
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 10  مهر ماه 1397 / 2  اکتبر  2018 /  22  محرم  1440
سال پانزدهم / شماره 3330 / 8 صفحه / 2000 تومان

     

درمان خانگى تنبلى روده هاپرسپولیس- السد،  امروز در دوحهتولید بیشترین ماهى هاى زینتى کشور در نصف جهانگلزار و مهران مدیرى در راه جشنواره فجرروس ها آب هاى ژرف اصفهان را بیرون مى کشند؟ سالمتورزشاستانفرهنگ جهان نما

توزیع 1000 حلقه الستیک میان کامیونداران

به جاى شیر این سبزى را بخورید

«شمس آبادى» خیابان سبز اصفهان مى شود
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فقط مى خواستید 
ذوب آهن را حذف کنید؟!

بازگشت «اسکروچ» به تلویزیون

بالتکلیفى30 خانه تاریخى گز  

تالفى حمله تروریستى
چرا  فعالیت 5 در اهواز

یوسی اف اصفهان 
متوقف بود؟

رئیس سازمان انرژي اتمی پاسخ مى دهد
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اگر شیر دوست ندارید، براى تأمین کلسیم مورد نیاز بدن خود 
مى توانید نوعى سبزى در دسترس را جایگزین کنید.

تحقیقات نشان داده است هر چه مردان بیشتر کلم بروکلى و 
کلم فندقى مصرف کنند، خطر سرطان روده بزرگ و ...

علت توقف فعالیت در یوسی اف اصفهان این بود 
که ما مواد اولیه مورد نیاز را نداشتیم لذا کارخانه 
متوقف شــده بود. یکی از دســتاوردهاي برجام 
این بود که ما توانســتیم 400 تن بــه مواد اولیه 
خود اضافه کنیم که این رقم قابل توجهی است. 
االن در شرایطی هستیم که می توانیم یوسی اف 
اصفهان را مجدداً راه اندازي کنیم. همزمان با آغاز 

به کار این کارخانه، عملیات ...
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گیمرهاى اصفهانى یکه تازى مى کنندگیمرهاى اصفهانى یکه تازى مى کنند
گزارش مرکز پژوهش بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى نشان مى دهدگزارش مرکز پژوهش بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى نشان مى دهد
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عبور و مرور در سایه  آخرین روش هاى روز دنیا و براساس کنوانسیون وین

درخشش بازیگر «پایتخت»
 در سانفرانسیسکو 

دیدید برخاستیم!
 سال گذشته در کسوت مدیر رسانه اى باشگاه ســپاهان در یادداشتى نسبت به 
شکسته شدن برخى رکوردهاى سپاهان در لیگ توسط پرسپولیس و مانورهاى 
تبلیغاتى بر روى این رکوردها واکنشى داشتم و گفتم که سال آینده همه چیز به 
استانداردهاى خود باز مى گردد. حاال مى بینم که آن پیش بینى ها محقق شده 

و کم کم همه چیز دارد سر جاى خود قرار مى گیرد. صدرنشینان واقعى...
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باز هم از رکوردهاى کذایى سخن مى گویید؟

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم

یحیى عیدى- شهردار بهارستان

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 277/ش ب مورخ 97/04/09 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد 
پروژه احداث و تجهیز شــهربازى در پارك بلوك 125 را از طریق مشــارکت و 

سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى 
مى باشد، جهت دریافت اســناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/07/03 تا تاریخ 
97/07/17 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى 

بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان:
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت حدودا70ً مترمربع در پارك بلوك 125
2- آورده سرمایه گذار

- احداث، تجهیز و بهره بردارى از شهربازى
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل طبق طرح پیوست

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

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى ســرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارســتان در رد یا قبول 

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

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 1 ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 50/000/000  ریال مى باشد.

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

33 سال پانزدهم / شماره 
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 تقوى به جاى اجنبى! تقوى به جاى اجنبى!
بى خیال خارجى مى شوندبى خیال خارجى مى شوند
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ودرسانفرانسیسکو در سانفرانسیسکو  کر ان انف کد ان انف د

د
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تهیه کننده فیلم «شماره 17 سهیال» گفت: نباید فراموش 
کرد که ما در کشــورى زندگى مى کنیم کــه درآمد در آن 
براساس ریال محاسبه مى شود، پس هزینه هم در آن ریالى 
است. اما در این میان عده اى از عوامل سینمایى به خصوص 
بازیگران، دستمزدهاى نجومى پیشنهاد مى دهند و سازمان 
سینمایى و خانه سینما مانند همیشه کامًال منفعل نسبت به 

این اتفاقات عمل مى کنند.
سید امیرسیدزاده گفت: چندى پیش براى یکى از همکاران 
خود به یک بازیگر پیشــنهاد کار دادم و با افزایش عجیب 
دستمزد بازیگر مورد نظر مواجه شدم. به عنوان مثال یک 
بازیگر کمدى که قبل از افزایش قیمت دالر دستمزد 300 

میلیون تومانى مطالبه مى کرد، امــروز و به بهانه افزایش 
قیمت دالر، دستمزد خود را به 750 میلیون تومان رسانده 
است! تهیه کننده فیلم «زندگى جاى دیگرى است» توضیح 
داد: به بازیگر مورد نظر که دستمزد خود را افزایش داده بود 
گفتم یک فیلم باید بیش از دو میلیارد تومان فروش داشته 
باشــد که بتواند دســتمزد مورد نظر را جبران کند، بازیگر 
بیان کرد که اگر فیلم بفروشد بخاطر من مى فروشد و شما 

مى توانید این دستمزد را بپردازید.
سیدزاده گفت: این اتفاق در سینماى ایران اصًال خوب نیست 
و فیلمساز مجبور است از همین بازیگران استفاده کند تا یک 

فیلم بفروش بسازد.

روابط عمومى کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
اطالعیه اى از هــدف قرار دادن مقّر ســرکردگان جنایت 

تروریستى اهواز در شرق فرات در کشور سوریه خبر داد.
در بخشى از این اطالعیه آمده است: در پى جنایت تروریستى 
31 شهریور ماه 1397 اهواز که به شهادت 25 تن و مجروح 
شــدن 69 تن از مردم مظلوم و بى دفاع و نیروهاى مدافع 
میهن اسالمى منجر شد، سپاه پاسداران انقالب اسالمى... 
ساعت 2 بامداد روز دوشنبه 9 مهرماه محل استقرار و تجمع 
تروریست هاى تکفیرى تحت حمایت آمریکا و قارون هاى 
منطقه در شرق فرات در کشور سوریه را مورد ضربه موشکى 
قرار داد. طى این عملیات که با نام «ضربت محرم» و با رمز 

مقدس «یا حسین(ع)» انجام شد، تعداد شش فروند موشک 
بالستیک میان برد از پایگاه هاى موشکى نیروى هوافضاى 
سپاه در غرب کشور شلیک [شد] و تروریست هاى مزدور و 
جنایتکار از فاصله 570کیلومترى هدف ضربات مهلک و 
مرگبار قرار گرفتند. متعاقباً هفت فروند پهپاد رزمى این نیرو 
مواضع و مقرهاى تجمع و پشتیبانى تروریست هاى مزدور 

استکبار جهانى را بمباران کردند.
بر اســاس اطالعات و گزارش هاى دقیق دریافتى، در این 
عملیات تعدادى از ســرکردگان و عناصر مؤثر جنایت اخیر  
تروریست ها به هالکت رسیده و یا مجروح شده اند، همچنین 
زیرساخت هاى آمادى و انبار ذخیره مهمات آنان منهدم شد.

750 میلیون مى گیرند
 براى یک فیلم!

تالفى حمله تروریستى
 در اهواز

موشک سپاه 
در کرمانشاه فرود نیامد

 انتخـاب| اسـتاندار کرمانشـاه سـقوط یکـى از 
موشک هاى سپاه در حمله یک شنبه شب به داعش، 
در نقطه اى از این استان را رد کرد. در حالى که برخى 
در فضاى مجازى مدعى شـدند، یکى از موشـک ها 
در نقطه اى در اسـتان کرمانشاه سـقوط کرده است. 
هوشـنگ بازونـد دربـاره اینکه گویـا تصاویـرى از 
آتش سوزى در این منطقه منتشـر شده است، گفت: 

خیر؛ مطلقًا اتفاقى در این منطقه رخ نداده است.

دستگیرى
 فراخوان دهندگان اعتصاب

 ایسـنا| فرمانده نیروى انتظامى بـه اقدام برخى 
از گروه هاى ضد انقالب در صدور فراخوان اعتصاب 
و تحریـک بازاریـان و صنـوف واکنـش نشـان داد. 
سردار حسـین اشـترى با بیان اینکه در پیگیرى هاى 
پلیس مشـخص شـد که اکثر این گروه هـا در خارج 
از کشـور هدایت شـده و در فضاى مجازى اقداماتى 
را انجام مى دهند، گفـت: با اقدامات پلیـس برخى از 
این گروه ها شناسایى شـده و آنها که در داخل کشور 
بودند، دستگیر شـدند که برخوردهاى الزم نیز با آنها 

صورت گرفت.

نفت در برابر غذا؟
 جمـاران| بهـرام قاسـمى، سـخنگوى وزارت 
امورخارجه گفت: سـازوکارى که میان ایران و اروپا 
مطرح بوده خیلى علنى و آشکار نشده و نخواهد شد 
و این به دالیل و مصالح ملى و وجود معاندینى است 
که در صـدد تخریب ایـن رابطـه هسـتند. از این رو 
هیچکس اطالع دقیقى از جزئیات این مکانیسم هاى 
طراحى شده ندارد و این بحث که این مکانیسم تکرار 

برنامه نفت در برابر غذاست را رد مى کنم.

مرکل علیه ترامپ
 تسـنیم| «آنگال مـرکل»، صدر اعظـم آلمان 
انتقاد شـدیدى به سـخنرانى اخیر «دونالـد ترامپ» 
در مجمـع عمومى سـازمان ملـل وارد کـرد. ترامپ 
در سـخنرانى خود بر بى توجهى و بى اعتنایى عمیق 
به سـازمان هاى بیـن المللى تأکید کـرده و گفت: ما 
ایدئولوژى جهانى شـدن را رد مى کنیم و به دکترین 
وطن پرستى احترام مى گذاریم. به این ترتیب ترامپ 
سازمان ملل را زیر سئوال قرار داد. مرکل این رویکرد 
ترامپ را رد کرده و تأکید کرد اینکه ما چیزى را نابود 
کنیم قبل از اینکه چیز جدیدى را توسعه دهیم بسیار 

خطرناك است.

دلیل طوالنى شدن 
روند انتخاب وزرا 

 ایلنا| یک منبع آگاه نزدیک بـه دفتر رئیس جمهور 
در تشریح تصمیمات مربوط به تغییرات در کابینه گفت: 
قرار بر این است که پنج تا شش وزیر در کابینه تغییر کرده 
یا جابه جا شـوند که گویـا نزدیکان آقـاى روحانى فعًال 
بناى پیگیرى موضوع را ندارند و در همین راستا در دفتر 
رئیس جمهور نیز برخى براى اعمال نظرات خود به دنبال 

طوالنى کردن این روند هستند.

دله دزدها ناکام ماندند
 فـارس| بامداد دیروز سـه موتورسـوار اقـدام به 
سرقت سردیس برنزى شهید ارمنى گاگیک طومانیان 
در تهران کردند که بـا اقدام مأموران شـهردارى دله 
دزدها ناکام ماندند. رئیـس مرکز ارتباطات و امور بین 
الملل شـهردارى تهـران ادامـه داد: اینکـه روز بعد از 
رونمایى شـهردارى تهران از تندیس سرداران شهید 
دفاع مقـدس، اقـدام بـه سـرقت و تخریب مى شـود، 
جـاى تأمـل و تأسـف دارد. در سـال 89 تعـدادى از 
مجسـمه هاى تهران  به صورت سـریالى به سـرقت 
رفت و از سرنوشـت آنها تا این لحظه خبرى به دست 

نیامده است.

خبرخوان
پوشک ها کجاست؟

 تســنیم| احمد امیرآبادى فراهانى، عضو 
هیئت رئیسه مجلس شــوراى اسالمى با تشریح 
 «پشت پرده کمبود پوشک» گفت:حدود 60 درصد 
تولید پوشک کشــور در یکى از شهرهاى استان 
زنجان در اختیار یکى از اتباع غیرایرانى است که به 
راحتى مى تواند هر اقدامى درخصوص عدم عرضه 

و قیمتگذارى انجام دهد.

سونامى سرطان؟
 خبرآنالین| معاون اجتماعى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: سونامى سرطان در 
کشور واقعیت ندارد و میزان شیوع این بیمارى در 
ایران نسبت به کشورهاى توسعه یافته کمتر است. 
سیدمحمد هادى ایازى براساس آخرین آمار اعالم 
شده ساالنه بین 90 تا صد هزار نفر ابتالى جدید به 
بیمارى سرطان در کشور رخ مى دهد و هم اکنون 

350 هزار بیمار سرطانى وجود دارد.

یک هتل خاص 
 چمدان|هتــل متفاوتى در تهــران در حال 
ساخت است که دوباره بادگیرها روى کوچه هاى 
شهر سایه بیاندازند. این هتل که در غرب تهران 
واقع شده قرار اســت تا ابتداى سال 1398 افتتاح 
شود.  نقاشــى ها، طرح هاى مختلف ادوار گذشته 
و معمارى اصیل ایرانى این پروژه، برگى از تاریخ 

ایران را به تصویر کشیده است.

ما نگرانیم
 ســینماپرس| حجــت االســالم نصرا... 
پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: کمیسیون فرهنگى مجلس نسبت 
 VOD به وضعیت سینما و شبکه نمایش خانگى و
دچار نگرانى است و به همین دلیل ما مرتباً آن را رصد 
مى کنیم و نسبت به برخى تخلفات صورت گرفته در 
این حوزه ها معترض هستیم و شخصًا بنده در روز 
سه شنبه هفته جارى(امروز) از شخص وزیر ارشاد در 
رابطه با این مشکالت و معضالت سئوال خواهم کرد.

یک نفر را کشت و فرار کرد
 خبرآنالیــن| روزنامه «خبرورزشــى» دیروز 
خبرى جنجالى منتشــر کرده است. به نوشته این 
روزنامه، یکى از ورزشکاران سابق ایرانى که سابقه 
حضور در تیم ملى را هم دارد، اخیراً مرتکب قتل عمد 
شده است. «خبرورزشى» نوشت این ورزشکار با 
چاقو یک فرد را کشته و از کشور متوارى شده است.

استان هاى 100 درصدى
 آفتاب نیوز| رئیس مرکز ملى خشکسالى و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسى با بیان اینکه 
با توجه به بازه ده ساله، تنها 1/8 درصد مساحت 
ایران در وضعیت نرمال قرار دارد، تأکید کرد: 100 
درصد اســتان هاى البرز، ایالم، بوشهر، خراسان 
جنوبى، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، 
کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزى، 
هرمزگان و یزد با خشکســالى البتــه با درجات 

مختلف مواجه هستند.

افزایش شمار فوتى هاى 
مصرف الکل 

 ایسنا| سخنگوى ســازمان اورژانس کشور 
از افزایش آمار مسمومین و شمار فوتى هاى ناشى 
از مصرف الکل در کشور خبر داد. مجتبى خالدى 
گفت:  تعداد کل مسمومین مصرف الکل در کشور 
به 371 نفر رســید که از این تعداد 31 نفر فوت و 
173 نفر همچنان بسترى هستند. وى افزود: تعداد 
فوتى ها به تفکیک 17 نفر در هرمزگان، شــش 
نفر در خراسان شمالى، پنج نفر در البرز، دو نفر در 
کهگیلویه و بویراحمد، یک نفر هم در فارس است.

کشف منابع آب ژرف در سیستان و بلوچستان باعث شده 
تا حفارى ها با سرعت بیشترى در این منطقه انجام شده 

و این اقدام در سه استان دیگر نیز آغاز شود.
درباره برداشــت آب هاى ژرف در کشــور اختالف نظر 
کارشناسى در میان کارشناسان دانشگاهى و مسئوالن 
وجود دارد. برخى کارشناســان بر این عقیده هستند که 
برداشت آب هاى ژرف که گفته مى شود در عمق بیش 
از 1000 مترى از ســطح زمین قرار دارد از دیدگاه زمین 
شناسى و زیست محیطى به صالح نیست. در طرف مقابل 
برخى دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند که اگر این آب 
ژرف ماهیت رودخانه اى داشته باشد و وارد دریاى عمان 

شود مى تواند براى کشور مفید و مناسب باشد.
در دوره اى که چیت چیان در دولت یازدهم وزیر نیرو بود، 
از استخراج و مطالعه آب هاى ژرف حمایت کرده و اعالم 
کرده بود طرح اکتشــاف آب هاى ژرف از اعماق زمین 
قرار است با کمک محققان روس در ایران اجرایى شود.

بعد از این اظهارات در سال 96 تالش ها براى اکتشاف 
دقیق و اســتخراج آغاز شــد و عالوه بر روس ها یک 
شرکت نفتى که زیر مجموعه بنیاد مستضعفان بود کار 
حفارى اکتشافى را در سیســتان و بلوچستان آغاز کرد. 
اگر چه گفته مى شــود این حفارى ها به غیر از سیستان 
و بلوچستان در سه اســتان دیگر به طور همزمان آغاز 

شده است.
گفته مى شود وزارت نیرو قرارداد تقریباً بزرگى با روس ها 

براى اکتشاف و استخراج آب هاى ژرف منعقد کرده که بر 
اساس آن قرار است شرکت روس شناسایى پتانسیل ها با 
نقشه هاى سطحى زمین شناسى و مطالعات ژئوفیزیک و 

در نهایت حفارى چاه در بلوك هاى اکتشاف آب در نقاط 
عمیق و ژرف را انجام دهد.

