقاتى که شده جلو برویم و در نهایت تا 110 کیلومتر اضافه کنیم . 
مدیر کل راه آهن استان اصفهان نیز در این مراسم در سخنانى از رویکرد 
ارزنده فوالد مبارکه و فوالد امیرکبیر کاشان در مشارکت در طرح هاى 
عمرانى و خدماتى گفت: یکى از راه هاى موفقیت و تســریع در اجراى 

طرح ها، بکارگیرى از توان بخش خصوصى است.
سادات حســینى به وجود حدود 920 کیلومتر خط آهن در استان اشاره 
کرد و گفت: حدود 340 کیلومتر خط آهن در دست احداث در استان است 
که با بهره بردارى از آن. تقریبا با 1200 کیلومتر و حدود ده درصد شبکه 

ریلى کشور را استان اصفهان به خود اختصاص مى دهد.
سادات حسینى افزود: به لحاظ شاخص هاى عملکردى سازمان از جمله 
تناژ تخلیه و تن کیلومتر رتبه اول تا سوم را در ادارات کل مناطق راه آهن 

کشور دارا مى باشد.
مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان با اشاره به اینکه مأموریت مجموعه

 راه آهن جابجایى مسافر و حمل بار است، تصریح کرد: جابجایى این دو، 
رگ حیاتى راه آهن است و ارائه خدمات به مسافران و انتقال بار و خدمات 

کاال به فعاالن اقتصادى از جمله مهمترین افتخارات ماست.
وى با تاکید بر اینکه رسیدن به هدف جابجایى 62 تا 63 میلیون تن بار، 

مهمترین برنامه ماى این استان است،
سادات حسینى با اشــاره به اینکه اداره کل راه آهن اصفهان در بخش 
حمل بار وضعیت خوبى دارد، تاکید کرد: با این حال باید با دو خطه کردن 
برخى خطوط ریلى، شرایط اســتان را در جابجایى بار بهبود ببخشیده 
واحداث خط دوم بافق-میبد-زرین شهر موجب رشدقابل مالحظه حمل 

بار وروان سازى تردد وکاهش ترافیک قطارها است.
وى راه انــدازى قطارهاى حومه اى را ازبرنامه هاى اصلى در اســتان 
اصفهان دانسته وتصریح کرد: امیدوارم با همکارى وهمراهى تالشگران 
عرصه صنعت ریلى استان در مسیر رشدوتعالى وروند ارتقاء فعالیت ها 

وبرنامه ها سرعت هرچه بیشترى ببخشیم.
مدیر کل راه آهن اصفهان همچنین با بیان اینکه این استان 35 تا 40 
رام قطار بارى با ترافیک باال در روز دارد، افزود: اصفهان از نظر تخلیه 
بار رتبه اول ( با 33 درصد از سهم کل کشور)، از نظر صدور بارنامه رتبه 
دوم، از نظر تن کیلومتر رتبه ســوم و از نظر تناژ بارگیرى رتبه چهارم 

کشورى را دارد.
سادات حسینى، ســهم راه هاى ریلى نســبت به کل راه ها در استان 
اصفهان را 18 درصد، سهم جابه جایى مسافر در راه آهن نسبت به همه 
بخش ها را هشت درصد و سهم حمل و نقل بارى در راه آهن نسبت به 

کل در استان را 25 درصد اعالم کرد.
در ادامه این مراسم، مرتضایى معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
کاشان در ســخنانى به اهمیت تولید و اشــتغال و نقش شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان در این شهرســتان اشــاره کرد و از تالش هاى بى 
شائبه مدیریت و هیأت مدیره این شــرکت در تعامل با منطقه و ایفاى 

مسئولیت هاى اجتماعى تشکر کرد.
مرتضایى به حمایت دولت از فعالیت هاى اقتصادى و توســعه و رونق 
اقتصادى اشاره کرد و گفت: شهرستان کاشان پتانسیل زیادى در بخش 
بهره گیرى از شبکه ریلى دارد که امیدواریم سایر صنایع همانند فوالد 

امیرکبیر کاشان، از این فرصتها استفاده کنند.
وى به رویکرد حمایت فرماندارى از صنایع تاکیــد کرد و از خدمات و 

حمایت هاى مدیرعامل و شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تقدیر کرد.
در ادامه مراسم، وکیلى مدیر حراست شرکت فوالد مبارکه اصفهان و 
رییس هیأت مدیره شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به بیان برنامه ها و 

چشم انداز تولید شرکت پرداخت.
در ادامه این مراسم، شرکت کنندگان در آیین افتتاح طرح هاى شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان، با حضور در ایســتگاه خط آهن جاده ریلى این 
شرکت و سایت گمرك اختصاصى و پروژه اطفاى حریق این شرکت از 

این سه پروزه بزرگ بازدید و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

با اعتبار یکصد میلیارد ریال؛

جاده ریلى و اتصال به خط آهن 
سراسرى کشور و گمرك اختصاصى در 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان افتتاح شد

آئین افتتاح جاده ریلى شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و اتصال آن به شبکه سراسرى، همچنین افتتاح دفتر گمرك اختصاصى و راه اندازى پروژه اطفاء حریق این شرکت 
صبح روز چهارشنبه چهارم مهرماه جارى، با حضور مهندس احمدى عضو هیأت مدیره و معاونت بهره بردارى راه آهن جمهورى اسالمى ایران، مهندس سادات حسینى 
مدیرکل راه آهن اصفهان، مهندس کالته رییس راه آهن کاشان، حجت السالم حاج آقا اسالمى تبار امام جمعه موقت کاشان، آقاى مرتضایى معاون استاندار و فرماندار 
ویژه کاشان، آقاى قپانى پور معاون سیاسى فرماندارى کاشان، منصور نیت خواه فرمانده پلیس راه آهن اصفهان، آقاى وکیلى رئیس هیأت مدیره فوالد امیر کبیر کاشان و 

مدیر حراست فوالد مبارکه اصفهان و جمعى از اعضاى هیأست مدیره و کارکنان این شرکت، برگزار شد.

مدیرعامل شرکت فوالد امیر کبیر کاشان: 

20  درصد  ورق گالوانیزه کشور در شرکت  فوالد امیرکبیر تولید مى شود


