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رفع عطش روزه داران با شربتى سنتىلبنیات، زیرپوستى گران مى شودآشتى برادران قاسم خانى با مهران مدیرىتالش مقامات بلندپایه براى رفع فیلتر توییتر مرگ 60 نفر بر اثر گرمازدگى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

قارچ هاى سمى در اصفهان قربانى نگرفته است
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فرصتى براى سالم 
به اروپاى غربى!

مهناز  افشار  از «گلشیفته» جدا شد

سعدى، خانم هنرپیشه 
و جنجال بنى آدم! 5

نمایشگاه قرآن 
اصفهان از شنبه 
آغاز مى شود

9

پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان امسال 
با شــعار «قرآن کتاب زندگــى» در محل دائمى

 نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان از پنجم 
تا دوازدهم خردادماه مصــادف با دهم تا هفدهم 
ماه مبارك رمضان، هر روز از ســاعت 17 تا 23 
آماده بازدید عالقه مندان به قرآن و قرآن پژوهان 

است. 
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چشم خرده فروشان موبایل در اصفهان به چند وارد کننده  در تهرانچشم خرده فروشان موبایل در اصفهان به چند وارد کننده  در تهران
بعد از تعیین نرخ بعد از تعیین نرخ 42004200 تومان براى دالر، وارداتى صورت نگرفته و واردکنندگان منتظر تعیین ساز و کارهاى جدید هستند تومان براى دالر، وارداتى صورت نگرفته و واردکنندگان منتظر تعیین ساز و کارهاى جدید هستند
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به رغم کشته شدن 15 نفر و مسمومیت 1017 نفر در کشور؛

ریما رامین فر:

تا همیشه با 
تیم «پایتخت» 

همراه خواهم بود

غیبت و الیکى که همه چیز را خراب کرد!
 آنطور که  چند ســایت و روزنامه نوشــته اند، موضوع خط خوردن سید جالل حسینى به 
دلیل یک نافرمانى بزرگ بود که البته خط قرمز «کارلوس کى روش» محسوب مى شود. 
روزنامه هاى «خبر ورزشى»  و «گل» و همینطور سایت هاى «آى اسپورت» و «ورزش سه» 
در روزهاى اخیر سعى کرده اند در گزارش هاى  مختلفى پشت پرده هاى این  حذف بزرگ را 

بررسى کنند و تقریباً همه آنها هم به نتایج مشترك و مشابهى رسیده اند.
5

گمانه زنى ها در مورد خط خوردن سید جالل ادامه دارد
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بودهمراه خواهم بود اهخواه مبوهم و ه مر

آگهى مناقصه مرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

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

احداث یادمان شهداى گمنام غواص
- مبلغ اولیه اعتبار: 2/500/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 125/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/03/19
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/03/20 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 97/03/30
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ اول 

فراخوان واگذارى مدیریت 
کتابخانه هاى نگارستان و سالن ورزشى مهر

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر 

به استناد مصوبه شــماره 743/ش مورخ 1396/10/27 شوراى اسالمى شهر و مصوبه 
هیئت مدیره سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر به شماره 4095 
مورخ 1396/11/10، این سازمان در نظر دارد اقدام به واگذارى مدیریت کتابخانه هاى 

نگارستان و سالن ورزشى مهر به اشخاص حقیقى یا حقوقى نماید. 
افراد واجد شرایط مى توانند حداکثر تا تاریخ 1397/03/12 مدارك مربوطه را به دبیرخانه 

سازمان واقع در میدان فاطمیه، ساختمان نگارستان، طبقه چهارم تحویل نمایند. 
بدیهى است به درخواست هاى واصله پس از این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید. 
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 B12 معجزه ویتامین
براى بدن

ویتامین B12 یا کوباالمین یک ویتامین مهم براى بدن ماست.
 این ویتامین براى تکثیر سلول هاى خونى و عملکرد سیستم عصبى 

بسیار ضرورى مى باشد و خوب است بدانیم این ویتامین به طور عمده 
در منابع حیوانى یافت مى شود.

شمارش شمارش 
معکوس معکوس 
براى احسانبراى احسان

با حضور 150 مشارکت کننده 
در 9000 متر مربع مساحت؛
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با توجه به افزایش تقاضاي عمومی و جامعه رســانه اي 
کشور براي رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانه ها در 
این فضا، روز دوشنبه نامه اي با تأیید وامضاى هشت نفر 
از اعضاى کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه (شش 
نفر از اعضاى دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس) براي 
دادستان کل کشور مبنی بر طرح این موضوع در کارگروه 
تعیین مصادیق محتواي مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال 
شده است. در این نامه با اشاره به دالیل منطقی و مستند 
براي رفع فیلتر توییتر، این فضــا را فضایی براي نقش 
آفرینی مؤثرتر براي فعالین رسانه اي کشور و جوانان مطرح 
کرده است چرا که استفاده از فضاي رسانه اي بین المللی 

تأثیر بسیار قوي تري در جامعه جهانی خواهد داشت.
این نامه به تأیید و امضاى جهرمی وزیر ارتباطات و فناوري 
اطالعات، بطحایی وزیر آموزش و پرورش، علوي وزیر 
اطالعات، آوایی وزیر دادگســتري، غالمی وزیر علوم، 
صالحی وزیر ارشاد، ســبحانی فر نماینده مردم سبزوار 
(رئیس کمیته مخابرات مجلس) و کاظمی نماینده مردم 

مالیر در مجلس رسیده است.
اعضاي کمیته تعیین مصادیق محتواى مجرمانه 12 نفر 
هســتند و در صورت طرح این موضوع در این کمیته، با 
نظر مســاعد امضا کنندگان این نامه، توییتر رفع فیلتر 

خواهد شد.

جانشــین فرماندهى قرارگاه ثارا... تهران در واکنش به 
ادعاهاى وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد: ملت ایران 

در مقابل اینها یکپارچه مى ایستند.
سردار اســماعیل کوثرى عنوان کرد: وزیر امور خارجه 
آمریکا که جدیداً معرفى شده اســت نسبت به مسائل 
بین المللى به ویژه ایران چندان توجیه نیست. 12 موردى 
هم که مطرح کردند هر کدام در گذشته مشخص شده 
است. وى تأکید کرد: وزیر امور خارجه آمریکا با چه رویى 
این ادعاها را علیه ایران مطرح کــرده و براى ما تعیین 
تکلیف مى کند؟ ما اگر مى خواستیم به حرف هاى سران 
آمریکا گوش کنیم انقالب نمى کردیم و کشورمان را از 

دســت این جنایتکاران آزاد نمى کردیم. قبل از انقالب 
بین 50 تا 80 هزار مستشــار آمریکایى در این کشــور 
حضور داشــتند و به هر جنایتى که خواســتند دســت 

زدند.
سردار کوثرى خاطرنشان کرد: ما سیاست هاى خود را 
دنبال مى کنیم و اتفاقًا طرح ایــن ادعاها باعث تقویت 
وحدت بین ملت ایران خواهد شد و موجب مى شود همه 
ملت در مقابل این ها یکپارچه بایستند و مشت محکمى بر 
دهان وزیر امور خارجه آمریکا و کسانى که از آنها حمایت 
مى کنند خواهند زد که دیگر با قلدرمآبى چنین مسائلى 

را مطرح نکنند.

تالش مقامات بلندپایه براى 
رفع فیلتر توییتر

آمریکا با چه رویى براى ما 
تعیین تکلیف مى کند؟

اروپایى ها مشغول 
مرده خورى هستند

محمـد جـواد الریجانى، دبیر سـتاد     فارس |
حقوق بشر کشورمان در برنامه جهان آرا که از شبکه 
افق پخش شـد تصریح کرد: به نظر من برجام مرده 
اسـت و اروپایى ها مشـغول مرده خورى هستند. ما 
هرگز نباید معطل شـویم؛ باید بحث کنیـم و بدانیم 
راجع به چـه چیـزى صحبت مـى کنیم؛ بایـد تفکر 

استیصالى را دور بریزیم. 
وى خاطر نشان کرد: بهترین کار براى آقاى روحانى 
این اسـت که ژانـر مدیریتى خـود را بـه کل عوض 
کند. این بى احترامى نیسـت؛ این بهترین پاسـخ به 

آمریکاست. 

عقب نشینى روس ها 
   انتخاب | «دیمیترى پسـکوف»، سخنگوى 
مطبوعاتى دولت روسـیه گفت: سـخنان «والدیمیر 
پوتین» درباره لزوم خروج نیروهاى خارجى از سوریه، 
مربوط به کشورهایى است که نیروهاى نظامى شان 

به صورت غیرقانونى در آنجا حضور دارند. 
پیش تر، «الکساندر الورنتیف»، نماینده ویژه پوتین 
گفته بود: ما درمورد واحدهاى خارجى که در سـوریه 
حضور دارند صحبت مى کنیم بـه خصوص آمریکا، 

ترك ها، حزب ا... و ایرانى ها.

باور نمى کنند...
   الف | آیـت ا... محمدتقـى مصباح یـزدى   در 
جلسـه درس اخالق که در دفتر مقام معظم رهبرى 
برگزار شد گفت: برخى باور نمى کنند که مى توان در 
برابر آمریکا ایستاد چون آن را کدخداى عالم مى دانند 
در حالى که امام خمینى (ره) با اقتـدار فرمود آمریکا 
هیچ غلطى نمى تواند بکند و انسان باید با خدا باشد، 

وقتى انسان خدا را فراموش کند این گونه مى شود.

بازگشت سپنتا به شورا 
قوت گرفت

کولیونـد،  محمدجـواد     اعتماد آنالین | 
نماینده البرز در مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و 
امور داخلى کشور در خصوص آخرین وضعیت حضور 
اقلیت ها در شوراها، گفت: مجمع تشخیص مصلحت 
نظام جلسـه اى را براى حضـور اقلیت ها در شـوراها 
برگـزار کـرد و در این جلسـه نظرات دو کمیسـیون 
قضائى و سیاسـى مجمع مطرح شـد. کولیوند گفت: 
با تصمیمى کـه احتماًال مجمع تشـخیص مصلحت 
نظام مى گیرد سپنتا نیکنام مى تواند در شوراى شهر 
یزد حضورداشته باشـد. البته هنوز مجمع تشخیص 

مصلحت نظام رأى نداده است.

خبرخوان
آخرین وضعیت 

ناصر ملک مطیعى 
  ایلنا| مدیر برنامه هاى ناصر ملک مطیعى 
از بهبودى نســبى حال این بازیگر خبر داد و گفت: 
او تا آخر هفته از بیمارستان مرخص مى شود. شهرام 
ناصرى گفت: ناصر ملک مطیعى از چند روز گذشته 
به علت نارســایى کلیه و تنگى نفــس در یکى از 
بیمارستان هاى تهران بسترى شده و تحت درمان 
است. وى ادامه داد: با تالش پزشکان حال وى رو 

به بهبودى است.

نان گران مى شود؟
  ایسنا| باتوجه به اینکه نانوایان نسبت به 
عدم تغییر قیمت نان طى چهار سال گذشته اعتراض 
دارند، معاون وزیر کشاورزى از تصمیم گیرى براى 
اعمال تغییر در قیمت نان پس از ماه رمضان خبر داد. 
از سال 1393 تاکنون قیمت نان هیچ تغییرى نداشته 
و حتى سال گذشته اوایل آذرماه که ستاد تنظیم بازار 
نرخ نان را نسبت به سال هاى قبلش افزایش داد، پس 
از چند روز با دستور رئیس جمهور این مصوبه لغو شد 
و به نانوایى ها اعالم شد که قیمت ها به قبل برگردد.

دستگیرى 10دختر و پسر 
در پارتى 

  رکنا| روز یک شنبه هفته جارى با ورود نیروى 
انتظامى به یک پارتى مختلط در بلوار گیالن رشت، 
بیش از ده دختر و پسر جوان با وضعیتى غیرطبیعى 
دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند. پلیس در این 
پارتى مختلط مقدار قابل توجهى مواد مخدر از نوع 

مارى جوآنا نیز کشف کرده است.

ازدواج دهه شصتى ها
  ایلنا| عالیه شــکربیگى، دبیر کارگروه 
خانواده ســالم معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهورى درباره ازدواج دهه شصتى ها گفت: وسواس 
انتخاب در دهه شصتى ها بیشتر است، زیرا آنها نسل 
آرمانگراترى هســتند و به دلیل همان آرمان ها و 
ایده هایى که دارند کمال طلب مى شــوند. جوانان 
دهه 60 در مورد انتخاب فردى که مى خواهند با آنها 
زندگى کنند سختگیرى مى کنند و عمدتاً معتقدند 
شخص مقابل باید همه شــرایط مطلوب را داشته 
باشد، اگر این شرایط را نداشته باشد ممکن است از 
ازدواج کًال صرف نظر کنند. بعضى از افراد دهه 60 به 
زیبایى ظاهرى تأکید داشته اند و ظواهر براى دختران 

و پسران دهه 60 عمدتاً مهم بوده است.

تب کنگو دوباره آمد
رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى    ایسنا|
واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین وضعیت 
شیوع بیمارى تب کریمه کنگو در کشور، گفت: امسال 
تا کنون ده مورد ابتال شناسایى کرده ایم که یک مورد 

هم منجر به فوت شده است.

کجاها طالق بیشتر است
  فارس| مدیرکل دفتر آمــار و اطالعات 
جمعیتى و مهاجرت ســازمان ثبت  احوال کشــور 
گفت: استان هاى تهران، کرمانشاه، کردستان، قم 
و گیالن بیشترین آمار طالق و استان هاى سیستان 
و بلوچستان، چهارمحال و بختیارى، ایالم، خراسان 
جنوبى و هرمزگان کمترین میزان طالق ثبت شده را 

در یکسال گذشته داشته اند.

کافى شاپ ها 
فوتبال پخش نکنند

  آفتاب نیوز| رئیس پلیس تهران بزرگ 
نســبت به پخش فوتبال در برخى کافى شاپ ها و 
قهوه خانه ها واکنش نشان داد. سردار حسین رحیمى 
اظهار کرد: کافى شــاپ ها و قهوه خانه ها مجاز به 
پخش مسابقات فوتبال نیستند. پخش مسابقات 
فوتبال در اماکن عمومى و اصناف خاص نیازمند اخذ 

مجوزهاى الزم از نیروى انتظامى است .

«آیت ا... حسنى، امام جمعه سابق ارومیه شامگاه دوشنبه 31 
اردیبهشت بر اثر عفونت کلیه در 91 سالگى درگذشت.» این 
خبر شاید براى نسل هاى جدید خبر مهمى نباشد اما براى 
نسل میانسال ایران که خرداد 76 به روزنامه هاى کاغذى 
عادت داشــت، امام جمعه ارومیه چهره اى آشناست. براى 
آنان، حسنى یادآور نماز جمعه هاى دهه 70 بود. وقتى در نماز 
جمعه ارومیه سیدمحمد خاتمى و وزیران او را با عامیانه ترین 
ادبیات، مورد نقد قــرار مى داد. خودش در زمان ریاســت 
جمهورى احمدى نژاد گفته: «من هشت سال علیه دولت 
خاتمى حرف مى زدم. من هشت سال گفتم که ما بنده خدا 
هستیم و آزادى نمى خواهیم، اما االن دیگر نمى گویم چون 
احمدى نژاد از آزادى حرف نمى زند و بیشــتر دنبال عدالت 

است. البته من خودم به هاشمى رأى دادم.»
نقدهاى گزنــده او و تیتر روزنامه هــاى اصالح طلب و به 
خصوص روزنامه «صبح امروز» بود که به مرور حسنى را بدل 
به چهره اى مشهور میان روزنامه خوان هاى اصالح طلب کرد. 
حسنى درباره روزنامه هاى اصالح طلب مى گفت: «برخى 
از دوســتان روزنامه هایى که علیه من مى نوشتند را برایم 
مى آوردند، مخصوصاً روزنامه اى (صبح امروز) که فک مدیر 
مسئولش را قراضه کردند( اشاره به ترور سعید حجاریان) را 

بیشتر برایم مى آوردند.» 

آیت ا... حسنى که بود
حسنى از مخالفان نظام شاهنشــاهى پهلوى بود و به گفته 
خود از 18 سالگى همواره اســلحه گرم همراه داشت و به 
مبارزه مسلحانه با آن نظام پرداخت. به دلیل همین سابقه 
بود که  14 فروردین 1390 در جلسه اعضاى هیئت دولت، 
«نشــان درجه یک شــجاعت» را از محمود احمدى نژاد 
دریافت کرد. جمشــید حقگو، نخستین استاندار آذربایجان 
غربى نقل مى کند که «پیش از انقالب، حسنى یک روز در 
باالى منبر به طور غافلگیرانه یک کالشینکف از زیر عباى 
خود درمى آورد و مى گوید مردم این یک تفنگ است؛ نوك 

مگسک؛ قلب شاه!» 
کریم حنیف، از مسئوالن صدا و سیماى آذربایجان غربى هم 
مى گوید: «قبل از انقالب با تعدادى حزب اللهى در ارومیه 
گروهى تشکیل دادیم و از سال 57 رسماً گروه مسلح مبارزان 
ژنرال حسنى در ارومیه و در استان شکل گرفت. مأموریت این 
گروه ها حمایت از مردم شرکت کننده در تظاهرات، در مقابل 
تعرض عوامل مســلح حکومتى بود. بیشتر این عملیات ها 
توسط آقاى حسنى به عنوان فرمانده ارشد طراحى مى شد و 

مردم به ایشان لقب ژنرال حسنى را داده بودند.»
البته تصاویر خود گویاى عالقه قلبى و بیش از اندازه حسنى 
به اسلحه اســت. کمتر تصویرى از حســنى پیدا مى کنید 
که یک اسلحه به دســت نگرفته باشــد.  جوان تر که بود 
کالشینکف و مسن تر که شــد کلت. «(در مجلس اول) با 

پیشنهاد آقاى هاشمى، وارد کمیسیون دفاع شدم؛ در اواخر 
شهریور ماه 1359، در آغاز جنگ تحمیلى که هواپیماهاى 
صدام براى اولین بار به فضاى شهر تهران تجاوز کردند و در 
آسمان این شهر و نزدیکى  هاى مجلس، ویراژ مى  دادند، من 
بدون اینکه با مسئوالن ساختمان مجلس هماهنگى کرده 
باشم، خودم را به پشت بام مجلس رساندم و با مسلسلى که در 
پشت  بام مجلس کار گذاشته بودند، با هواپیماهاى جنگى به 

ستیز برخاستم و آنها را به رگبار بستم.»
نادر قاضى پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس هم مى گوید: 
«آقاى حسنى همیشه اسلحه حمل مى کرد تا به مردم پیغام 
آمادگى و هوشیارى بدهد. یک بار که در تهران آقاى حسنى 
مورد سوءقصد قرار گرفت، با اسلحه اى که با خود داشت، 
فرد مهاجم را زد و جان سالم به در برد. اسلحه آقاى حسنى 

یعنى مردم، همیشه هوشیار و بیدار باشید.»
درباره فرزندان او هم حواشــى زیادى وجود دارد. ظاهراً 

یکى از فرزندان او بخاطــر عضویت در یک گروه چریکى 
در اوایل انقالب اعدام شده است. حسنى مى گوید: «گفتم 
اگر مقاومت یا فرار کرد، بزنیــد نگذارید فرار کند و اگر هم 
تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. وقتى 
خبر اعدامش را شنیدم، اصًال ناراحت نشدم چون به وظیفه 
خود عمل کردم».  با این حال30 ســال بعد در سال 91 به 
خبرگزارى رسا گفت اعدام فرزندش براى او «فوق العاده 
سخت» بوده و اعتقاد دارد اگر براى تربیت «رشید» بیشتر 
وقت مى گذاشــت، وى به چنین سرنوشتى دچار نمى شد. 
«االن هم رنج مى برم. پسر من دیروز با شاه مى جنگید و 
امروز در فهرست اعدامى ها باشد. برایم فوق العاده سخت 

است.»
در اسفند ســال 1388 مدیرکل سازمان میراث فرهنگى 
آذربایجان غربى به خبرگــزارى «ایلنا» گفت که براى 
«ثبت معنوى» نام غالمرضا حســنى در فهرست «آثار 

معنوى» از سازمان میراث فرهنگى ایران تقاضا کرده و 
امیدوار است تا پایان سال 88 نام حسنى، به عنوان یکى از 

میراث هاى فرهنگى ایران به ثبت برسد.
حسنى همواره خود را یک کشاورز مى دانست و در طول 
سالیان از طریق کشاورزى امرار معاش کرد ولى در کنار 
آن اقداماتى عمرانى و ساختمانى انجام داده است که از 
آن جمله است بناى مصالى بزرگ امام خمینى (ره) در 
این شهر یا ساخت مساجد و مدارس فراوان در روستاها. 
اما شاید هیچیک از این ساختمان ها به اندازه مقبره اى 
که براى خودش در حاشیه روستاى محل تولدش بزرگ 
آباد بنا کرده است تا در آنجا دفن شود، جالب توجه نباشد. 
حسنى خودش در مورد محل دفن پس از مرگ مى گوید: 
«در ســینه این کوه براى خودم محل دفن و قبر انتخاب 
کردم و راضى نیستم بعد از مردن، جنازه ام حتى یک متر 

از زمین کشاورزى و مستعد را اشغال کند.»

آیت ا... حسنى، امام جمعه ارومیه درگذشت 

وداع با کشاورز، ژنرال و امام جمعه

نصف جهــان بعد از آنکه بهاره افشــارى، بازیگر معروف 
سینما با انتشار تصویرى از اسکناس 10 هزار تومانى در 
صفحه اینستاگرام خود به اشکالى که در چاپ شعر معروف 
«سعدى» بر روى اسکناس وجود دارد اشاره کرد و آن را 
غلط دانست، حاال یک استاد ادبیات پاسخ این هنرپیشه 

جنجالى را داده است.
ماجرا از این قرار بود که افشــارى چند روز با اشــاره به 
شعر«بنى آدم اعضاى یکدیگرند» که روى اسکناس هاى 
10 هزار تومانى درج شــده است، در صفحه خود نوشت: 
«پول رایج کشور که الاقل از ده فیلتر گرافیکى و محتوایى 
و طراحى و... رد شده، همه کسانى هم که تأیید کردند باید 
متوجه مى شدند که بنى آدم اعضاى یک پیکرند هرچند 
مشهورتر نیست اما به همون اندازه به اصالت شعر سعدى 
نزدیک تر و صحیح تر است... خواستم در جریان این فقر 

فرهنگى، تفکرى و علمى قرار بگیرید...»
در همین باره روزنامه «خراســان» با دکتر محمدجعفر 
یاحقى، اســتاد زبان و ادبیات فارســى، عضو پیوســته 
شوراى فرهنگستان زبان و ادب فارسى و مدیر قطب علمى 
فردوسى شناسى و ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسى 
مشهد گفتگو کرده که این اســتاد دانشگاه درباره اظهار 

نظر بهاره افشارى و ایرادش به شعر سعدى گفته است: 
«متون کالسیک بر اساس نســخه هاى خطى و دست 
نویس هاى کهن تصحیح شده و ضبط درست آن به دست 
مى آید. اینکه من دلم چه مى خواهد یا اینگونه بهتر است 
یا اینگونه مى پسندم مجاز نیست... شادروان غالمحسین 
یوسفى که آخرین تصحیح را از گلستان ارائه داده و همه 
نسخه ها را دیده است مى گوید همه نسخه ها این مصرع 
را به صورت «بنى آدم اعضاى یکدیگرند» ضبط و ثبت 
کرده اند؛ البته این بحث که «یکدیگرند» صحیح است یا 

«یک پیکرند» از قدیم وجود داشته است...» 