سید محمدمهدى زاهدى، عضو کمیسیون آموزش مجلس 

شوراى اسالمى نیز با بیان اینکه براى استفاده از آب هاى 
ژرف که زیر 1000 متر است اقدام شده، گفت: نخستین چاه 
در منطقه سیستان و بلوچستان و زابل در عمق 2000 مترى 
زده شده و آب آن در دست آزمایش است. وى یادآور شد: 
تالش مى شود حجم آب این چاه افزایش و از 10 لیتر به 40 
لیتر بر ثانیه برسد و اگر وزارت بهداشت سالمت آن را تأیید 

کند اتفاق بزرگى در کشور رخ مى دهد.
در این باره مرتضى تیمورى، رئیس جهاد دانشــگاهى 
واحد صنعتــى اصفهان هم مى گویــد: مطالعات فعلى 
گواه بر این است که با احتمال بســیار زیاد گسل هاى 
ایران و از جمله گسل هاى پهن استان اصفهان ذخیره 
بسیار خوبى از آب گسلى تجدیدپذیر دارند که قابل بهره 
بردارى است و شواهد بسیار زیادى در بخش هایى از این 
اســتان بر وجود آب هاى ژرف (آب هاى گسلى) دیده و 

شنیده شده است.
وى با اشاره به اینکه حدود 15 سال پیش نیز مطالعات 
ژئوفیزیک در شهر کوهپایه انجام و چاهى حفر شد که 
آب خوبى هم از آن حاصل شــد و هنوز هم فعال است، 
اضافه کرد: مویرگ هاى گسلى با آن چاه برخورد کرده 
است که در این وضعیت بحرانى باز هم آب دهى مى کند؛ 
وجود قنات هاى فعــال و بدون تغییر دبى در شــهر بم 
کرمان و وجود چشمه هاى آب شــیرین در کف خلیج 
فارس نیز گواه بر وجود پتانسیل بسیار خوبى در آب هاى 

ژرف در کشور است.

سرنخ هاى جدید از کشف منابع آبى جدید

روس ها آب هاى ژرف اصفهان را بیرون مى کشند؟

علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژي اتمی در 
گفتگوى مفصلى که در روزنامه «اعتماد» منتشــر 
شــد، به اظهارات «نتانیاهو» در سازمان ملل درباره 
تورقوزآباد واکنــش نشــان داد. او همچنین به این 
سئوال هم پاســخ داد که چرا فعالیت در یو سى اف 
اصفهان متوقف شــده بود. این بخــش از اظهارات 

صالحى را بخوانید.

  علت توقف فعالیت در یوسی اف اصفهان این بود که 
ما مواد اولیه مورد نیاز را نداشتیم لذا کارخانه متوقف 
شده بود. یکی از دســتاوردهاي برجام این بود که ما 
توانســتیم 400 تن به مواد اولیه خود اضافه کنیم که 
این رقم قابل توجهی است. االن در شرایطی هستیم 
که می توانیم یوسی اف اصفهان را مجدداً راه اندازي 
کنیم. همزمان با آغاز به کار ایــن کارخانه، عملیات 
بهینه سازي و مدرن سازي کارخانه هم در دست انجام 
است. ما گفتیم که فعالیت هاي هسته اي نه کند و نه 
متوقف می شــود و عده اي ما را به سخره گرفتند اما 
یکی از دستاوردهاي ما پس از برجام همین راه اندازي 
مجدد یو سی اف اصفهان بود. من از عزیزانی که ناروا 
و غیرمنصفانه انتقادهایی از ســر ناآگاهی می کنند 
سئوال می کنم که چرا یو سی اف ده سال قبل متوقف 
بود؟ آیا ما امروز در ایــن موضوع پس روي کردیم یا 

پیشروي؟
  ما اصطالحی به اســم ناکجاآباد داریــم و البته از 
صحبت هاي نتانیاهو هم متوجه نشدیم که نام محل 
مدنظر تورقوزآباد است یا دورقوزآباد و بیشتر به نظر 
می رسد که همان ناکجاآباد اســت. سازمان انرژي 
اتمی کامًال این ادعاي مطرح شــده از سوي نتانیاهو 
را رد می کنــد. ما در مکان نام برده شــده هیچگونه 

فعالیتی نداریم. 
  هیچگاه هیچ سئوالی از ســوي آژانس بین المللی 
انرژي اتمی درباره این مکان مورد ادعاي نتانیاهو از 

سازمان انرژي اتمی نشده بود و نشده است.
  من سخنرانی او را زنده از تلویزیون نگاه می کردم 
و زمانی که از این مکان نام برد بســیار تعجب کردم. 
اظهارات وي بسیار عجیب بود. روایت هاي متعددي 
می شــنوم مبنی براینکه عده اي نتانیاهو را دســت 
انداخته اند و آقاي عراقچی هم به زیبایی به این نکته 

اشاره کردند. 
  نخست وزیر رژیم صهیونیستى چندماه قبل هم در 
ادعایی کم و بیش مشــابه در کنار چندقفسه از اسناد 
ایستاد و ادعا کرد که این اسناد را از قلب تهران ربوده 
و به تل آویو برده اند. آنچه می توانم بگویم این است 
که قطعًا از ســازمان انرژي اتمی هیچ سندي بیرون 

نرفته است.

رئیس سازمان انرژي اتمی پاسخ مى دهد

چرا  فعالیت یوسی اف اصفهان متوقف بود؟
«سرباز هخامنشى» به اصفهان هم مى آید

سردیس سرباز هخامنشــى بعد از پیگیرى هاى حقوقى 
توسط وزارت امور خارجه و وکالى ایرانى در دادگاه الهه 
در آمریکا پنجم مهرماه با پرواز رئیس جمهور به کشــور 

برگردانده شد.
در نخستین عکس العمل بعد از بازگرداندن این سردیس 
هخامنشى و در ادامه  صحبت هایى که مبنى بر بازگرداندن 
این اثر تاریخى به تخت جمشید و در کاخ شورا مطرح شده 
بود، على اصغر مونســان، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
شامگاه یک شنبه در صفحه شــخصى خود در فضاى 
مجازى نوشت: «سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشى 
که با تالش دولت پس از 90 سال به میهن بازگشته، یک 
اثر ملــى و متعلق به مردم ایران اســت، این اثر بى نظیر 
باستانى براى بازدید مردم فرهنگ دوست در شهرهاى 

مختلف کشور نمایش داده مى شود.» 
مونسان البته اسمى از اســتان هایى که قرار است سرباز 
هخامنشــى به آنجا ســفر کند نیاورده اما از همین حاال 
مى توان حدس زد که به واسطه سبقه هنرى و فرهنگى 
شهر اصفهان از یک سو و نیز به علت وجود موزه هاى کم 
نظیر در این شهر،  قطعًا اصفهان در لیست استان هایى 

قرار خواهد گرفت که سرباز هخامنشى به این شهر هم 
سرى خواهد زد.

این در حالى اســت که محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل 
موزه ها در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: روز سه شنبه
 10 مهر (امروز)، همزمان با افتتاح نمایشگاه هلند در موزه 
ملى ایران در بخش آثار هخامنشى این موزه به نمایش 
در مى آید. او درباره نمایش این اثر باستانى در شهرهاى 
مختلف کشور نیز اظهار کرد: نخست این اثر در موزه ملى 
ایران نمایش داده مى شود و سپس برنامه آن براى نمایش 
در استان ها براساس این نظر آقاى مونسان برنامه ریزى 

مى شود.

انتقادهاى تند نماینده گلپایگان در مجلس به شیوه اداره پارلمان توسط على الریجانى 

تا زمانى که الریجانى رئیس باشد
 ما کاره اى نیستیم

خبرگزارى «ایلنا» با على بختیار، نماینده مردم گلپایگان 
در مجلس شوراى اســالمى درباره نحوه مدیریت على 
الریجانى در مجلس گفتگو کرده است. او در این باره گفته: 
«متأســفانه آقــاى الریجانــى مجلس را بــه صورت 
دموکراتیک اداره نمى کند. ایشــان اصطالحاً سخنگوى 
مجلس نیســت و بر همه امور نمایندگان دخالت مى کند 
و این مشکلى اســت که ما در خانه ملت داریم و تا زمانى 
که ایشان رئیس باشد ما کاره اى نیستیم. ایشان هر طور 
که دلش بخواهد مجلس را پیش مى برد و آیین نامه را هم 
رعایت نمى کند. مثًال در رابطه با استیضاح آقاى ربیعى باید 
بگویم این استیضاح پروسه قانونى خود را در مجلس طى 
نکرد و این یک واقعیتى است که در مورد وزیر کار اتفاق 

افتاد. آقاى الریجانى یک البیگر موفق اســت و معموًال 
البى هاى ایشــان  مؤثر و اثربخش است. دپارتمان هاى 
مختلف مجلس در اختیار هیئت رئیسه نیست و در اختیار 
رئیس مجلس اســت. بیشــتر آنها با رئیس مجلس کار 
مى کنند و برعکــس همه پارلمان هــاى دنیا که رئیس 
سخنگو است اینجا رئیس مجلس بر نمایندگان مدیریت 
مى کند و کمتر به نقش خود مى پردازد. ایشان اگر بخواهد 
یک موضوع رأى بیاورد صحبت مى کند تا رأى بیاورد اما 

آنچه نخواهد رأى بیاورد به کمیسیون ارجاع مى دهد. 
اشکال دیگرى که وجود دارد این است که آقاى الریجانى 
بسیار محافظه کار اســت که همین امر آفتى است براى 
مجلس، مجلس باید نظراتش را صریح و شفاف بیان کند. 
در دنیا پارلمانى که ســه فراکسیونى باشد نداریم این سه 
فراکسیونى بودن یک آسیب جدى به مجلس زده است 
عالوه بر فراکسیون چپ و راست یک میانه هم داریم که 
باعث شده است مجلس به هم بخورد نه راست مى تواند و 

نه چپ. همه اینها دست کیست؟ آقاى الریجانى!
پیش بینى ام این اســت که آقــاى الریجانى هیچگاه 
رئیس جمهور نخواهد شد.کاندیدا که شده است و مجدداً 
هم مى شود اما به نظرم به دلیل آن خصلت هاى شخصى 

که دارد و نوع محبوبیتش نتواند رأى بیاورد.»

با انتشــار گزارش بازى خیزهاى 1396 توســط مرکز 
پژوهش بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى، اطالعات کلیدى 
بســیارى از بازیکنان بازى هاى دیجیتال در ایران در 
اختیار فعاالن این صنعت قرار گرفــت. این گزارش، 
شــاخص ترین اطالعات مصرف بازیکنان ایرانى در 
پنج استان تهران، فارس، خوزستان، خراسان رضوى 
و اصفهان که به ترتیب داراى بیشترین تعداد بازیکن 
بازى هاى دیجیتال هســتند را تا انتهاى سال 1396 
بررسى مى کند. با این توضیح که منظور از «بازیکن بازى 
دیجیتال» فردى است که حداقل یک ساعت در هفته 
با حداقل یکى از سه پلتفرم اصلى بازى هاى دیجیتال، 
شامل موبایل، رایانه و کنسول بازى مى کند بد نیست 
آمار و تحلیل هاى انجام شــده درباره استان اصفهان 

نسبت به این چهار استان را  بخوانید:
  استان اصفهان با یک میلیون و 294 هزار بازى کننده، 
در رتبه  پنجم قرار دارد. در این استان از هر صد نفر 25 

نفر بازیکن هستند.
  از مجموع بازى کنندگان استان اصفهان، 60 درصد 

مرد و مابقى زن هستند. بیشترین سهمى که زنان نسبت 
به مردان در جامعه  بازى کنندگان به تفکیک اســتانى 

در اختیار گرفته اند نیز مربوط به استان اصفهان است.
  میانگین ســنى گیمرهاى اصفهانى 17 سال است 
که این استان را بعد از فارس نشــانده است. در میان 
بازى کنندگان اصفهانى بیشــترین سهم را گروه سنى 
کودك به خود اختصاص داده و با 41 درصد پیشــتاز 

است.
  در اصفهان 64 درصد از بازى کنندگان تحصیالت 
کمتر از دیپلم دارند. اصفهان از این نظر استان چهارم به 
حساب مى آید. با توجه به آمار میانگین سنى قابل توجیه 
است. تنها یک درصد از بازى کنندگان تحصیالتى در 

مقطع دکترا و باالتر دارند.
  اســتان اصفهان بــا 67 درصد، کمتریــن تعداد 
بازى کنندگان مجرد را نســبت به چهار استان دیگر 
در خود جاى داده اند.  32 درصد از گیمرهاى اصفهانى 
متأهل هستند که از این بین، 5 درصد بدون فرزند و 27 

درصد فرزند دارند.

گیمرهاى اصفهانى یکه تازى مى کنند
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4 کشته و مصدوم در حادثه 
فاضالب شرکت سیمان سپاهان

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان گفت: 
حادثه فاضالب شرکت سیمان سپاهان یک کشته و 
سه مصدوم داشــت. غفور راستین با اشاره به جزئیات 
حادثه اظهار کرد: در ایــن حادثه چهار نفر براى تعمیر 
و پاکسازى فاضالب شرکت سیمان سپاهان به داخل  
فاضالب مى روند که دچار حادثه شده و یک نفر از آنها 

جان باخت.

کتاب هاى خوانده نشده 
خوانده مى شود

مدیر کتابخانه  مرکزى شــهردارى اصفهان از برپایى 
نمایشگاهى از کتاب هاى موجود در کتابخانه مرکزى 
که تاکنون خوانده نشده اســت، خبر داد و گفت: این 
نمایشگاه در آبان ماه سال جارى همزمان با فرارسیدن 

هفته کتاب و کتابخوانى در این کتابخانه برپا مى شود.
طیبه فاطمى افزود: در هفته کتاب و کتابخوانى همچنین 
معرفى کتاب برتر و کتابخوان برتر انجام مى شود که 
این اقدام براى تشویق کتابخوانان و اهل کتاب صورت 

مى گیرد.

محدودیتى براى ثبت نام 
اربعین وجود ندارد

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: هیچ 
محدودیتى براى ثبــت نام و اعزام زائــران اربعین 

حسینى(ع) در این استان وجود ندارد.
غالمحسین زاهدى سهم این استان براى اعزام زائران 
در راهپیمایى اربعین حسینى (ع) را نامحدود اعالم کرد 
و افزود: براى این امر محدودیتى تعریف نشده است. 
وى اظهار کرد: تاکنون3500 نفر از مردم استان براى 
شــرکت در پیاده روى اربعین در ســامانه «سماح»

 نام نویسى کرده اند.

افزایش5/6 درصدى 
دریافت کنندگان بیمه بیکارى

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: امســال بیش از 26هزار و 703نفر در اســتان 
بیمه بیکارى دریافت کردندکه این میزان در مقایسه با 

پارسال 5/6 درصد افزایش داشته است. 
محســن نیرومند افزود: همچنین در این مدت، بیمه 
بیکارى بیش از ده هزار و 769نفر در این استان قطع 
شده است. وى گفت: بیش از یک میلیون و 90هزار و 
677 نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه هستند.

احداث90 درصد طرح هاى 
آموزشى استان توسط خیرین 

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان گفت: 
90 درصد طرح هاى آموزشى و 94 درصد کالس هاى 
تحویلى ســال تحصیلى 98-97  با مشارکت خیرین 

مدرسه ساز استان احداث شده است.
فریدالدین عبد یزدان افزود: امســال در مجموع 500 
کالس درس در قالب 81 طرح، با زیربناى 93 هزار و 
405 مترمربع و بالغ بر هزار و 120 میلیارد ریال اعتبار، 

احداث و به آموزش و پرورش استان تحویل داده شد.

 سیر نزولى سرقت منازل 
و کیف قاپى در اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: در راستاى 
اجراى طرح هاى هدفمند و تالش شبانه روزى پلیس 
اصفهان، شاهد ســیر نزولى ســرقت هاى منازل و 

کیف قاپى در اصفهان بودیم.
 حسن یاردوســتى با اشــاره به کاهش سرقت هاى 
منازل در شهر اصفهان نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزود: بیشتر سارقان از بى توجهى شهروندان به 
نکات و هشدارهاى پلیسى سرقت هاى خود را عملى
 مى کنند. وى همچنین بیان کرد: در شش ماهه نخست 
سال جارى، وقوع سرقت منازل 6 درصد و کیف قاپى 
7 درصد نسبت به مدت مشــابه سال گذشته کاهش 

داشته است.

خبر

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: ساالنه 
500 میلیون مترمکعب گاز این استان در کنتورها ثبت 

نمى شود.
مصطفى علوى اظهــار کرد: 500 میلیــون مترمکعب 
گاز ثبت نشــده مربوط بــه اختالف میــزان بهاى گاز

 دریافتى و میزان مصرف مشــترکان است که حساب 
نمى شود.

وى بیان کرد: همواره در شــبکه گازرسانى و در مراحل 
تولید، انتقــال و توزیع مقدارى از گاز هــدر مى رود که 
برداشت غیرمجاز، نشت و مشکالت کنتور از جمله عوامل 

عدم ثبت در کنتور است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اصالح کنتورها، 
شناسایى لوله هاى داراى نشــتى و نظارت بر انتقال را 
براى کاهش این معضل، مهم خواند و افزود: اسراف و گاز 
محاسبه نشده، خســارت هاى زیادى را به شرکت گاز و 

منابع انرژى کشور وارد مى کند.
وى با بیــان اینکه نگهدارى شــبکه هــاى انتقال گاز 
هزینه زیادى در بر دارد، گفت: ســاالنه دو هزار میلیارد 
ریال در اســتان اصفهان براى نگهدارى شبکه انتقال 
گاز مشــترکان هزینه مى شــود که با نظارت بیشتر بر 
انتقال و مصرف گاز مى توان ایــن هزینه ها را کاهش

 داد.

طرح تصفیه و انتقال پساب با ظرفیت ساالنه 90 میلیون 
مترمکعب، به منظور تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزى 

در اصفهان اجرا مى شود. 
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
در این طرح قرار است پســاب تصفیه خانه هاى شرق، 
جنوب و شمال اصفهان پس از تصفیه و جمع آورى، به 
پشت سد آبشار منتقل و پس از آن در کانال هاى آبیارى 
شرق این خطه رها شود. مسعود میرمحمد صادقى، حجم 
این آب را حدود 3 متر مکعب بر ثانیه برآورد کرد و گفت: 
این میزان در طول یکســال به 90 میلیون متر مکعب 
مى رسد. وى افزود: طرح یاد شــده با هزینه اى حدود 

هفت هزار و 500 میلیارد ریال در مدت زمان یکسال اجرا 
خواهد شد. مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
بیان کرد: بر اساس طرحى دیگر نیز که باید تصویب شود، 
30 میلیون متر مکعب آب از منبعى دیگر براى کشاورزان 

مناطق شرقى اصفهان اختصاص خواهد یافت. 
وى اظهارکرد: درطرح هاى یاد شــده، در مجموع 120 
میلیون متر مکعب آب براى کشــاورزان مناطق شرقى 
اصفهان اختصاص پیدا مى کند کــه مى تواند به خوبى 
بخشــى از نیاز کشــاورزان و دامــداران را تأمین کند. 
میرمحمد صادقى درباره نحوه توزیع این آب گفت: آب 

تصفیه شده به صورت نوبت بندى توزیع مى شود.

تصفیه 90 میلیون مترمکعب 
پساب در اصفهان 

گاز هایى که
 ثبت کنتورها نمى شود

با راه اندازى سامانه توزیع الستیک از ابتداى مهر تاکنون درحدود 1000 حلقه الستیک بین رانندگان توزیع شده 
است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: الستیک به صورت مستمر از 
طریق ثبت در سامانه در حال توزیع است و بر اساس میزان پیمایش کامیون ها و با همکارى 17 انجمن صنفى 

کامیونداران توزیع مى شود.
على رضا جعفرى با اشاره به اینکه مشکلى در تأمین و توزیع الستیک وجود ندارد، افزود: در حال حاضر ورود 1200 

حلقه الستیک در سامانه ثبت شده است که به مرور بین رانندگان توزیع مى شود.
وى توزیع عادالنه الستیک بین رانندگان، امکان کنترل سهمیه دریافت الســتیک کامیونداران، جلوگیرى از 
سوءاستفاده توزیع کنندگان و تنظیم قیمت را از مهمترین ویژگى هاى راه اندازى سامانه توزیع الستیک برشمرد.

وى ادامه داد: در حال حاضر 47هزار کامیون در ناوگان حمل و نقل جاده اى استان اصفهان فعالیت مى کنند که 
نیاز ماها نه این تعداد خودرو به الستیک 25 هزار حلقه است.

مدیر شیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: این اســتان با تولید 65/5 میلیون قطعه 
ماهى در سال، بزرگ ترین تولید کننده ماهى هاى زینتى 

در کشور است.
مجتبى فوقى اظهار کرد: بیشــترین تولید ماهى زینتى 
در اســتان اصفهان به ترتیب متعلق به شهرستان هاى 

کاشان، نجف آباد و اصفهان است.
وى با اشاره به آمار سال گذشــته تولید آبزیان در استان 
اصفهان گفت: حدود 7400 ُتن ماهى در استان اصفهان 

تولید شد که از این رقم، 970 تن ماهیان گرمابى، 5540 
تن ســردآبى، 875 تن ماهیان صید شده در منابع آبى و 

6 تن نیز ماهى خاویارى است.
 مدیــر شــیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهان بــا اشــاره بــه تولید بچــه ماهى 
قــزل آال در اســتان اصفهــان، خاطرنشــان کــرد: 
ســال گذشــته در 25 واحــد تولیــدى در اســتان 
اصفهــان حــدود 41 میلیــون قطعــه بچــه ماهى 

قزل آال تولید شد.

تفاهمنامه همکارى انجمن پالســتیک و پلیمر استان 
اصفهان و ســندیکاى پالستیک و الســتیک فرانسه 

امضا شد.
در این تفاهمنامه بر آموزش، انتقال دانش فنى، تورهاى 
بازدید از واحدهاى تولیدى و برگزارى نمایشگاه مشترك 

تأکید شده است.
رئیس سندیکاى پالستیک و الستیک فرانسه در دیدار 
با رئیس انجمن پالستیک و پلیمر استان اصفهان گفت: 
به دلیل تحریم هاى یکجانبه آمریکا علیه ایران، امکان 
همکارى شرکت هاى بزرگ فرانسوى با شرکت هاى 
ایرانى بســیار اندك است ولى شــرکت هاى کوچک و 
متوسط فرانســوى مى توانند با همتایان خود همکارى 

داشته باشند.
«دونى ویان» افزود: براى نقــل و انتقال پول از طریق 
سوئیفت، مى توان از ظرفیت بانک هاى فرانسوى که با 

آمریکا فعالیت نمى کنند، استفاده کرد.
وى با اشاره به آمادگى سندیکاى پالستیک و الستیک 

فرانســه براى انتقال دانش فنى بــه واحدهاى تولیدى 
پالستیک ایران گفت: بازیافت الستیک خودرو و تبدیل 
به کفپوش ها و همچنین بازیافتPVC در دستور کار 

همکارى است.
رئیس سندیکاى پالستیک و الســتیک فرانسه تأکید 
بر آالینده نبــودن واحدهاى تولیــدى را یکى از پیش 
شرط هاي همکاري سندیکا دانست و افزود: کشورهاى 
اروپایــى روى محصوالت تولیدى، بر اســاس آالینده 

نبودن درجه بندى قرار مى دهند.
رئیس انجمن پالستیک و پلیمر استان اصفهان در حاشیه 
امضاى این تفاهمنامه گفت: بیش از 2000 واحد تولیدى 
در بخش پالســتیک و پلیمر استان اصفهان مشغول به 
فعالیت هستند که در تمام این واحدها بخش تحقیق و 

توسعه وجود دارد. 
مرتضى بیشه افزود: صادرات ایران به افغانستان، عراق، 
تاجیکستان و ازبکســتان از مبدأ استان اصفهان ارسال 

مى شود.

نماینده شاهین شــهر و میمه در شــوراى استان 
اصفهان گفت: احیاى محورهاى تاریخى شــهر 
گز، کاروانســراى امیرآباد و مورچه خورت نیازمند 
همــکارى ادراه کل میــراث فرهنگــى و بخش 

خصوصى است.
مجتبــى نیرومند اظهــار کرد: با توجــه به اینکه 
سرمایه گذار قبلى کاروانسرا و منطقه گردشگرى 
شــهر گز که در فاصله 12 کیلومترى اصفهان به 
عنوان پایلوت سفر قرار گرفته است، انصراف داده، 
الزم اســت میراث فرهنگى براى شــروع مجدد 
عملیات و معرفى سرمایه گذار جدید اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
وى در خصوص وضعیت 30 خانه تاریخى شهر گز 
افزود: متأسفانه مالکان این خانه ها در آنها ساکن 
نیســتند و این امالك رها شــده و بافت فرسوده 
ناکارآمد شــهرى را ایجاد کرده است و شهردارى 
به منظور بازســازى و بازآفرینى بافت فرســوده 
شهرى آماده همکارى با سازمان میراث فرهنگى 

استان است.

نخستین بار در کشور، طرح «خیابان سبز» در یکى از 
خیابان هاى اصفهان اجرا مى شود.

فرمانده انتظامى اســتان با بیان اینکــه این طرح به 
صورت آزمایشى در خیابان شمس آبادى اجرا مى شود، 
گفت: در این خیابان همه تابلوها و عالیم راهنمایى 
و رانندگى، براســاس آخرین روش هــاى روز دنیا و 

براساس کنوانسیون وین نصب مى شوند.
مهدى معصوم بیگى افزود: همچنیــن پیاده راه ها، 
مســیرهاى دوچرخه، خطوط ویــژه BRT و خط 
کشــى ها در این خیابان بر اساس اســتانداردهاى

 بین المللى طراحى مى شــود.وى با اشاره به حذف 
حضور فیزیکى مأموران پلیس راهور در این خیابان 
گفت: در این خیابان، مرکــز کنترل تصاویر ترافیک 
را مکانیزه پایش کرده و اگر راننده اى در این خیابان 
مرتکب تخلف یا ترافیکى شود، دوربین هاى نظارتى 
پلیس اعمال قانون مى کنند. معصوم بیگى با اشاره 
به نصب پارکومتــر در ایــن خیابان افــزود: تعداد 
پارکینگ هاى طبقاتى نیز در این خیابان افزایش یافته 

و از توقف دوبله در آن جلوگیرى مى شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اصفهــان اعتبار مورد نیــاز براى تکمیل 
مرحله اول موزه دفاع مقدس استان را 250 میلیارد 
ریال اعالم کــرد و گفت: این مــوزه در صورت 
تأمین اعتبار، تا پایان سال جارى به بهره بردارى

مى رسد.
مجتبى شــیروانیان پیشــرفت فیزیکى این موزه 
را 90 درصــد و زیربنــاى آن را 8000 متر مربع 
اعــالم و اظهــار امیــدوارى کرد بــا تخصیص

 این اعتبار، نســبت به تکمیل مرحلــه اول موزه 
اقدام شود. 

وى به کارکردهاى فرهنگى و اجتماعى این موزه 
اشــاره و اضافه کرد: مرحله دوم ایــن موزه 20 تا
30 درصد پیشرفت فیزیکى دارد که ادامه تکمیل 

آن منوط به اتمام بخش نخست است. 
شیروانیان اظهار کرد: عملیات اجرایى مرحله سوم 
موزه دفاع مقدس استان شامل توقفگاه طبقاتى و 
سه سالن اســت که به دلیل کمبود نقدینگى هنوز 

آغاز نشده است. 
بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللى جامع صنعت 
ساختمان اصفهان در روزهاى 11 تا 14 مهرماه سال 
جارى با هدف رونق بخشــى به بازار ساخت و ساز 
مسکن در محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.

این نمایشگاه با حضور 150 شرکت از ده استان کشور،  
شرایطى فراهم مى آورد تا فعاالن حوزه هاى مرتبط با 
صنعت ساختمان به معرفى محصوالت و تولیدات خود 

در فضایى بالغ بر 9000 مترمربع بپردازند.
در این نمایشگاه همچنین نمایندگانى از کشورهاى 
چین و ترکیه نیز حضور خواهند داشت تا بازار مسکن 
ایران و همچنیــن توانمندى شــرکت هاى ایرانى 

را براى توســعه  همکارى هــاى بین المللى محک
 بزنند.

 نمایشگاه امســال شــامل بخش هاى تجهیزات 
الکتریکى و مکانیکــى، موضوعاتى مانند انواع کلید 
و پریز، المپ و محصوالت نورپردازى، سیم، کابل 
و تابلو برق، آسانســور و پله برقى و لوله و اتصاالت، 
شــرکت کنندگان مختلف از ســازه ها و خانه هاى 
پیش ساخته، انواع عایق هاى رطوبتى و حرارتى و انواع 
دیوارها، جداکننده ها و سقف هاى پیش ساخته است.

بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللى جامع صنعت 
ســاختمان اصفهان در روزهاى 11 تــا 14 مهرماه 

امسال از ساعت 16 تا 22 برپا خواهد بود.

مدیر مرکز آموزش نجوم ادیــب گفت: 14 تا 18 
مهر ماه سال جارى شاهد بارش شهابى اژدهایى 
خواهیم بود که از غروب 14 مهر با چشم غیرمسلح 

قابل مشاهده خواهد بود.
مهدى اسحاقى اظهار کرد:  دنباله دارهایى که به 
خورشید نزدیک مى شوند، در طول مسیر قسمتى 
از ذرات آنها جدا و این سنگ ها برانگیخته شده و 
با قرار گرفتن در جو زمین، بارش شــهابى ایجاد 

مى کنند.
وى ادامه داد: اگر خط شهاب ها را امتداد دهیم، به 
صورت هاى فلکى مى رسیم که نام هاى مختلفى 
دارند و نام هر کدام از آنها را روى بارش هاى شهابى 

قرار داده اند.
اســحاقى افزود: بارش شــهابى در این چند روز 
پیوســته در حال باریدن است اما به دلیل اینکه در 
روز زمین رو به خورشید قرار دارد، شهاب ها قابل 
مشاهده نیستند اما بعد از غروب آفتاب در صورتى 
که هوا صاف و آلوده نباشد، مى توان بارش شهاب 

را در آسمان مشاهده کرد.

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: صادرات استان اصفهان در شش ماهه ابتداى امسال از لحاظ 
وزن 28 درصد و از نظر ارزش 48 درصد افزایش داشته است.

اسدا... احمدى ونهرى اظهار کرد: در این مدت 923  قلم کاال با وزن دو میلیون و 643 هزار 
ُتن، به ارزش بالغ بر یک میلیارد و 103 میلیون دالر کاال از اســتان اصفهان به مقصد 95 

کشور جهان صادر شده است. 
وى افزود: عمده ترین کاالهاى صادراتى از این استان آهن و فوالد به ارزش 416 میلیون 
دالر، محصوالت پتروشیمى 201 میلیون دالر، فرش 107 میلیون دالر  و محصوالت شیمى 

آلى 67 میلیون دالر است.
احمدى ونهرى مهمترین کشورهاى مقصد کاالهاى صادراتى استان اصفهان را عراق با 
291 میلیون دالر و 26 درصد ســهم از کل صادرات، افغانستان  با 177 میلیون دالر و 16 
درصد، امارات متحده عربى با 126 میلیون دالر و 11 درصد و پاکستان  با 91 میلیون دالر و 

8 درصد سهم ازکل صادرات استان نام برد.
***

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال، 32 هزار و 815  ُتن کاال به ارزش 
148 میلیون و 314 هزار دالر به گمرك اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل از نظر وزن 33 درصد و از نظر ارزش 31 درصد کاهش یافته است.
احمدى ونهرى اظهار کــرد: مهمترین کاالهاى وارداتى گمــرك اصفهان در این مدت 
ماشین آالت مکانیکى 63 میلیون دالر، ماشین آالت برقى 19 میلیون دالر و اجزا و قطعات 

منفصله خودرو ده میلیون دالر بوده است.
وى افزود: عمده ترین کشورهاى صادر کننده به مقصد گمرك اصفهان چین با 29 درصد 
سهم از کل واردات، ایتالیا با 15 درصد، آلمان با 12 درصد، کره جنوبى با 6 درصد و فرانسه 

با 6 درصد سهم از کل واردات بوده است.
احمدى ونهرى اعالم کرد: در این مدت  از سه کشور اروپایى ایتالیا، آلمان و فرانسه بالغ بر 
50 میلیون دالر کاال به مقصد گمرك اصفهان ارسال شده به طورى که 34 درصد از کل 

واردات گمرکات استان اصفهان را شامل مى شود.

عراق در صدر کشورهاى واردات پذیر از اصفهان 4 روز دیگر؛

شهاب سنگ ها مهمان پاییزه 
اصفهان مى شوند

همکارى پالستیکى با فرانسه

از فردا؛
 نمایشگاه جامع صنعت ساختمان برگزار مى شود

بالتکلیفى
30 خانه تاریخى گز  

«شمس آبادى» خیابان سبز 
اصفهان مى شود

امسال؛  بهره بردارى از 
موزه دفاع مقدس اصفهان 

تولید بیشترین ماهى هاى زینتى کشور
 در نصف جهان

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان از پرداخت 
تسهیالت متنوع به دانشجویان این واحد دانشگاهى 

خبر داد.
احمد آذین درباره هزینه تحصیل در دانشــگاه آزاد 
اســالمى اصفهان اظهار کرد: به منظور رفاه بیشتر 
دانشــجویان، صنــدوق رفاه و بیمه دانشــجویى، 
وام هایى را به صورت قرض الحسنه به دانشجویان 
پرداخت مى کند که این وام ها به دو دسته تسهیالت 
مالى دانشجویى و منابع وزارت علوم تقسیم مى شود.

وى افزود: تسهیالت قرض الحسنه دانشگاه به سه 
دســته کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقســیم 
مى شــود که قرض الحســنه کوتاه مــدت حداکثر 
شــش ماه، تســهیالت میان مدت حداکثر 12 ماه 
و وام بلندمــدت حداکثر 60 ماه، بــراى بازپرداخت 

دانشجویان فرصت وجود دارد.
آذین درباره وام هاى بلندمدت گفت: این دســته از 
وام ها از دو منبع داخلــى و وزارت علوم، تحقیقات و 
فناورى تأمین شــده و این نوع تسهیالت در اختیار 
دانشجویانى قرار مى گیرد که در حین تحصیل قادر 
به تأمین و پرداخت شهریه و اقساط قرض الحسنه 
خود نیستند و پس از پایان دوره تحصیل، به صورت 

اقساطى اقدام به تسویه وام مى کنند.

پرداخت تسهیالت متنوع 
به دانشجویان

 دانشگاه آزاد اصفهان

از ابتداى مهر تا کنون

توزیع 1000 حلقه الستیک میان کامیونداران
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مهران احمــدى، بازیگر و کارگردان کشــورمان که 
امسال فیلم «مصادره» را در سینماهاى کشور روى 
پرده داشــت جایزه بهتریــن بازیگر مرد جشــنواره 

سانفرانسیسکو را کسب کرد. 
فیلم سینمایى «فصل شکار» به کارگردانى داریوش 
یارى در نخستین حضور بین المللى خود توانست دو 
جایزه اصلى جشــنواره سانفرانسیسکو را کسب کند. 
محیا دهقانى، برنده بهتریــن بازیگر نقش اول زن و 

مهران احمدى، برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
مرد از یازدهمین جشنواره سانفرانسیسکو شدند.

«فصل شکار» اثر بلند داریوش یارى و با تهیه کنندگى 
علیرضا ابوالقاسمى نژاد است که سال گذشته تولید شده 
و اوایل امسال مراحل پایانى ساخت خود را پشت سر 
گذاشت. در این فیلم بازیگرانى چون مهران احمدى، 
حامد کمیلى، محیا دهقانى، رضا اخالقى راد، نسرین 

بابایى و مجید پتکى به ایفاى نقش پرداخته اند.