سعدى، خانم هنرپیشه و جنجال بنى آدم!

 معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى گفت: سالیانه 950 
زن ویژه در مراکز بهزیســتى پذیرش مى شوند که عمدتاً از 
طبقات فوق العاده پایین هســتند و فقر و مشکالت شدید از 

جمله اعتیاد دارند.
به گزارش ایلنا، حبیب ا... فریدگفت: پژوهش خاصى در رابطه 
با تعداد کارگران جنسى در کشور انجام نشده است و اگر هم 
آمارى باشد؛ اعالم آن مربوط به قوه قضائیه و نیروى انتظامى 
اســت، چراکه این کار جرم محسوب مى شــود و در صورت 
بازداشت تعداد این زنان یا مردان مشخص مى شود. فرید در 
رابطه با زنان و مردانى که جزو طبقه متوسط هستند و به دلیل 
اعتیاد دست به تنفروشــى مى زنند، گفت: برخى کار ها براى 
دستیابى به وضعیت اقتصادى بهتر پذیرفته نیست و بسیارى از 

مواقع افراد خیلى جدى به عاقبت این موضوع فکر نکرده اند. وى 
در واکنش به فعالیت مراکزى با عنوان ماساژ که در آن خدمات 
جنسى ارائه مى شود، بیان کرد: دادستان به وضوح اعالم کرده 
است مراکزى به اسم ماساژ و خدمات، زنان را صیغه مى کنند 
اما در حقیقت خدمات جنسى ارائه مى دهند که غیرقانونى است 
و فتا این مراکز را در فضاى مجازى رصد مى کند تا از فعالیت 
آنها جلوگیرى کند. فرید گفت: در بسیارى از نقاط دنیا با افرادى 
که مطالبه جنسى دارند؛ برخورد شدید مى شود اما در حال حاضر 
یک خانم اگر در خیابان منتظر تاکسى باشد پنج ماشین براى 
او بوق مى زند، باید با این افراد، هم به دلیل برهم زدن امنیت 
روانى مردم و خانواده آنها و هم براى زنان آسیب دیده که منجر 

به شکسته شدن حلقه ارتباطى مى شود، برخورد  کنند.

معاون سازمان بهزیستى: آمار کارگران جنسى را نداریم

معاون سیاسى وزیر کشور با اشاره به برخى شایعات مبنى 
بر ایجاد استان هاى جدید در تقســیمات کشور گفت: 
هیچگونه طرحــى براى ایجاد اســتان جدید در وزارت 
کشور مطرح نیست و تمامى شــایعات در این خصوص 
نادرست و ناشى از تلقیات ذهنى طراحان اینگونه مطالب 
است. اســماعیل جبارزاده افزود: متأسفانه گاهى برخى 
افراد بدون لحاظ حساسیت هاى منطقه اى که مى تواند 
باعث بروز نارضایتى ها و ناآرامى هایى شود، مطالبى را 
درباره تقسیمات کشورى مطرح مى کنند که الزم است با 

دقت عواقب اظهارات خود را بسنجند.
گفتنى است روز 17 اردیبهشت ماه، سخنگوى کمیسیون 
امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس در یک همایش 
گفته بود: ایجاد استان «15 خرداد»  در تقسیمات کشورى 
مطرح شــده و پرونده آن در وزارت کشور موجود است. 
با توجه به گفته هاى این نماینده مجلس، اســتان تازه 
تأســیس ظاهراً در محدوده قرچک، ورامین، پیشــوا و 

گرمسار قرار دارد.

تجربه رخ دادن اتفاقات طنزآمیز در فضاهاى جدى و خیلى 
جدى را تقریبًا همه داشــته ایم. فکرش را بکنید آدم هاى 
همیشــه جدى و خیلى جدى که شغل و پیشه شان جدیت 
است، چه انبانى دارند از خاطرات این دست اتفاقات. از مردان 
سیاســت گرفته تا جاهاى دیگر. مجله «سه نقطه» اخیراً 
طنزهاى ناشنیده عزت ا... ضرغامى، رئیس اسبق سازمان 
صداوسیما را منتشر کرده که در زیر یکى  از آنها را مى خوانید.
■ من گویا تنها کسى هستم که در ســه کابینه پشت سر 
هم حضور داشــته ام. از جمله در دولت آقاى خاتمى. آقاى 
خاتمى در یکى از جلسات گفتند: در انتهاى یک همایش بین 
المللى همه رؤساى جمهور بعد از انداختن عکس یادگارى، 
شروع کردند به روبوسى با هم. کنار دست من یکى از رؤساى 
جمهور آفریقایى بود. با او روبوســى کردم. وقتى به سمت 
دیگر برگشتم دیدم تقریبًا کنار رؤســاى جمهور آمریکا و 
رژیم صهیونیستى ایستاده ام. موقعیت خطیر و خانمان بر باد 
دهى بود. سریع برگشتم و شروع کردم دوباره رئیس جمهور 

آفریقایى را بوسیدن!

استان جدید ایجاد نمى شود ماجراى  بوسه آفریقایى!

از عجایب روزگار!
در شرایطى که خانواده جعفر پناهى براى دریافت جایزه بهترین فیلمنامه کن 2018 براى فیلم «سه رخ» روى صحنه 
دعوت شــدند، به شــکل تعجب برانگیزى نام همکار فیلمنامه نویس پناهى حتى در مدارك رسمى کن هم به چشم 
نمى خورد. این در شرایطى است که از نادر ساعى ور در فهرست عوامل فیلم، به عنوان یکى از فیلمنامه نویسان نام برده 
شده است. روى سن هم هیچ یادى از ساعى ور که یکى از نویسندگان فیلمنامه بوده، نشد. جالب است که ساعى ور هم 
مانند پناهى، سابقه کار در صدا و سیما داشته است و البته بسیار گسترده تر از پناهى؛ با تله فیلم ها و سریال هاى پرشمار. 
چنین فردى با چنین همکارى هاى گسترده، تهیه کننده و همکار نویسنده کارگردانى است که از او به عنوان ممنوع   کار 

نام برده مى شود!
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ریمــا رامین فر، بازیگر ســینما  و 
تلویزیــون  و تئاتر عنوان 
کرد کــه تا هــر وقت 
مجموعــه تلویزیونى 
«پایتخت» ساخته شود 
در ایــن مجموعه بازى 

مى کند.
ریما رامین فر، بازیگر ســریال «پایتخت» در گفتگو با 
«آى فیلم» در باره عشق و انگیزه اولیه اش براى ورود 
به عالم نمایــش یعنى نویســندگى، اینچنین توضیح 
داد: در واقع این ســئوالى است که برایش جوابى ندارم! 
همیشه با حسرت در موردش حرف مى زنم، انگار از آن 
دوران ســال ها فاصله گرفته ام. در حقیقت از سالى که 
صاحب فرزند شدم به قول معروف پشــتم باد خورد و 
این براى من خیلى ناراحت کننده اســت. حاال مطالعه 
من به مراتب کمتر شــده و کمتر فیلم مى بینم. طبیعتًا 
از نوشــتن هم فاصله گرفته ام. در گذشــته هر کتابى 
که چاپ مى شــد مى خواندم و فیلم هاى روى پرده را 
مى دیدم اما از ایــن دنیاى جذاب به واســطه وظایف 
مادرى دور شدم. گاهى فکر مى کنم اعتماد به نفسم کم 
شده چون احساس مى کنم از خیلى اتفاقات بى خبرم. 
طبیعى است در این فضا پیدا کردن سوژه براى نوشتن 
سخت است. این یکى از افسوس هاى زندگى من است 

و براى این اتفاق غمگینم.
وى که قرار بود ســال گذشته نمایشــى را کارگردانى 
کند که به یک باره لغو شــد، ادامه داد: تصمیم داشتم 
نمایشنامه «تابوت عهد»  نوشته «نیل لبیوت»  که یک 
نویسنده آمریکایى است را به روى صحنه ببرم و براى 
این تصمیم بسیار ذوق داشــتم اما نمى دانستم سریال 
«پایتخت» مرا بیشتر از همیشه درگیر مى کند. معموًال 
براى این ســریال حدود ســه ماه یا کمى بیشتر وقت 
مى گذاشتیم اما براى قســمت جدید که در تعطیالت 
نوروز پخش شد شش ماه درگیر تصویربردارى شدیم. 
خب همین  افزایش زمانى فرصت اجراى نمایش را از من 
گرفت. انصراف دادم و کارم را در مجموعه «پایتخت» 

با جدیت ادامه دادم.
رامین فر در سال جدید براى کارگردانى و یا نویسندگى 
برنامه دارد و دراین باره گفت: کارگردانى را نزدیک تر 
مى بینــم و احتمــال دارد انجامش دهــم ولى براى 

نویسندگى فقط امیدوارم. باید زمانش فرا برسد.
مالك رامین فر براى پذیرش یک نقش به گفته خودش 
در درجه نخست، «لذت شخصى» است: بدون تعارف 

در کارى که خودم از آن لذت نبرم حاضر نمى شــوم. 
چه از نظر متن و چــه حضور در کنار تیــم اجرایى آن 
پروژه. مثًال نمایشــى که االن درگیرش شده ام همین 
حاال در سراسر اروپا اجرا مى شود. وقتى متن را خواندم 
لذت بردم. بعد هــم، کارگردان و گــروه بازیگران از 
دوستان خوب من بودند که حس خوبى را القا مى کردند. 
به همین دلیــل حضور در نمایــش را پذیرفتم و بعد از 

مدت ها حال خوبى دارم.
وى درباره ادامه حضورش در سرى هاى بعدى احتمالى 
«پایتخت» که هم اکنون روى آنتن شــبکه آى فیلم 
اســت، نیز تصریح کرد: بله چرا که نه! براى من بسیار 
جذاب است که این مجموعه به فصل پنجم رسیده و  از 
فرداى روزى که قسمت پنجم به پایان رسید تا همین 
حاال در حال پاسخ به این پرســش هستم که  قسمت 
ششم کى ساخته مى شــود! خیلى شگفت انگیز است 
که مردم از ما خسته نشــده اند و براى من بسیار جذاب 
است در کارى که این همه مورد اقبال مردم است حضور 
داشــته ام. تا زمانى که مردم بخواهند این مجموعه را 

ببینند همراهشان هستم، بدون لحظه اى تردید...
رامین فر در پاســخ بــه اینکه چرا شــخصیتى که در 
قسمت هاى قبلى زنى مستقل، امروزى، عضو شوراى 
شهر و در بســیارى مواقع شــخصیت منطقى خانواده 
بوده اما در سرى پنجم درگیر مشکالت عصبى است، 

فعالیت بیرون از خانه ندارد، اســتقاللش 
را از دســت داده، فردى منفعل 

و دنباله روســت و ...، پاسخ 
داد: این طراحى محســن 
تنابنده و کامًال فکر شده 
بــود. محســن تنابنده 
همیشه تالش مى کند 
تنــوع بصــرى در کار 
وجود داشته باشد حتى در 
چیدن شخصیت ها، مثال 
برایش جذاب بود بهرام 

در  بلنــد  قــد  آن  بــا  افشــارى 
کنــار ســایر کاراکتر هــا حضور داشــته باشــد. در 

ابتــداى فصــل پنجــم تصادفــى رخ مــى دهد و 
خیلى ها ســاده از کنار این تصادف گذشــتند. چرا این 
تصادف در کار گنجانده شــد؟ چون کمــک مى کرد 
همه ما تغییراتى داشــته باشــیم و از کلیشه ها فاصله 
بگیریم. کاراکتر هما و اساسا کاراکتر خانم ها در کارهاى 
کمدى دست و پا بســته اســت، کمتر مى تواند تغییر 
کند و همیشه باید شــان یک زن خوب و خطوط قرمز 
رعایت شــود. اما در فصــل جدید هما زنى اســت که

بچه اى را از دســت داده و همین واکنش هاى جدید او 
را در پى دارد و البته باعث عصبى بودن او هم هســت. 
ما در اطرافمان زنانى را مى بینیم که به واسطه از دست 
دادن فرزند دچار مشــکالت زیادى مى شوند و زمان 
مى برد تا به شــرایط عادى برگردنــد. این اتفاق رنگ 
تازه اى به هما داد اما در نهایت هــم باز بلوغ و برخورد 
عاقالنه هما باعث شد تا این افراد از اتفاقاتى که درکشور 

سوریه برایشان رخ داد جان سالم به در برند.
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون اذعان کرد که حساب 
«پایتخت» را از سایر مجموعه هاى تلویزیون تفکیک 
مى کند: به عنــوان یک بازیگــر و همینطور مخاطب 
ســریال هاى تلویزیونى را دنبال مى کنم و افســوس 
مى خورم از میزان انرژى که صرف مى شود اما کارها تا 
این میزان ضعیف است و کیفیت خوبى ندارد. متأسفانه 
باید بگویم تعداد آثار ضعیف کم نیست. اما من پایتخت 
را تفکیک مى کنم بدون اینکه تعصب داشــته 
باشم. وسواسى که براى ساخت 
این مجموعه وجود داشت را از 
نزدیک لمس کردم. شاید باور 
کردنى نباشد گاهى براى یک 
مسئله کوچک گروه نویسنده و 
کارگردانى سه روز در حال بحث 
بود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. 
من به تیم پایتخــت ایمان و باور 
دارم. مدیوم آن برایم مهم نیســت 
شــاید روزى فیلم ســینمایى پایتخت 
ساخته شود یا روزى نمایشش اجرا شود به هر 

حال من تا همیشه با این تیم همراه خواهم بود.

امین تــارخ، بازیگر ســینما و تلویزیون در ابتــداى پیروزى انقالب و بــا حضور در 
سریال هاى تاریخى «سربداران» و «بوعلى سینا» اشتهارى پیدا کرد که نه فقط اسباب 
حضور پررنگ او در سینما را فراهم آورد بلکه موجب شد تا باالترین رده هاى صنفى 

خانه سینما هم صعود کند. 
کمتر پیش آمده در سال هاى اخیر نقشــى متمایز از امین تارخ ببینیم و بیشتر او را به 
عنوان ایفاگر کاراکترهاى سریال هاى روتین مناســبتى و بیش از همه سریال هاى 

رمضانى دیده ایم.

«معصومیت از دست رفته»، «اغماء»، «جراحت» و «گاهى به پشت سر نگاه کن» از 
جمله سریال هاى رمضانى تارخ هستند. او رمضان امسال هم با سریال «رهایم نکن» 

روى آنتن است.
تارخ درباره حضور پررنگ در سریال هاى رمضانى به «ایسنا» گفت: من کارم بازیگرى 
است چه ایام رمضان باشد، چه عید و چه مناسبت هاى دیگر. حال اگر به شکل تصادفى 
چندین کار رمضانى داشته ام به این دلیل بوده است که تلویزیون کارهاى ماه رمضان 

را جدى تر مى گیرد. 

تلویزیون اصوًال در این مناســبت بودجه بیشترى قائل مى شــود و سوژه هاى قابل 
طرح را انتخاب مى کند و اصوًال ریسک بیشــترى مى کند. به عنوان مثال در سریال 
«اغماء» خیلى بحث بود که اساســًا قضیه شــیطان و ابلیس مطرح شود و باالخره 
این ریســک را کردند و مطــرح کردنــد و در ماه مبــارك مى توانســتند این کار 
را بکنند و یــا کار «جراحت» کــه یک فردى فــرد دیگر را دوســت دارد و پیش از 
محرمیت با مشکالتى مواجه مى شوند که این مســئله مطرح شد و هیچ اتفاق بدى 

هم نیا فتاد.

اشکان اشــتیاق، بازیگر ســینما و تلویزیون در خصوص 
فعالیت هاى اخیر خــود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر مشغول بازى در ســریالى تلویزیونى هستم که به 
احتمال فراوان بعد از ماه مبارك رمضان روى آنتن مى رود. 
هنوز اطالعاتى در مورد کار منتشــر نشده است و من هم 

اجازه ندارم از جزئیات این سریال چیزى بگویم.
وى درباره کم کارى خود در عرصه بازیگرى تأکید کرد: من 
سال گذشته سریال «پنچرى» را روى آنتن داشتم. در کل 
کارهایى پیشنهاد مى شود که شاید من دوست نداشته باشم 
در آنها به ایفاى نقش بپردازم. کلیت برخى کارها باعث شده 
تا من گزیده کار باشم. دوست دارم در آثارى بازى کنم که 

مرا به عنوان یک بازیگر به چالش بکشد.

بازیگر سریال «پنجرى» در همین راستا ادامه داد: با اینکه 
جوان هستم در سن 33 سالگى احساس میانسالى مى کنم. 
به همین دلیل مى خواهم کمى در انتخاب کارها وسواس 

بیشترى به خرج دهم.
وى درباره غیبت طوالنى مدت خود در سینما تأکید کرد: 
چند وقت پیش در اثرى سینمایى به ایفاى نقش پرداختم که 
بنا به برخى دالیل پروژه در میانه هاى راه متوقف شد. من 
بیشتر بازیگر تلویزیون هستم ولى اگر کار سینمایى خوب 

هم باشد آنطور نیست که قبول نکنم.
بازیگر سریال «زیر آسمان شــهر» درباره احتمال حضور 
دوباره خود در فصل تازه این ســریال اضافــه کرد: فعًال 
ساخت «زیر آسمان شــهر 4» در حد حرف است. هنوز نه 

فیلمنامه اى نوشته شده و نه حتى وارد مرحله پیش تولید 
شده اند. در حال حاضر همه چیز در حد طرح و ایده است 
اما اگر «زیر آسمان شهر 4» ساخته شود بدون شک من 

در آن بازى مى کنم.
 اشتیاق با اشاره به همزمانى فیلمبردارى اثر جدید خود با ماه 
مبارك رمضان خاطرنشان کرد: فیلمبردارى این سریال با 
ماه مبارك رمضان همزمان شده است و براى همین تمامى 
زمان روز، ما و تمامى گروه با زبان روزه مشغول فیلمبردارى 

هستن د. با توجه به گرما بازى و ساخت سریال 
در ماه مبارك رمضان ســخت است اما 

تمامى عوامل با زبان روزه به کار خود 
ادامه مى دهند.

جدیدترین تصاویر از بدلــکارى فوق خطرناك و عجیب «تام کــروز» در فیلم «مأموریت 
غیرممکن 6» با نام فرعى «سقوط» توسط کمپانى سازنده اثر منتشر شد. جالب اینجاست که 
تام کروز براى انجام همین عمل آکروباتیک مصدومیت بسیار شدیدى پیدا کرد و به همین 

دلیل پروژه نزدیک به یک ماه به تعویق افتاد.
فیلم ســینمایى «مأموریت غیر ممکن 6» با بازى تام کروز اکران بین المللى خود را از 18 

جوالى سال 2018 میالدى در سینماهاى آمریکاى شمالى آغاز خواهد کرد.
تام کروز که این سال ها روزهاى خوبى را در گیشه هالیوود تجربه نکرده با بازى در نسخه 

ششم فیلم «مأموریت غیرممکن» به دنبال بازگشت موفقیت آمیز به سینماست.
عالوه بر تام کــروز بازیگر همیشــگى مجموعه فیلم هــاى «مأموریــت غیرممکن»، 
«ونسا کربى» بازیگر سریال پرطرفدار «تاج»، براى بازى در فیلم «مأموریت غیرممکن 6» 
جلوى دوربین رفته بود.فیلمبردارى و تولید فیلم «مأموریت غیرممکن 6» از تاریخ 10 آوریل 

2017 در شهر پاریس آغاز شد و هم اکنون مراحل نهایى پس از تولید را پشت سر مى گذارد.
«مک کوآیر»، نخستین کارگردانى اســت که کارگردانى بیش از یک قسمت از مجموعه 

فیلم هاى «مأموریت غیر ممکن» را بر عهده داشته است. 

تهیه کننده فیلم سینمایى «جن زیبا» گفت: این فیلم سینمایى روزهاى پایانى را پشت سر 
مى گذارد و به زودى آماده نمایش مى شود. احتماًال این فیلم را اواخر تابستان یا اوایل پاییز 
اکران مى کنیم.مهرداد فرید  درباره زمان اکران این فیلم سینمایى گفت: ما بالفاصله بعد از 
آماده شدن فیلم سینمایى «جن زیبا» در خواســت پروانه نمایش مى دهیم و احتماًال اواخر 

تابستان یا اوایل پاییز این فیلم را اکران مى کنیم. 
به گزارش فارس، فیلم ســینمایى «جن زیبا» که سال گذشــته با حضور سرمایه گذاران و 
بازیگران ایران و ترکیه ساخته شــد، از حضور در سى وششمین جشنواره فیلم فجر باز ماند. 
این فیلم به دلیل حضور «نورگل یشیلچاى» هنگام ساخت با حواشى بسیار و اعتراض برخى 

رسانه ها و هنرمندان (از جمله آزیتا ترکاشوند) مواجه شده بود.

انتشار عکسى از برادران قاسم خانى در کنار مهران مدیرى، به گمانه زنى ها درباره همکارى 
دوباره آنان دامن زد.

پس از مدت ها قطع ارتباط پیمان و مهراب قاسم خانى با مهران مدیرى، زمزمه هایى مبنى بر 
تولید سریالى با همکارى مشترك این هنرمندان به گوش مى رسد.

دوشنبه شب، امیرمهدى ژوله و مهراب قاسم خانى با انتشار عکسى دسته  جمعى از خود در 
کنار مهران مدیرى، پیمان قاسم خانى، سیامک انصارى و... به طور ضمنى خبر از کار روى 

یک پروژه تازه دادند.
«مرد هزار چهره»، «شــب هاى برره»، «نقطه چین» و «پاورچین» از موفق ترین 

سریال هایى هستند که با همکارى مهران مدیرى (کارگردان) و پیمان قاسم خانى 
(سرپرست گروه نویسندگان) ساخته شده اند. از چند سال پیش، همکارى برادران 
قاسم خانى و مهران مدیرى قطع شــد و آنان در برخى گفتگوهاى رسانه اى یا 

اظهارنظرها، گالیه هایى را مطرح کردند.
 در همین حال مرتضى میرباقرى، معاون سیما در گفتگویى در خصوص ساخت 
سریال مهران مدیرى خاطر نشان کرد: آقاى مدیرى عالقه مند به ساخت یک 
ســریال بعد از «دورهمى» بود که هم اکنون او در حال مذاکره اســت و ما نیز 

مسئولیت را به سیما فیلم سپرده ایم. میرباقرى با اشاره به ارائه طرح اولیه فیلمنامه 
توسط مدیرى گفت: ما منتظر ساخت یک سریال 90 قسمتى هستیم. 

همزمان با توزیع قسمت هشتم از مجموعه ویژه شبکه نمایش خانگى «گلشیفته» به کارگردانى بهروز شعیبى و 
تهیه کنندگى على اکبر نجفى، تصویربردارى نقش مهناز افشار در این مجموعه به پایان رسید.