درخشش بازیگر «پایتخت»
 در سانفرانسیسکو 

فیلم سینمایى «ما همه با هم هستیم» تازه ترین ساخته کمال تبریزى این روزها آخرین 
مراحل از تدوین و جلوه هاى ویژه کامپیوترى را پشت سر گذاشته و به زودى آماده اکران 

مى شود.
تبریزى که چند سالى است از جشــنواره فیلم فجر فاصله گرفته امسال با یک اثر تقریبًا 
کمدى وارد این عرصه شده و مى خواهد با وجود نزدیک به 30 بازیگر شانس خود را در 
کارزار جشــنواره فیلم فجر بیازماید. فیلم جدید کمال تبریزى که به تهیه کنندگى رضا 
میرکریمى درباره سقوط یک هواپیماست. این فیلم به گفته سازندگان جلوه هاى ویژه 

بسیار سنگینى دارد.
این فیلم سینمایى که فیلمبردارى آن دو ماه و در نقاطى از تهران و قزوین انجام شده بود، 
از پربازیگرترین فیلم هاى سینماى ایران است. «ما همه با هم هستیم» یک فیلم کمدى 
اســت که ماجرایى جذاب و البته کمدى درباره راز هاى مسافران یک هواپیماى درحال 
سقوط را روایت مى کند و از آن به عنوان پربازیگرترین فیلم سینماى ایران یاد مى شود. 
محمدرضا گلزار، مهران مدیرى، مهناز افشار، لیال حاتمى، ویشکا آسایش، جواد عزتى، 
هانیه توسلى، پژمان جمشیدى، مانى حقیقى، سروش صحت، حسن معجونى، مهران 
غفوریان، نادر فالح، سیروس گرجستانى، على شــادمان، رضا ناجى، سیاوش چراغى 
پور، سام نورى، فرزین محدث، بهادر مالکى، یدا... شادمانى، مهدى حسینى نیا، شیرین 
آقارضاکاشى، بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفى، لیدا فتح اللهى، شیوا بلوچى و دانیال کاظمى 

بازیگران این فیلم هستند.
کمال تبریزى سال گذشته فیلم سینمایى «مارموز» با بازى حامد بهداد را تولید کرد که 

همچنان در صف اکران قرار دارد. این فیلم در سى و ششمین جشنواره جهانى فیلم فجر 
اکران و به شدت مورد استقبال اهالى سینما و رسانه قرار گرفت. داستان زندگى شخصى 
به نام «قدرت» است که سوداى رسیدن به قدرت را دارد. عالوه بر حامد بهداد، ویشکا 
آســایش، آزاده صمدى، رضا ناجى، مانى حقیقى، محمد بحرانى، سیاوش چراغى پور، 
عیســى یوســفى پور، مرتضى زارع، بهزاد قدیانلو و فرهاد معین زاده از جمله بازیگران 
«مارموز» هســتند. پنج بازیگر از فیلم «مارموز» در فیلم «ما همه با هم هستیم» نیز به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

یکى از پربازیگرترین فیلم هاى سینماى ایران در آستانه نمایش است

گلزار و مهران مدیرى
 در راه جشنواره فجر 

اکبر گلپایگانى حاال 85 سالگى خود را مى گذراند. بسیارى 
از پدران و مادران ما خاطرات زیــادى را با او در جوانى 
تجربه کرده اند. خواننده پیشکسوت کشورمان امروز سر 
حال است و استدالل هاى خاص خود را نسبت به فضاى 

هنرى و موسیقى حاکم دارد. 
اکبر گلپا، خواننده پیشکسوت همزمان با روز مولوى در 
گفتگو با «اعتمادآنالین» گفت: «همواره در طول تاریخ 
انسان هایى هســتند که ماندگار مى شوند و کسانى هم 
هســتند که به صورت معمولى زندگى مى کنند و عمر 

خود را به پایان مى رســانند. اما کسانى مثل 
حافظ، مولوى و سعدى ماندگار شدند. 

براى خودم هم گاهى سئوال پیش 
مى آید که چرا این افراد تا این حد 
بین مردم محبوب بودند و هنوز هم 

هستند. زیرا آنها حرف دل 
مردم را زدند و این 

صحبت ها را هم با جان و دل بیــان کردند. عقیده دارم 
هر کســى که به خدا نزدیک تر است با مردم هم ارتباط 

بهترى دارد.»
گلپا ادامه داد: «همواره به تمام هنرمندان پیشنهاد کرد ه ام 
که به دنبال سیاســت نروند و هنرشان را سیاسى نکنند. 
هنرمندى که سیاسى فکر مى کند خالقیت خود را از دست 
مى دهد. شاید باورتان نشود اما ما آن زمان ها فقط روى 
هنر و موسیقى تمرکز داشتیم زیرا مسائل دیگر ربطى به 
ما نداشت و هیچگاه نیز درباره آن اظهار نظر نمى کردیم.»

گلپا در انتها گفت: «امروز شــرایط هنرمندان نســبت 
به گذشــته بهتر شده اســت. من و بســیارى از 
خواننده هاى مطرح آن زمان تمرین نداشــتیم. 
بســیارى از مواقع بدون تمریــن و گذراندن 
دور ه هــاى خاص بــه مراســم مى رفتیم و 
مى نواختیم. تا آخرین لحظه که وارد استودیو 
مى شــدیم از قبل این آگاهى و این همه 
تمرینى که امروز بچه ها انجام مى دادند 
نداشــتیم. نبودن امکانات، حس 
اکتشاف و خالقیت را در نسل 

من بیشتر مى کرد.»

نظر گلپا درباره سیاسى شدن هنرمندان

خود را به پایان مى رســانند. اما کسانى مثل 
حافظ، مولوى و سعدى ماندگار شدند. 

براى خودم هم گاهى سئوال پیش 
مى آید که چرا این افراد تا این حد 
بین مردم محبوب بودند وهنوز هم

هستند. زیرا آنها حرف دل 
مردم را زدند و این 

شــرای گلپا در انتها گفت: «امروز
به گذشــته بهتر شده اســ
خواننده هاى مطرح آن زم
بســیارى از مواقع بدون
دور ه هــاى خاص بــه
مى نواختیم. تا آخرین لح
ا مى شــدیم از قبل
تمرینى که امروز
نداشــتیم.

اکتشاف
منب

لیال اوتادى به فیلم سینمایى «خرها آدم نمى شوند» به 
کارگردانى اکبر منصورفالح پیوست.

به گزارش «افکارنیــوز»، فیلم ســینمایى «خرها آدم
 نمى شــوند» به کارگردانى اکبــر منصورفالح و تهیه 

کنندگى عبــاس اکبرى به تازگــى وارد مراحل 
پیش تولید شده است و به زودى جلوى 

دوربین مى رود. لیال اوتادى، بازیگر 
سینما و تلویزیون براى بازى در این 
فیلم قرارداد بسته است و انتخاب 
سایر بازیگران این پروژه همچنان 

ادامه دارد.
فیلم یــک فانتزى 

اجتماعى است 
و در خالصه 
آن  داستان 

آمده است: «بعضى از آدم ها در دنیاى واقعى خطاهایى 
کرده و به همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده 
اند. معلمى به نام ادیب براى آموزش آنان به جنگل مى 
رود تا با طى کردن مراحل آموزش، به اشــتباه خود پى 
برده، هویت اصلى خود را بازیافته، آدم شــده و به جامعه 
بازگردند. حدود ســه ماه مى گذرد و اثرى از ادیب 

نمى شود تا اینکه...»
قرار است فیلمبردارى این فیلم در شمال کشور 
انجام شود. منصورفالح پیش از این کارگردانى 
فیلم ها و سریال هایى چون «آژانس دوستى»، 
«پسرهاى ترشیده»، «پیشانى سفید»، «براى 
آخرین بــار»، «فقــط بخاطر تو»، 
«بخاطر من»، «نشانى الله ها» 
و «آقاى گرفتــار» را به عهده 

داشته است.

 تصویربردارى ســریال «مرگ خاموش» به کارگردانى 
احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى همچنان 

ادامه دارد و پرویــز فالحى پور هم 
یکى از بازیگرانى است که اخیراً به 

این پروژه اضافه شده است.
تصویربردارى «مــرگ خاموش» 
این روزها در تهران مشغول انجام 
اســت و بازیگران زیادى تا به حال 
در مقابل دوربین احمد معظمى قرار 
گرفتــه انــد. ابوالفضــل صفرى، 
تهیه کننــده مجموعــه «مــرگ 
خامــوش» در خصــوص آخرین 
وضعیت ایــن پروژه گفــت: ما در 
سریال «مرگ خاموش» که یکى 

از پرستاره ترین سریال هاى چند دهه اخیر تلویزیون است 
بازیگران مطرح بسیارى را مشاهده خواهیم کرد و پرویز 

فالحى پور که پیش از این در سریال پرمخاطب «شهرزاد» 
بسیار موفق حاضر شده بود هم جدیداً به «مرگ خاموش» 
اضافه شده است و در این سریال هم 
به ایفاى نقش جدى و بسار پیچیده 
پرداخته است و در کنار او امیر محمد 

زند بازى مى کند.
گفتنــى اســت در ایــن ســریال 
یک گروه پلیســى-امنیتى درگیر 
داستان هایى مثل امنیت نرم، مواد 
مخدر و... مى شوند که صحنه هاى 
جذابى را رقم خواهــد زد. بازیگران 
بسیارى از جمله ســعید راد، حمید 
عطایــى، علیرضــا جاللــى تبار، 
ســامیه لک، رؤیا میر علمى، ستاره 
اســکندرى، رضا موالیى، پریوش نظریه و... در «مرگ 

خاموش» به ایفاى نقش مى پردازند.

جشن تولد 90 سالگى «انیو موریکونه»، آهنگساز 
برجسته سینماى جهان در تاالر بزرگ موسیقى 
شــهر رم ایتالیا با برگزارى یک کنســرت ویژه 

برگزار شد.
در این کنســرت ویژه که توســط آکادمى ملى 
«سانتا سسیلیا» یکى از قدیمى ترین مؤسسه هاى 
آموزشى موسیقى در جهان در شهر رم برگزار شد، 
«سرجو ماتارال»، رئیس جمهور ایتالیا نیز حضور 
یافت و در اقدامى نادر در انتهاى مراسم روى سن 

رفت و «موریکونه» را در آغوش کشید. 
در این مراسم «جوزپه تورناتوره»، کارگردان مطرح 
ایتالیایى نیز حضور داشت که هم اکنون مشغول 
ساخت مستندى بر اســاس زندگى «موریکونه» 
است و «نیکوال پیووانى» آهنگساز برنده اسکار 
فیلم «زندگى زیباســت» و «داریــو ماریانلى»، 
آهنگساز برنده اســکار فیلم «کفاره» نیز در این 
مراسم حضور داشتند و هر کدام به «موریکونه» 

آهنگساز بزرگ سینما اداى احترام کردند. 
«موریکونه» نیز در این کنســرت ویژه رهبرى 
ارکســتر دو قطعــه از مهمترین آثارش شــامل 
«افسانه 1900» و «مأموریت» را بر عهده گرفت. 
در این کنسرت همچنین قطعاتى از آهنگسازان 
الهام بخش «موریکونه» چون «باخ» و «گوفردو 
پتراســى» معلم «موریکونــه» در آکادمى ملى 

«سانتا سسیلیا» نیز اجرا شد. 
«موریکونه» در گفتگو با خبرنگاران گفت، در ابتدا 
از ساخت موســیقى براى فیلم ها شرمسار بودم و 
حتى آن را پنهان مى کــردم؛ به ویژه که «گوفرو 
پتراسى» معلم موسیقى ام نگاهى از باال به پایین 
به موسیقى فیلم داشت. به همین دلیل زمانى که 
متوجه شدند مشغول ساخت موسیقى فیلم هستم 
من را از آکادمى ملى «سانتا سسیلیا» اخراج کردند. 
آکادمى ملى «سانتا سسیلیا» اخیراً کتابى با عنوان 
«90» را به مناسبت 90 ســالگى این آهنگساز 
منتشر کرده اســت که شــامل عکس ، اسناد و 
دیگر مطالب مرتبط بــا همکارى «موریکونه» با 

چهره هاى سینمایى است.
«انیو موریکونه» که ســاخت موســیقى بیش از 
500 اثر ســینمایى و تلویزیونى و همچنین صد 
اثر کالسیک را بر عهده داشــته، تاکنون پنج بار 
با فیلم هــاى «روزهــاى بهشــت» (1978)، 
«مأموریت» (1986)، «تسخیرناپذیران» (1987)، 
«باگزى» (1991) و «مالنا» (2000) نامزد کسب 
جایزه اســکار شد و در ســال 2007 میالدى نیز 
جایزه افتخارى آکادمى علوم و هنرهاى سینمایى 
اسکار را دریافت کرد و در سال 2016 نیز در سن 
87 سالگى براى فیلم «هشت نفرت انگیز» ساخته 
«کوئنتین تارانتینو» جایزه اسکار موسیقى متن را 

کسب کرد. 
این آهنگساز برجســته که متولد شهر رم است، 
فعالیت هنرى خود را از ســال 1961 آغاز کرد و 
عالوه  بر «سرجیو لئونه» با کارگردانان سرشناسى 
مانند «برناردو برتولوچى»، «پیر پائولو پازولینى »، 
«پدرو آلمادوار»، «جوزپه تورناتــوره»، «اولیور 
استون»،  «ترنس مالیک »، «برایان دى پالما» و 

«برى لوینستون» همکارى داشته است.
موســیقى فیلم هایى مانند «یک مشــت دالر» 
(1964)، «بخاطــر چند دالر بیشــتر» (1965)، 
«روزى روزگارى در غــرب» (1968)، «روزى 
روزگارى در آمریکا»(1984)، «سینما پارادیزو» 
(1988)، «هملــت» (1990)، «بیــل را بکش» 
و «حرامزاده هــاى لعنتــى» از دیگــر آثار این 

موسیقیدان برجسته ایتالیایى محسوب مى شود.
موریکونه را شاید بتوان پرکارترین آهنگساز فیلم 
در جهان دانســت. روزنامه «گاردین» در فوریه 
سال 2001 با انتشــار مقاله اى وى را «موتزارت 
سینما» لقب داد. در نوامبر 2012 نشریه سینمایى 
ورایتى در ایــاالت متحده، با کســب نظر از 40 
آهنگساز فعال سینما، موسیقى «انیو موریکونه» 
براى فیلم «مأموریت» را بهترین موسیقى نوشته 
شده براى یک اثر سینمایى تا به آن زمان اعالم 
کرد. از میان آثار او که بالغ بر 60 میلیون نسخه از 
آن در جهان به فروش رفته است «روزى روزگارى 
در غرب» بــا فروش تقریبى ده میلیون نســخه 
از پرفروش ترین موســیقى هاى اینســترومنتال 

(سازى) فیلم در تاریخ سینما به شمار مى آید.

سنگ تمام ایتالیایى ها براى 
بزرگ ترین آهنگساز تاریخ سینما

خالق «یک مشت دالر» 
90 ساله شد

ماجراهاى لیال اوتادى و «خرها آدم نمى شوند»

شده است و به زودى جلوى
رود. لیال اوتادى، بازیگر 
زیون براىبازى در این
 بسته است و انتخاب 
ن این پروژه همچنان 

 فانتزى
ت 

ه 
 

ا ســه ماه مىگذرد و بازگردند. حدود
نمى شود تا اینکه...»

قرار است فیلمبردارى این فیلم در
انجام شود. منصورفالح پیش از این
فیلم ها و سریال هایى چون «آژانس
«پسرهاى ترشیده»، «پیشانى سف
آخرین بــار»، «فقــط
«بخاطر من»، «نش
و «آقاى گرفتــار

داشتهاست.

پرویز فالحى پور به «مرگ خاموش» پیوست

 کارتون دوست داشــتنى و خاطره انگیز «اسکروچ» را 
باید یکى از کارتون هاى جالب ســال ها پیش دانست 
که با دوبله زیبا و شخصیت پردازى و داستان زیبایش، از

 شــبکه هاى مختلف ســیما پخش مى  شــد. اخیراً نیز 
مجموعه دنباله دار «داســتان هاى اردك» با محوریت 
داستان هاى «اســکروچ» در جدول پخش برنامه هاى 
شبکه نهال قرار گرفته است. «اسکروچ مک داك» یک 
شخصیت کارتونى است که در سال 1947 توسط «کارل 
بارکز» و تحت مجوز کمپانى «والت دیزنى» ساخته شد.

«اســکروچ» در اصل یک اردك ســفید اســکاتلندى 
اســت با پاهاى نارنجى. او معموًال یک کت قرمز یا آبى 
مى پوشد همراه یک کاله و یک عینک. همچنین عصاى 
مخصوصش که همواره در دستش اســت. ویژگى بارز 
او بسیار خســیس بودن و نحوه خرج کردنش در دنیاى 
افسانه اى دیزنى است. او پولدارترین فرد در این سرزمین 
است. او عموى «دانلد داك» و عمو بزرگ «هویى، دیویى 

و لویى» است.
«مــک داك» اوایل بــه صــورت شــخصیتى بینوا و 
قهرمان ستیز نمایش داده مى شد اما بعد به صورت یک 
شخصیت بخشنده قهرمان، خّیر، ماجراجو و اهل کاوش 
درآمد. با این حال کم کم به شخصیتى مستقل تبدیل شد 
و حتى در سال 1952 یک کمیک استریپ به نام «عمو 
اسکروچ» را از آن خود کرد که تا به امروز ادامه دارد. بیشتر 
کار طراحى «اسکروچ» توســط خالق آن یعنى «کارل 
بارکز» انجام شده است ولى «دن روزا» نیز در این میان 
سهم داشته است اما عمده حضور کارتونى او در مجموعه 

«داستان هاى اردك» بوده است.
«داســتان هاى اردك» مجموعه انیمیشــن تلویزیونى 
است که واحد انیمیشن شــرکت «والت دیزنى» آن را در 
دهه 80 میالدى تهیه و پخش کرد. این مجموعه کمدى 
اکشن ماجراجویانه که حال و هوایى خانوادگى هم داشت  
اولین بار در سال 1987 به نمایش درآمد. استقبال باالى 
تماشاگران کودك و نوجوان از ماجراجویى هاى بانمک 
«مک داك»، اردك بازیگوش ایــن مجموعه در فصل 
اول باعث شد شــرکت «والت دیزنى» تصمیم به تولید 
فصل هاى بعدى آن بگیرد. تا ســال 1990، ســه فصل 

دیگر مجموعه «داستان هاى اردك» تهیه و تولید شد. 
به این ترتیب در فاصله ســه ســالى که این مجموعه 
میلیون ها تماشــاچى را جذب کرد، 98 اپیزود آن پخش 
شــد. خط اصلى قصه این مجموعه دربــاره یک اردك 
بانمک و ماجراجو به نام «مک داك» بود که همراه چند 
اردك همسن و ســال خود، راهى یکسرى ماجراجویى 

شگفت انگیز مى شود.
در حقیقت، زمانى که «دانلــد داك»، ماجراجوى قصه 
مجموعه تصمیم مى گیرد به نیــروى دریایى بپیوندد، 
او تعدادى از نزدیــکان خود را ترك مى کنــد. «دانلد 
داك»، نگهدارى و محافظت از بچه ها را به دست عمو 
«اســکروچ مک داك» مى ســپارد. «مک داك»، یک 
میلیاردر بداخالق اســت که دوســت دارد در پول هاى 
زیادى که دارد شنا کند. حضور بچه اردك ها در زندگى و 
منزل «مک داك» باعث خلق یکسرى ماجراهاى تازه 

مى شــود. هر اپیزود مجموعه یک قصه مستقل دارد 
که در پایان هر اپیزود به سرانجام خود مى رسد. 