کار مهناز افشار که نقش «راحله گلشیفته»  را در این مجموعه شبکه نمایش خانگى ایفا مى کرد، با تصویربردارى 
سکانسى در بیمارستان گاندى به پایان رسید و از مجموعه عوامل سریال «گلشیفته» جدا شد. تصویربردارى 
مجموعه کمدى اجتماعى «گلشیفته» که براى پخش در شبکه نمایش خانگى تهیه شده است، از روز 28 آذر ماه 

سال گذشته با حضور مهدى هاشمى در یزد آغاز شد و این روزها در لوکیشنى در فرمانیه ادامه دارد.
این مجموعه در قالب طنز و با طعنه به نقش پررنگ فضاى مجازى در زندگى امروز مردم، مسائل و مشکالت 
زنان در جامعه را مورد بررسى قرار مى دهد. در خالصه داستان قسمت هشتم مجموعه «گلشیفته» آمده است: 
«سعیده به همراه هومن به دنبال پس گرفتن خانه پدرى اســت. از آن طرف حبیب هم در تالش است موانع 
ازدواجش با مرضیه را از پیش رو بــردارد و کدورت هاى پیش آمده را رفع کند، اما بــا اتفاقات جدیدى روبه رو 

مى شود.»
مهدى هاشمى، مهناز افشار، سیامک انصارى، نازنین بیاتى، بهاره کیان افشار، امیر مهدى ژوله، محمد بحرانى، 

شیال خداداد و نسیم ادبى با حضور هومن سیدى از بازیگران این مجموعه هستند.

ریما رامین فر:

تا همیشه با تیم «پایتخت» همراه خواهم بود
ریمــا رامین فر، بازیگر ســینما  و 
تئاتر عنوان تتلویزیــون  و

ککرد کــه تا هــر وقت 
مجموعــه تلویزیونى 
«پایتخت» ساخته شود

در ایــن مجموعه بازى 

مى کند.
ریما رامی
«آى فیل
به عالم
و داد: در
همیشه
دوران س
صاحب

این براى
من به مر
از نوشــ
که چاپ
مى دیدم
مادرى د
شده چو
ا طبیعى
سخت اس
و براى ای
ق وى که
کند که
نمایشنام
نویسنده
این تصم
«پایتخت
براى این
مى گذاش
نوروز پخ
خب همی
ا گرفت.
با جدیت
رامین فر
برنامه د
مى بینــ
نویسندگ
مالك ر
در درجه

ى ها درباره همکارى 

 زمزمه هایى مبنى بر

سته  جمعى از خود در
ىىىىىروى نى خبر از کار 

ز موفق ترین 
 قاسم خانى
ى برادران 
سانه اى یا 

ص ساخت 
خت یک 
ت و ما نیز 

یه فیلمنامه 

ب ی

 به عنوان 
یک بازیگر و همینطور

 مخاطب سریال هاى تلویزیونى را 
دنبال مى کنم و افسوس 

مى خورم از میزان انرژى که صرف 
مى شود اما کارها تا این میزان 

ضعیف است و 
ککیفیت خوبى ندارد

هاى
 در س
 و باال
ند این
د و پی
تفاق

ز 
 «

ى 
ى 
ن 

تلویزیون اصوًال در این مناســبت بودجه بیشترى قائل مى شــود و سوژه ه
طرح را انتخاب مى کند و اصوًال ریسک بیشــترى مى کند. به عنوان مثال
«اغماء» خیلى بحث بود که اساســًا قضیه شــیطان و ابلیس مطرح شود
این ریســک را کردند و مطــرح کردنــد و در ماه مبــارك مى توانســتن
را بکنند و یــا کار «جراحت» کــه یک فردى فــرد دیگر را دوســت دارد
محرمیت با مشکالتى مواجه مى شوند که این مســئله مطرح شد و هیچ ات

هم نیا فتاد.

معصومیت از دست رفته»، «اغماء»، «جراحت» و «گاهى به پشت سر نگاه کن» از
مله سریال هاى رمضانى تارخ هستند. او رمضان امسال هم با سریال «رهایم نکن»

ى آنتن است.
رخ درباره حضور پررنگ در سریال هاى رمضانى به «ایسنا» گفت: من کارم بازیگرى
ست چه ایام رمضان باشد، چه عید و چه مناسبت هاى دیگر. حال اگر به شکل تصادفى
ندین کار رمضانى داشته ام به این دلیل بوده است که تلویزیون کارهاى ماه رمضان

 جدى تر مى گیرد. 

خ، بازیگر ســینما و تلویزیون در ابتــداى پیروزى انقالب و بــا حضور در 
ى تاریخى «سربداران» و «بوعلى سینا» اشتهارى پیدا کرد که نه فقط اسباب 
گ او در سینما را فراهم آورد بلکه موجب شد تا باالترین رده هاى صنفى 

 هم صعود کند. 
 آمده در سال هاى اخیر نقشــى متمایز از امین تارخ ببینیم و بیشتر او را به 
گر کاراکترهاى سریال هاى روتین مناســبتى و بیش از همه سریال هاى 

ده ایم.
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چرا امین تارخ درهمه سریال هاى مناسبتى هست؟!

یک سریال 90 قسمتى دیگر در راه است؟

آشتى برادران قاسم خانى با مهران مدیرى

بدلکارى فوق خطرناك «تام کروز» 
در «مأموریت غیرممکن 6»

رونمایى از «جن زیبا» در اواخر تابستان

اشکان اشتیاق: قطعاً در «زیر آسمان شهر 4» بازى مى کنم

ماه مبارك رمضان همزمان شده است و براى همین تمامى 
زمان روز، ما و تمامى گروه با زبان روزه مشغول فیلمبردارى 

هستن د. با توجه به گرما بازى و ساخت سریال 
در ماه مبارك رمضان ســخت است اما 

خود با زبانروزه به کار تمامى عوامل
ادامه مى دهند.

مهناز افشار از «گلشیفته» جدا شد
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على کریمى توضیح مى دهد 
مخالفت برانکو با جدایى احمدزادههافبک تدافعى سپاهان چرا از تیم ملى خط خورد

هر روز شایعه جدیدى درباره محسن مسلمان مطرح مى شود. 
تقریباً همه مى دانند که ســپاهان مشترى اصلى این بازیکن در 
لیگ برتر است و اصفهانى ها از مدتها قبل با هافبک نیمکت نشین 
قرمزها مذاکراتى داشته اند. خبرگزارى «ایلنا»  در خبرى مدعى 
شده که مذاکرات سپاهان با مسلمان در حال پیگیرى است و در 
صورت توافق طرفین، مهندس پرسپولیس فصل آینده پیراهن 

سپاهان را مى پوشد. این خبر در شرایطى مطرح شده که یکى 
دو روز قبل یکى از خبرگزارى ها اعالم کرد مسلمان فصل بعد به 
لیگ قطر خواهد رفت چرا که دوست ندارد با پیراهن تیمى به جز 
پرسپولیس در لیگ برتر حاضر شــود و مقابل تیم سابقش قرار 
بگیرد. حاال باید دید کدام یک از این دو گمانه زنى درباره مهندس 

قرمزها، تبدیل به واقعیت خواهد شد.

 

نصف جهــان  تیم ملى ایران با 14 لژیونر به روســیه مى رود. 
لژیونرهایى که بزرگ ترین شــان حــاال علیرضا جهانبخش 
است که آقاى گل لیگ هلند شده و فوتبالدوستان ایرانى انتظار 
دارند پس از جام جهانى، او را در لباس یک تیم بزرگ اروپایى 
در لیگى معتبرتر ببینند. اما علیرضا، تنها لژیونر موفق فوتبال 
ایران نیست؛ سامان قدوس، ک ریم انصارى فرد، احسان حاج 
صفى و... که هر کدام امیدوار به آینده اى بهتر از این، روزگار 

را سپرى مى کنند.
جدا از لژیونرهاى حال حاضر، انتظار مــى رود جام جهانى از 
بین 11 بازیکــن لیگ داخلى ایران، چنــد لژیونر جدید متولد 

کند. علیرضا بیرانوند و رشید مظاهرى، احتماًال فصل بعد را در 
تیم هاى خود سپرى مى کنند. پژمان منتظرى هم باتوجه به 
سن و ســالش احتماًال دیگر عزم حضور در خارج از کشور را 
نخواهد داشت اما براى هشــت بازیکن دیگر هیچ تضمینى 
نیســت که فصل آینده را در تیم هاى فعلى و در فوتبال ایران 

سپرى کنند.
مجید حســینى، على قلیــزاده و مهدى ترابى بــزرگ ترین 
استعدادهاى فوتبال ایران محسوب مى شوند که اکنون به تیم 
«کارلوس کى روش» رسیده اند و شانسشان نیز براى بازى در 
جام جهانى کم نیست. آنها همین حاال پیشنهادات خارجى دارند 

اما هیچ بعید و عجیب نیست که با جیب پر از آفرهاى اروپایى 
و آسیایى، از روســیه برگردند. کافى اســت مقابل مراکش، 
اسپانیا و پرتغال، هرچند در فرصت هایى شاید کم، بدرخشند و 
توانایى شان را نشان دهند، آن وقت مى توانند به حضور در قاره 

سبز امیدوار باشند. 
محمدرضا خانزاده و روزبه چشــمى علیرغم سن مناسب، به 
احتمال زیاد در لیگ داخلى توپ خواهند زد تا شاید سال هاى 

بعد، ایران را به مقصد کشورى دیگر ترك کنند.
 امید ابراهیمــى و وحید امیــرى نیز حاال 30 ســالگى را رد

 کرده اند و شاید مشترى پر و پا قرص اروپایى نداشته باشند و 

پیشنهاداتشان، به لیگ هاى حوزه خلیج فارس محدود شود.
با این حساب، تولد لژیونرهاى تازه در جام جهانى، اتفاقى است 
که همه منتظرش هســتند. البته باید بسترى فراهم شود که 
هدف استعدادها، نه لزومًا حضور در خارج از کشور براى دیده 
شدن، که ســختکوش ماندن و تالش براى پیشرفت باشد و 

شرایط لیگ ایران نیز باید این فضا را در خود ایجاد کند.
به هر حال جام جهانى فرصتى است که برخى از بازیکنان لیگ 
ما به اروپا سالم کنند و برخى از لژیونرهاى ما که هم اکنون در 
اروپاى شرقى هستند به لیگ هاى معتبرى در اروپاى غربى 

مهاجرت کنند.

على کریمى، هافبک تدافعى سپاهان که فصل خوبى را با این تیم سپرى نکرد، 
امیدوار بود با حضور در جام جهانى ناکامى هاى خود در ترکیب طالیى پوشان 
را جبران کند ولى در آستانه اعالم فهرســت تیم ملى این هافبک دفاعى که 
«کارلوس کى روش» حســاب ویژه اى روى او باز کرده بود، مصدوم شد و از 
لیست تیم ملى جا ماند. کریمى در گفتگویى در مورد مسائل مختلف توضیح 

داد که در زیر مى خوانید.
*طى یک ماه و نیم گذشته درد شدیدى را در ناحیه کمر تحمل کردم. پنج بازى 
آخر لیگ برتر را با درد بازى مى کردم و در هفته دو روز را به تمرینات تخصصى 
و درمان اختصاص داده بودم و در روز قبل از مسابقه و روز خود مسابقه آمپول 
مى زدم تا بتوانم بازى کنم. تیم به من نیاز داشــت، با توجه به شــرایطى که 
سپاهان در جدول داشــت و باید بردهاى بیشترى به دست مى آوردیم مجبور 
بودم با این شرایط بازى کنم، هدفم کمک به تیم بود اما رفته رفته درد کمرم 

شدیدتر شد به نحوى که در بازى مقابل استقالل بعد از ده دقیقه، راه رفتن هم 
برایم سخت شد.

 *در اولین جلسه تمرین تیم ملى بعد از چند دقیقه از تمرین به دلیل درد زیادى 
که داشتم از تمرین خارج شدم و کادر پزشــکى تیم ملى درمانم را آغاز کرد و 
چند روزى استراحت کردم و زمانى که دوباره به تمرینات بازگشتم باز هم بعد 
از چند دقیقه با درد مجبور به ترك تمرینات شدم که این مسئله نشان دهنده 

وضعیت حاد مصدومیتم بود.
*خوشــبختانه نیاز به عمــل جراحى ندارم و با مشــورت با پزشــکانى که 
معرفى شــدند درمانم را آغاز کردم و امیدوارم بتوانم با گذشتن از این دوران 
و مرحلــه در آینده بازیکن مؤثرى براى تیم باشــگاهى خود باشــم و دوباره 
پیراهن تیم ملى را بــر تن کنم و بتوانــم بازى هاى خــوب و مؤثرى انجام

 دهم.

*از ابتدا بازیکنان زیادى از تیم ها در اردو بودند که 
با توجه به شرایط در هر مرحله غربالگرى شدیم تا به 

این تعداد رسیدیم. از نظر من همه بازیکنان خوب هستند 
اما انتخاب 24 نفرسخت است و باید به نظر سرمربى تیم ملى 

احترام گذاشــت. از اصفهان در اردوهاى اول پورقاز، انصارى، 
ایمانى و تبریزى هم بودند. آقایى نیز تا اردوى آخر بود و خوب 

هم بازى کرد اما در نهایت باید انتخاب مى شد.
*قرارداد من با سپاهان تا پایان فصل بود، اما سپاهان خانه من بوده و هست و از 
11 سالگى بازیکن این تیم بوده ام. با سپاهان هستم و همیشه با هم در ارتباطیم 

در واقع سپاهان بخش جدانشدنى از وجود من است.

یکى از بازیکنانى که طى چند روز گذشته شایعات زیادى درباره جدایى 
اش از پرسپولیس به گوش مى رسد فرشاد احمدزاده است. بازیکنى که 
پیش از این صحبت هایى درباره حضورش در فوتبال اروپا مطرح بود اما 
حاال چند روزى است که رسانه هاى قطرى مدعى اند او به لیگ ستارگان 
مى رود تا جایگزین ســروش رفیعى در الخور شود. موضوعى که باعث 
ناراحتى «برانکو ایوانکوویچ» شده و آنطور که خبرگزارى «برنا» نوشته او 
به باشگاه گفته تحت هیچ شرایطى اجازه جدایى به این بازیکن ندهند چرا 
که به جز رفتن محرمى احتمال جدایى محسن مسلمان هم از این تیم 
وجود دارد و از آنجایى که تکلیف رفع محرومیت این تیم از نقل 
و انتقاالت مشخص نیست، برانکو دوست ندارد که یک 

بازیکن دیگرش را هم از دست بدهد.

اروپایى که یهویى قطر مى شود!دوراهى مسلمان!

بازار گرمى هاى تهوع آور!

نصف جهــان در روزهایى که پرسپولیسى ها در بیم و امید رأى دادگاه   
و تداوم محرومیت از فعالیت هاى نقل و انتقاالتى به ســر مى برند و  
البته اســتقاللى ها هم نمى خواهند بازیکنى را از دست بدهند تا در 
ادامه رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا قدرتمند ظاهر شوند، برخى بازار 
گرمى هاى بازیکنان سرخابى حسابى روى مخ رسانه هاى حامى دو 
باشگاه رفته تا همه آنها در اقداماتى مشترك این رفتار دو تیم تهرانى 

را نکوهش کنند.
 بگذارید منظورمان را با جمالتى آشنا برایتان بیشتر توضیح دهیم: «از 
بلژیک پیشــنهاد جدى دارم.  مدیر برنامه هایم با چند باشگاه اروپایى 
صحبت کرده است.  پیشنهاداتى از روسیه و یونان دارم.  از قطر پیشنهاد 
دارم...»، باز هم فصل نقل و انتقاالت فرا رسیده و بازیکنان با هماهنگى 
مدیر برنامه هاى شــان شــروع به بازار گرمى هاى اعصاب خرد کن 
همیشگى کرده اند. قصه اى که چندین سال است تکرار مى شود و دیگر 

تبدیل به رژه روى اعصاب هواداران تیم ها شده است.
اگر قبًال فصل و انتقاالت جذاب بود به واســطه حضور بزرگانى چون 
باقرى، دایى و... بود که ظرفیت ستاره بودن را داشتند اما نسل امروز 
بى آنکــه هیچ افتخار قابل توجهى کســب کرده باشــد بابت قربان 
صدقه هاى طرفداران کم سن و سال در فضاى مجازى، توهم ستاره 
بودن برداشته است. بازیکنى که حتى سابقه دعوت شدن به تیم ملى 
را ندارد مدام از پیشــنهادهاى اروپایى مى گویــد و در این بین منتى 
هم ســر طرفدار مى گذارد که منتظر رأى دادگاه CAS مى مانم و اگر 
محرومیت بخشیده نشد مى مانم. آن یکى تا آخرین روز نقل و انتقاالت 
بازى «مى روم و مى مانــم» راه مى اندازد، از پیشــنهادهاى خارجى 
مى گوید، روح و روان هوادار نگران را به بازى مى گیرد و در نهایت با 
کلى منت گذاشــتن مى ماند و مى گوید به عشق مردم ماندم. دیگرى 
فصل بدن سازى را مى پیچاند و اروپا گردى را به قصد لژیونر شدن آغاز 
مى کند و هیچ باشگاهى را طالب خود نمى بیند و در نهایت راهى قطر 
مى شود. فصل بعد دیپورت مى شود و ســپس قلب رنگى مى گذارد تا 
پالس مثبتى داده باشد. این فضاى مغشوش و ملتهبى که هنگام فصل 
نقل و انتقاالت به وجود مى آید معلول دو عامل مهم است؛ یک مدیرانى 

نا کارآمد در باشگاه ها و دوم مدیربرنامه هاى بازیکنان.
مدیران باشــگاه ها که اغلب از سیاســت به فوتبال وارد شده اند هیچ 
اشراف و آگاهى نسبت به این ورزش ندارند و با قراردادهاى کوتاه مدت 
یا آپشن دار در این فضاى مغشوش سهیم هستند. در شرایطى که در 
تمام دنیا قرارداد باشــگاه ها با بازیکنان چندساله است و آن باشگاه با 
ترانسفر بازیکن کلى در آمد به دست مى آورد در فوتبال ما میزان درآمد 
یک باشگاه از انتقال بازیکن به شدت ناچیز است. بازیکن قرارداد براى 
یک فصل مى بنــدد و در پایان فصل اگر به تیــم دیگرى رفت ریالى 
نصیب باشگاه نمى شود اگر هم جدا نشــد با کلى منت و بازى با روان 
هواداران، قیمت خود را باال مى برد و در آخرین روز باز هم یکســاله 
تمدید مى کند. در مواردى هم قرارداد بازیکنان دو ســاله است که با 
آپشن هاى حیرت آور مثل حق فسخ در صورت پیشنهاد عمًال فرقى با 
قرارداد یکساله ندارد. واضح اســت که مدیران باشگاه ها باید در مورد 
مدت قرارداد به شدت سختگیر و جدى باشند تا ریشه بازارگرمى هاى 

بى سر و ته پایان فصل برچیده شود.
عامل دوم در به وجود آمدن فضــاى ملتهب در فصل نقل و انتقاالت 
مدیران برنامه ها یا ایجنت ها هســتند که با استفاده از ارتباطات خود 
براى باالبردن قیمت بازیکن تمام تالش خــود را مى کنند و هر روز 
از پیشنهادهاى پى در پى براى بازیکن مورد نظر خبرسازى مى کنند. 
متأسفانه به دلیل ناآگاهى و ناکارآمدى مدیران باشگاهى، نفوذ دالل ها 
و نقش آنان در قالب کردن بازیکن با رقم هاى کاذب به شدت باالست 
و هیچ مانعى سر راه ایشان نیست. مَسلّم است به همان اندازه که این 
بازار مکاره براى عامالن آن منفعت دارد، تأثیر منفى روى روح و روان 
طرفدار مى گذارد. هوادارى که در میانه این زندگى پر از مشقت، گرانى 
و بیکارى، فوتبال از معدود دلخوشــى هایش است دیگر حوصله ناز و 
کرشمه هاى بازیکنانى که همین دوسال پیش کم نام و نشان بودند را 
ندارد و از این رفتارها دلگیر و دل چرکین مى شود. با اینکه روشن است 
هیچ خبرى از پیشنهاد باشگاه هاى درجه چندم اروپایى هم نیست ولى 
اگر بازیکنى واقعًا پیشنهاد اروپایى دارد برود و به پشت سرش نگاه هم 
نکند. البته اگر اروپاى مورد نظر آقایان ناگهان تبدیل به قطر نشــود 
آن هم تیم هاى قعرنشین این کشور. اى کاش این بازار گرمى هاى 
تهوع آور هر چه زودتر به پایان برسد و اگر این بازیکنان لیاقت هر تیم 

خارجى را دارند هر چه سریع تر جذب آن تیم ها شوند.

«ایگور استیماچ»، سرمربى کروات ســابق سپاهان گزینه 
اصلى هدایت دربى کانتى انگلستان است.

ایگور استیماچ، ســرمربى 50 ســاله کروات از گزینه هاى 
هدایت دربى کانتى براى فصل بعد در چمپیونشیپ است.

 تیم دربى کانتى این فصل و با هدایتگرى «رووت» علیرغم 
کســب75 امتیاز اما در پلى آف برابر فوالم شکست خورد و 

بازهم نتوانست به لیگ جزیره صعود 
کند. مسئوالن این تیم قصد 

دارند بــراى فصل بعد 
خــود ســرمربى 

جوانى را برگزینند تا به رؤیایشــان براى بازگشت به لیگ 
جزیره جامه عمل بپوشاند.  ایگور استیماچ، سرمربى سابق 
سپاهان اصفهان که آخرین تجربه اش سقوط با تیم الشحانیه 

قطر بوده از بازیکنان سابق دربى کانتى به حساب مى آید، 
این مدافع سابق کروات در سال هاى 1995 تا 1999 

براى این تیم 84بازى انجام داده و توانسته سه 
گل به ثمر برساند.

استیماچ گزینه دربى کانتى

نصف ج
و تداوم
البته ا
ادامه
گرم
باش
را
ب

فرصتى براى سالم به فرصتى براى سالم به 
اروپاى غربى!اروپاى غربى!

در انتظار لژیونرهاى جدید

هافبک ذوب آهن 
در تمرینات االنصار 

«ربیع عطایا»، هافبک فصل قبل ذوب آهن در 
تمرینات تیم االنصار لبنان حضور یافته است.

ربیع عطایا، هافبک خوش تکنیک لبنانى که از 
ســتون هاى االنصار بود دو فصل قبل به ذوب 
آهن پیوست اما هیچگاه ستاره ثابت این تیم نشد.
طبق اعالم ســایت «کووره»، ربیع عطایان در 
تمرینات تیم سابقش حضور یافته و قرار است در 
فصل بعد براى تیم االنصار بازى کند. هواداران 
این تیم سبزپوش از بازگشــت ستاره و کاپیتان 

خود به االنصار بسیار شادمان هستند. 