در کنار شخصیت هاى اصلى مجموعه، هر 
اپیزود یک یا چند شــخصیت تازه هم 

دارد که به عنــوان مهمان در 
ماجراجویى هاى اردك هاى 
قصه شرکت مى کنند. از آنجا 

که یکــى از اردك هاى قصه خلبان اســت، هوانوردى 
هم نقش مهمى در کمدى اکشــن قصه دارد. در عین 
حال، روابط والدین، فرزند و مناسبات خویشاوندى هم 
بخش مهمى از قصه مجموعه را در بر مى گیرد. منتقدان 
تلویزیونى از «داســتان هاى اردك» به عنوان یکى از 
بهترین نمایش هاى تلویزیونى شرکت «والت دیزنى» 
اســم مى برند. آنها مى گویند این مجموعه همیشه تازه 
است و هیچ وقت بوى کهنگى نمى دهد. نه تنها بچه ها که 
حتى بزرگساالن هم از تماشاى اپیزودهاى مختلف این 
مجموعه خسته نمى شوند. حال و هواى «داستان هاى 
اردك» به شــکلى اســت که انگار یکى از محصوالت 
تولیدى سال جارى است و به سختى مى توان به آن لقب 

یک کار کالسیک را داد.
ســازندگان مجموعه با توجه به اینکه آن را براى پخش 
تلویزیونى تولید مى کردند، تصمیم گرفتند ماجراهاى هر 
اپیزود را در یک زمان نیم ساعته به پایان برسانند 
تا تماشــاگران از دنبال کردن قصه هاى 
آن احساس خستگى نکنند. فیلمنامه 
«داستان هاى اردك» براساس قصه 
کمیک و مصور «عمو اســکروچ» اثر 
«کارل بارکز» نوشــته شد. این کتاب 
مصور قبل از اینکه تبدیل به یک مجموعه 
تلویزیونى شود، محبوبیت بســیار زیادى 
نزد کــودکان و نوجوانان کســب کرده بود. 
موفقیت مجموعه تلویزیونى «داســتان هاى 
اردك» به قدرى زیاد بــود که کمپانى «والت دیزنى» 
در سال 1990 یک فیلم ســینمایى هم براساس قصه و 
شخصیت هاى آن تولید کرد.حاال 
فصل اول مجموعه دنباله دار 
«داستان هاى اردك»، در 30 
قسمت 20 دقیقه اى در ژانر کمدى، 
براى پخش در شــبکه نهال آماده شده 
اســت. که پخش آن از 5 مهرماه روزهاى 
پنج شنبه و جمعه ساعت 15و30 دقیقه 
آغاز شده و بازپخش آن 
شب بعد ساعت 

19 است.

ر ل ی و ج پیزو ر و ى
که در پایان هر اپیزود به سرانجام خود مى رسد. 

در کنار شخصیت هاى اصلى مجموعه، هر 
اپیزود یک یا چند شــخصیت تازه هم 

دارد که به عنــوان مهمان در 
ماجراجویى هاى اردك هاى 
قصه شرکت مى کنند. از آنجا 

یم ن ز ی ر ر پیزو
تا تماشــاگران از دنبال
آن احساس خستگى
«داستان هاى اردك
کمیک و مصور «ع
«کارل بارکز» نوشـ
مصور قبل از اینکه تبدیل
تلویزیونى شود، محبوبی
نزد کــودکان و نوجوانان

موفقیت مجموعه تلویزیونى
اردك» به قدرى زیاد بــود که کمپا
سال1990 یک فیلم ســینمایىه 0در
شخصیت هاى
م فصل اول
«داستان هاى
0قسمت 20 دقیقه
براى پخش در شــبک
اســت. که پخش آن از
پنج شنبه و جمعه ساع
ش آغاز

بازگشت «اسکروچ» به تلویزیون
محیا حمزه
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 سال گذشته در کســوت مدیر رسانه اى باشگاه ســپاهان در یادداشتى نسبت به 
شکسته شدن برخى رکوردهاى ســپاهان در لیگ توسط پرسپولیس و مانورهاى 
تبلیغاتى بر روى این رکوردها واکنشى داشــتم و گفتم که سال آینده همه چیز به 
استانداردهاى خود باز مى گردد. حاال مى بینم که آن پیش بینى ها محقق شده و کم 
کم همه چیز دارد سر جاى خود قرار مى گیرد. صدرنشینان واقعى آرام آرام به صدر 
مى رسند و تیم هایى که در روزهاى بحرانى اصفهانى ها مجال عرض اندام داشتند 

ممکن است حاال حاالها دیگر رتبه اول جدول را لمس نکنند!
پارسال در یادداشتى نوشتم:

برخى از رکوردهایى که داشتن آنها برایمان عادى بود و شاید اصًال نمى دانستیم که 
این رکوردها در اختیار ماست یا تیم دیگرى، ظاهراً توسط پرسپولیس شکسته شده و 
موجى از شادى را براى این باشگاه و رسانه هاى هوادارى آن به ارمغان داشته باشد.

روزنامه رسمى هواداران پرسپولیس با تیترهاى «پرسپولیس چهار رکورد سپاهان 
را در هم شکست» و «حاالحاالها ما قهرمانیم» از شکستن این رکوردها به شدت 
مشعوف است! وقتى رسانه پرسپولیس قصد کپى شعار معروف سپاهان را دارد یاد 
روز فینال جام حذفى پرسپولیس-سپاهان در 15 اردیبهشت 92 مى افتیم که همان 
روز هم تیتر زدند: «ما پرسپولیسیم و حاال حاال قهرمانیم!» اما در نهایت این سپاهان 

بود که در نیمه نهایى آبى و در فینال هم قرمزها را مغلوب کرد و فاتح جام شد.
بگذریم و بازگردیم به بحث رکوردها. روزهایى را پشت سرگذاشتیم که سیدحسین 
حسینى رکورد بیشترین دقایق بسته نگه داشتن دروازه در فوتبال ایران را باالتر از 

بزرگانى همچون ناصرحجازى و احمدرضا عابدزاده شکست. همین رسانه هاى 
پرسپولیس مطالب بسیارى را منتشر کردند که این رکوردشکنى هیچ دلیلى بر 

برترى حسینى بر عابدزاده نیست و احمدرضا عابدزاده، عقاب ابدى فوتبال 
ایران است.

این بحث را منطقى مى دانیم و با آن موافقیم. مثًال 
بیرانوند هم رکورد آرمناك پطروسیان را شکست 
ولى آیا مى توان گفت این گلر از آرمناك افسانه اى 
که مدیران و مربیان وقت فوتبال ایران همه تالش 

خود را براى بازى وى در تیم ملى ایران انجام دادند، 
بهتر است؟ در مورد سید حسین حسینى، گلر 

شایســته و جوان آبى ها هم همین 

موضوع صدق مى کند. حســینى هنــوز راه طوالنى را 
از حیث شکســتن رکورد موفق شده در پیش دارد. صرفًا 

عابدزاده و بزرگانــى دیگر عبور از حجــازى و 
کنــد. اما هنوز 
بــا حجــازى 
عابــدزاده  و 
شدن فاصله و 
مسیرى سخت 
در ایــن راه دارد 
که البته با پشتکار 

اش  ســتودنى 
مى توانــد در این 
مســیر هم سربلند 

باشــد. (پیش بینى سال گذشــته مان در مورد 
حسینى هم درست از آب در آمد. او فعًال یک نیمکت نشین محض است).

موضوع برخى رکوردهاى سپاهان که حاال توســط پرسپولیس شکسته شده 
هم ماجرایى اینچنین دارد. پرســپولیس از حیــث برخى اعداد و 
آمارها توانسته در بخش هایى از ســپاهان عبور کند. ما 
واقعًا برخــى رکوردها (همچون بیشــترین تعداد 
پیروزى، بیشــترین کلین شــیت، بیشترین 
امتیاز در یک فصل و...) را فراموش کرده 
بودیم کــه در اختیار ماســت و برخى 
این رکوردها خیلى ارزش صحبت و 
مانورهاى تبلیغاتــى بى حد و حصر 
را نداشت و ندارد. وقتى فراتر از این 
آمارهاى متوسط، پرسپولیس بتواند 
مانند سپاهان به افتخاراتى همچون 
هت تریک قهرمانى در لیگ برتر، چهار 

قهرمانى در چهار سال متوالى (سه لیگ 
برتر و یک جام حذفــى)، حضور در فینال 
لیگ قهرمانان، حضور در جام باشــگاه هاى 
جهان و عناوینى اینچنینى دست یابد مى تواند با 
افتخار از عبور خود از سپاهان سخن بگوید و ما هم 

به آنها بابت شکست این رکوردهاى ماندگار تبریک 
و شادباش مى گوییم.

شاید برخى دوستان بگویند که با توجه به جایگاه فعلى سپاهان 
در جدول لیگ برتر (سال گذشته شرایط بدى در جدول داشتیم)، 
حاال وقت این کرى خوانى ها و صحبت ها نیست. ما هم واقعًا 
در این مقطع قصد کرى خوانى نداشته و نداریم اما خواستیم 
یک بار براى همیشه به بحث این رکوردهاى سپاهان که 
ظاهراً شکسته شده پاسخ دهیم. ضمن اینکه یادآورى 

کنیم تیم هاى استقالل و پرسپولیس هم با رتبه هاى امروز 
سپاهان در جدول به هیچ وجه بیگانه نیستند اما روزهاى سخت را پشت سر گذاشته 

و برخاستند.
پس اطمینان داشته باشید که سپاهان حداکثر تا فصل آینده بر مى خیزد و بخاطر 
هواداران وفادار، ســاختار و خیلى شــاخصه هاى دیگر با این نتایج و رتبه ها کنار 
نمى آید، باز مى گردد و همان رکوردهاى عادى را هم پس مى گیرد.  اوایل فصل 
آینده (فصلى که در حال حاضر در آن قرار داریم) باید در مورد علل و دالیل بازگشت 

سپاهان به صدر جدول بنویسیم.
پیش بینى مان درست در موعد مقرر به وقوع پیوست. حاال به همه آنانى که از افول 

فوتبال اصفهان و سپاهان لذت مى بردند باید گفت: دیدید برخاستیم!

نصف جهان  چند روزى است صحبت از یک مربى 
خارجى جدیــد در تیم تراکتورســازى تبریز 
مى شود و تاکنون نام هایى زیادى هم براى 

حضور در تبریز مطرح شده اند.
این نام ها آنقدر بزرگ هستند که روزنامه 
«سان» هم در مورد آن گزارش نوشته 
است. یک روز صحبت از «اریکسون» 
مى شــود. بعد «لوییس فن خال» و 
حاال هم مى گویند تیم تراکتورسازى 
تبریز به دنبال «کریستوف دام» است. 
اما شــاید هم این نام هــا یک بازى 
رسانه اى باشد و در نهایت هدایت تیم به 

طور قطعى به محمد تقوى محول شود.
محمد تقوى اگر چه تجربه ســرمربیگرى در 
تیم هاى لیگ برترى را نــدارد با توجه به 
اینکه بازیکن تیم بزرگى چون استقالل 
بوده و در ســال هاى اخیــر در فوتبال 
انگلیس به تجربیات خوبى دست یافته، 
در دو بازى پشت سر گذاشته عملکرد 

خوبى داشته و 4 امتیاز گرفته است.
یک منبع خبرى موثق در تبریز به 
سایت «ورزش سه» و خبرگزارى 
«تســنیم» در این بــاره گفته: به 
همان اندازه که احتمال دارد باشگاه 
تراکتورسازى با یک مربى خارجى 
قرارداد امضا کند به همان اندازه هم 
محمد تقوى شانس دارد که سرمربى 

دائمى تیم شود.
گفته مى شود باشــگاه پیش از این قصد 
داشت در  تعطیالت نیم فصل با یکى از نام هاى 
خارجى مطرح شده به توافق برسد اما پیروزى 6 بر صفر 
تراکتورسازى در برابر اســتقالل خوزستان اینقدر غیر 
منتظره بود که موجب شــده باشگاه فعًال دست نگه 
دارد و کمى بیشــتر در مورد توانایــى هاى محمد 

تقوى فکر کند.

محسن مسلمان که بعد از جدایى از پرسپولیس شرایط خوبى در 
ذوب آهن تجربه نمى کند، بنا به ادعاى برخى رسانه ها در آستانه 

یک انتقال جنجالى قرار دارد.
محسن مسلمان که همه از تمایالت او به استقالل باخبر هستند، 
روزهاى خوبى را در پرسپولیس پشت سر گذاشته و حتى موفق به 
گلزنى در دربى نیز شده است. با این حال در اواخر فصل گذشته 
او از فلسفه ذهنى و تاکتیکى «برانکو ایوانکوویچ» خارج شد و در 
نهایت نیز مجبور به ترك سرخپوشان و در آوردن پیراهن شماره 

77 این تیم شد.
در شرایطى که بیشتر هواداران پرسپولیس نسبت به این تصمیم 
برانکو انتقاد داشــتند و معتقد بودند با توجه به محرومیت نقل و 
انتقاالتى آنها باید تالش خود براى حفظ این هافبک بازیساز را 
به کار گیرند، سرمربى کروات نظر دیگرى داشت. در نهایت هم 
این بازیکن بعد از جدایى از پرسپولیس و در شرایطى که شایعات 
زیادى را متوجه خود مى دید راهى ذوب آهن شد. تیمى که دوران 
حرفه اى خود را از آنجا آغاز کرده بود و ســتاره فوتبال ایران لقب 

گرفت.

حضور در ذوب آهن اما با حاشــیه هاى زیادى براى این بازیکن 
همراه بود و بعد از محرومیت و فراخواندن دوباره از سوى کمیته 
انضباطى، در نهایت طى دیدارهاى اخیر در شرایطى که شانس 
بر بازو بستن بازوبند کاپیتانى این تیم را نیز از آن خود کرده بود، با 
نمایش ضعیف و دور از انتظار، طاقت مدیرعامل و سرمربى ذوب 
آهن را نیز به سرآورد. امید نمازى و سعید آذرى طى روزهاى اخیر 
به اشکال مختلف نارضایتى خود را از این بازیکن اعالم کرده اند تا 

او در آستانه جدایى و فسخ قرارداد با ذوب آهن باشد.
با توجه به پر بودن لیست اغلب تیم ها اکنون باید دید در صورت 
جدایى، سرنوشت محسن مسلمان چه خواهد بود. نزدیک ترین و 
البته جنجالى ترین گزینه براى او استقالل خواهد بود. «وینفرد 
شفر» که بعد از جدایى «سرور جپاروف» هنوز نتوانسته هافبک 
بازیسازى در قواره این ازبکستانى براى ترکیب خود پیدا کند شاید 
بى میل نباشد برترین پاسور فصل گذشته را در جمع تیم خود ببیند.

مسلمان هم علیرغم حضورى چهارساله در جمع پرسپولیسى ها و 
خواندن انواع و اقسام کرى ها براى رقیب دیرینه، تمایالت خود به 
رنگ آبى و تیم استقالل را پنهان نکرده و حتى قبل از حضور در 

پرسپولیس در آستانه عقد قرارداد با استقالل 
قرار داشت.

اکنون بایــد دید این انتقــال در صورتى که 
ذوب آهن تصمیم به فســخ قرارداد این ستاره 

 گرفته باشد، عملى خواهد شد یا خیر. شاید یکى 
از عوامل عملکرد ضعیف این بازیکن دور شدن 
از فضاى توجه هواداران باشــد که پیش از این 

با حضور در پرســپولیس آن را به عنوان یکى از 
عوامل انگیزشى در کنار خود مى دید و شاید این 

انتقال به اردوگاه رقیب و محبوبیت نزد 
هواداران استقالل بار دیگر بتواند 

او را به سطحى که مربیان از او 
انتظار دارند برساند.

نصف جهان چند
خارجى جد
مىشود
د حضور
این نام
«سان
است
مى
حاال
تبری
ش اما
رسانه
طور قطعى
محمد تقوى
تیم هاى
ب اینکه
بوده
انگل
در
خ
ی

م
دائم

گفته مى
داشت در  تعط
ب خارجى مطرح شده
تراکتورسازى در برا
منتظره بود که مو
دارد و کمى بیشـ
تقوى فکر کند.

بى خیال خارجى مى شوند

 تقوى به جاى اجنبى!

تىنسبت به 
 و مانورهاى

 همه چیز به 
ق شده و کم 
آرام به صدر 

موضوع صدق مى کند. حســینى هنــوز راه طوالنى را 
از حیث شکســتن رکورد موفق شده در پیش دارد. صرفًا 

عابدزاده و بزرگانــى دیگر عبور از حجــازى و 
کنــد. اما هنوز 

در مورد باشــد. (پیش بینىسالگذشــته مان
فعًال یکنیمکت نشین محض است). آمد. او حسینى هم درست از آب در

شد ته شک ل ط ت اال که اهان دها ک خ ع زض ههاىا ت با ه ل س پ هاىاستقالل ت کن

دیدید برخاستیم!دیدید برخاستیم!
باز هم از رکوردهاى کذایى سخن مى گویید؟

  مرتضى رمضانى راد

مهندس رنگ عوض مى کند؟

نصف جهان  طبق خبرى که روز یک شنبه منتشر شد بازیکنان تیم فوتبال پدیده مشهد 
اعتصاب خود را شروع کردند و در تمرینات تیم حاضر نشدند.

صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران على رغم فوتبال جذابى که در زمین ارائه مى کند، 
مشکالتى عجیب و البته شــدید در خارج از زمین فوتبال دارد. مسائل مالى تیم پدیده 
مشهد، آنقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه بازیکنان این تیم سرانجام از روز یک شنبه اعتصاب 
خود را آغاز کردند. آنها عنوان کرده اند تا زمانى که پیامک واریز مطالباتشان را دریافت 

نکنند، به تمرین باز نخواهند گشت.
 الزم به ذکر است مدیران باشگاه پدیده تالش زیادى براى حل مشکالت مالى کردند 
ولى تا کنون توفیقى نداشته اند. اسپانسر این باشگاه هم که هزینه ها را تقبل کرده و در 
این زمینه قول هایى داده بود، بعد از اینکه یک بخش از مطالبات را پرداخت کرد، دیگر به 
این پرداخت هاى خود ادامه نداد و از همین رو بازیکنان پدیده مجبور به اعتصاب شدند.

ضمن اینکه از شرکت مادر پدیده هم کمکى روانه تیم نمى شود و این مسئله بر اضافه 
شدن معضالت باشگاه پدیده مشهد اثر گذاشته است.

جدیداً هم خبر رسیده پدیده که این هفته در جام حذفى با فوالد خوزستان مسابقه دارد 
اما ممکن است بازیکنان حاضر به حضور در این بازى نباشند که اگر این اتفاق رخ بدهد، 
پدیده پیشاپیش از جام حذفى کناره گیرى خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ دهد باید ذوب 

آهن را بدشانس بدانیم که توسط این پدیده چند هفته پیش حذف شد. 

نصف جهان  تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دور رفت مرحله نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا امروز عصر(سه شنبه) ساعت 18و30دقیقه در ورزشگاه 
«جاسم بن حمد» شهر دوحه مهمان السد قطر خواهد بود. دیدارى که براى 
«برانکو ایوانکوویچ» و شاگردانش از حساسیت زیادى برخوردار است. سال 
قبل در همین مرحله قرمزپوشان تهرانى در بازى رفت به مصاف الهالل 
عربستان رفتند و 4 بر صفر برابر این تیم متحمل شکست شدند و در ادامه در 

دیدار برگشت نتوانستند این نتیجه را جبران کنند و حذف شدند.
اما حاال با توجه به نتایجى که پرسپولیس در سال هاى اخیر با برانکو کسب 
کرده انتظارات براى صعود به فینال لیگ قهرمانان آســیا بسیار باالست. 
پرسپولیسى که این فصل را با محرومیت نقل و انتقاالت آغاز کرد حاال در 

غیاب سه بازیکنش باید یک دیدار سخت برابر السد را برگزار کند.
محمد انصارى و کمال کامیابى نیا که در دیدار قبلى تیمشان برابر الدحیل 
قطر کارت زرد دریافت کردند حاال به دلیل محرومیت نمى توانند تیمشان را 
در دیدار حساس برابر السد همراهى کنند. از طرف دیگر حسین ماهینى که 
در دربى 88 دچار پارگى ربات صلیبى شد، دیگر غایب بزرگ سرخپوشان 

تهرانى خواهد بود.
برانکو و تیمش که براى رسیدن به این مرحله در یک بازى رؤیایى باخت 

یک بر صفر برابر الدحیل را به پیروزى 3 بر یک تبدیل کردند حاال امیدوارند 
تا به اتکا به غیرت بازیکنانشــان و البته نیمکت نشــینان جوان با کسب 
نتیجه امیدوارکننده در قطر به تهــران برگردند و همچنان براى صعود به 
فینال امیدوار باشند. پرسپولیس در حالى امروز در مرحله نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان خواهد رفت که تنها تیم ایرانى است که دو بار پیاپى 

توانسته به این مرحله صعود کند.

فقط مى خواستید 
ذوب آهن را حذف کنید؟!

پرسپولیس- السد،  امروز در دوحه

السخت!

در آستانه عقد قرارداد با استقالل 

د دید این انتقــال در صورتى که 
صمیم به فســخ قرارداد این ستاره 
 عملى خواهد شد یا خیر. شاید یکى
شدن ضعیف این بازیکندور ملکرد

جه هواداران باشــد که پیش از این 
پرســپولیس آن را به عنوان یکى از 

شى در کنار خود مى دید و شاید این 
وگاه رقیب و محبوبیت نزد 

دیگر بتواند  بار تقالل
ى که مربیان از او 

رساند.
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511690706- 97/6/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139760302210000797 مورخ 1397/06/21 هیات اول آقاى جعفر هادى منش 
به شناسنامه شــماره 7217 کدملى 1170309631 صادره از لنجان فرزند یداله بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 270 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى از طرف رجبعلى علیزاده کافشانى موضوع سند شماره 129061 
مورخ 1365/12/26 دفترخانه 2 اصفهان. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/6/25 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1397/7/10 م الف: 247812 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /6/533
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354801410 شماره پرونده: 9609980362201387 شماره بایگانى شعبه: 
970536 شاکى: مرتضى ساسانى فرزند مجتبى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- بلوار کشاورز کوى گلزار ك 4 خ میثم پ 48 ك.پ: 8178676543 متهم: سجاد عباسپور 
به نشانى اصفهان- اصفهان درچه پل شهدا خ ابن ســینا بن تابنده سر نبش (فعال مجهول المکان) 
اتهام: قدرت نمایى با چاقو گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى سجاد عباس پور فرزند 
محسن حسب شکایت 1- آقاى مرتضى ساســانى فرزند مجتبى دایر بر قدرت نمایى با سالح سرد 
منتهى به ایجاد رعب و وحشت موضوع کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده شکایت شــاکى، تحقیقات معموله در دادسرا، اظهارات 
گواهان تعرفه شده در دادســرا، تحقیقات محلى ضابطین که همگى در بردارنده توجه اتهام به متهم 
بوده و اینکه با وصف ابالغ نام برده در مقام دفاع و رد اتهام برنیامده اســت، بزه معنونه غیرتشخیص 
داده شده دادگاه مستند به ماده 617 قانون تعزیرات مشارالیه را به تحمل دو سال حبس تعزیرى، نیز 
تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید رأى صادره غیابى محسوب ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس با وصف انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 337. م الف: 255130 

نوروزى- دادرس شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق)  /7/267
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354501410 شماره پرونده: 9509980358000517 شماره بایگانى شعبه: 
970417 شاکى: مسعود خسروى فارسانى فرزند امیرخان به نشــانى اصفهان- اصفهان خ ولیعصر 
جنوبى خ فرات پ 510 محله 4 متهم: رســول نریمانى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان- اصفهان 
اتهام: فروش مال غیر گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى رسول نریمانى فرزند على 
اکبر (فاقد مشخصات دیگر) دایر بر فروش مال غیر در حکم کالهبردارى 28 قطعه زمین کشاورزى 
به ارزش 275 میلیون تومان که صرفًا مبلغ 5 میلیون تومان اخذ گردیده است و یازده فقره چک توسط 
شاکى مسدود گردیده موضوع شکایت اقاى مسعود خسروى فارســانى دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده و تحقیقات انجام شده، شکایت شــاکى، نظریه کارشناسى رونوشــت مبایعه نامه پیوست و 
کیفرخواست صادره و متوارى بودن متهم و عدم حضور در دادگاه جهت دفاع از بزه انتسابى بزه را محرز 
دانسته و متهم را مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبردارى به 
تحمل یک سال حبس و رد مال (5 میلیون تومان) و همین مبلغ به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت محکوم مى نماید رأى صادره غیابى بوده ظرف بیســت  روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و بیست روز بعد از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر است. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343. م الف: 
255127 میرشفیعى- رئیس شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /7/268

رأى اصالحى
شماره ابالغنامه: 9710100353705437 شماره پرونده: 9509980360101210 شماره بایگانى 
شعبه: 960009 پرونده هاى کالسه 9609980360101052 و 9509980360101210 شعبه 111 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) تصمیم نهایى 
شماره 9709970353700988 شکات: 1- کورش سعیدى آزاد فرزند مراد 2- کورش سعیدى آزاد 
فرزند مراد همگى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ حجتیه- کوچه ى 
ابوذر- بن بست شهید حسن پور- پ 12 متهمین: صفى اله صافى تبعه افغانستان فرزند محمدیوسف 
اتهام ها: 1- جعل امضا 2- مشــارکت در نزاع دســته جمعى 3- ضرب و جرح عمدى با سالح سرد 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى اصالحى- تکمیلى: نظر به اینکه در دادنامه شماره 00765- 97099 مورخ 97/5/9 
صادر در پرونده کالسه هاى 970045- 960009 درخصوص صدمه وارد به کف دست در مقام رفع 
ابهام از پزشکى قانونى پرونده مفتوح به رسیدگى مانده با توجه به استعالم از پزشکى قانونى به تاریخ 
97/5/30 متهم آقاى صفى اله صافى فرزند محمدیوســف عالوه بر دیات منعکس در دادنامه را به 
پرداخت نیم صدم دیه کامل بابت جرح (حارصه) کف دست راست نیز، در حق شاکى کورش سعیدى 
آزاد فرزند مراد محکوم مى نماید، استناداً به ماده 381 قانون آئین دادرسى کیفرى تسلیم رونوشت یا 
تصویر هر یک از آراء جداگانه ممنوع مى باشد. راى صادر  غیابى محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه سپس با وصف انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 255141 نوروزى- دادرس شعبه 
111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/269

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976836700861 شــماره پرونده: 9609986836701543 شماره بایگانى 
شــعبه: 961683 خواهان: ام البنى عرب زاده فرزند محمدبنى به نشانى اصفهان- خ شمس آبادى- 
مقابل بیمارستان سینا طبقه دوم ســاختمان 174 خوانده: شیرحسین سلطانى به نشانى اصفهان- خ 
شمس آبادى- مقابل بیمارستان ســینا طبقه دوم ســاختمان 174 (فعال مجهول المکان) خواسته: 
طالق به درخواســت زوجه رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم ام البنى عرب زاده فرزند محمدنبى 
به طرفیت آقاى شیرحسین سلطانى فرزند حسین بخش هر دو تبعه کشور افغانستان و مذهب شیعه 
به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به طالق به جهت عســر و حرج خواهان بیان نموده است در 
تاریخ 1392/12/09 به موجب عقد نامه اى که در دفتر آیت اله کابلى تنظیم شده و صیغه عقد نکاح 
جارى شده اســت به عقد نکاح دائم خوانده درآمده اســت و پس از آن صاحب دو فرزند شده اند که 
خوانده به اتفاق مادرش حدودا در اواخر سال 1395 در غیاب او منزل را در اصفهان تخلیه و فرزندان 
مشترك را نیز با خود برده اســت و ترك زندگى کرده و در مکان نامعلومى است که از وى اطالعى 
ندارد نفقه هم به وى نداده است در عسر و حرج اســت ادامه و دوام زوجیت براى او همراه با مشقت 
است درخواست صدور حکم بر الزام خوانده به طالق دارد دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
و رونوشت مستندات ضمیمه دادخواســت اوال رابطه زوجیت طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز 
است و اینکه دادگاه و داوران طرفین در اجراى ماده 27 قانون حمایت خانواده سعى در ایجاد سازش 
نمودند ولیکن مؤثر واقع نشــد و زوجه اصرار بر طالق و متارکه دارد و با لحاظ شــرح دادخواست و 
اظهارات خواهان و گواهى گواهان و سایر امارات و قرائن موجود به نظر دعوى خواهان وارد است با 
نظر موافق قاضى مشاور و مســتندا به مواد 141 تا 146 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان 
و مواد 26- 27- 31- 33 قانون حمایت خانواده حکم بــه الزام زوج به طالق خواهان صادر و اعالم 
مى شود و مدت اعتبار این حکم از تاریخ قطعیت شش ماه مى باشد و در صورت امتناع زوج از اجراى 
صیغه طالق ســردفتر طالق به نمایندگى از دادگاه صیغه طالق را اجراء خواهد کرد و رعایت شرایط 
موضوع مواد 1134- 1135- 1136- 1140- 1141 قانون مدنى بعهده مجرى صیغه طالق خواهد 
بود. زوجه مدخوله است و حســب اظهارات خواهان و مدارك موجود طرفین صاحب دو فرزند دختر 
هستند که خوانده همراه خود برده است خواهان درخواســتى راجع به حضانت و مالقات آنان مطرح 
نکرده است و راجع به حقوق مالى خود نیز درخواستى نداشته جداگانه مى تواند مطالبه نماید نوع طالق 
قضایى در حکم بائن اســت هنگام ثبت طالق ارائه واهى پزشک ذى صالح درخصوص وجود حمل 
یا عدم آن الزم اســت این راى غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن به مد ت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 2- اتاق 205. م الف: 253948 اسماعیلى- رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/270
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793901054 شــماره پرونده: 9709986793900442 شماره بایگانى 
شــعبه: 970447 خواهان: علیرضا بدیعى گورتى فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ جى ارغوانیه خ اردیبهشت پ 44 خواندگان: 2- حمیرا فرخى فرزند على 
اکبر 1- صفرعلى جعفرى فرزند پادشاه همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت... 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى آقاى علیرضا بدیعى گورتى فرزند حســین به طرفیت 1- آقاى صفرعلى جعفرى 
فرزند پادشاه 2- خانم حمیرا فرخى فرزند على اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
سفته هاى به شماره خزانه دارى کل (836055 و 836056 و 758666 و 0973095 و 530387) به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به بقاى اصول و مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، 
لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس ى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بــر محکومیت خوانده ردیف اول آقــاى صفرعلى جعفرى به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/023/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1397/04/11 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه ان براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام میباشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. درخصوص خوانده ردیف دوم خانم حمیرا فرخى با توجه به اینکه دعوى 
متوجه وى نمى باشد به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد، قرار صادره 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 254892 ترنج مهرگان- قاضى شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /7/271
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793600240 شماره پرونده: 9509986793601493 شماره بایگانى شعبه: 
951506 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره9610096793600663  و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793604219 محکوم علیه حامد مردانى مهر فرزند اصغر نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/100/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله ى وکیل اسفندیار آقاعلى فرزند حسینعلى نشانى: اصفهان- شیخ صدوق شمالى 
روبروى بانک ملت کوچه مرادى شماره 16 طبقه اول کدپستى 8164833388 طبق تعرفه ى قانونى 
و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان آتوسا آقاعلى فرزند اسفندیار نشانى: اصفهان- اصفهان خ بعثت 
خ فالطورى ك 32 ساختمان اول سمت چپ ط 3 واحد 4 از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/09/07 تا 

تاریخ وصول با احتساب نیم عشر حق اجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 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 شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 
الف: 254412 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/272

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976793700756 شماره پرونده: 9709986793700242 شماره بایگانى شعبه: 
970242 خواهان: محمد آقابابائى چاخانسر فرزند قربانعلى به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خ هاتف- کوچه یخچال- پاســاژ گلبهار- پالك 23- پوشاك میالد- 
کدپستى 8147938533 خوانده: صدیقه اعظمى به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- تامین خواســته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: 
درخصوص دعوى آقاى محمد آقابابائى چاخانسر فرزند قربانعلى به طرفیت صدیقه اعظمى به خواسته 
مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال وجه چک به شماره 486024 مورخ 96/5/20 به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونى؛ با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچ گونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/805/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر 
و تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. و د رخصوص قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه خواهان خواسته خود را نسبت به صدور قرار 
تامین خواسته در جلسه رسیدگى مسترد نموده است لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار رد تامین خواسته صادر و اعالم مى گردد قرار صادره 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشــد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 254817 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/273
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420352200259 شماره پرونده: 9609980352201378 شماره بایگانى شعبه: 
961511 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابى 9709970352200683 
محکوم علیه محبوبه اکرمى فرزند محمدعلى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
250/323/500 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 8/919/323 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت مبلغ 7/320/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل محسن فاتحى موسوى ابادى فرزند حسین 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ نیکبخت غربى- مقابل دادگسترى- 
مجتمع ماکان 5- ط سوم- واحد 32 و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (1396/12/26) 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در حق محکوم له حس ین عبداللهى فرزند رمضانعلى نشــانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- مسجد ســید کوچه صبا (6) مجتمع چاپ رضوى اصفهان. ضمنا پرداخت 
5 درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه میباشــد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 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 محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى 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 یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان جى- چهارراه مســجد على- خ شهداى ستار- مجتمع 
قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 255138 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /7/274
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420351400192 شــماره پرونده: 9609980351400933 شماره بایگانى 
شــعبه: 961069 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9709970351400343 محکوم علیه 1- یداله روان بخش حبیب آبادى فرزند على نشانى: مجهول 
المکان 2- محسن امین پور فرزند کریم نشــانى: اصفهان- خ الله- ایستگاه عوارضى- کوچه گل 
گشت- تعمیرگاه محســن- پ 1 کدملى 1281903612، 3- محمد قاضى نژاد فرزند على نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 598/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 19/508/721 ریال و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه روزانه به مبلغ 
380/324 از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/9/8 لغایت اجراى احکام وفق شاخص نرخ بانک مرکزى 
در حق محکوم له بانک رفاه کارگران نشانى: استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- میدان 
ونک- مالصدرا- شیراز شــمالى- بانک رفاه و پرداخت 29/900/000 ریال بابت نیم عشر در حق 
صندوق دولت. مشــخصات وکیل محکوم له: احمد شفیعیان دســتجردى فرزند محمدرضا نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ  شیخ صدوق شمالى روبورى داروخانه پارس 
طبقه فوقانى مبل سپه. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح 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 اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394). اصفهان- خیابان جى- 
چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 205. م الف: 255135 

شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/275
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970351400786 شــماره پرونده: 9609980351401077 شماره بایگانى 
شعبه: 961228 خواهان: کامران عامرى زاده فرزند محمودرضا به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ مشــتاق دوم پل شهرستان بازارچه ســه پله بر خیابان امالك طاهرى 
روبروى ســه راه خوانده: هما محمدى کمال ابادى فرزند حسین به نشــانى اصفهان- خ کاوه- خ 
برازنده- کوى بهار- پالك 32- ش ملى 1271106949 خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- تامین خواسته دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و با اعالم ختم دادرسى بشرح ذیل انشاء راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى کامران 
عامرى زاده فرزند محمودرضا بطرفیت خانم هما محمدى کمال ابادى فرزند حسین به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 400000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 1453/33272/34 مورخ 94/10/8 
عهده بانک ملت به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ واقعى حاضر نشــده است و 
هیچ دفاعى در قبال دعوى خواهان بعمل نیاورده و مصون ماندن مستندات خواهان از هرگونه ایراد 
و اعتراض خوانده، با توجه به بقاء اصول اســناد در ید خواهان که حاکى از اشــتغال ذمه خوانده دارد 
دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص مســتندا به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسى مدنى و مواد 
315، 249، 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استسفاریه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 400000000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تأخیر تأدیه و ارزش واقعى وجه چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک 
تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى که پس از محاسبه از ط ریق 
اجراى احکام مدنى به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسى وفق مقررات در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان میباشد. 
اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 
205. م الف: 255134 سیدحسینى- دادرس شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /7/277
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426839200223 شــماره پرونده: 9609986839200977 شماره بایگانى 
شعبه: 961136 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096839200324 و شماره 
دادنامه مربوطه 9709976839200557 محکوم علیه اشکان فرقانى نشانى: مجهول المکان محکوم 