مخالفت برانکو بط خورد

مهاجرت کنند.د مشترى پر و پا قرص اروپایى نداشته باشند و 

ده دقیقه، راه رفتن هم 

ین به دلیل درد زیادى 
ى درمانم را آغاز کرد و 
ت بازگشتم باز هم بعد 
ن مسئله نشان دهنده 

رت با پزشــکانى که 
 گذشتن از این دوران 
ى خود باشــم و دوباره 
انجام ــوب و مؤثرى

*از ابتدا بازیکنان زیادى از تیم ها در اردو بودند که 
با توجه به شرایط در هر مرحله غربالگرى شدیم تا به 

این تعداد رسیدیم. از نظر من همه بازیکنان خوب هستند 
4اما انتخاب 24 نفرسخت است و باید به نظر سرمربى تیم ملى 

احترام گذاشــت. از اصفهان در اردوهاى اول پورقاز، انصارى، 
خوب بودند. آقایى نیز تا اردوى آخر بود و و تبریزى هم ایمانى

هم بازى کرد اما در نهایت باید انتخاب مى شد.
*قرارداد من با سپاهان تا پایان فصل بود، اما سپاهان خانه من بوده و هست و از 
11 سالگى بازیکن این تیم بوده ام. با سپاهان هستم و همیشه با هم در ارتباطیم 

در واقع سپاهان بخش جدانشدنى از وجود من است.

یکى از بازیکنانى که طى چند روزگ
اش از پرسپولیس به گوش مى رس
پیش از این صحبت هایى درباره ح
حاال چند روزى است که رسانه هاى
مى رود تا جایگزین ســروش رفی
ناراحتى «برانکو ایوانکوویچ» شده
ببهبه باشگاه گفته تحت هیچ شرایطى
که به جز رفتن محرمى احتمال
وجود دارد و از آنجایى که
ووووو انتقاالت مشخص
بازیکن دیگرش

بى سر و ته پایان فصل برچیده شود.
عامل دوم در به وجود آمدن فضــاى م
مدیران برنامه ها یا ایجنت ها هســتند
براى باالبردن قیمت بازیکن تمام تال
در پى براى بازیکن از پیشنهادهاى پى
متأسفانه به دلیل ناآگاهى و ناکارآمدى
و نقش آنان در قالب کردن بازیکن با رق
و هیچ مانعىسر راه ایشان نیست. مَسلّ
بازار مکاره براى عامالن آن منفعت دار
طرفدار مى گذارد. هوادارى که در میانه
و بیکارى، فوتبال از معدود دلخوشــى
کرشمه هاى بازیکنانى که همین دوسا
ندارد و از این رفتارها دلگیر و دل چرکین
هیچ خبرى از پیشنهاد باشگاه هاى درج
اگر بازیکنى واقعًا پیشنهاد اروپایى دارد
نکند. البته اگر اروپاى مورد نظر آقایان
آن هم تیم هاى قعرنشین این کشور.
تهوع آور هر چه زودتر به پایان برسد و

خارجى را دارند هر چه سریع تر جذب آن

گزینند تا به رؤیایشــان براى بازگشت به لیگ 
ه عمل بپوشاند.  ایگور استیماچ، سرمربى سابق 
فهان که آخرین تجربه اش سقوط با تیم الشحانیه 

 بازیکنان سابق دربى کانتى به حساب مى آید، 
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4یم 84بازى انجام داده و توانسته سه
گل به ثمر برساند.

بى کانتى
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2 تیم لیگ برترى براى جذب مهاجم پرسپولیس اعالم آمادگى کردند.
عملکرد نه چندان خوب «گادوین منشا» در فصل گذشته و دستمزد باالى این 
بازیکن باعث شده که مسئوالن باشگاه پرسپولیس با نظر «برانکو ایوانکوویچ» 

نسبت به آینده این بازیکن در تیمشان دچار تردید شوند.
پرسپولیسى ها در اولین اقدام به دنبال این هستند که وضعیت شان در فصل نقل 

و انتقاالت تابستانى مشخص شود و چنانچه مجوز جذب بازیکن از سوى فیفا 
براى آنها صادر شود آن وقت احتمال جدایى منشا از این تیم خیلى زیاد است 
در غیر این صورت باشگاه پرسپولیس براى کاهش قرارداد منشا با این بازیکن 
وارد مذاکره خواهد شد. نکته قابل توجه اینکه وضعیت نامشخص منشا در 
پرسپولیس باعث شده دو باشگاه لیگ برترى براى جذب این بازیکن اعالم 

آمادگى کنند. یک تیم شهرستانى و یک تیم تهرانى عالقه مندى خود را براى 
جذب این بازیکن به اطالع مدیربرنامه هایش رسانده اند اما قطعاً حاضر نیستند 
اندازه قرارداد او با پرسپولیس به وى پرداختى داشته باشند.منشا قرارداد 350 
هزار دالرى با پرسپولیس دارد که با توجه به افزایش قیمت دالر این بازیکن 

بعید است به همین راحتى حاضر به جدایى از این تیم باشد.

نصف جهــان آنطور که  چند سایت و روزنامه نوشته اند، 
موضوع خط خوردن ســید جالل حسینى به دلیل یک 
نافرمانى بزرگ بود که البته خــط قرمز «کارلوس کى 
روش» محسوب مى شود. روزنامه هاى «خبر ورزشى»  
و «گل» و همینطور ســایت هاى «آى اســپورت» و 
«ورزش ســه» در روزهاى اخیر ســعى کــرده اند در 
گزارش هاى  مختلفى پشت پرده هاى این  حذف بزرگ 
را بررسى کنند و تقریبًا همه آنها هم به نتایج مشترك و 

مشابهى رسیده اند.
خط خوردن سیدجالل حسینى از لیست 24 نفره اعزامى 
به ترکیه به نظر عموم مردم و اصحاب رسانه عجیب ترین 
تصمیم کارلوس کى روش بود که باعث شگفتى اهالى 
فوتبال شد. برخى ها بحث باال رفتن سن و سال سیدجالل 
حسینى را پیش کشیدند و پایین آوردن میانگین سنى تیم 
ملى که نمى تواند درســت باشد. کاپیتان پرسپولیس در 
همین سن و سال هم بهترین مدافع لیگ برتر (و شاید 

هم ایران در کنار مرتضى پورعلى گنجى) است.
گمانه زنى هاى مختلفى در باب این موضوع انجام شد 
اما تازه ترین دلیل خط خوردن سیدجالل حسینى به 
بازى رفت پرسپولیس با الجزیره امارات برمى گردد. 
ســیدجالل حســینى با وجود محرومیــت و اینکه 
نمى توانســت در امارات براى پرسپولیس بازى کند 
اما در کمال تعجب همگان همراه تیمش به دبى سفر 
کرد. این در حالى بود که در همان زمان مرکز PEC و 

کارلوس کى روش فقط میزبان چهار پنج بازیکن 
ملى پوش بود. جالــب  آنکه کى روش 
نسبت به این مسئله واکنشى نشان نداد. 
او سکوت کرد و شاهد ادامه داستان شد.

پرسپولیس در غیاب سیدجالل حسینى بازى 
رفت مقابل الجزیره امارات را 3 بر 2 باخت در حالى که 
سیدجالل یکى از تماشــاگران این دیدار بود! در دیدار 
برگشت اما ســیدجالل حســینى براى اثبات خود به 
سرمربى هلندى الجزیره در نقش سوپرمن ظاهر شد و در 
دقیقه 89 دروازه حریف اماراتى را گشود تا پرسپولیس به 
مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

بعد از این گل، سیدجالل حســینى تبدیل به سوپرمن 

برانکو، بازیکنان و هواداران پرســپولیس شد. کاپیتان 
پرســپولیس محبوب بود و محبوب تر از قبل شد غافل 
از آنکه نمى دانســت باعث دلخورى یک نفر دیگر شده 
اســت؛ کارلوس کى روش مردى که غیبت غیرموجه 
هیچ بازیکنى را ولو در  تمرینات ریکاورى برنمى تابد. مرد 
پرتغالى انتظار داشت سیدجالل حسینى محروم به جاى 
سفر تفریحى به امارات به مرکز PEK رفته و حداقل در 

کنار ملى پوشان باشد اما...
حاال کارلوس کى روش آن رفتار را تالفى کرده و با خط 

زدن سیدجالل حسینى از لیســت 24 نفره اعزام 
به ترکیه همه را به شــوك فرو برده است. البته 
سرمربى پرتغالى تیم ملى، سیدجالل حسینى 
را در کنار حسین حسینى، وریا غفورى و کاوه 
رضایى در لیست انتظار جام جهانى روسیه قرار 

داده است که در صورت نیاز، جانشین نفرات دیگر کند ولى 
کاپیتان پرسپولیس براى اینکه دومین جام جهانى خود 
را تجربه کند کار بس دشوارى پیش رو دارد. البته برخى 
روزنامه هاى دیروز خبر از آن دادند که وقتى سیدجالل 
حسینى پست اینستاگرامى توهین آمیز على کریمى علیه 
کى روش را الیک کرده، از لیست رزرو تیم ملى هم خارج 
شده و دیگر هیچ شانسى ندارد. بدین ترتیب  سید جالل 
حسینى در مرحله اول با یک غیبت غیر موجه که خط قرمز 
بزرگ کى روش است و در درجه دوم با یک الیک غیر 
ضرورى، شانس حضور در جام جهانى و حتى لیست رزرو 

را براى خود به فنا داد.

طى روزهاى  گذشــته بعضى از روزنامه ها 
و سایت هاى عربســتانى از جمله روزنامه 
«الریاض» اعالم کرده اند که الهالل با چهار 
میلیون دالر به دنبال جــذب «مامه تیام»

 است. 
با این حال، سایت «شــوت» عربستان در 
گزارشــى به شــائبه بازارگرمى براى مامه 
تیام توسط دالالن پرداخته و انتقال مهاجم 
اســتقالل به الهالل را بسیار سخت دانسته

 است.
 ایــن ســایت بــا عنــوان « آیــا ارتباط 

دادن تیــام و الهالل بازارگرمى اســت؟»
 نوشــت: «پــس از آنکه باشــگاه الهالل 
بــه عنــوان قهرمان لیــگ عربســتان 
بــه مامــه تیــام بازیکــن اســتقالل
 ارتباط داده شد و رسانه هاى ایرانى از انتقال
بازیکــن ایــن  لوقــوع  ا قریــب 

 از تهــران بــه ریاض بــا قــراردادى به 
ارزش بیــش از هشــت میلیــون ریــال

ســخن  عربســتان)  پــول  (واحــد 
گفتنــد، این شــائبه بــه وجــود آمد که
یــک بازارگرمــى بــزرگ از ســوى 

شــده ایجــاد  دالالن  از  برخــى 
 است. 

 این سایت در ادامه به سابقه تیام و حضورش 
در باشگاه هایى چون اینترمیالن و یوونتوس 
پرداخت و نوشت: «به نظر مى رسد مسئله 
انتقال تیام به الهالل بســیار ســخت باشد 
چراکه روابط میان باشــگاه هــاى ایرانى 
و ســعودى مدت هاســت که قطع شــده 
است. لذا وضعیت سیاســى حاکم بر روابط 
ریاض و تهران این مســئله را بسیار سخت 

مى کند.» 

2 تیم به دنبال منشا

غیبت و الیکى که همه چیز را خراب کرد!غیبت و الیکى که همه چیز را خراب کرد!
گمانه زنى ها در مورد خط خوردن سید جالل ادامه دارد

قرارنگرفتن جالل حســینى، وریا غفورى، کاوه 
رضایى و حسین حســینى در فهرست مسافران 
روســیه بازتاب زیادى در رسانه ها و حتى سطح 
جامعه داشته است. این بازیکنان در دقیقه ناباورانه 
جام جهانى را از دســت دادند. اما این براى اولین 
بار نیست که چنین اتفاقى براى برخى بازیکنان 

بزرگ فوتبال ایران رخ مى دهد.

1978
غالمحســین مظلومى، رضا عادلخانى، منصور 
رشــیدى، پرویز قلیچ خانى و محمــد پنجعلى 
مهمترین خط خورده ها بودند. عادلخانى به دلیل 
آسیب دیدگى جام را از دست داد. پنجعلى به همراه 

تیم به آرژانتین رفت اما آخرین خط خورده تیم بود. 
غایب بزرگ اما پرویز قلیچ خانى بود، بازیکنى که 
به دالیل غیر ورزشى از تیم کنار رفته بود و آخرین 

رایزنى ها براى بازگشت او نتیجه نداد.

1998
تحوالتى که در فاصله صعــود و حضور ایران به 
وجود آمد باعث شــد در ترکیب ایــران تغییرات 
زیادى به وجود بیاید. یحیى گل محمدى، فرشاد 
فالحت زاده، ادموند بزیک، سهراب بختیارى زاده، 
ابراهیم تهامى، رضا ترابیان، مجید نامجومطلق، 
داریوش یزدانى، على اصغر مدیرروســتا، هاشم 

حیدرى و فرهاد مجیدى به جام جهانى نرسیدند.

2006
مجتبى جبــارى و علیرضا نیکبخــت به دلیل 
مصدومیت جام را از دســت دادند. ایمان مبعلى و 
مهدى رحمتى بد موقع از تیم دور شدند. آخرین 

خط خورده مطرح هم مهدى رجب زاده بود.

2014
پیــام صادقیــان و محمدرضــا خلعتبرى خط 
خورده هاى بزرگ دقیقه 90 بودند. على کریمى 
هم براى اردوى نهایى دعوت نشد. هادى عقیلى و 
مهدى رحمتى را هم نباید فراموش کرد بازیکنانى 
که یکسال قبل خط خوردند. پادرمیانى ها نتیجه 

نداد و رحمتى در حسرت جام جهانى ماند. 

خط خورده هاى معروف تاریخ 

 تیام به دنبال بازارگرمى

خط خوردن سید
جالل حسینى از 
لیست 24 نفره 
اعزامى به ترکیه 

به نظر عموم مردم 
و اصحاب رسانه 

عجیب ترین تصمیم 
کارلوس کى روش 

بود که باعث شگفتى 
اهالى فوتبال شد

امیرى تمدید مى کند
یکى از بازیکنان پرسپولیس که شایعه جدایى اش از این تیم شنیده مى شود 
وحید امیرى است. گفته مى شــود بازیکن ملى پوش قرمزها امیدوار است در 
فصل جدید فوتبالش را در اروپا ادامه دهــد و به همین دلیل هنوز قراردادش با 
پرسپولیس را تمدید نکرده. وحید که اخیراً به علت صحبت هاى کى روش درباره 
نحوه پرسپولیسى شدنش حسابى سوژه شد، به احتمال زیاد در پرسپولیس 
خواهد ماند. این ادعاى «خبرآنالین» است که خبر خوبى به «برانکو ایوانکوویچ» 
و قرمزها داده و نوشته است که امیرى مذاکرات مثبتى با باشگاه داشته و بعد از 

جام جهانى قراردادش با پرسپولیس را تمدید خواهد کرد.

شمارش معکوس براى 
احسان

احسان حاج صفى در 28 سالگى 90 بازى ملى دارد و مى تواند به زودى 
وارد باشگاه صدتایى ها شود.

کنار گذاشتن حاج صفى به دلیل بازى با نماینده رژیم صهیونیستى، 
مى توانســت یکى از بزرگ ترین ظلم ها به فوتبال ایران باشــد اما 
خوشــبختانه این اتفاق رخ نداد تا یکى از سرمایه هاى فوتبال ایران، 

همچنان با پیراهن تیم ملى در میادین بین المللى حاضر باشد.
 حاج صفى چنــد روز قبل نودمین بــازى ملى خود را انجــام داد تا 
جایگاهش در رده هشتم پرســابقه ترین بازیکنان تیم ملى ایران را 
تثبیت بخشد. او روز 7 فروردین و در جدال با الجزایر از کریم باقرى با 
87 بازى ملى عبور کرد و حاال تنها یک گام تا حسین کعبى با 91 بازى 
فاصله دارد. البته باید توجه داشت که اگر کریم باقرى از 27 تا 34 سالگى 
از تیم ملى خداحافظى نمى کرد، اکنون در جدول پر سابقه ترین ها، جزو 
صدرنشینان بود.  باالتر از حسین کعبى، آندرانیک تیموریانى هست که 
101 بازى ملى در کارنامه ثبت کرده و افتخارات ریز و درشت زیادى در 
فوتبال به دست آورده اما حاال حاالها قصد خداحافظى ندارد اما بعید به 

نظر مى رسد بار دیگر او را با پیراهن تیم ملى ببینیم.
 در رده پنجم این جدول نیز مهدى مهدوى کیا با 111 بازى ملى قرار 

دارد و سیدجالل حسینى نیز باالتر از اوست.
 اگر حاج صفى تا پایان جام ملت هاى آسیا در همه بازى هاى 

تیم ملى ایران حضور داشته باشد، مى تواند در 29 سالگى 
115 بازى ملى داشته باشــد و اگر همین روند را حفظ 
کند، پتانسیل شکستن رکورد جواد نکونام که 151 بار 

پیراهن تیم ملى پوشیده را نیز دارد.
 در بین دیگر بازیکنان، مسعود شجاعى تالش مى کند 

خود را به باشگاه 80 تایى ها برساند و 
انصارى فرد هــم در آرزوى 

رســیدن به هفتادمین 
بازى ملى است.

 

نافرمانى بزرگ بود که البته خــط قرمز «کارلوس کى 
حسوب مى شود. روزنامه هاى «خبر ورزشى»  
 و همینطور ســایت هاى «آى اســپورت» و 
ســه» در روزهاى اخیر ســعى کــرده اند در 
هاى  مختلفى پشت پرده هاى این  حذف بزرگ 
کنند و تقریبًا همه آنها هم به نتایج مشترك و 

اند. رسیده
4ن سیدجالل حسینى از لیست24 نفره اعزامى 
ه نظر عموم مردم و اصحاب رسانه عجیب ترین 
ارلوس کى روش بود که باعث شگفتى اهالى 
د. برخى ها بحث باال رفتن سن و سال سیدجالل 
 پیش کشیدند و پایین آوردن میانگین سنى تیم 
مى تواند درســت باشد. کاپیتان پرسپولیس در 
ن و سال هم بهترین مدافع لیگ برتر (و شاید 

است.  درکنار مرتضى پورعلى گنجى)
ى هاى مختلفى در باب این موضوع انجام شد 
 ترین دلیل خط خوردن سیدجالل حسینى به 
فت پرسپولیس با الجزیره امارات برمى گردد. 
جالل حســینى با وجود محرومیــت و اینکه 
انســت در امارات براى پرسپولیس بازى کند 
مال تعجب همگان همراه تیمش به دبى سفر 
C در حالى بود که در همان زمان مرکز PEC و

کى روش فقط میزبان چهار پنج بازیکن 
 بود. جالــب  آنکه کى روش 
ینمسئله واکنشى نشان نداد. 
 کرد و شاهد ادامه داستان شد.

س در غیاب سیدجالل حسینى بازى 
2 بر 2 باخت در حالى که  3ل الجزیره امارات را 3
ل یکى از تماشــاگران این دیدار بود! در دیدار 
ما ســیدجالل حســینى براى اثبات خود به 
هلندى الجزیره در نقش سوپرمن ظاهر شد و در 
گشود تا پرسپولیس به  دروازهحریف اماراتى را
ک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

 گل، سیدجالل حســینى تبدیل به سوپرمن 

ر ر ور ى ز
اســت؛ کارلوس کى روش مردى که غیبت غیرموجه 
هیچ بازیکنى را ولو در  تمرینات ریکاورى برنمى تابد. مرد 
پرتغالى انتظار داشت سیدجالل حسینى محروم به جاى 
Kسفر تفریحى به امارات به مرکز PEK رفته و حداقل در

کنار ملى پوشان باشد اما...
و با خط  حاال کارلوس کى روش آن رفتار را تالفى کرده

4زدن سیدجالل حسینى از لیســت 24 نفره اعزام 
به ترکیه همه را به شــوك فرو برده است. البته 
سرمربى پرتغالى تیم ملى، سیدجالل حسینى 
را در کنار حسین حسینى، وریا غفورى و کاوه 
رضایى در لیست انتظار جام جهانى روسیه قرار 

ى ر ر شرو پ ر و س ر ر ر
روزنامه هاى دیروز خبر از آن دادند که وقتى سیدجالل
حسینى پست اینستاگرامى توهین آمیز على کریمى علیه
کى روش را الیک کرده، از لیست رزرو تیم ملى هم خارج
شده و دیگر هیچ شانسى ندارد. بدین ترتیب  سید جالل
حسینى در مرحله اول با یک غیبت غیر موجه که خط قرمز
بزرگ کىروشاست و در درجه دوم با یکالیکغیر
ضرورى، شانس حضور در جام جهانى و حتى لیست رزرو

را براى خود به فنا داد.

خط خوردن
جالل حس
4لیست4
اعزامى به
به نظر عمو
واصحاب
عجیب ترین
کارلوس کى
بود که باعث
اهالى فوتب

ر ر ى زى ب ب ی وى ه ى ه یز ول ینج جم پ ر ر
دارد و سیدجالل حسینى نیز باالتر از اوست.

 اگر حاج صفى تا پایان جام ملت هاى آسیا در همه بازى هاى 
9تیم ملى ایران حضور داشته باشد، مى تواند در 29 سالگى 

115 بازى ملىداشته باشــد و اگر همینروند را حفظ 
1کند، پتانسیل شکستن رکورد جواد نکونام که 151 بار

پیراهن تیم ملى پوشیده را نیز دارد.
 در بین دیگر بازیکنان، مسعود شجاعى تالش مىکند 

0خود را به باشگاه 80 تایى ها برساند و 
انصارى فرد هــم در آرزوى 

به هفتادمین رســیدن
بازى ملى است.
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اما در کم
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ملى پوش
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او سکوت

پرسپولیس
رفت مقابل
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مرحله یک
بعد از این
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ویتامین B12 یــا کوباالمین یک 
ویتامین مهم براى بدن ماســت. این ویتامین 
براى تکثیر ســلول هاى خونى و عملکرد سیستم عصبى 
بســیار ضرورى مى باشد و خوب اســت بدانیم این ویتامین به طور 

عمده در منابع حیوانى یافت مى شود.
ویتامین B12 همچون معجزه اى، براى سراســر بدن منافعى را به 

دنبال دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است:

افزایش انرژى و سرزندگى
یکى از قابل توجه ترین مزایاى ویتامین B12 افزایش انرژى است. 
بنابراین اگر احساس کســل بودن مى کنید و مطمئن نیستید چرا، 
ممکن اســت مشــکل از کمبود ویتامین B12 (کوباالمین) باشد. 
این ویتامین محلول در آب، با تشکیل گلبول قرمز خون، از یک نوع 
کم خونى که اغلب باعث ایجاد احساس ضعف و خستگى مى شود، 

جلوگیرى مى کند. 
این ویتامین به طــور طبیعى در انواع مختلفــى از غذاهاى حیوانى 
مانند ماهى، گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر و دیگر محصوالت لبنى و 
همچنین غذاهاى غنى شده مانند غالت صبحانه، مخمر خوراکى و 

برخى از شیرهاى گیاهى مانند شیر بادام و شیر سویا یافت مى شود.

 بهبود سالمت قلب
ممکن است نقش ویتامین B12 در ارتقاى ســالمت قلب نادیده 

گرفته شود. ویتامین B6 ،B12 و اسیدفولیک با هم موجب کاهش 
هموسیستین مى شوند؛ هموسیستین پروتئینى است که مى تواند در 
خون ایجاد شود و به دیواره  شریانى آسیب رسانده و نقش مهمى را در 
بیمارى هاى قلبى ایفا کند. زمانى که B12 کم است، نمى تواند کار 
خود را به طور مؤثر انجام دهد، به این معنى که قلب شما در معرض 

خطر قرار خواهد گرفت.

 سیستم عصبى سالم
ویتامین B12 به طور مستقیم بر روى سیســتم عصبى شما تأثیر 
مثبت مى گذارد و آن را در بهترین شرایط نگه مى دارد. زمانى که این 
مواد مغذِى حاوِى ویتامین B12 به اندازه کافى به بدن نرسد، ممکن 
است احساس آزاردهنده سوزن سوزن شدن در اندام ها یا بى حسى 
یا سوزش در دست ها، ساق پا یا کف پاها کنید. این حالت معموًال با 

کم خونى اتفاق مى افتد، اما همیشه اینطور نیست.
ویتامیــن B12 باعث تولید غــالف چربى (میلیــن) نورون ها یا 
ســلول هاى عصبى مى شود که عصب هاى شــما را احاطه کرده و 
از آنها محافظــت مى کند. زمانى که به کمبود B12 دچار باشــید، 

سلول هاى عصبى تان قادر به انجام درست وظیفه خود نیست.

 توانایى حرکت و پیاده روى
خستگى و بى حسى ممکن است از جمله نشــانه هاى اولیه آسیب 
عصبى مربوط به B12 باشد، اما اگر ادامه دار باشد، مى تواند رویه راه 
رفتن شما را تغییر دهد. این ممکن است گاهى اوقات تعادل را تحت 

تأثیر قرار دهد و به احتمال زیاد به شما آسیب برساند. این وضعیت، 
یکى از ساده ترین حاالت براى اصالح و درمان است و با دریافت 
میزان کافى از ویتامین B12 مى توانیم از هرگونه کاهش کیفیت 
زندگى که با مشکالت حرکتى و ســقوط همراه است، جلوگیرى 

کنیم.

بهداشت دهان و دندان
نشــانه هاى بســیارى وجود دارد که زبان شــما مى تواند در مورد 
سالمتى تان آشکار کند و کمبود B12 یکى از آنهاست. کمبود خفیف 
این ویتامین مى تواند باعث التهاب زبان شود. این شرایط دردناك بر 
روى خوردن و صحبت کردن تأثیر مى گذارد. همچنین در این شرایط 
ممکن است زبان شما قرمز و متورم شده یا صاف به نظر برسد، چون 
برآمدگى هاى کوچک در امتداد زبان که شامل جوانه هاى چشایى 

هستند، ناپدید مى شوند.

 تأثیر بر بینایى
یکى دیگر از مزایــاى مهم ویتامین B12، تأثیــر بر بینایى 

اســت و کمبود ویتامیــن B12 به 
طور معمول به آسیب عصبى 

مربوط مى شود که بر عصب 
بینایى چشم نیز اثر مى گذارد. 
همیشــه حمله بهترین دفاع 

است.B12 بیشتر در غذاهاى 
حیوانى مانند گوشــت، مرغ، ماهى 

حیوانى را و محصوالت لبنى یافت مى شود. اگر غذاهاى 
مصرف نمى کنید، مطمئن شوید که B12 مورد نیازتان را از غذاهاى 

غنى شده یا یک مکمل دریافت مى کنید.

 اثر بر حافظه
برخى تحقیقات نشــان مى دهد که کمبود ویتامین B12 با جنون 
و مشــکالت حافظه مرتبط اســت، اما مشــخص نیســت که آیا 
مکمل ها مى تواننــد کمک کنند یا خیر؟ این ارتبــاط بالقوه ممکن 
اســت در نتیجه ســطح باالى هموسیســتئین در خون باشد، اما 
به زودى دانشــمندان به نتیجــه گیرى هاى دقیق تــرى خواهند 

رسید.

 کاهش درخشندگى پوست
افراد مبتال به کمبود B12 اغلب داراى پوستى رنگ پریده هستند و یا 
پوست شان به رنگ زرد کمرنگ است. اختالل تولید سلول هاى قرمز 
خون مى تواند بر اندازه و قدرت این سلول هاى خونى تأثیر بگذارد. 
ممکن است آنها بیش از حد بزرگ شوند تا جایى که نتوانند در سراسر 
بدن شما به جریان بیافتند و باعث رنگ پریدگى پوست شوند. اگر این 
گلبول هاى قرمز بیش از حد شکننده باشند، ممکن است از بین بروند 
و باعث افزایش بیلى روبین و در نتیجه، سبب ایجاد رنگ زرد پوست 

(یرقان یا زردى) شوند. 

 سالمت روده
همه ما مى دانیم که خوردن فیبر و نوشــیدن آب بــه اندازه کافى، 
 B12 کلیدى براى حرکات مناســب روده است، اما کمبود ویتامین
همچنین مى تواند باعث یبوســت، اسهال، از دســت دادن اشتها و 

کاهش وزن شــود. B12 مى تواند عامل سالمت روده باشد. گاهى 
مشکالت دســتگاه گوارش مى تواند ناشى از کمبود B12 باشد، اما 
از طرفى دیگر، کمبود B12 نیز نشانگر یک بیمارى گوارشى است. 
ویتامین B12 بر تولید فاکتور داخلى توســط معده متکى است و در 
قسمت انتهایى روده کوچک جذب مى شود. بنابراین اختالالت معده 
یا روده کوچک مى تواند سبب کمبود B12 شود. بیمارى کرون یک 
بیمارى کالسیک است که مى تواند با کمبود B12، کاهش وزن و 

اسهال خود را نشان دهد. 

 شخصیت نوزاد شما
آیا ویتامین B12 مى تواند باعث تولد نوزادى آرام شــود؟ درســت 
 B12 اســت: طبق بررســى محققان هلندى، مادرانى که سطوح
خــود را در اوایل بــاردارى افزایــش مى دهند در حدود هشــت 
برابر بیشتر شــانس داشــتن نوزادى را دارند که بیش از حد گریه

 نمى کنند.

معجزه ویتامین B12 براى بدن

B12 یــا کوباالمین یک  2ویتامین
ویتامین مهم براى بدن ماســت. این ویتامین 
عصبى سیستم عملکرد و ســلولهاىخونى تکثیر براى

B6 و اسیدفولیک با هم موجب کاهش ،6 B12 2گرفته شود. ویتامین
هموسیستین مى شوند؛ هموسیستین پروتئینى است که مى تواند در
خون ایجاد شود و به دیواره  شریانى آسیب رسانده و نقش مهمى را در
کار تواند نم است، B12کم که زمان کند. ایفا قلب 2بیمارىهاى

نتایج مطالعات نشان مى دهد که رژیم غذایى پرفیبر، با تقویت سیستم ایمنى بدن، از ابتال به سرماخوردگى 
و آنفلوآنزا پیشگیرى مى کند.

 مطالعات نشان مى دهد که مصرف بیشتر مواد مغذى که در جو، برنج قهوه اى و تمشک یافت مى شود، باعث 
تقویت واکنش ایمنى ضدویروسى بدن مى شود.

از دیگر مزایاى مصرف یک رژیم غذایى پر فیبر ،کاهش خطر ابتال به بیمارى قلبى و دیابت است، اما اکنون 
محققان امیدوار هستند که این رژیم غذایى بتواند به مبارزه با آنفلوآنزا نیز کمک کند.

آنفلوآنزا یکى از شایع ترین عفونت هاى ویروسى در جهان اســت به طورى که هر سال بیش از 20 درصد 
جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار مى دهد.

به گفته محققان، مصرف سطوح باالى فیبر غذایى اثرات آسم و آلرژى ها را بر ریه ها کاهش مى دهد و بدن 
را در برابر ویروس ها مقاوم تر مى سازد.

یک اپتومتریست ویژگى هاى عینک آفتابى مناسب را برشمرد.
نیلوفر میرانى شیخى درباره ویژگى هاى عینک آفتابى خوب گفت: 
دارا بودن UV 400، نداشــتن موج در عدسى و نداشتن خش در 
شیشه، از جمله ویژگى هاى عینک آفتابى استاندارد است. وى ادامه 
داد: البته پالریزه بودن عینک اهمیت چندانى ندارد؛ چرا که پالریزه 
بودن عینک باعث مى شود که نورهاى انعکاسى از سطوح بازتابنده 
مانند آسفالت کاهش پیدا کند، ولى از چشم افراد در برابر نور آفتاب 
و اشــعه ماوراء بنفش حفاظت چندانى نمى کند و حتى اگر عینک 
آفتابى، این خصوصیت را نداشــته باشد ولى UV آن 400 باشد، 

عینک مناسبى است.
وى با تأکید بر این نکته که افراد عینکى حتمًا باید از عینک آفتابى 
با شماره چشم خود استفاده کنند، اظهارکرد: عدم استفاده از عینک 
آفتابى مناسب براى کســانى که از عینک طبى استفاده مى کنند، 
مى تواند باعث ایجاد صدماتى به مراتب جدى تــر به بینایى این 

افراد شود.
میرانى همچنین گفت: باید توجه داشــت مناسب ترین رنگ لنز 
عینک آفتابى، رنگ هاى قهوه اى، دودى و خاکســترى است و 
لنزهایى با رنگ هاى بنفش و زرد و صورتى و رنگ هاى فانتزى از 

این قبیل حتى براى چشم مضر نیز هستند. 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى به تأثیر مصرف 
شــربتى گیاهى و ســنتى براى کاهش عطش در 

روزه داران اشاره کرد.
حیدر عظمایى دربــاره مهمترین خواص شــربت 
خاکشیر و تخم شربتى اظهار کرد: این شربت، نقش 
مؤثرى در رفع عطش روزه داران و تب بدن دارد، زیرا 
خاکشیر و تخم شربتى آب را جذب خود و در طول روز 

آن را در بدن آزاد مى کنند. 
وى بیان کرد: افراد براى اینکه در ماه رمضان دچار 
گرما زدگى و تشنگى ناشى از هواى گرم نشوند، باید 
در فاصله افطار تا سحر سه لیوان از شربت خاکشیر و 
تخم شربتى را میل کنند؛ مصرف این شربت در وعده 

سحر اهمیت زیادى دارد.
عظمایى درباره سایر خواص شربت خاکشیر و تخم 
شربتى، تأکید کرد: این شربت نقش مؤثرى در از بین 
بردن جوش، خارش، کهیر و التهابات پوستى دارد و 

شربت خاکشیر و تخم شربتى به جذب کلسیم در بدن 
کمک شایانى مى کند.

وى تصریح کرد: شــربت خاکشــیر و تخم شربتى 
براى تقویت قلب و عروق بسیار مفید است و باعث 
رفع التهابات کلیه هم مى شــود؛ این شــربت تأثیر 
چشمگیرى در صاف شــدن صدا، رفع تنگى نفس، 

خروج خلط از ریه و درمان سرفه دارد.
عظمایى گفت: شــربت خاکشــیر و تخم شربتى 
خاصیــت آنتــى اکســیدانى دارد، بنابراین موجب 
تقویت سیســتم ایمنى بدن مى شــود و این شربت 
براى مبتالیان به فشار خون و یبوست هم مفید است.
وى یادآور شد: شربت خاکشیر و تخم شربتى آرامش 
بخش و نشــاط آور اســت و نقش مؤثرى در از بین 
بردن اضطراب و استرس در افراد دارد و این شربت 
به تقویت اعصاب و سیســتم بینایى بدن هم کمک 

شایانى مى کند. 

پیشگیرى از سرماخوردگى با 
عینک آفتابى چه رنگى بخریم؟رژیم غذایى پر فیبر 

«تارى دید» نشانه بیمارى شبکیه است تقویت کنندگان  انرژى و کاهش خستگى 

رفع عطش روزه داران با شربتى سنتى

دگى

باعث

کنون 

رصد

بدن و
یروس ها مقاوم تر مى سازد.

«تارى دید» مى تواند نشان دهنده بیمارى شبکیه 
باشد. پزشــکان توصیه مى کنند افرادى که دچار 
تارى دید مى شوند، بهتر اســت به چشم پزشک 
مراجعه کنند، زیرا این مشکل مى تواند نشان دهنده 
بیمارى شبکیه باشد. کارشناسان هشدار داده اند از 
آنجایى که بیمارى هاى شبکیه سهم قابل توجهى 
در از دســت دادن بینایى دارند، الزم اســت افراد 

نسبت به تارى دید هوشیار باشند.

بیمارى هــاى شــبکیه اغلــب تشــخیص داده 
نمى شــوند، زیرا افراد هنگام بروز عالیم آن هیچ 
دردى احساس نمى کنند و چشم سالم، تارى دیِد 

چشم ضعیف تر را جبران مى کند.
این بیمارى اغلب به موقع تشخیص داده نمى شود، 
زیرا پس از آنکه بخش قابل توجهى از دید چشم از 
بین مى رود یا چشم بیمار بسته مى شود، مورد توجه 

قرار مى گیرد. 

متخصصان براى مقابله با خستگى مداوم، مصرف برخى مواد خوراکى را توصیه مى کنند.

لوبیا
لوبیا بهترین منبع غذایى حاوى فیبر است و انرژى 
بلندمدتى را براى بدن تأمیــن مى کند. این ماده 
غذایى به خصوص براى افراد گیاهخوار مى تواند 

منبع جایگزین پروتئین گوشت قرمز باشد.

اسفناج
آهن به سلول هاى قرمز خون در انتقال اکسیژن 
به نقاط مختلف بدن کمک مى کنــد. از این رو، 
کمبود آهن با خســتگى همراه است. سبزیجات 
پربرگ یکى از مواد خوراکى جذب سریع آهن تلقى

مى شوند. اسفناج هم حاوى منیزیم، ماده معدنى 
مهم فرآورى انرژى بدن است.

تخم مرغ
تخم مرغ یک ماده غذایى ارزشــمند براى افرادى 
است که ورزش هاى استقامتى انجام مى دهند و 
نیاز به دریافت انرژى زیادى دارند. تخم مرغ داراى 
اسیدآمینه ضرورى است که مى تواند نحوه استفاده 
گلوکز توسط ماهیچه ها را بهبود بخشد. تخم مرغ 
همچنین منبع خوب آهن، پروتئین، آنتى اکسیدان 

و ویتامین هاى متعددى است.

شکالت
مطالعات نشان مى دهد که شکالت تلخ منبع خوب آنتى 

اکسیدان ها بوده و موجب بهبود خلق و خو و همچنین 
سطح هوشیارى مى شود. مصرف یک چهارم 

شکالت تلخ مى تواند یک دسر پرانرژى 
باشد. به گفته محققان، هر چقدر درصد 
میران کاکائو بیشتر باشــد، فواید آن 

بیشتر خواهد بود.

تتت.تتت......است. ىبدن 

خ منبع خوب آنتى
خو و همچنین

 چهارم 
ى 

لیموترش
مصرف یک لیوان آب همراه با آبلیمــو مى تواند به 
اندازه یک فنجان قهوه در صبح انرژى بخش باشد. 
مصرف آب یک لیموترش مــى تواند 40 درصد نیاز 
روزانه ویتامین C بدن را تأمین کند. افزودن لیموترش 
به رژیم غذایى، موجب تقویت متابولیسم بدن شده، از 
افزایش انسولین پیشگیرى مى کند و پتاسیم موردنیاز 
براى کمک به بهبود عملکرد مغز و اعصاب را تأمین 

مى کند.

جو دوسر
صبحانــه حــاوى مقادیــر مناســب پروتئین و 
کربوهیدرات مى تواند به حفــظ انرژى در طول 
روز کمک کند. جو دوســر یکى از مواد خوراکى 
همراه با باالترین میزان فیبر محلول اســت. فیبر 
محلول براى ســاعت ها در معده مــى ماند و در 
نتیجه احساس ســیرى براى مدت طوالنى ادامه 

مى یابد.
مى کند.
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پلیس هند از کشف 106 کپسول کوکائین در معده یک زن خبر داد.
به گزارش ایســنا، پلیس هند اعــالم کرد: این زن قصد داشــته 
کپسول هاى حاوى این ماده مخدر را به کشــور قاچاق کند اما در 

فرودگاه بین المللى دهلى نو دستگیر شد.
بنابر اعالم پلیس هند این زن 25 ســاله خارجى در برزیل اقدام به 
بلعیدن کپســول هاى کوکائین کرده و قصد داشته است آنها را در 

دهلى نو به یک تبعه نیجریه اى تحویل دهد.
به گزارش شبکه خبرى «بى بى سى»، بنا بر اعالم دپارتمان مبارزه 
با مواد مخدر هند، این باالترین رقم کپسول هاى کوکائین بوده که از 

داخل بدن یک قاچاقچى خارج شده است.

دختر تبهکار  که در شهرستان شیراز با فریب نوجوانان از 
آنها اخاذى مى کرد، در دام پلیس فتا گرفتار شد.

هفته گذشته زنى با مراجعه به پلیس فتاى استان فارس 
گفت: «از مدت ها پیش رفتار پســر 15 ساله ام تغییر 
کرد. او همیشه در اتاقش بود و تا نیمه هاى شب با تلفن 
همراهش بازى مى کرد. به رفتارش مشکوك و با بررسى 
تلفن همراهش متوجه شدم، او چند روز قبل با دخترى که 
ده سال از خودش بزرگ تر است، در کافى نت دوست 
شده و ارتباطشان شکل گرفته است. آنها مدتى با هم 
چت مى کردند که دختر جوان پس از فریب پسرم، از او 
عکس هاى شخصى گرفته و بعد هم با تهدید مدعى شده 
بود اگر پسرم دو میلیون تومان نپردازد، عکس ها را منتشر 

مى کند.»در ادامه تحقیقات مأموران، پسر نوجوان نیز 
اظهارات مادرش را تأیید و عنوان کرد: «براى اینکه دختر 
جوان عکس ها را منتشر نکند، موضوع را به کسى نگفتم 
و به دنبال تهیه پول بودم. او تهدید کرده بود عکس ها را 

براى پدر و مادرم ارسال مى کند.»
مأموران تحقیقات گسترده اى را براى دستگیرى متهم 
آغاز کردند و کارشناسان پلیس فتا با ردیابى تخصصى 
متوجه شدند، دختر 25 ساله به نام «شراره» چند پسر 
نوجوان دیگر را هم فریب داده و براى منتشــر نکردن 

عکس هایشان، از آنها اخاذى کرده است.
 متهم طى یک عملیات اطالعاتى شناسایى و دستگیر 
شد. او در بازجویى ها به جرم خود اعتراف کرد. تحقیقات 

نشان داد، متهم پس از دوستى با طعمه هایش، اعتماد 
آنها را جلب مى کرد و از پسران عکس مى گرفت. بعد هم 

نقشه اخاذى را اجرا مى کرد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى ساوه استان مرکزى گفت: بر اثر برخورد دو خودرو در 
محور قدیم ساوه - همدان، چهار تن کشته و سه نفر مجروح شدند.

نعمت ا... عزیزى در گفتگو با مهر اظهار کرد: این سانحه دلخراش دوشــنبه شب بر اثر برخورد یک دستگاه 
سوارى پژو با یک سوارى سمند در کیلومتر 25 جاده قدیم ساوه-همدان رخ داد. وى افزود: پس از اطالع رسانى 
حادثه به اورژانس ســاوه، بالفاصله نیروهاى امدادى پایگاه هاى اورژانس غرق آباد و ساوه و نیروهاى هالل 

احمر قیطانیه براى کمک رسانى به محل سانحه اعزام شدند.
عزیزى بیان کرد: از سوى دیگر با توجه به محصور شدن مصدومین و آتش گرفتن خودروى پژو، هماهنگى 
الزم با سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى ســاوه براى حضور در محل سانحه و اطفاى حریق و 
رهاسازى مصدومین انجام شد. سرپرست مرکز فوریت هاى پزشکى ساوه خاطرنشان کرد: با توجه به آتش 
سوزى خودروى پژو متأسفانه این حادثه دلخراش چهار نفر را به کام مرگ فرستاد. وى عنوان کرد: این حادثه 
جاده اى همچنین سه مصدوم برجاى گذاشت که مصدومین پس از انجام اقدامات درمانى پیش بیمارستانى 

توسط نیروهاى اورژانس، به مرکز درمانى شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

در حالى که مســئول روابط عمومى مدیریت حوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اصفهان مى گوید: تا کنون 
هیچکس در اســتان اصفهان دچار مسمومیت با قارچ 
سمى نشده است، شــمار قربانیان قارچ هاى سمى در 
کشور همچنان رو به افزایش است و به جز 15 نفرى که 
فوتشان به صورت رسمى اعالم شد، تا کنون1017 نفر 
هم با خوردن قارچ هاى سمى دچار مسمومیت شده اند.
عباس عابدى به عموم اصفهانى ها توصیه کرده با توجه 
به فصل بهار و بارندگى هاى اخیر و رشــد انواع قارچ ها 
در طبیعت و بروز مســمومیت تعدادى از هموطنان در 
اســتان هاى مختلف در اثر مصرف قارچ هاى ســمى،  
مردم در استان اصفهان هشــدارها را جدى بگیرند و از 
دست زدن به قارچ هاى وحشــى و ناآشنا و خوردن آنها 

خوددارى کنند.

100 گونه قاتل
هر ســال با فرا رســیدن فصول بهار و پاییز، با رویش 
تعدادى از گونه هاى ســمى قارچ در برخى نقاط کشور 
مواجه هستیم اما امسال با توجه به شرایط خاص آب و 
هوایى، مخصوصًا بارندگى هاى اخیر و شرایط محیطى 
مانند نور و دماى هوا، رویش و تکثیر قارچ هاى ســمى 
در استان هاى غربى افزایش یافت و باعث شد در سال 
جارى با تعداد بیشترى از مسمومیت  در اثر خوردن این 

قارچ ها روبه رو شویم. 
اما در حالى که ســتاد مرکزى اطالع رسانى داروها و 
سموم سازمان غذا و دارو، عامل مسمومیت هاى اخیر را 
قارچ «آمانیتا ویروسا» که شبیه قارچ هاى خوراکى است 
و در کنار آنها مى روید اعالم کرده اســت، دکتر کامبیز 
سلطانى نژاد، دبیر انجمن سم شناسى و مسمومیت هاى 
ایران، با عنوان این مطلب که قارچ هاى سمى از لحاظ 
ظاهرى شــباهت زیادى به قارچ هاى خوراکى دارند و 
تشخیص آنها توسط افراد عادى میسر نیست، مى گوید: 
در جهان بیش از 5000گونه قارچ وجود دارد که حدود 
صدگونه از آن براى انسان سمى است. وى با بیان اینکه 
روش تشخیص قارچ ســمى و گونه هاى خوراکى آن 
به طرق کامًال علمى و تخصصى توســط متخصصان 
میسر اســت، معتقد است؛ قارچ هاى ســمى از لحاظ 
ظاهرى شــباهت زیادى به قارچ هاى خوراکى دارند و 

تشخیص آنها توسط افراد عادى میسر نیست، به همین 
دلیل امسال با تعداد زیادى از اینگونه مسمومیت ها در 

کشورمان مواجه شدیم. 
این سم شناس خطاب به مردم توصیه مى کند به هیچ 
وجه، قارچ هاى خودرویى که در دشــت ها و جنگل ها 
مى روید را نچیننــد و مصرف نکنند، چــرا که اینگونه 
قارچ ها، در اثر پختن، کبابــى و یا آب پز کردن، باز هم 
سمى مى مانند و مواد سمى آنها تخریب نمى شود. دبیر 
انجمن سم شناسى و مسمومیت هاى ایران، در خصوص 
عالئم و نشانه هاى مسمومیت توسط قارچ هاى سمى، 
مى گوید: 90 درصد مســمومیت هاى شــدید توسط 
قارچ ها، به دلیل ماده اى ســمى به نام «آماتوکسین» 
اســت که این ماده عمدتًا بر روى کبــد تأثیر مخرب 
مى گذارد. عالئم مسمومیت با قارچ، در دو مرحله بروز 
پیدا مى کند، مرحله اول، 6 تا 12 ساعت پس از مصرف 
قارچ با نشــانه هایى نظیر تهوع و اســتفراغ، درد هاى 
شــکمى و احســاس ضعف بروز پیدا مى کند و مرحله 
دوم 24ساعت بعد از عالئم اولیه، با ضعف، سرگیجه و 

کاهش سطح هوشــیارى خود را نشان مى دهد که این 
حاالت ناشى از درگیرى کبدى و کلیوى در فرد مسموم 

است که ممکن است او را به مرگ برساند. 