است به 1- پرداخت مبلغ 244/787/900 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 95/3/22 لغایت وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى 2- پرداخت مبلغ 7/127/577 
ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 870/000  ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 11/970/667 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل 1- نرجس محمدى خروشانى فرزند محمدابراهیم نشانى: اصفهان- خیابان 
نیکبخت شرقى بعد از بانک ملى جنب مشاور امالك ســاحل ط 2، 2- زینب شکرى فرزند جمعلى 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان مقداد. بعد از بانک صادرات 
ســاختمان زیتون طبقه اول در حق محکوم له مصطفى خراســانى فرزند محمدعلى نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ هشــت بهشت شرقى- کوى ابن سینا- پالك 1، 
3- پرداخت مبلغ 12/239/395 ریال بابت حق االجرا در حق صنــدوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد 202. م الف: 255133 شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/278
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794400860 شــماره پرونده: 9609986794401645 شماره بایگانى 
شــعبه: 961649 خواهان: پیمان دادخواه فرزند محمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان خمینى 
شهر- شهر خمینى شهر- سه راه درچه- ك باسکول- بنگاه برکت خوانده: مهدى سعیدى کوپایى 
فرزند محمدابراهیم به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى 
نماید رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى پیمان دادخواه فرزند محمد به طرفیت 
آقاى مهدى سعیدى کوپایى فرزند محمدابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ 52/440/000 ریال وجه 3 
فقره چک به شماره هاى 642635 مورخ 96/11/5 و 642633 مورخ 96/10/25 و 642634 مورخ 
96/10/30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونى؛ با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 52/440/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/755/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر اگهى و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 
چکهاى موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 254811 شعبه 

14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرس تان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/279
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 1397009000975379 شماره پرونده: 9609983757302088 شماره بایگانى پرونده: 
962183 موضوع: وقت رســیدگى مورخه 97/8/27 ســاعت 11 صبح خواهان: شرکت شهرکهاى 
صنعتى استان اصفهان خوانده: شمیل روحى محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: 
تایید و تنفیذ فسخ قرارداد تخصیص حقوق انتفاع فى ما بین مقوم به 26/000/000 ریال و خلع ید از 
آن و اعاده وضع به حال سابق مقوم به 25/000/000 ریال بدین وسیله ابالغ میگردد شرکت شهرك 
هاى صنعتى استان اصفهان دادخواستى مبنى بر خواســته هاى فوق علیه خوانده فوق الذکر مطرح 
نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 962183 تحت رسیدگى میباشد بنا به اعالم 
و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثى االنتشار اگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 
97/8/27 ساعت 11 صبح در این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى 

خواهد شد. م الف: 257860 فرهمند- قاضى دادگاه عمومى بخش مهر دشت /7/280
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 1397009000975476 شماره پرونده: 9609983757302093 شماره بایگانى پرونده: 
962188 موضوع: وقت رسیدگى مورخه 97/8/27 ساعت 10/5 صبح خواهان: شرکت شهرکهاى 
صنعتى اســتان اصفهان خوانده: محمدرضا پورجم محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشــت 
خواسته: تایید و تنفیذ فسخ قرارداد تخصیص حقوق انتفاع فى ما بین مقوم به 26/000/000 ریال و 
خلع ید از آن و اعاده وضع به حال سابق مقوم به 25/000/000 ریال بدین وسیله ابالغ میگردد شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان دادخواستى مبنى بر خواسته هاى فوق علیه خوانده فوق الذکر 
مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 962188 تحت رسیدگى میباشد بنا 
به اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثى االنتشار اگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته 
در مورخه 97/8/27 ســاعت 10/5 صبح در این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده 
غیابى رسیدگى خواهد شد. م ال ف: 257859 فرهمند- قاضى دادگاه عمومى بخش مهردشت /7/281

مزایده 
بسمه تعالى در پرونده 970132 نیابتى باکالسه 970132اجراشعبه آقاى احمد .شرافت فرزندحسین 
محکوم بــه پرداخــت 29/692/200/302ریــال درحق آقاى اصغرکشــانى فرزندحســن ومبلغ 
1/484/610/015ریال بابت حق االجراى دولتى ودرپرونده نیابتى باکالسه 970133اجرابه پرداخت 
مبلغ 45/247/651/000ریال درحق آقاى اصغرکشانى ومبلغ 2/262/382/550ریال حق االجراى 
دولتى محکوم شده اســت وآقاى محمدرضا بدیهى فرزنداحمدملک خودرا درجهت پرداخت دیون 
محکوم علیه معرفى نموده که شامل پالك ثبتى 13فرعى از409اصلى بخش 16ثبت اصفهان مى 
باشد که حسب استعالم واصله ازاداره ثبت اسنادوامالك به شماره 139785602035000564مورخ 
97/3/1میزان یک دوم از 78280ویک سوم سهم مشاع 183331سهم دودانگ از ششدانگ ازپالك 
فوق درمالکیت رســمى آقاى محمدرضابدیهى بوده وطبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک واقع 
دراراضى گرگاب حدفاصل پل گزوپل گرگاب دردو سمت شرق وغرب اتوبان اصفهان شاهین شهر که 
شماالبه خط مستقیم مفروزبه حریم حلقه چاه هاى قنات دستجردبه طول یکهزارودومتر این قسمت 
محدوداست به پالك 409اصلى باقیمانده شرقابه خط مســتقیم مفروزبه طول چهارصدونودوشش 
متربه اراضى فیروزآبادپالك 440اصلى جنوبابه خط مســتقیم مفروز به حریم چاه هاى قنات خرابه 
دلیجان به طول نهصدوچهل متر این قسمت محدوداست به پالك شش فرعى غربابه خط مستقیم 
مفروزبه طول هفتصدوبیســت ودومتر به اراضى باقــى مانده گرگاب پــالك 409باقى مانده که 
مقدار82813مترمربع ازپالك 409/13درمسیراتوبان قرارگرفته است وطبق سندابرازى اندازه اضالع 
شــمالى ، شــرقى ، جنوبى وغربى پالك به ترتیب 1002- 496- 940- 722مترذکرگردیده لیکن 
مساحت کل پالك نوشته نشده است .باتوجه به جمیع جهات ارزش ملک به میزان فوق الذکربه ارزش 
77/500/500/000ریال ارزیابى شده اســت ونظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض بوده ووضعیت 
ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى بررسى شــده که طبق گزارش ماموراعزامى به 
محل ملک بایرودرتصرف مالک مى باشد وملک موقتابه ایشانتحویل شده ودراجراى ماده 51قانون 
فوق الذکرباتوجه به میزان طلب محکوم له واحتســاب حق االجرا وهزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 
510/000/000ریال بابت دســتمزد کارشناســى و1/000/000ریال هزینه نشــرآگهى مقدارکل 
مالکیت محکوم علیه ازپالك ثبتى 13فرعى از409اصلى بخش 16ثبت اصفهان در روزســه شنبه 
مورخ 97/7/24ساعت 8:30الى 9صبح دردادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحداجراى احکام 
ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشــته مى شــود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشــته باشند تا عند اللزوم به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 
21712902777002 واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد . کسانى که مایل ب 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 شــود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده 
شوند . محکوم له مى تواند مثل سایرین درخریدشــرکت نماید وتسلیم مال فقط بعدازپرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهدگرفت .آگهى مزایده عالوه برانتشــاردرروزنامه درقسمت اجراومحل فروش 
الصاق مى شود 256890 /م الف محسن منتظرى – دادورز اجراى احکام مدنى  دادگسترى شاهین 

شهر/ 7/282 
ابالغ وقت رسیدگى

شــوراى حل اختالف آگهى ابالغ وقت رسیدگى وابالغ دادخواست شهرســتان لنجان- آقاى على 
کریمى بابا احمدى دادخواستى ب مبلغ انتقال سند ریال بطرفیت آقاى مهدى جاللى  که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم وبه کالسه 429/97 درشعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده وبه علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده  براى دفتر شوراوبنا به تقاضاى خواهان 
وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
نشر واز نامبرده دعوت مى شود در روز سه شــنبه مورخ 97/8/15ساعت16در جلسه شورا حاضر ودر 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست وضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالاغ شده تلقى وشورا غیابارسیدگى واتخاذ تصمیم خواهد نمود. م: الف257782 دبیر 

شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /7/283 
ابالغ وقت دادرسى

بسمه تعالى شماره 42397 آگهى ابالغ وقت دادرسى وضمائم به آقاى مهدى کرمانى کالسه پرونده 
: 423/97 وقت  رسیدگى :97/9/24ساعت 3/5عصر خواهان: محمد تقى اسماعیلى خوانده:مهدى 
کرمانى خواسته :الزام به انتقال سند خواهان دادخواســتى تسلیم شوراى  حل اختالف نموده وجهت 
رسیدگى به شعبه 1حقوقى ارجاع گردیده ووقت رســیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به در خواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده 73آئین دادرسى مد نى مراتب یک نوبت 
در روزنامه هاى کثیر االنتشارایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده 
روز به دبیر خانه شورا مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 
نماید ودر وقت مقرر باالجهت رسید گى حضور بهم رساندضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم 
شود در یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود بدیهى اســت در صورت عدم حضور در جلسه 
شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید./م:الف 257788 حمید کریمى - رئیس شعبه 

1حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران/ 7/284 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103731504631 شماره بایگانى شعبه: 970736 آگهى ابالغ وقت رسیدگى 
و دادخواست و ضمائم- به آقا/خانم مرتضى محمدخانى فرزند اکبر و حسین وحید حیدریان فرزند احمد 

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى بطرفیت خواندگان حسین وحیدحیدریان و مرتضى محمدخانى 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر در تادیه و دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه  9709983731500726 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف 
آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/23 ســاعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه فوق حاضر گردد. 257317/م الف شعبه 5 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد – اســتان اصفهان – شهرستان نجف آباد – کمربندى 

جنوبى – دادگسترى نجف آباد/ 7/285
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 384/97 دادنامه 721-1397/07/03 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: رسول امیرکاوئى نشانى: نجف 
آباد – خ 17 شهریور –جنب مســجدالرضا – طبقه زیرین- کدپستى 513985545 وکیل خواهان: 
امین سبحانى به نشانى: نجف آباد – خ 17 شهریور – نبش تقاطع خ 22 بهمن – دفتر وکالت آقاى 
قدیرى خوانده: غالمرضا زینعلى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبــه وجه یک فقره چک به 
شماره 9136255461 مورخ 1394/05/29 جمعا به مبلغ 50/000/000 پنجاه میلیون ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى رســول امیرکاوئى به طرفیت غالمرضا زینعلى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید 1394/05/29 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 257355/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه دوم شهرستان نجف آباد/7/286
 اخطار اجرایى

شــماره 180/97 به موجب راى شــماره 513 تاریخ 1397/04/25 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدعلى توکل با خدا به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به محکومیت خوانده محمد توکل با خدا به پرداخت مبلغ140/000/000ریال  
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک میلیــون و نهصد هزار ریال هزینه دادرســى پرداخت حق 
الوکالــه وکیل طبق تعرفــه و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 1396/10/10 و 
1396/11/05لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد در حق 
خواهان و نیم عشر دولتى.محکوم له: ســعید حاج نوروزعلى با وکالت امین سبحانى به نشانى: نجف 
آباد – خ امام غربى بن بست جوان پالك آب 69720 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 257359/م الف-شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/287
 اخطار اجرایى

شــماره 182/97 به موجب راى شــماره 483 تاریخ 1397/04/20 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى مظاهرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال اصل خواسته و پرداخت مبلغ بیست 
و شش هزار و ششصد و بیست و پنج تومان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 1395/08/14 لغایت زمان پردخت محکوم به که 
در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد در حق خواهان و نیم عشــر دولتى. محکوم له: سعید حاج 
نوروزعلى به نشانى: نجف آباد – خ امام غربى بن بست جوان پالك آب 69720 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 257363/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/288
 اخطار اجرایى

شماره 162/97 به موجب راى شــماره 362 تاریخ 1397/04/09 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا موالیى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید 
1397/02/16 وپرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه نیم عشر دولت. محکوم له: سارا منجزى با وکالت 
عاطفه ناصحى به نشانى: نجف آباد – خ امام حسینه ارشــاد کوى شهیدموحدى مجتمع ارشاد ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 257369/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/289
 حصروراثت 

مهدى افشارى فراموش جانى داراى شناسنامه شماره 266 به شرح دادخواست به کالسه 781/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه بیگم مظفرى 
وانانى بشناســنامه 728 در تاریخ 1397/04/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على داد افشــارى ش ش 17 ، 2. شهناز افشارى ش ش 987 
، 3. مهرى افشــارى ش ش 4 ، 4. مهدى افشــارى فراموش جانى ش ش 266 ، 5. خداداد افشارى 
ش ش 986 6. مهین افشــارى ش ش 1056 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 257740/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/290
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103730406085 شماره پرونده: 9709983730400499 شماره بایگانى 
شعبه: 970507 خواهان: فرشاد قدکى دادخواستى به طرفیت خوانده هومن قدکى به خواسته تقسیم 
ترکه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983730400499 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/23 ساعت 10:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 

257837/م الف- شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 7/291
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ معنب محصور پالك  شماره 898 واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ســروبانو محمدهاشــمى دهقى  فرزند لطفعلى 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 
1397/08/03 ساعت 9 صبح  در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ســاعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا ســى(30) روز پذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشــار:1397/07/10، م الف: 251605 ابوالفضل ریحانى -کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش 

مهردشت/7/113
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030003716  آقاى سید اکبر سید حسینى فرزند امیر باستناد دو برگ استشهاد 
محلى شماره 15059 مورخ:1397/05/27 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 790/3831 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 435 و دفتر 350 امالك و به ذیل ثبت شــماره 86148  و بموجب ســند 
انتقال شماره 24232 مورخ 1377/08/10 مع الواسطه به آقاى ســید اکبر سید حسینى انتقال یافته 
و سند بشماره سریال 944563 به نامش صادر و تسلیم شده اســت و طى سند انتقال 14418 مورخ 
1394/05/29 یک دانگ و سى چهار صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذکور انتقال اجرایى شده 
و سند به نام انتقال گیرنده صادر و تسلیم شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1397/07/10 259078/م 

الف- حسین زمانى علویجه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 7/297
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030003966  خانم    اشرف محمدى فرزند غالمعلى باستناد دو برگ استشهاد 
محلى شماره 984221 مورخ 1397/04/21 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 591/6 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 230 دفتر 537 امالك و به ذیل ثبت شماره 125155 و بموجب سند انتقال شماره 12409 
مورخ 1385/08/07 دفترخانه 72 نجف آباد و انتقالى موروثى به ایشــان انتقال یافته و سند بشماره 
سریال 216446 به نامش صادر و تسلیم شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1397/07/10 258853/م 

الف- حسین زمانى علویجه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/298
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آریو موحدى، متخصــص تغذیه بالینى 
در ارتباط بــا راهکارهاى تغذیه اى براى 
حفظ سالمت و شــادابى پوست گفت: 
براى جوانسازى پوست، رسیدن کالژن 
کافى به پوســت حائز اهمیت است که 
در افراد کالژن طبیعى در بدن توســط 
اسید آمینه ها ســاخته مى شود و هرچه 
این کالژن بیشــتر باشد، کیفیت پوست 
بهتر بوده و از طراوت بیشترى برخوردار 
است. وى افزود: مواد ژالتینى همچون 
ژله و پاستیل پیش سازهاى مناسبى براى 
ساخت کالژن هستند و همچنین مصرف 
آلوئه ورا به صورت تازه و شربت مى تواند 

در این زمینه مفید باشد.
این متخصص تغذیه بالینى گفت: قلم گاو 
و گوســفند و همچنین پاى مرغ کالژن 
باالیى دارند و مصــرف آنها براى حفظ 
شادابى و سالمت پوست بسیار مفید است. 
وى ادامــه داد: همچنین مصرف میوه و 
ســبزیجات تازه، جوانه گندم، جودوى 
دوسر و سبوس جو و سبوس برنج براى 
جوانسازى پوســت مفید است. موحدى 
خاطرنشــان کرد: مصرف ســبزیجاتى 
همچون بامیــه که مایع لزج ــى تولید 
مى کنند، براى ســالمت پوست توصیه 

مى شود. 

مهمترین عامل دفاعى بدن در برابر 
عوامل بیمارى زا، سیســتم ایمنى 
بدن است. بر اساس پژوهش هاى 
کارشناســان تغذیــه، مصــرف 
مواد غذایــى همچون ماســت و 
فرآورده هــاى آن، قارچ ها، ســوپ 
مرغ، مغزها و سیر به تقویت سیستم 

ایمنى بدن کمک مى کند.

ماست
در ماســت و فرآورده هــاى آن، 
باکترى هاى مفیدى به تعداد زیاد 
وجود دارند که به پروبیوتیک ها 
مشهور هستند و براى سیستم ایمنى 
بدن بسیار مفید هســتند. برخى از 
خصوصیات پروبیوتیک ها مى تواند 
به تقویت سیستم ایمنى بدن و ترفیع 

گوارش سالم کمک کند.

قارچ ها
قارچ هــا از خــواص ضدالتهابــى 
برخوردارنــد. ســلول هایى کــه 
در قارچ هــا رشــد مى کننــد، به 
«میسلیوم»مشهورند و خواص 
منحصربه فرد تقویت شده علیه 

باکترى ها و ویروس ها دارند. 
پژوهش ها نشان مى دهد، سیستم 
ایمنى بدن افرادى که هر روز قارچ 
مصرف مى کنند، به طور قابل توجهى 

تقویت مى شود. 

سوپ مرغ
یکى از گزینه هاى بسیار خوبى که 
براى بیمار پیشنهاد مى شود، 
ســوپ اســت که در میان 
سوپ ها، ســوپ مرغ براى 
تقویت سیستم ایمنى بدن بسیار 
مفید است. در حالتى که سیستم 
ایمنى بدن ضعیف شده و فرد بیمار 
اشتهایى براى خوردن ندارد، سوپ 
مرغ که سرشار از مواد معدنى مفید 
مانند کلسیم، گوگرد و منیزیم است، 
انتخاب مناســبى به نظر مى رسد. 
همچنین سوپ مرغ توانایى مقابله 
با بیمارى هــا را دارد و وجود مرغ در 
روند پخت این سوپ، ماده اى به نام 
«سیستئین» که از آمینواسیدهاست 
را وارد غذا مى کند که سیستم ایمنى 
را تقویت مى سازد. مصرف این سوپ 
به صورت داغ مى تواند کمبود مایعات 
بدن بیمار را جبران و ترشحات گلوى 

بیمار را متوقف کند.