حمله بیولوژیکى در کار نیست
در همین حال پیرحســین کولیوند، سرپرست اورژانس 
کشور مى گوید: سرعت و زمان اولیه مراجعه مسمومان 
با قارچ به مراکز درمانى بســیار مهم است و با توجه به 
تأثیر وحشتناکى که سم قارچ بر روى کبد مى گذارد به 
شهروندان توصیه مى شود در صورت بروز عالیم اولیه 
مســمومیت بالفاصله به مراکز درمانى مراجعه کرده 
و از انجــام خوددرمانى و به ویژه درمان هاى ســنتى 
پرهیز کنند. وى که در عین حال مســئول ستاد پدافند 
غیرعامل نیز هست در پاســخ به اینکه آیا درمورد این 
قارچ ها که در روزهاى گذشته باعث مسمومیت گسترده 
در کشور شده اســت، به مورد مشــکوکى رسیده اند؟ 
مى گوید: تاکنون به مورد مشکوکى که مرتبط با حمالت 
بیولوژیکى و زیستى باشد نرسیده ایم ولى این موضوع 

باید کامل رصد شود. همچنین سال گذشته نیز تعدادى 
مســمومیت در این زمینه داشــتیم ولى به این شدت

 نبود. 
اما درپى انتشــار اخبارهاى مبنى بر مسمومیت و مرگ 
برخى شهروندان به دلیل مصرف قارچ، رئیس تعاونى 
تولیدکنندگان قارچ هــاى خوراکى اعــالم کرد: این 
مسمومیت ربطى به مصرف قارچ هاى خوراکى ندارد؛ 
چرا که روى آنها نظارت کافى صورت مى گیرد و هیچ 
مشکلى در این زمینه نیســت اما باید به مردم گفت که 
قارچ را در مراتع یا خیابان ها به اسم «قارچ کوهستانى و 
ارگانیک» خریدارى و مصرف نکنند. محمدحسن افشار 
تأکید کرد: حتى االمکان مردم باید توجه کنند که قارچ 
را از فروشگاه هاى معتبر و به صورت برچسب دار تهیه 
کنند تا تولیدکننده آن مشــخص باشد و حتى اگر قارچ 
فله اى را از این فروشگاه ها خریدارى مى کنند باید توجه  
کنند که محصول کجا تولید شده است و دستگاه هاى 
نظارتى نیز باید تأ یید کننده آن باشند که در آن صورت 

هیچ مشکلى به وجود نمى آید.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان قلعه گنج 
استان کرمان از دستگیرى قاتل فرارى پس از 

هشت سال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش میزان، سجاد افشارمنش در تشریح 
جزئیات این خبر گفت: زمستان 89 پس از کسب 
گزارشى مبنى بر یک فقره آدم ربایى مشکوك 
و در پى آن قتل یــک جوان 25 ســاله به نام 
«ه. خ» در جنگل هاى اطراف شــهر، رسیدگى 
به موضوع در دستور کار دادستانى و پلیس قرار 
گرفت. وى عنوان کرد: پس از چندین سال کار 
پلیســى و متوارى بودن متهم در اســتان هاى 

مختلفــى از جمله هرمــزگان و سیســتان و 
بلوچســتان در نهایت صبح روز ســه شــنبه

 (یک خــرداد مــاه 1397) با دســتور قضائى، 
متهم توســط مأموران پلیس آگاهى در محل 

مخفیگاهش دستگیر شد.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان قلعه گنج با 
اعالم اینکه اختالفات طایفه اى علت اصلى بروز 
این حادثه بوده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات 
تکمیلى در این رابطه در شعبه اول بازپرسى این 
شهرســتان ادامه دارد و قاتل با قرار مناسب در 

بازداشت به سر مى برد.

نوعروس و داماد جوان که تمام پس انداز و سهم االرث خانوادگى شان را به هواى اقامت در خارج از کشور 
به یک شرکت تحویل داده بودند نمى دانستند که چه سرنوشتى انتظارشان را مى کشد.

مرد 32ساله و همسرش، 9ماه قبل در استان خراسان رضوى  باهم ازدواج کردند.آنها که در رؤیاهاى جوانى 
خود سیر مى کردند با وجود مخالفت شدید خانواده و نزدیکان، تمام پس انداز و دارایى خود را به یک شرکت 
دروغین دادند و پس از اخذ مدارك اقامت راهى کشور گرجستان شدند. اما هنوز یک هفته نگذشته بود که 
پلیس گرجستان زوج جوان را به اتهام مدارك جعلى دستگیر کرد. نوعروس و داماد جوان تازه فهمیدند چه 
کالهى سرشان رفته و چند نفر دیگر نیز با آرزوى واهى اقامت در خارج از کشور مثل آنها فریب خورده اند.

فرمانده انتظامى خراسان رضوى در این باره گفت: در حالى که زوج جوان در کشور گرجستان زندانى بودند 
با پیگیرى هاى به عمل آمده از سوى سفارت جمهورى اسالمى ایران،آنها به کشور بازگردانده شدند.

سرتیپ قادر کریمى خاطر نشان کرد: این زوج جوان دچار مشکالت زیادى شده اند و اختالف هاى شدید 
ناشى از شکست مالى کارشان را به مرکز مشاوره پلیس خراسان رضوى کشانده است. وى گفت: تحقیقات 

پلیسى درباره این شرکت و کالهبردارى از جوانان ساده لوح ادامه دارد.

مدیر یک مدرســه دخترانه در استان خوزستان قارچ هاى سمى در اصفهان قربانى نگرفته است
چند دانش آموز هفت ســاله این دبســتان را به 
علت اینکه درپى بارش باران شادى کرده بودند 

تنبیه کرد.
به گزارش عصر ایران، یک منبع آگاه در این باره 
گفت: مدیر مدرسه  دخترانه ســهام خیام اهواز، 
تعدادى از دانش آموزان این دبستان را به دلیل 
شادى براى باران تنبیه و مجبور کرده است کنار 
سطل زباله اى بایستند و یکى از پاهایشان را باال 
ببرند اما یکى از دانش آموزان دختر نتوانســته 
بایستد و مدیر مدرسه دوباره او را تنبیه کرده است.

این دختر دانش آموز دچار بیمارى «ســى پى» 
(نوعى فلج مغزى) است که باعث مى شود پاى 
افراد به سمت داخل قوس داشته باشند. به همین 
دلیل او نمى تواند پاهــاى خود را کنترل کند. به 
گفته این منبع، این مدیر مدرسه على رغم اطالع 
از بیمارى این کودك، بر تنبیه بدنى دانش آموز 

اصرار داشت.
گفتنى اســت؛ مادر این دانش آمــوز هر روز با 
دختر خود به مدرســه مى آید تا در زنگ  تفریح 
به فرزندش در رفتن به دستشــویى کمک کند . 
مادرش مى گوید که وقتى بردمش خانه ترسیده 
بود و به دلیل حساســیت مغزش مدام استفراغ 
مى کرد اما مدیر حتى یک عذرخواهى نکرده است. 
این مادر حتى نمى داند اشتباه دخترش چیست. 

شادى چند دختر هفت ساله براى بارش باران؟
 بازخواست مدیر مدرسه به دلیل 

برخورد غیرمتعارف 
خمیسى، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز 
در واکنش به تنبیه دانش آموز هفت ساله بیمار 
با بیان اینکه هیچگونه ضرب و شتمى صورت 
نگرفته است و لیکن همان برخورد غیرمتعارف 
مدیر مدرسه مورد بازخواست قرار داده شد، اظهار 
کرد: روز دوشنبه در خدمت این مادر و دانش آموز 
بــودم، از او و مادرش به دلیل عــدم توجه مدیر 
و بى تدبیرى اش عذرخواهى کردم و به رســم 
خیرخواهى هدیه اى تقدیم آن شد. از سوى دیگر 
و به دلیل شرایط جسمى این دانش آموز، اینجانب 
تا بهبودى این دختر خوبمان در همه مراحل در 

کنار خانواده محترمشان خواهم بود.

فرمانده انتظامی استان مرکزى از دستگیري فردي 
که با جعل عنوان مأمور یکى از ادارات دولتى اقدام 
به کالهبرداري ده میلیارد ریالی در شهرستان هاي 

اراك، فراهان و کمیجان کرده بود، خبر داد.
 سردار کیومرث عزیزي در این باره گفت:  مأموران 
پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان 
مرکزى در تحقیقاتی از سوء استفاده و کالهبرداري 
گسترده فردي با جعل عنوان مأمور یکى از ادارات 
دولتى در چند شهرســتان مطلع شدند و بالفاصله 
برنامه ریزي عملیاتی براي دستگیري او آغاز شد. 
وي افزود: با آغاز تحقیقــات تخصصی مأموران 
پلیس، هویت این فرد شناسایی و مشخص شد او با 
جعل عنوان اقدام به ده میلیارد ریال کالهبرداري 
در شهرستان هاي اراك، فراهان و کمیجان کرده 

و برابر دستور مراجع قضائی تحت تعقیب است.
ایــن مقام ارشــد انتظامــی در اســتان مرکزي 
تصریح کرد: در تکمیل تحقیقات ســرنخ هایی از
فعالیت هاي این فرد در امر حفاري هاي غیرمجاز 
براي کشف اشیاى قدیمی به دست آمد و محل هاي 
تردد این فرد تحت مراقبت نامحســوس مأموران 
پلیس قرار گرفت. سردار عزیزي ادامه داد: سرانجام 
محل اختفاي این فرد که بــا روش هاي مختلف 
ســعی بر فرار از اجراي قانون داشت، شناسایی و 
در عملیاتی به همراه یکی از همدستانش دستگیر 
شد. فرمانده انتظامی استان مرکزي از کشف برخی 
ادوات مجرمانه از مخفیگاه این فرد خبر داد و گفت: 
دو متهم دستگیر شده در این عملیات، براي برخورد 

قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. 

2 تبهکار که شب گذشته با گروگان گرفتن یک مرد 
ثروتمند، از خانواده وى مبلغ 20 میلیارد ریال درخواست 
کرده بودند در عملیــات ضربتى مأموران فرماندهى 

انتظامى شهرستان کاشان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در تشــریح این 
خبر اظهار کرد: دوشنبه شــب در پى تماس یکى از 
شهروندان شهرستان کاشــان با مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 مبنى اینکه همسر این فرد هنگام مراجعه 
به منزل توســط افراد ناشناسى گروگان گرفته  شده 
است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

فرماندهى انتظامى این شهرستان قرار گرفت.
سردار مهدى معصوم بیگى با بیان اینکه در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شــد، فرد ربوده  شده از افراد 
متمول شهرستان است، گفت: گروگانگیران با اطالع 
از این موضوع  در قبــال آزادى  وى مبلغ 20 میلیارد 
ریال درخواست کردند. وى تصریح کرد: سرانجام با 
تالش هاى صورت گرفته و پس از تحقیقات گسترده 
و انجام یکســرى اقدامات علمى و تخصصى محل 
نگهدارى فرد ربوده  شده مورد شناسایى قرار گرفت 
و مأموران بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شدند و 

گروگانگیران را به محاصره خود درآوردند. 
سردار معصوم بیگى، خاطرنشان کرد: در این عملیات 
ویژه که کمتر از 24 ساعت بعد از وقوع حادثه رخ داد 
جوانى 28 ساله به همراه برادر 17 ساله اش دستگیر 
شــدند و فرد ربوده  شــده نیز به آغوش خانواده اش 

بازگردانده شد.

    تنبیه دانش آموز بیمار به 
علت شادى براى باران

کالهبرداري میلیاردى
 با جعل عنوان مأمور

 گروگانگیرى 2میلیاردى
  در کاشان

پایان فرار 8 ساله قاتل

106 کپسول  کوکائین
 در معده زن قا چاقچى

اغفال پسرهاى نوجوان توسط زن جوان 

ماه عسل زوج ایرانى در زندان گرجستان زنده زنده سوختن 4 سرنشین پژو در آتش

60 نفر در اثر گرمازدگى در «کراچى» پاکستان جان خود را از 
دست دادند.به گزارش مهر، «فیصل ایدهى»، سرپرست بنیاد 
«ایدهى» پاکستان اعالم کرد که طى سه روز ابتداى هفته،  60 
نفر در اثر گرمازدگى در مناطق مختلف کراچى جان خود را از 

دست داده اند. وى افزود که بیشتر این افراد متعلق به مناطق 
«الندهى» و «کورنگى» هستند.الزم به ذکر است که به دلیل 
کمبود برق در پاکستان به ویژه کراچى ساعاتى از روز، آب و برق 
در این مناطق قطع مى شود و این قطعى در فصول گرم سال 

افزایش مى یابد. درجه هوا در چند روز گذشــته در کراچى به
 44 درجه سانتیگراد رسیده است.

رسانه هاى پاکستان در چند روز اخیر از افزایش قطعى برق و 
آب در ماه رمضان در کراچى خبر داده بودند.

مرگ 60 نفر
 بر اثر 
گرمازدگى

محیا حمزه

به رغم کشته شدن 15 نفر و مسمومیت1017 نفر در کشور؛
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ئین
 تز

س:
عک



آنهــا  زیــرا  دار،  گرامــى  را  خویشــاوندانت 
پــر و بــال تــو هســتند، کــه بــا آن پــرواز مى کنى 
و ریشــه تــو هســتند کــه بــه آنهــا بــاز مى گردى 
و دســت نیرومنــد تــو هســتند کــه بــا آن حملــه 

موال على (ع)مى کنى.

آگهى مناقصه (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 424 مورخ 1397/02/26 نسبت به 
انتخاب پیمانکار جهت عملیات زیرسازى باند تندرو و کندرو بلوار خلیج فارس با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال با شرایط 
خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت  به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

نوبت اول

آگهى مناقصه

کیخسرو ایرجى شهردار جوزدان

شهردارى جوزدان در نظر دارد عملیات رفت و روب و جمع آورى زباله و سایر موارد خدمات 
شهرى را از طریق آگهى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، متقاضیان مى توانند 
براى شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 
97/03/20 به شهردارى جوز دان مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 

روز دوشنبه مورخ 97/03/21 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 03142283544-5

نوبت اول 

آگهى تجدید مزایده

مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته مهرداد شب انگیز در نظر دارد پالك هاى زیر را از طریق مزایده به فروش برساند: 
1- مالکیت شش دانگ پالك ثبتى 14 فرعى از 5958 اصلى بخش 3 ثبت اصفهان واقع در خیابان ولى عصر- سه راه صغیر- نبش خیابان کمال- پالك 3 و 5

- حدود و مشخصات: شش دانگ پالك ثبتى فوق االشاره به مساحت 235 مترمربع عرصه (پاك شده حدود 222 مترمربع) و اعیانى شامل دو دهنه دو باب مغازه 
تجارى جمعًا به مساحت حدود 80 مترمربع و زیرزمین انبارى و یک دستگاه آپارتمان مسکونى به مساحت حدود 142 مترمربع همگى به شماره پالك ثبتى 

فوق االشاره طبق رونوشت سند مالکیت ارائه شده در یک طبقه احداث گردیده است.
- قیمت پایه مزایده: 25/587/500/000 ریال (بیست و پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)

زمان مزایده: روز یک شنبه مورخ 97/04/03 ساعت 10 صبح
2- مالکیت شش دانگ یک باب تاالر به شماره پالك ثبتى 15316/111 بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان- بلوار ارغوانیه- بعد از بیمارستان و مرکز فارابى- 

کوچه شهید رسول قضاوى (ارغوان) 7- پالك 66- کدپستى 19565- 81551
- مشخصات کامل ملک:

1- عرصه به مساحت 1314/29 مترمربع
2- اعیانى موجود عبارتست از دو باب سالن زنانه و مردانه هر کدام به مساحت حدود 350 مترمربع- سالن غذاخورى در دو طبقه سرویس هاى بهداشتى زنانه و 
مردانه- نگهبانى- دفتر کار- ساختمان ها با اسکلت فلزى- کف و دیوارها سرامیکى- نقاشى بلکا- نورپردازى- حیاط سازى با سنگ فرش و آب نماى کنار محوطه

3- امتیاز برق معمولى- امتیاز آب شهرى- چاه آب با  برق 50 کیلووات
(جمعاً مساحت زیربنا حدود 1355 مترمربع)

- قیمت پایه مزایده ششدانگ: 19/357/500/000 ریال (نوزده میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)
زمان مزایده: روز یک شنبه مورخ 97/04/03 ساعت 11

مکان مزایده:
اداره تصفیه به آدرس: اصفهان- خیابان نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

شرایط مزایده:
1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى شعبه دادگسترى 
اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نموده، مابقى ثمن را ظرف سه ماه از تاریخ 

مزایده پرداخت نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 10 و 11 صبح مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همانجلسه مزایده 

حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتى که برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده 
حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند. 

تلفن: 36611086- 031 

ابالغیه شهردارى سجزى(اصفهان)
نظربه اینکــه کلیه امــالك خیابان24مترى 
ازخیابــان راه آهــن تاخیابــان نشــاط

(وفق نقشــه ذیل) در مســیرطرح عمرانى 
تعریــض بلوارمذکورقرارداردوباتوجــه به 
ضرورت اجراى طرح برابرتبصره 4ماده واحده 
نحوه تقویــم ابنیه امالك واراضــى موردنیاز 
شــهردارى مصوب 28آبان 1370بدینوسیله 
به کلیه مالکیــن ومدعیــان احتمالى ابالغ 
مى گرددظرف مدت یکماه ازتاریخ نشراین آگهى 
نسبت به معرفى یک نفر کارشناس رسمى به 

عنوان معتمدوپنج نفرکارشناس رسمى مرضى الطرفین به شهردارى سجزى واقع درمیدان فاطمیه اقدام نمایید.
شایان ذکراست کارشناسان مى بایستى جزءکارشناسان رسمى دادگسترى ومتخصص دررشته ساختمان باشندوظرف 

مدت تعیین شده معرفى گردند. بدیهى است درصورت عدم معرفى کارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد.

سید محمدمعین الدینى _شهردارسجزى

آگهى فراخوان

سیدعلى م رتضوى- شهردار منظریه

دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شــهردارى منظریه در نظر دارد احداث و راه اندازى مجموعه هاى 
مشروحه ذیل را با مشــارکت بخش خصوصى اجرا نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى گردد 
جهت ارائه پیشنهادات خود و آگاهى از شرایط مشارکت، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 97/3/12 
به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 53282131- 031 تماس حاصل نمایید.

چاپ دوم 

 
آدرسمشخصات پروژهنام پروژهردیف

مجتمع خدمات رفاهى 1
بین جاده اى

مقدار 3 هکتار زمین با 
مجوزات الزم و موافقتنامه 

اصولى
کیلومتر 5 جاده شهرضا- آباده

مرکز معاینه فنى مکانیزه 2
سبک و سنگین

مقدار 3500 مترمربع زمین با 
کلیه مجوزات مورد نیاز طرح

شهرك صنایع کارگاهى شیخ بهایى شهر 
منظریه کیلومتر 10 جاده

 شهرضا_ آباده

« آگهی مزایده »

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهري شهرداري اصفهان

   سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده غرفات با کاربرى عمده فروشى 
میوه، سبزى و ماهى میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان را از طریق مزایده (با شرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداري) به اشخاص 
حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/02/26 تا پایان وقت اداري (ساعت 14:30) مورخه 1397/03/07 
با ارائه اسناد و سوابق کاري مرتبط به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربى بزرگراه شهید صیاد شیرازى، حدفاصل خیابان هاى هشت بهشت و 
رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالك 5 و یا به قسمت ادارى میدان مرکزى میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان- نایین، ساختمان ادارى 
میدان مرکزى میوه و تره بار مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز مبلغ 700,000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده 

کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بایستی داراي پروانه کسب و یا هرگونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربرى مورد نظر را دارا باشند. (متقاضیان غرفات با 

کاربرى میوه و سبزى مى بایست گواهى تأیید صالحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان را داشته باشند.)
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.

3- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات ســازمان، حداکثر به مدت ده ماه شمسى مى باشــد که در صورت رضایت از عملکرد
 بهره بردار و توافق کتبى طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت ادارى (ساعت 14:30) مورخه 1397/03/08 می باشد.
5- پاکت اسناد فنى مزایده در تاریخ 1397/03/09 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائى مى گردد و پس از آن پاکت هاى الف و 
ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالى معامالت سازمان در تاریخ 1397/03/22 بازگشائى مى گردد. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی به نسبت بر عهده برندگان مزایده است.

نوبت دوم

آگهى فراخوان

اداره اطالع رسانى و روابط عمومى 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

کمیته ساماندهى فرم مدارس  استان اصفهان در نظر دارد به منظور تأمین فرم دانش آموزان مدارس، در سال تحصیلى 97-98 
شهر اصفهان از طریق ثبت نام در سامانه انجمن اولیا و مربیان اقدام نماید. لذا کلیه واحدهاى تولیدى مجاز مى توانند به منظور 
ثبت نام از تاریخ 1397/3/2 لغایت 1397/3/7 با مراجعه به سایت payvand.isfedu.ir نسبت به اعالم آمادگى و تکمیل 

فرم خود اظهارى اقدام نمایند. 
م الف: 176315 

آگهى مزایده- نوبت دوم

حسین ناظم الرعایا شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 34/ش/97 مورخ 97/1/29 شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد تعداد 2 پالك از اراضى متعلق به شــهردارى را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به 

متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 97/3/17 مهلت دارند جهت اخذ 
مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 

شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع (ریال)متراژ (مترمربع)مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف

231/724/000/000خیابان استقالل کوچه پیکمسکونى13
194/142/900/000خیابان استقالل کوچه پیکمسکونى25

چاپ اول

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز هفتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اعنّى فیِه على ِصیاِمِه وقیاِمِه وَجنّبنى فیِه من َهَفواتِِه وآثاِمِه واْرُزْقنى فیِه 

ِذْکَرَك بِدواِمِه بتوفیقَِک یا هادَى الُمِضلّین.
خدایا یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبـادت و برکنارم دار در 
آن از بیهودگى و گناهان و روزیم کن در آن یادت را براى همیشه به توفیق 

خودت اى راهنماى گمراهان. 
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کارگردان «عصبانى نیستم» 
به اصفهان آمد

رضا درمیشیان  که فیلم «النتورى» را درباره اسیدپاشى 
بـه زنـان سـاخته، بـه همـراه «مرضیـه ابراهیمـى»، 
قربانى اسیدپاشـى اصفهان به سـینما قدس اصفهان 

آمدند.
منصـور نورپور، مالک سـینما قـدس اصفهـان گفت: 
اکران مردمى اصفهان «عصبانى نیستم»، فیلم جدید 
رضا درمیشیان با حضور او و مرضیه ابراهیمى، قربانى 
اسیدپاشـى اصفهان، دیـروز در سـانس هاى 21 و 23 

سینما قدس اصفهان برگزار شد.
وى افزود: تمام درآمد این دو سـانس به نفـع قربانیان 
اسیدپاشى بود و انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشى، 

از آن پشتیبانى کرد.