مغزها و آجیل ها
آجیل ها و مغزها از مفیدترین میان 
وعده هایى هســتند که مى توان از 
آنها اســتفاده کرد. آجیل ها 
حاوى «سلنیوم» هستند 
که یک گزینــه عالى 
براى تقویت سیســتم 
ایمنى بدن محسوب مى شوند. 
بااین حــال، پزشــکان به طورکلى 
مصرف متنوع همه مغزها را توصیه 
مى کنند تا همه مواد مغذى به بدن 
برسد و سیســتم ایمنى بدن بهتر 
تقویت شــود. همچنیــن ویتامین
E یک آنتى اکســیدان بسیار قوى 
محسوب مى شود که در از بین بردن 
عفونت از بدن نقش بسیار مهمى را 
ایفا مى کند. بادام، بادام زمینى، فندق 
و تخمه آفتابگــردان منابع خوبى از 
ویتامین E محســوب مى شوند که 
براى تقویت سیســتم ایمنى بدن 

بسیار مفیدند.

سیر
ســیر نیز یکى دیگر از منابع مهم 
آنتى اکسیدان به حساب مى آید 
که مى توان از آن براى مقابله 
بــا میکروب ها اســتفاده 
کرد. سیر عالوه بر تقویت 
سیســتم ایمنى بــدن، به جذب 
مواد معدنى نیــز کمک مى کند. در 
تحقیقات مشخص شده که افرادى 
که سیر مصرف مى کنند، کمتر سرما 
مى خورنــد و 70 درصد آنهایى هم 
که ســرما مى خورنــد، دوره زمانى 
کوتاه ترى را در بیمارى نســبت به 
افرادى که سیر مصرف نمى کرده اند، 

طى مى کنند.

اگر شیر دوست ندارید، براى تأمین کلسیم مورد نیاز بدن خود مى توانید نوعى سبزى در دسترس 
را جایگزین کنید.

تحقیقات نشان داده اســت هر چه مردان بیشــتر کلم بروکلى و کلم فندقى مصرف کنند، خطر 
سرطان روده بزرگ و راست روده در آنان کمتر مى شود.

کلم بروکلى با کاهش شــیوع ســرطان  دهان، معده، پروســتات معده و مثانه مرتبط اســت.
 بروکلى سرشــار از فیبر و مواد مغذى بوده و بــه دلیل کم کالرى بودن، این مــاده غذایى براى 
الغرى مفید اســت و احســاس ســیرى طوالنى مدت به فرد مــى دهد. بروکلــى همچنین
 داراى ماده اى به نام «سولفورافان» است که تعداد، اندازه و تکثیر تومور هاى سرطانى را به صورت 

چشمگیرى کاهش مى دهد.
کلم بروکلى همچنیــن داراى مقادیر زیادى فیبــر، کاروتنوئید، ویتامیــن C، فیبر و بتاکاروتن 
(پیــش ســاز ویتامین A) اســت و یــک آنتى اکســیدان قــوى به  شــمار مى آید، کلســیم 
موجود در بروکلــى، به همان میزان کلســیم موجود در شــیر اســت، در نتیجــه مصرف آن 
بــراى افــرادى کــه دچــار پوکى اســتخوان یــا کمبــود کلســیم هســتند، بســیار مفید 

است.
مصرف روزانه بروکلى از بیمارى آرتریت، ورم مفاصل و بیمارى هاى قلبى جلوگیرى کرده و به 

حفظ سالمت روده و دستگاه گوارش نیز کمک مى کند.  

وارد یک مهمانى مى شوید که مى بینید کوچولوى شما 
از سر و کله میزبان باال مى رود و آرام و قرار ندارد. همه 
را کالفه مى کند. مدام این طــرف و آن طرف مى پرد 
و یکجا بند نمى شود تا اینکه یکى از مهمانان با کنایه 
به شــما مى گوید: «فکر کنم فرزندتان را باید نزد یک 
روانپزشــک ببرید به احتمال زیاد او بیش فعال است.» 
شما نگران مى شــوید و مى مانید بین دو راهى که آیا 

فرزندم بیش فعال است یا زیادى بازیگوش؟
بیش فعالى و شیطنت هر کدام اختاللى شایع محسوب 
مى شوند که در اغلب کودکان وجود دارند.کودك بیش 
فعال اغلب فعالیت هاى پیچیده ترى نسبت به کودك 
شیطان دارد و بسیار زیاد هیجان زده مى شود و در کار 

تمام والدین خود جستجو مى کند.

بیش فعالی چیست؟
این اختالل یکی از اختالالت شــایع و در عین حال با 
تشخیص سخت براي پزشکان اســت. اختالل بیش 
فعالی، بیماري پیچیده اي است و اغلب تشخیص داده 
نمی شود. درباره کودکی که با چنین اختاللی تشخیص 
داده می شود، سه عالمت را نباید از یاد ببرید که شامل 

پرتحرکی، کمبــود توجه و تمرکــز و در نهایت اعمال 
تکانه اي (کارهاي ناگهانی و غیرقابل پیش بینی) است.

عالیم بیش فعالی
تعدادي از عالیم مربوط به بیش فعالی و اختالل توجه 

و تمرکز شامل موارد زیر است:
1-کودك غالبًا با دســت هایش بازي مــی کند و در 

جایش می لولد.
2-کودك معموًال کالس را ترك می کند.

3-غالبًا می دود یا می پرد.
4-اغلب بازي یا فعالیت هایش پر سروصداست.

5-به نظر می رسد کودك همیشه در حال حرکت است.
6-زیاد صحبت می کند.

7-از توجه به جزئیات ناتوان است.
8-اغلب قادر به پیگیري یا اتمام کارها نیست.

9-اغلب وسایل خود را گم می کند.
***

گرچه متخصصان رفتار درمانگر همواره تأکید مى کنند 
که شــیطنت همیشــه به معناى بیش فعالى نیســت، 
ولى شــکى وجود ندارد که تحرك زیاد و نامتناسب با 

محیط، پرحرفى، نداشــتن صبر و تحمل براى رسیدن 
به خواسته ها، انجام فعالیت هاى تخریبى و خرابکارى، 
پرخاشــگرى، بد خوابى و... ازجملــه مهمترین عالیم 
بیش فعالى محسوب مى شود، اما در کنار این عالمت ها 

باید به عالیم هشداردهنده دیگرى هم توجه داشت.
فراهانى، روانپزشــک در این باره مى گوید: «کودکان 
بیش فعال معموًال خواب ناآرامى دارند و همان تحرك 
شــدید و شــیطنت هاى زمان بیدارى را در خواب هم 
تکرار مى کنند. از طرفى فرســتادن ایــن کودکان به 
تخت خــواب کار راحتى نیســت چون تقریبــًا در هر 
شرایطى خستگى برایشان معنا ندارد و از خوابیدن متنفر 
هستند، چراکه مانع فعالیت هاى فیزیکى و مخربانه آنها 

مى شود. 
همچنین این بچه ها معموًال آرام و قرار ندارند، دائم در 
حال حرکت هستند، از دیوار راست باال مى روند، دچار 
عدم تمرکز و حواس پرت هستند و در بیشتر مواقع دچار 
افت تحصیلى مى شــوند (طورى کــه معلمان متوجه 
اختالل بیش فعالى در آنها مى شــوند)، وســط حرف 
دیگران مى پرند، قابل کنترل نیســتند و بعضًا کارهاى 
خطرناکــى مى کنند و به همین دلیل ممکن اســت به 

خودشان یا دیگران آسیب برسانند.
تمام کارهاى کودکان بیش فعال پرســر و صداست و 
مرتبًا حرکت مى کنند و رعایت نوبت براى آنها سخت 
است در حالى که کودکان بازیگوش با اینکه سر و صداى 
زیادى دارند ولى رفتارشان بیمارگونه و نابهنجار نیست.
مشخصًا تمام شــیطنت ها و بازیگوشــى در کودکان 
نشانگر بیش فعالى در کودك نیست. کودکان بازیگوش 
معموًال پر انرژى هستند و بیشــتر خانواده ها به دالیل 
شنیدن بیش فعالى به اکثر کودکان بازیگوش به اشتباه 

برچسب بیش فعالى مى زنند.
توجه داشته باشــید که کودکان بازیگوش نیز ممکن 
اســت در حین بازى کردن به اطرافیان نیز بى توجهى 
کنند یا حرف هاى شما را گوش ندهند، ولى حالت هایى 
که منجر به ناهنجارى شــود را ندارند که این موارد به 
دلیل سن کودك است و از سه تا پنج سالگى به طورکلى 
رفع مى شــود ولى در کــودکان بیش فعــال اینگونه 
رفتارها به شــکل بیمارگونه مى شــود، به طورى که 
کودك به عنوان مثال نمى توانــد در حدود پنج دقیقه 
به فعالیت آرامى همچون کشــیدن نقاشى و یا ساختن 

شىء تمرکز کند.

فرزندتــان 
بیش فعال است
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مت روده و دستگاه گوارش نیز کمک مى کند.

هلو
اگر چه طعم شــیرینى دارند اما یک هلوى متوسط 

حدود 13 گرم شکر دارد.

برخى از انواع توت ها
مانند توت فرنگى، این توت ها همچنین شــامل 4 و 
5 گرم قند، 5/3 گرم فیبر و 1/39 گرم پروتئین در هر 

100 گرم است. 
آنها همچنیــن منبع خوبــى از آنتى اکســیدان ها 

هستند.

توت فرنگى
توت فرنگى داراى فیبر باال و حاوى قند بســیار کم 
است. تنها 8 گرم شکر در هشت توت فرنگى متوسط 
 C وجود دارد. آنها همچنیــن منبع خوبى از ویتامین

هستند.

گریپ فروت
این میوه کم قند، یک وعده مناســب براى صبحانه 
اســت. نیمى از یک گریپ فروت متوسط حاوى 11 

گرم قند است.

آووکادو
آووکادو تقریبًا بدون قند اســت. آنها همچنین منبع 

خوبى از چربى هاى سالم و فیبر هستند.

پرتقال
پرتقال متوسط، داراى 14 گرم قند قابل هضم است و 

همچنین یک منبع عالى از ویتامین C است.

لیمو
لیمو حاوى 2 گرم قند و ســطح باالیــى از ویتامین 

C است.

همه میوه ها حاوى قند هستند، اما برخى از آنها داراى محتواى باالترى از قند نسبت به سایر میوه ها هستند. البته میوه یک راه سالم براى مصرف شیرینى 
و اضافه کردن مواد مغذى به رژیم غذایى است، اما بعضى از میوه ها مانند موز و انبه، مقدار قند بیشترى نسبت به بسیارى دیگر دارند.  میوه هاى با قند 

پایین مى توانند فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى مورد نیاز فرد را فراهم کنند. میوه هاى کم قند عبارتند از:

کم کارى روده ها تنها آزاردهنده نیست. محققان مى گویند، یبوست مزمن، زمینه را براى ابتال به 
بیمارى هاى دیگر هم فراهم مى کند. به گفته آنها، کسانى که از یبوست هر روزه رنج مى برند، گرفتار 

چاقى یا بزرگى شکم مى شوند و بعید نیست که از سردرد هر روزه هم شکایت کنند.
درمان کردن یبوست مزمن کار ساده اى نیست، اما به گفته پژوهشگران، با کمک برخى از داروهاى 

خانگى مى توانید این بیمارى را زودتر درمان کنید.

دانه کنجد
به جاى استفاده از روغن کرچک یا خالى کردن شیشه روغن زیتون روى ساالدتان، به غذایتان کنجد 
اضافه کنید. متخصصان مى گویند دانه کنجد یکى از بهترین محصوالت براى خالص شدن از 

یبوست است و مى تواند آرامش را به روده هاى شما برگرداند. 

سبزیجات
شاید تنبلى روده ها ناشى از تأمین نشدن نیاز بدن به فیبر باشد. شما روزانه باید 20 تا 35گرم فیبر 
مصرف کنید و اگر براى تأمین این نیاز سراغ غالت سبوس دار، لوبیا، عدس، بلغور، جوى دوسر، بادام، 

جو و سبزیجات برگ سبز نروید، نمى توانید امید زیادى به رهاشدن از یبوست مزمن داشته باشید.

چاى نعناع یا زنجبیل
اگر یبوست شما با خوردن یک کاسه بزرگ ساالد در روز هم برطرف نمى شود، باید نوشیدنى هاى 
ضدیبوست را هم مصرف کنید. نعناع و زنجبیل دو داروى خانگى ثابت شده براى کاهش بسیارى از 
مشکالت گوارشى هستند. نعناع حاوى «مونولول» است که اثر ضداسپاسم دارد و عضالت دستگاه 
گوارش را شل مى کند. زنجبیل هم باعث ایجاد گرماى بیشتر در داخل بدن مى شود. گیاهخواران 
مى گویند خوردن زنجبیل مى تواند سرعت هضم غذا را باال ببرد و اگر با آب گرم یا به شکل دمنوش 

مصرف شود، تأثیر بیشترى بر بهبود وضعیت شما دارد.

کره بادام زمینى 
تنها فیبر نیست که به وضعیت روده ها سروسامان مى دهد. براى خالص شدن از یبوست و بهبود 

وضعیت گوارشى تان، به مصرف چربى هاى سالم هم نیازمند هستید. درست است که روغن زیتون، 
در این شرایط مى تواند به بهبود حال شما کمک کند، اما مى توانید سراغ خوراکى هاى چرب دیگرى 

مثل کره  بادام زمینى هم بروید یا اینکه در روز، میزان بیشترى از مغزها را میل کنید.

آبلیمو
اگر صبحتان را با یک لیوان آب ولرم که درون آن آبلیموى تازه ریخته اید شروع کنید، نه تنها ویتامین
c بیشترى به بدنتان مى رسانید و سموم بدنتان را دفع مى کنید، بلکه احتمال دچارشدن به یبوست را 
هم کاهش مى دهید. نوشیدن آبمیوه هاى طبیعى و تازه، احتمال دچارشدن به یبوست را کم مى کند 

و به گفته محققان، آبلیموى تازه تأثیر بیشترى بر رهاشدن از این مشکل دارد.

قهوه
تصور نکنید مصرف کافئین روده ها را کم کار مى کند. شما با خوردن قهوه، مى توانید روده هایتان را 
تحریک کرده و آنها را به دفع وادار کنید. البته از آنجا که قهوه مدر (ادرار آور) است، باید در طول روز 

آب بیشترى مصرف کنید تا بدنتان گرفتار کم آبى و عوارض ناشى از آن نشود.

درمان خانگى تنبلى روده ها
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جهاد در راه خدا، درى از درهاى بهشت است، که خدا آن را به روى دوستان 
مخصوص خود گشوده اســت. جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن 
خداوند است، کسى که جهاد را ناخوشــایند دانسته و ترك کند، خدا لباس 
خوارى بر او مى پوشاند و دچار بال مى شود و کوچک و ذلیل مى شود، دل 
او در پرده گمراهى مانده و حق از او روى مى گرداند، به علت ترك جهاد، 

موال على (ع)به خوارى محکوم و از عدالت محروم است.

آگهى مزایده نوبت سوم چاپ اولچاپ اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شــماره 292/ش/97 مورخ 97/04/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد پالك شماره 249 از اراضى کارگاهى را با 
مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 

متراژ مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف
(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسى 
هر مترمربع (ریال)

اراضى کارگاهى1249
555/50950/000کارگاهى

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/07/21 مهلت 
دارند جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت 
 www.sh-sedehlenjan.ir کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى

مراجعه نمایند.

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم

یحیى عیدى- شهردار بهارستان

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

فرشته را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، 
جهت دریافت اســناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/07/03 تا تاریخ 97/07/17 به 
آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور 

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

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

2- آورده سرمایه گذار
- احداث، تجهیز و بهره بردارى از ترامپولین

- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل
3- نحوه مشارکت

- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.
4- شرایط فراخوان

* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار مى باشد.

* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.
* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 1 ماه مى باشد.

* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

* میزان  سپرده شرکت در فراخوان 20/000/000 ریال مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

تجدید آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

شهردارى مبارکه در نظر دارد به اســتناد مصوبه مورخ 1397/04/20 هیأت عالى سرمایه گذارى و 
همچنین مجوز شماره 97/489 مورخ 1397/05/03 شوراى اسالمى شهر مبارکه نسبت به احداث 
پروژه مشارکتى نیروگاه خورشیدى 1 مگاواتى در شهر مبارکه که سهم آورده هر یک از طرفین 50 درصد 
از حجم سرمایه گذارى مى باشد از طریق فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات 

مندرج اسناد فراخوان اقدام نماید.
* لذا متقاضیان مى توانند اســناد و مدارك را همه روز از تاریخ درج آگهــى در روزنامه تا تاریخ 
1397/07/26 از امور قراردادهاى شهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه 
به شماره تماس 52402021 دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص پروژه به 
اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان 

شهید بهشتى مراجعه و یا با شماره تلفن 52412110 تماس حاصل نمایند.
* تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى 
در روزنامه تا روز یکشنبه مورخ 1397/07/29 تا پایان وقت ادارى. الزم به ذکر است به پیشنهادات 
رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیأت عالى سرمایه گذارى در رد یا قبول 

پیشنهادهاى رسیده مختار است.
* زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشــنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 

1397/07/30 در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 1/250/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) 

مى باشد.

مساحت عرصه آدرس محل پروژهنام پروژه
آورده طرح آورده شهردارى(مترمربع)

مشارکت

احداث نیروگاه 
خورشیدى 1 
مگاواتى

بلوار خیام
15000مجموعه نهالستان

50 درصد از کل حجم 
سرمایه گذارى+ زمین 
محل اجراى پروژه به 

صورت اجاره

50 درصد 
از کل حجم 
سرمایه گذارى

 1- پایه سهم سود در نظر گرفته شده جهت شهردارى 50٪ از 100٪ مى باشد که با عنایت به بیشترین 
سود پیشنهادى و بررسى سوابق و غیر، برنده اعالم مى گردد.

2- زمین محل اجراى پروژه به صورت اجاره از طرف شهردارى در اختیار طرح قرار مى گیرد که طرف 
مشارکت ملزم به پرداخت اجاره بهاى سهم خود مى باشد.

نوبت اولنوبت اول

آگهى مزایده نوبت اول

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 445- 5- 97  مورخ: 1397/07/01 شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول و اسقاط از طریق آگهى 
مزایده کتبى اقدام نماید متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى 

وزوان مراجعه نما یند. ضمنًا هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ دومچاپ دوم

مهدى کثیرى- سرپرست شهردارى دولت آباد

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع 
در منطقه صنعتى شــهر دولت آباد از طریق مزایده عمومى اقدام 

نماید.
مهلت تحویل اســناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز 

پنج شنبه مورخ 97/07/19
گشایش پاکت هاى مزایده: روز شنبه مورخ 97/07/21
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