دستگیري سارق حرفه اي 
داخل خودرو

سـارق حرفه اى داخل خودرو در اصفهان به دام پلیس 
افتاد. رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: در پى 
گزارشـى مبنى بر سـرقت از داخل خودرو، کارآگاهان 
پایـگاه جنـوب پلیـس آگاهـی موفق بـه شناسـایی و 
دسـتگیري این  سـارق حرفه اي شـدند و ایـن متهم 
را هنگام سـرقت امـوال یک دسـتگاه پراید دسـتگیر 

کردند.
 سـرهنگ سـتار خسـروي افزود:  فرد دسـتگیر شـده 
در بازجویـى هـاى پلیـس به 12 مـورد سـرقت اموال 
داخل خـودرو در منطقه جنوب شـهر اصفهان اعتراف 

کرد.

نرخ رشد جمعیت استان 
نگران کننده است

حسـین غفرانـى، مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان 
اصفهان گفـت: از دهـه 70تاکنون نرخ رشـد جمعیت 
اسـتان اصفهان روند رو به کاهشى داشـته و این روند 
در سـه سـال اخیر، نگران کننده و محسـوس تر شـده

 است.

عدم قطعى آب و برق 
به شرط صرفه جویى

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: اگر مردم شهرستان 
شاهین شـهر و میمـه، 30 درصـد از مصـرف آب خود 
بکاهنـد، قطعـى آب و بـرق در تابسـتان نخواهنـد 

داشت.
علیرضا بصیرى افزود: سـرانه مصـرف آب در حالى در 
شهر 180 هزار نفرى شاهین شهر 220 لیتر به ازاى هر 
شهروند است که از سرانه کشورى مصرف آب که 150 

لیتر مى باشد، بیشتر است.

پرواز پروانه ها
شهریور ماه در اصفهان

سى و یکمین جشـنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان، 8 تا 14 شـهریور مـاه در اصفهـان برگزار 
می شود. بر اساس توافقنامه سـازمان امور سینمایى و 
سـمعى و بصرى، شـهردارى اصفهان و بنیاد سینمایى 
فارابى، سـى و یکمین جشـنواره بین المللـی فیلم هاي 
کودکان و نوجوانان از 8 تا 14 شـهریور ماه 1397 در دو 
بخش ملى و بین المللى در شهر اصفهان برگزار مى شود.

موزه هاى دولتى و خصوصى 
نصف جهان در جمع بهترین ها

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت:هفت موزه خصوصـى و دولتى 
استان در یازدهمین آیین انتخاب موزه هاى برتر کشور 

معرفى شدند.
فریـدون اللهیارى افـزود: هفت موزه اسـتان اصفهان 
شامل موزه هاى عروسک و اسباب بازى کاشان، تاریخ 
و مردم شناسى شاهین شهر، موسیقى، پبده فوالد شهر، 
کلوك نطنز، سـراموزه رهگشـاى و موزه عصـار خانه 

شاهى اصفهان انتخاب شدند. 

خبر

معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: در صورتى که مالک فعلى سینما «ایران» 
بخواهد تغییر کاربرى در این سینما داشته باشد، ما هرگز 

با این موضوع موافقت نخواهیم کرد.
پرویز طاهرى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه چرا از 
زمان آغاز تخریب سینما «ایران» تا خراب شدن کامل، 
هیچ واکنشى از اداره ارشاد اصفهان شاهد نبودیم، گفت: 
پس از نامه رهبرى مبنى بر واگذارى ســینما به حوزه 
هنرى، سینماهاى بنیاد شهید به این نهاد واگذار شد و 
حوزه هنرى تولیت این ســینما را برعهده دارد و بر این 
اساس، هر نوع اقدامى درباره سینماها در حوزه اختیارات 

حوزه هنرى و نه اداره ارشاد اصفهان است.
وى با بیــان اینکه با تغییــر کاربرى ســینما مخالف 
هستیم، افزود: تنها مســئولیت تغییر کاربرى در حوزه 
فرهنگى و هنرى با ماســت و یقیــن بدانید در صورتى 
که مالک فعلــى بخواهد تغییر کاربرى در این ســینما 
داشته باشد، ما هرگز با این موضوع موافقتى نخواهیم 

کرد.
معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان تأکید کرد: مجموعه اسناد و سندهاى مالکیتى 
سینما ایران در اختیار ما نیست تا در ارتباط با جلوگیرى 

از تخریب تصمیمى اتخاذ کنیم.

افزایــش صــادرات و قاچــاق از مهمتریــن عوامل 
افزایش قیمت گوشــت قرمز در اصفهان اعالم شــده

است.
معاون بهبود دام ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشــت 
مخلوط گوســفندى در بازار مصرف از 42هزار به حدود 
50 هزار تومان رســیده اســت و هر کیلوگرم گوشت 
بدون اســتخوان نیــز تا60 هــزار تومــان به فروش 

مى رسد.
امیر حســین افیونى، کمبود دام، افزایــش صادرات و 
قاچــاق را ، از علت هاى افزایش نرخ گوشــت قرمز در 

بازار اعالم کرد و افــزود: افزایش دالر در ماه هاى اخیر، 
موجب استقبال دامداران به صادرات دام هاى خود شده

است.
مدیــرکل پشــتیبانى امــور دام اســتان نیزگفت: این 
اداره بــراى تنظیم بازار، هرکیلو گوشــت گوســفندى 
گرم وارداتــى را به قیمــت 33 هــزار و 300 تومان در 
فروشگاه هاى زنجیره اى و میادین میوه و تره بار عرضه 

مى کند.
علــى اکبر نجفــى افزود: هــر هفته 40 تن گوشــت 
گرم وارداتى اســترالیایى بــه منظور تنظیم بــازار به 

فروشگاه هاى کوثر فرستاده مى شود.

افزایش قیمت گوشت قرمز 
در اصفهان

ارشاد اصفهان با تغییر کاربرى 
سینما «ایران» موافقت نمى کند

سخنگوى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
اشاره به کاهش 40 درصدى آب انتقالى به تصفیه خانه 
باباشیخ على، گفت: هنوز سناریویى براى جیره بندى در 
دستور شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان نیست 
و در صورتى که رونــد کم آبى ادامه یابــد، تصمیمات 
جدیدى در خصوص مدیریت آب اصفهان اتخاذ خواهد 

شد.
اکبر بنى طبا در خصوص افت فشار و قطعى آب اصفهان ،
 اظهار کرد: پیش از کمبود و افت شدید آب ، موضوع را در 
رسانه هاى جمعى اطالع رسانى کردیم، چرا که میزان آب 
انتقالى از زاینده رود به تصفیه خانه باباشیخ على 40 درصد 

کاهش یافته است.
وى افزود: رونــد مدیریت توزیع آب ســد زاینده رود به 
گونه اى است که بتوانند حداقل آب در سد براى شهریور 
ماه ذخیره شود، بنابراین مدیریتى براى آزاد سازى آب در 

حال انجام است تا در پایان فصل یا پاییز با مشکل کمبود 
آب مواجه نشویم.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه متأسفانه استان و سرشــاخه هاى زاینده رود با 

کمبود بارش مواجه است، تصریح کرد: در راستاى کمبود 
40 درصدى آب تصفیه خانه باباشیخ على، 10 درصد این 

کسرى از محل منابع داخلى و چاه ها تأمین مى شود.  
وى افزود: در مجموع 56 شهر و صد روستا از 106 حلقه 
چاه، آبى برابر با 756 لیتر بر ثانیه از این چاه ها برداشت 
مى کنند، البته این میزان آب کفاف نیاز استان اصفهان 
را نمى دهد و در مجموع با کمبود 20 درصدى آب در هر 

شرایطى مواجه هستیم.
بنى طبا در پاسخ به این سئوال که آیا آب اصفهان جیره 
بندى خواهد شد؟ اظهار کرد: به محض افزایش دما در 
اصفهان، کولر هاى آبى وارد مدار مى شــوند که حداقل 
معادل دو نفــر آب مصرف مى کنند که شــرایط تأمین 
آب شرب استان سخت تر مى شود، اما هنوز سناریویى 
براى جیره بندى در دستور شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان نیست.

بیش از 90 درصد باغ هاى پسته در بادرود نطنز به دلیل گرم شدن هوا در بهمن ماه و سرمازدگى بهاره و تلقیح نشدن 
مناسب نابود شد.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نطنز سطح زیر کشت پسته در بادرود را درحدود  هزار هکتار اعالم کرد و گفت:  ارقام 
کله  قوچى، احمد آقایى، فندقى و اکبرى از انواع پسته کشت شده در این منطقه است .

عبدالرضا مهدى بادى افزود: امسال فقط 10 درصد از باغ هاى پسته قابل برداشت هستند که درحدود 300 تن محصول 
از آنها برداشت مى شود.

وى گفت : سال گذشته درحدود  سه هزار تن انواع پسته از باغ هاى بادرود   برداشت شد.

کنفرانس بیــن المللى پارك ها و مراکز رشــد (2018 
IASP) براى نخســتین بار به میزبانى ایران و در شهر 

اصفهان با حضــور 500 متخصص حــوزه پارك هاى 
فناورى از سراسر دنیا برگزار خواهد شد.

ســى و پنجمین کنفرانس بین المللى پارك ها و مراکز 
رشد (IASP 2018 ) شهریور امسال براى نخستین بار به 

میزبانى ایران و در شهر اصفهان برگزار مى شود.
على  مرتضى بیرنــگ، قائم مقام در امــور بین الملل و 

رئیس مرکز تعامالت بین المللى علم و فناورى در دیدار 
با مدیرکل انجمن بین المللى پارك ها و مراکز رشد گفت: 
معاونت علمى از این کنفرانس حمایت معنوى مى کند و 
با وزارت امور خارجه براى تسهیل امور مربوط به مهمانان 

تعامل خواهد داشت. 
«لوییس سنز»، مدیرکل انجمن بین المللى پارك ها و 
مراکز رشد در این دیدار با اشاره به برگزارى سى و پنجمین 
کنفرانس بین المللى پارك ها و مراکز رشد در ایران، گفت: 

این دوره از کنفرانس بین المللى از دوم تا پنجم سپتامبر 
2018 (11 تا 14 شهریور سال جارى) به میزبانى ایران و 

در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
بر اســاس این گزارش، شــهرك علمــى تحقیقاتى 
اصفهان، مسئولیت برگزارى این رویداد را بر عهده دارد و 
عالقه مندان براى کســب اطالعات بیشتر درباره این 
ias- برنامه مى توانند به تارنماى این رویداد به نشــانى

p2018isfahan.com مراجعه کنند.

پانزدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان امســال 
با شــعار «قرآن کتــاب زندگــى» در محــل دائمى

 نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان از پنجم 
تا دوازدهم خردادمــاه مصادف با دهم تــا هفدهم ماه 
مبارك رمضان، هر روز از ساعت 17 تا 23 آماده بازدید 

عالقه مندان به قرآن و قرآن پژوهان است. 
در نشست خبرى که به همین مناسبت برگزار شد ابتدا 
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان گفت: ماه رمضان بهار قرآن بوده و پانزدهمین 
نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان با همکارى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، سازمان تبلیغات، شهردارى، 
اوقاف و امور خیریه و مؤسســات و تشکل هاى قرآنى 
برگزار خواهد شد تا شهروندان از این نمایشگاه بیش از 
گذشته بهره گیرند و امید داریم بتوانیم به تعهدات قرآنى 

در این نمایشگاه عمل کنیم. 
على یارمحمدیان با بیان اینکه 150 مشارکت کننده در 
مساحت 9000 مترمربع، در پل شهرستان، دستاوردهاى 
جدید قرآنى را در این نمایشــگاه به نمایش مى گذارند، 
گفت: در نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان، انتشارات 
قرآنى، آثار فرهنگى قرآنى، نــرم افزار، خبرگزارى هاى 
قرآنى و کالس هاى آموزشى برگزار شده یا در معرض 

دید عالقه مندان قرار مى گیرد. 
وى برگــزارى همایــش قــرآن و خانــواده، کتابت 
قرآن کریــم، یــادواره شــهداى قرآنــى و تجلیل از 
خانواده هاى آنان، برگزارى شــب شــعر آیینى، اجراى 
نمایــش قــرآن و... را از دیگر برنامه هــاى جنبى این 

نمایشگاه دانست. 
یارمحمدیــان اظهار کرد: در ســال جارى، شــرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان سعى داشته تا 
کّمیت و کیفیت نمایشگاه ها افزایش یابد که خوشبختانه 
ما در چند نمایشگاه برگزار شده در سال جارى همچون 
دام و طیور، خودرو، ســنگ و... به این مهم دست یافته 
و رضایت غرفــه داران و تعداد بازدیدکننــدگان که از 

شاخص هاســت نسبت به سال گذشــته افزایش 100 
درصدى داشته که امید است در ادامه راه و در برگزارى 46 

نمایشگاه دیگر، این مسیر طى شود. 
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان نیز، شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان را در 15 دوره گذشــته متولى برگزارى 
نمایشــگاه قرآن و عتــرت اصفهان دانســت و گفت: 
دیگر دســتگاه ها در برگزارى این نمایشگاه به شرکت 
نمایشــگاه ها کمک کردند و براساس پیشــنهاد اداره 

کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى، شــوراى سیاستگذارى 
نمایشگاه تشکیل و جلساتى هم برگزار شد تا سال آینده 
سندى براى کیفیت بخشى نمایشــگاه قرآن و عترت 

داشته باشیم. 
حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل یعقوبى افزود: در 
کل شهرستان هاى استان اصفهان و همزمان با برگزارى 
نمایشگاه قرآن و عترت، ما جشن رمضان را آغاز کردیم و 
با برگزارى مراسم و محافل قرآنى، برگزارى کارگاه هاى 
هنرى قرآنى، برگزارى مســابقات نهج البالغه، تجلیل 

از فعــاالن قرآنى، اجراى نمایش خیابانى و... اســتمرار 
مى دهیم. 

وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در آزمون سراسرى 
حفظ قرآن که کار مشــترك بــا اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان بود توانست رتبه اول کشورى را 
به دست آورد گفت: در ســال 96 در این آزمون 30 هزار 
نفر شرکت کننده داشتیم و 354 نفر شرکت کننده حائز 
رتبه شدند و 482 میلیون ریال جایزه گرفتند این درحالى 
بود که از مؤسسات قرآنى که در این آزمون شرکت کننده 

داشــتند حمایت مالى به میزان سه میلیارد و 71 میلیون 
ریال صورت گرفت که از 24 شهرستان استان اصفهان  

به دست آمده است. 
وى ادامه داد: در پانزدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت 
اصفهان، غرفــه هاى ویژه شــامل 50 اثر خطى قرآن، 
غرفــه نگارگرى قــرآن، آثــار برتر نگارگــرى آیات، 
آثار اســاتید خط برتــر و قرآنى و... بــه نمایش درآمده 

است. 
■■■

قائم مقام اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
هم از برگزارى جلســات منظم نمایشگاه قرآن و عترت 
اصفهان اظهار خشــنودى کرد و گفــت: در ماه مبارك 
رمضان در تعدادى از امامزادگان در سطح استان اصفهان  
از جمله در امامزاده مشهد اردهال(ع)، امامزاده نرمى(ع) 

و... ما جزء خوانى قرآن برپا داشته ایم. 
ســعید حســینى افزود: برگزارى محفل انس با قرآن 
همزمان با میالد امام حســن مجتبــى(ع)، طرح همه 
واقف باشیم با موضوع وقف قرآن و نهج البالغه، سئوال 
و پرســش، غرفه ارائه محصوالت قرآنى و تبلیغ براى 
موقوفات قرآنى، مسابقات طرح حفظ قرآن و... از جمله 
برنامه هاى مختلف در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 

است. 
■■■

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل هاى قرآنى استان 
اصفهان نیز وحدت در برگزارى نمایشگاه قرآن و عترت را 
بسیار مطلوب خواند و گفت: ما قریب 500 شعبه مؤسسات 
و خانه هاى قرآنى را در اســتان داریم که 23 شعبه که

 مى توانن د خدمات معنوى مطلوب ترى به بازدیدکنندگان 
بدهند در این نمایشــگاه حضور دارنــد. البته خانه همه 
مؤسسات قرآنى، اتحادیه اى است که در تقاطع طالقانى، 

کوچه روضاتى قرار دارد. 
ســیدمحمد جعفر پروانیان افزود: اســتان اصفهان در 
مســائل قرآنى و فرهنگى همواره در کشور مطرح بوده 

و زبانزد است.

با حضور 150 مشارکت کننده در 9000 متر مربع مساحت؛

نمایشگاه قرآن اصفهان از شنبه آغاز مى شود

هنوز سناریویى براى جیره بندى آب وجود ندارد

سفر500 متخصص پارك هاى فناورى دنیا به نصف جهان 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: براى حمایــت از واحد هاى تولیدى 
و خدماتى، از سال گذشته تاکنون 400میلیارد ریال 

تسهیالت به اصناف پرداخت شده است.
اســرافیل احمدیه گفت: این تسهیالت امسال هم 
با ســود 18درصد به واحدهــاى متقاضى و تا یک 
میلیارد ریال بدون گزارش کارشناسى و مبلغ باالتر 
به صورت ارائه طرح توجیهى وجلسه با نمایندگان 

بانک ها ومتقاضیان پرداخت مى شود .
رئیس ســازمان صنعت، معدن وتجارت اســتان 
اصفهان در خصوص انتخابات اتاق اصناف نیز افزود: 
این انتخابات تمام الکترونیکى و همزمان با سراسر 

کشور در 16شهرستان استان برگزار شد.
وى گفت: در هشت شهرستان دیگر از جمله اصفهان 
به دلیل اینکه زمان چهارساله فعالیت اتاق اصنافشان 

به پایان نرسیده این انتخابات برگزار نشد. 

همزمان با ماه مبارك رمضان، طرح هماى رحمت 
با محوریت کمک بــه خانواده هاى بى بضاعت در 

استان اصفهان آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، 
هدف از اجــراى این طرح را، ترویــج ارزش هاى 
انســان دوســتانه و مشــارکت خّیران بــا حفظ 
کرامت انســانى نیازمندان عنوان کرد و گفت: در 
این طرح، 26شــعبه جمعیت هــالل احمر آماده 
دریافت کمک هاى خّیران ونیکوکاران اصفهانى

 است.

محســن مؤمنى افزود: در این طرح، با کمک هاى 
خّیران بســته هاى حمایتى در قالب ســبدغذایى 
شامل برنج، حبوبات، رب گوجه فرنگى، ماکارونى 
و مواد پروتئینى، تهیه و بین نیازمندان استان توزیع 

مى شود.
وى ارزش هر سبد کاالى اهدایى خّیران  را در حدود 
یک میلیون ریال برآورد کــرد و گفت: ماه رمضان 
پارسال ده هزار و 219ســبد غذایى به ارزش بیش 
از هشت میلیارد و 440میلیون ریال بین نیازمندان 

استان اصفهان اهدا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
با بیــان اینکه در حال حاضر تلفات انرژى کشــور 
درحدود 11 درصد اســت، گفت: تلفــات انرژى 
شهرستان اصفهان به 6/7 درصد و تلفات استان به 

8 درصد رسیده است.
حمیدرضا پیرپیران ادامه داد: استفاده از فناورى هاى 
نوین، استفاده از خطوط گرم براى تعمیرات شبکه و 
برنامه هاى تنظیم شده براى اصالح و بهینه سازى 
شــبکه کمک کرد تا خوشــبختانه طى سال هاى 
اخیر، روند خاموشى ها در  توزیع استان و شهرستان 

اصفهان کاهش بسیار چشمگیرى داشته باشد.

وى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر اگر متوسط 
کشورى را مدنظر داشته باشیم، به ازاى هر مشترك 
760 دقیقه در ســال برق مصرف مى شود، اما این 
عدد در توزیع شهرستان اصفهان به زیر 250 دقیقه 

رسیده است.
وى با اشــاره به تلفات انرژى گفت: انرژى برق از 
نقطه تولید تا مصرف براى ما بســیار گرانبهاست، 
همچنین حفظ منابع ملى یکى از رسالت ها و وظایف 
اصلى ماست، از این رو تالش کردیم تلفات شبکه 
توزیع که به دو بخش تلفات فنى و غیرفنى تقسیم 

مى شود را کاهش دهیم.

پرداخت 40میلیارد تسهیالت به اصناف

اجراى طرح هماى رحمت توسط هالل احمر و خیّران 

کاهش چشمگیر روند خاموشى ها

در هر شرایطى با کمبود 20 درصدى آب مواجهیم

نابودى 90 درصد باغ هاى پسته نطنز

ساسان اکبرزاده
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شهردار اصفهان گفت: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
برخالف برخى شایعات، همچنان در اولویت طرح هاى 

شهردارى است.
قدرت ا... نوروزى در پاســخ به این پرســش که پروژه 
ســاخت نمایشــگاه جدید اصفهــان از اولویت هاى 
شهردارى خارج شده است، اظهار کرد: من این موضوع 
را تکذیب مى کنــم و این طرح همچنــان در اولویت 

پروژه هاى شهردارى است.
وى ادامه داد: از زمانى هم که مدیریت این شرکت تغییر 
کرده است، براساس اخبار و بازدیدهایى که داشته ام در 
توسعه و ساخت و ساز مجموعه جدید فعالیت هاى خوبى 

صورت گرفته است.
وى تأکید کــرد: تأمین مالى این طــرح با چالش هایى 
مواجه اســت و شــرکا باید با یکدیگر تعامــل بهتر و 
حضور فعال ترى در پروژه داشــته باشــند و تعهدات را 
بــه موقع انجــام دهند تا شــاهد پیشــرفت این طرح 

باشیم.
نوروزى اظهار کرد: نمایشگاه فعلى هم رونق خوبى پیدا 
کرده است و شاهد برنامه هاى دائمى در آن هستیم که با 
توجه به سیاست هاى ما در راستاى توسعه گردشگرى در 
اصفهان، شرکت نمایشگاه ها یکى از شاهراه هاى مهم 

براى رسیدن به این هدف است.

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: در ماه مبارك رمضان 215 مبلّغ 
بومى و اعزامى از شهر مقدس قم در 207 بقعه متبرکه 
و امامزاده عظیم الشأن اســتان در اجراى طرح ضیافت 

حضور دارند.
حجت االسالم و المسلمین حســن امیرى اظهار کرد: 
براساس برنامه ریزى هاى انجام شده و هماهنگى هاى 
به عمل آمده، امسال در ماه مبارك رمضان و در راستاى 
اجراى طرح ضیافت الهى، از 215 مبلّغ بومى و اعزامى 
از شــهر مقدس قم براى اجراى طرح ضیافت الهى در 
207 بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشأن استان اصفهان 

استفاده مى شود.
وى ادامه داد: از ایــن مبلّغان در خیمــه هاى معرفت، 
در غرفه هاى پاسخگویى به مســائل شرعى، مشاوره 
خانواده، چند رسانه اى، «قرآن بخوان و جایزه بگیر» ویژه 
کودکان و ایستگاه «همه واقف باشیم» استفاده مى شود.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان در ادامه خاطر نشان شــد: همچنین 
دوره هاى ســبک زندگى اســالمى نیز در ماه مبارك 
رمضان با هدف ارتقاى مهارت هاى زندگى با محوریت 
موضوعات مهارت هاى فردى، فرزند پرورى، ازدواج و 

همسردارى با استفاده از مربیان مجرب  برگزار مى شود.

پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
در اولویت است

حضورمبّلغان قمى 
دربقاع اصفهان 

تعطیلى 19 قهوه خانه و 
سفره خانه سنتى 

با اجراي طرح بازدید و کنترل واحدهاى صنفی، از فعالیت 
19 قهوه خانه و سـفره خانه سـنتى متخلف در اصفهان 
جلوگیرى شد.  سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان گفت: در این طرح از 229 واحد 
صنفی، بازدیـد و 19 واحد صنفى متخلف، شناسـایى و 
از ادامه فعالیت ایـن واحدهاى متخلف جلوگیرى شـد. 
سرهنگ محمدحسن اسماعیلی افزود: همچنین با اجراى 
این طرح، براى 32 واحد صنفى متخلف، اخطار صادر و 

به متصدیان 57 واحد صنفى هم تعهد کتبى داده شد.

بخش کشاورزى 88 درصد 
آب آران را مصرف مى  کند

رئیس امور آب شهرسـتان آران و بیـدگل گفت: بخش 
کشـاورزى نزدیک به 88 درصد مصرف منابع آبى این 

شهرستان را به خود اختصاص داده است. 
جمال الدیـن صمصامى افـزود: میزان مصـرف آب در 
بخش کشـاورزى آران و بیدگل نزدیک بـه 6000لیتر 
بر ثانیه بود که بـا اقدام هاى صورت گرفته در یکسـال 
گذشـته، به حدود 4500 لیتر بر ثانیه رسیده است.  وى 
با اشـاره به باال بودن مصرف آب در کشـاورزى آران و 
بیدگل افـزود: اقدام هایى مانند نصـب کنتور، اصالح و 
تعدیل پروانه ها، مصـرف آب در این بخـش را نزدیک 
به 25 درصد کاهش داده و با ادامه این روند، کاهش 30 

درصدى تا پایان سال پیش بینى مى شود.

خبر

مزایده 
شعبه اول اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 4641/96 ش یک 1/1م ش 
له آقاى حسن محجوب مستهلکى با وکالت خانم عادله ترك زاده اصفهانى علیه امید طوقانى پور به آدرس 
اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت شرقى کوچه شماره 29- (حمید قاسمى) نبش کوچه جاودانه 
پالك 59 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 94/106/937 ریال اموال توقیفى محکوم علیه به 
شرح یک دستگاه خودرو  سوارى وانت سیســتم پیکان تیپ HV 16000 مدل 1390 رنگ سفید- سفید 
شیرى روغنى ظرفیت 750 کیلوگرم تعداد سیلندر 4 و نوع ســوخت بنزین گاز (دوگانه سوز) CNG- تعداد 
چرخ 4- شماره موتور خودرو (11489100639) شماره شاســى خودرو NAAA 46 AACBE 781035 به 
شماره انتظامى  623 و 53 ایران 53 در لحظه بازدید از خودرو فوق اتاق دو درب سمت چپ و راست و درب 
موتور، درب بار اتاق بار، در گلگیر جلو نیاز به رنگ و صافکارى دارد. فاقد دو چراغ جلو و پنجره و سپر جلو بود و 
دور تا دور اتاق نیاز به رنگ و صافکارى دارد. موتور مستعمل گیربکس و دیفرانسیل سالم روکش صندلى ها 
مستعمل نیاز به باترى دارد. 4 الستیک حدود 50٪ سالم- کارت بیمه خودرو مشاهده نشد  اسناد بررسى شده 
و کارت و پالك و سند به نام آقاى امید طوقانى پور مى باشد . دو چراغ خطر عقب هم شکسته است با توجه 
به نوع و مدل و موارد اعالم شــده فوق خودرو در بازار روز به مبلغ 5/750/000 تومان (معادل پنجاه و هفت 
میلیون و پانصد ریال) ارزش دارد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در مورخ 97/3/29 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى 
پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مجتمع قضایى شهید محسن حججى طبقه دوم 
اتاق 7 برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از 
جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 3782 اجراى احکام شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/562
ابالغ راى

 شماره دادنامه: 9609976805302578 کالسه پرونده: 961244 شعبه 53 شوراى حل اختالف خواهان:
 حسین نوبهارى به نشانى اصفهان، ملک شهر خ مفتح خ ناصرخســرو مبل الماس خوانده: توران رئیسى به
 نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 16000/000 ریال وجه چک به شماره هاى 833898 و 524234 و
 کلیه خسارات با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح
 آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حسین نوبهارى به طرفیت
 خانم توران رئیسى به خواسته مطالبه مبلغ 16000/000 ریال وجه چک هاى به  شماره 524234- 96/8/15
 و 833898- 96/7/5 عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى
 اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال
 ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى وفق ماده 22
 ق صدور چک در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض
 نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که
 مســتندا به مواد 313. 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده
 قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف حکم
 بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 345/000 بابت هزینه هاى
 دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ چک هاى صدر االشاره لغایت اجراى حکم که
 محاسبه آن طبق شــاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى
 نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن
 قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4149 شعبه 53 حقوقى شوراى

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شمار ه سه) /2/769
ابالغ راى

 کالسه پرونده 961290 شــماره دادنامه: 9709976793700054-97/1/19 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم
 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: یعقوبعلى واحدى فرزند رجبعلى به نشانى اصفهان خ مرداویج خ رسالت
 جنوبى ك 5 پ 26 خوانده: مهناز قاسمى فالورجانى فرزند حســینعلى به نشانى مجهول المکان خواسته:
 تقاضاى صدور دستور تخلیه فورى به واسطه انقضاى مهلت اجاره به انضمام مطلق خسارات قانونى و مطالبه
 اجور معوقه ماهیانه و تسویه حساب قبوض به مبلغ سى میلیون ریال و خسارت احتمالى وارده به ساختمان
 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه
 مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى
 شــورا: در خصوص دعوى آقاى یعقوبعلى واحدى فرزند رجبعلى به طرفیت خانم مهناز قاسمى فالورجانى
 فرزند حسینعلى به خواسته تقاضاى صدور دستور تخلیه فورى به واسطه انقاضى مهلت اجاره به انضمام مطلق
 خسارات قانونى و مطالبه اجور معوقه ماهیانه و تسویه حســاب قبوض به مبلغ سى میلیون ریال و خسارت
 احتمالى وارده به ساختمان با توجه به جمیع محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان
 در جلسه رسیدگى مورخ 96/12/23 مبنى بر تخلیه منزل توسط خوانده و صورت مبالغ بدهى اجور معوقه و
 قبوض برق، گاز و تلفن که پس از کسر از مبلغ رهن ایشان به میزان سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و
 هشتصد تومان مى باشد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى مذکور و عدم ارائه الیحه دفاعیه لذا شورا به
 استناد مواد قانونى 198 و 518 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 490 قانون مدنى حکم به محکومیت
 خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست و
 پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان مى نماید و در خصوص تقاضاى صدور دستور تخلیه
 فورى با توجه به اینکه، تخلیه مورد اجاره توسط خوانده صورت گرفته است لذا به استناد ماده 197 قانون آیین
 دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم گردد. راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل
 واخواهى و سپس بیس ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد
 و در خصوص الباقى خواسته در خصوص خسارت احتمالى وارده به ساختمان به دلیل فقدان دلیل و مدرك
 به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر مى گردد. م الف: 4080 شعبه

هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/821
ابالغ راى

 کالسه پرونده 961055 شــماره دادنامه: 9709976805300127 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى حل
 اختالف اصفهان خواهان: حسن ذاکر کیش با وکالت آقاى محمدحســن میرشکارى به نشانى اصفهان خ
 بزرگمهر نبش خیابان ســپهبد قرنى مجتمع میالد نور طبقه 3 واحد 304 خوانده: شکوفه صابرى به نشانى
 مجهول المکان خواسته: مطالبه 55/893/011 ریال و مطلق خسارات گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این
 شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى
 را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى حسن
 ذاکر کیش با وکالت آقاى محمدحسن میرشکارى به طرفیت خانم شکوفه صابرى به خواسته مطالبه مبلغ

 55/893/011 بابت تسویه تسهیالت وام به انضمام کلیه خسارات قانونى و تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل
 خواهان اظهار داشته خوانده در بانک صادرات اقدام به اخذ تسهیالت وام نموده و موکل ضمانت وام ایشان را
 بر عهده گرفته است و لیکن ایشان از پرداخت اقساط وام خوددارى نموده و موکل اینجانب وام را تسویه نموده
 است که تقاضاى محکومیت ایشان را دارم على هذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ استعالم واصله
 از بانک صادرات مبنى بر برداشت مبلغ خواسته از حساب خواهان بابت وام دریافتى خوانده و اینکه نامبرده
 علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شرکت نکرده و دفاعى به عمل نیاورده  است لذا شورا دعوى خواهان
 را وارد تشخیص به استناد مواد 198- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به
 پرداخت مبلغ 55/893/011 ریال اصل خواســته و 1/738/190 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و
 هزینه نشر آگهى (120/000 ریال) طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 96/7/6 لغایت وصول در حق
 خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه
 و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4079 شعبه 53

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/822
اجراییه

 شــماره اجراییه: 9610426796100098 شــماره پرونــده: 9609986796100235 شــماره بایگانى
 شــعبه: 960235 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه
 9609976796100836 محکوم علیه حمید امیدى فرزند حبیب اله به نشــانى اصفهان، اصفهان مجهول
 المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال بابت اصل خواســته و 128750 تومان بابت هزینه
 دادرسى و هزینه نشر آگهى خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک (95/06/15) تا تاریخ اجراى حکم
 و پرداخت نیم عشر حق  االجرا. محکوم له: حمید عدیلى پور فرزند رضا به نشانى اصفهان اصفهان شهرك
 صنعتى امیرکبیر انتهاى خیابان نوآوران فرعى دوم شرکت بهرنگ. 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 مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به
 هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص 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 امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس
 تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه
 اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که
 باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل
 نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه
 صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع
 وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى
1394). م الف: 4075 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/823

ابالغ راى
 شــماره دادنامه: 9609970350902024 شــماره پرونده: 9609980350901003 شماره بایگانى شعبه:
 961160 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محبوبه الســادات تدین فر فرزند سیدرسول به نشانى
 اصفهان، خ چهارباغ باال، مجتمــع کوثر، فاز 2، ط 1، واحد 337 خواندگان: 1- آقــاى ابراهیم پیکانى قارنه
 فرزند عباس 2- آقاى على عرب زاده زیارى فرزند غالمرضا همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته ها:
 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با توجه
 به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى  مى نماید. راى دادگاه: در
 خصوص دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد نمایندگى علیرضا زمانى بــه طرفیت خواندگان على عرب زاده
 زیارى فرزند غالمرضا، ابراهیم پیکانى قارنه فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ 240/000/000 ریال بابت
 یک فقره چک به شرح مذکور دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه دادگاه
 نظر به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خواندگان و
 حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه دفاع در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نشده و دلیلى بر
 برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ارائه نگردیده و دعوى و مستندات مصون از هر گونه ایراد و انکار و اعتراضى
 باقى مانده است و با تمسک به اصل استصحاب لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد
 522- 519- 515- 502- 198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى
 به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ ریال هزینه دادرسى و پرداخت
 خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 96/3/21 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم
 محاسبه مى گردد و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره نسبت به خواندگان
 غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل
 تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان و نسبت به دیگران راى صادره حضورى ظرف مدت بیست
 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 4071 خانى رئیس

شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /2/824
حصر وراثت

 احمدرضا امینى داراى شناسنامه شماره 1173 به شرح  دادخواســت به کالسه 439/97ح/10 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول اسفندیارى به شناسنامه 15 در
 تاریخ 96/12/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه
 پسر و سه دختر به نام هاى ذیل: 1- مصطفى امینى ش.ش 13 (پسر متوفى) 2- حسن امینى ش.ش 20 (پسر
 متوفى) 3- احمدرضا امینى ش.ش 1173 (پسر متوفى) 4- عالم امینى ش.ش 943 (دختر متوفى) 5- زهرا
 امینى ش.ش 1125 (دختر متوفــى) 6- زهره امینى ش.ش 2702 (دختر متوفــى) والغیر. اینک با انجام
 تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نمای د تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از
 متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف:

4191 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/825
حصر وراثت

 مهدى احمدى داراى شناســنامه شماره 39 به شــرح  دادخواست به کالســه 428/97ح/10 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد احمدى به شناسنامه 454 در
 تاریخ 97/1/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3
 پسر و 5 دختر و یک همســر 1- مهدى احمدى به ش.ش 39 نسبت با متوفى فرزند پسر 2- رسول احمدى

 به ش.ش 1080039627 نسبت با متوفى فرزند پسر 3- علیرضا احمدى به ش.ش 5490038357 نسبت
 با متوفى فرزند پسر 4- طاهره احمدى به ش.ش 24 نسبت با متوفى فرزند دختر 5- اکرم احمدى به ش.ش
 12 نسبت با متوفى فرزند دختر 6- زهره احمدى به ش.ش 14 نسبت با متوفى فرزند دختر 7- نرجس احمدى
 به ش.ش 38 نســبت با متوفى فرزند دختر 8- ملیحه احمدى به ش.ش 2 نسبت با متوفى دختر 9- فاطمه
 رضائى قهریزجانى به ش.ش 12 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات م قدماتى درخواست
 مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر
 آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4193 شعبه دهم حقوقى شوراى

حل اختالف استان اصفهان /2/827
حصر وراثت

 طیبه ضیائى ریزى داراى شناســنامه شــماره 2661 به شرح  دادخواست به کالســه 434/97 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر آقا عباسى ریزى به شناسنامه
 30 در تاریخ 1396/9/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
 به یک پسر و 3 دختر و یک همسر 1- محمد ضیائى ریزى به ش.ش 5989 نسبت با متوفى فرزند 2- طاهره
 ضیائى ریزى به ش.ش 776 نسبت با متوفى فرزند 3- طیبه ضیائى ریزى به ش.ش 2661 نسبت با متوفى
 فرزند 4- فاطمه ضیائى ریزى به ش.ش 1146 نسبت با متوفى فرزند 5- اسماعیل ضیائى ریزى به ش.ش
 1919 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت
 آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک
 ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4195 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف

استان اصفهان /2/828
 حصر وراثت

 آقاى مجید رحیمى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 2732 به شرح  دادخواست به کالسه 430/97ح10 از
 این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رحیمى اصفهانى به
 شناسنامه 76 در تاریخ 97/1/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
 است به دو پسر، دو دختر، یک همسر و مادر به اسامى: 1- مجید رحیمى اصفهانى به ش.ش 2732 نسبت با
 متوفى فرزند 2- حمید رحیمى اصفهانى به ش.ش 4549 نسبت با متوفى فرزند 3- فریبا رحیمى اصفهانى به
 ش.ش 1290972745 نسبت با متوفى فرزند 4- پریسا رحیم ى اصفهانى به ش.ش 10251 نسبت با متوفى
 فرزند 5- جنت بهرامیان به ش.ش 375 نسبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى
 درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد
 از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4197 شعبه دهم

حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/830
حصر وراثت

 آقاى محمدتقى براتى ســده بشناســنامه شماره 74 به شــرح دادخواست به کالســه 69/97 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان مریم براتى سده بشناسنامه 66 در تاریخ
 1397/01/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-
 محمدتقى براتى سده فرزند منده على ش.ش 74 ت.ت 1333 صادره از لنجان (برادر متوفى) 2- محمدرضا
 براتى ســده فرزند منده على ش.ش 40 ت.ت 1337 صادره از لنجان (برادر متوفى) 3- اسداله براتى سده
 فرزند منده على ش.ش 23 ت.ت 1343 صادره از لنجان (برادر متوفى) 4- خدیجه براتى سده فرزند منده على
 ش.ش 55 ت.ت 1328 صادره از لنجان (خواهر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست
 مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ
 نشر آگهى ظرف یک ماه به شو را تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 312 توانگر- رئیس شعبه

پنجم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /2/832
مزایده (نوبت اول)

 واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 961900 جلسه مزایده اى در روز
 سه شنبه مورخ 97/3/29 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم
 له و به جهت فروش یک باب منزل مسکونى دو طبقه تحت پالك ثبتى 81 فرعى از 1943 اصلى به شماره
 ثبت 8350 به مالکیت آقاى حمید رحیمى به مســاحت 166/7 مترمربع عرصــه و 200 مترمربع اعیانى دو
 طبقه که طبقه دوم به صورت نیمه کاره داراى انشــعابات آب، برق، گاز و تلفن واقع در شهر زاینده رود- خ
 گلبهار 28- نبش کوچه فرعى 1- کدپستى: 8493114569 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ
 1/500/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید.
 طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت
 تمایل در  جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند
 که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت
 کارشناسى را نقداً پرداخت ودر صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 319

اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /2/833
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حسین چوپانى دادخواستى به مبلغ 52/800/000 ریال بطرفیت آقاى سید
 نوراله رضوى و غالمرضا اسکندرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 215/97 در شعبه
 چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لن جان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده
 براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در
 یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 97/4/9 ساعت 9/30 در
 جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در
 غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 322

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/834
اخطار اجرایى

 شماره: 382/96 ح3 به موجب رأى شــماره 798 تاریخ 97/10/27 حوزه یک حقوقى شوراى حل اختالف
 شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید ابراهیم حسینى سده فرزند سید مصطفى نشانى:
 مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 178/000/000 ریال وجه یک فقره چک شماره 101642
 بانک صادرات بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/6/20 و خسارت
 تاخیر و تادیه ســفته از تاریخ 96/5/17 تا زمان پرداخت بدهى و پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه
 دادرســى در حق محکوم له هادى خان محمدى فرزند رضا نشانى: زرین شــهر- بلوار معلم اتومبیل خان
 محمدى و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى در اجراى حکم توسط  دایره
 اجرا منوط است به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به
 محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى

 پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى
 که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا
 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 308 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لنجان

(مجتمع شماره یک) /2/835
ابالغ رأى

 شماره پرونده: 577/96 شــماره دادنامه: 11- 97/1/22 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم حقوقى شوراى حل
 اختالف لنجان خواهان: حسین صالحى اشترجانى فرزند غالمرضا. نشانى: اشترجان- ابتداى خ امام- بن
 بست عافیت خوانده: سید حسین قدیمى نهرخلجى فرزند ســید جالل. نشانى: داران- فریدن- ط همکف
 پدرخوانده خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى
 محترم شورا ضمن ختم رســیدگى با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید.
 رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى حسین صالحى اشــترجانى فرزند غالمرضا به طرفیت سید
 حسین قدیمى نهرخلجى فرزند سید جالل بخواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال (شصت میلیون ریال)
 به عنوان وجه دو فقره چک بشــماره 9407/128769- 12 و 9407/128770- 12 عهده حســاب جارى
 0110546455007 بانک ملى و سررســید مورخ 95/12/25 و 96/01/25 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و
 خسارت دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى
 عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و اینکه مســتندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى
 خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال
 دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضا شورا با استصحاب بقاى
 دین خواســته را ثابت و با اســتناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین
 دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى وماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2
 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال
 به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ
 شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ
 15/000/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست
 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در  شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در
 محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 303 هاشمى- قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى

حل اختالف شهرستان لنجان /2/836
حصر وراثت

 محمد زکریا رضوانى پور داراى شناسنامه شماره 253 به شرح دادخواست به کالسه 413/97 ح 54 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاجماه بهرامى بوانى بشناسنامه 625
 در تاریخ 76/1/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج
 پسر و یک دختر به اسامى: 1- احمدرضا رضوانى پور به ش ش 888 نسبت با متوفى فرزند 2- اصغر رضوانى
 پور به ش ش 57 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین رضوانى پور به ش ش 1087 نسبت با متوفى فرزند 4-على
 رضوانى پور به ش ش 889 نسبت با متوفى فرزند 5- محمدزکریا رضوانى پور به ش ش 253 نسبت با متوفى
 فرزند 6- رضوان رضوانى پور به ش ش 131 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با ان جام تشریفات مقدماتى
 درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد
 از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4214 شعبه 54

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/837
حصر وراثت

 محمد تقى پور جاوى داراى شناسنامه شماره 11 به شــرح دادخواست به کالسه 420/97 ح 54 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بنده على تقى پور جاوى بشناسنامه
 110 در تاریخ 96/11/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 پنج پسر، و پنج دختر و یک همسر به اسامى: 1- نورعلى تقى پور به ش ش 557 نسبت با متوفى فرزند 2- على
 تقى پور جاوى به ش ش 1- نسبت با متوفى فرزند 3- کرمعلى تقى پور جاوى به ش ش 15 نسبت با متوفى
 فرزند 4- سیف على تقى پور جاوى به ش ش 818 نسبت با متوفى فرزند 5- محمد تقى پور جاوى به ش ش
 11 نسبت با متوفى فرزند 6- عذرا تقى پور جاوى به ش ش 11 نسبت با متوفى فرزند 7- لیلى تقى پور جاوى
 به ش ش 12 نسبت با متوفى فرزند 8- کبرى تقى پور جاوى به ش ش 5 نســبت با متوفى فرزند 9- سارا
 تقى پور به ش ش 23 نسبت با متوفى فرزند 10- رقیه تقى پور جاوى به ش ش 1133 نسبت با متوفى فرزند
 11- همه ناز جبارى ده على به ش ش 85 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى
 درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد ا و باشد
 از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4216 شعبه 54

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/838
حصر وراثت

 زیور محقق کرونى داراى شناســنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالســه 429/97 ح 54 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن جاجائى بشناسنامه 26
 در تاریخ 96/8/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک
 پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمدحســین منصورى به ش ش 1007 نسبت با متوفى فرزند
 2- فیروزه منصورى به ش ش 569 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه سلطان منصورى جاجائى به ش ش
 856 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا منصورى به ش ش 177 نسبت با متوفى فرزند 5- زیور محقق کرونى به
 ش ش 10 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت
 آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک
 ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4217 شعبه  54 شوراى حل اختالف شهرستان

اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/839
حصر وراثت

 حسین قنبرى راشنانى داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 435/97 ح 54 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماشااله قنبرى راشنانى بشناسنامه
 46 در تاریخ 93/12/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت
 به دو پسر و دو دختر به اسامى: 1- منوچهر قنبرى راشنانى به ش ش 182 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین
 قنبرى راشنانى به ش ش 19 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه قنبرى راشنانى به ش ش 2 نسبت با متوفى
 فرزند 4- صغرى قنبرى راشنانى به ش ش 8 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى
 درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه  از متوفى نزد او باشد
 از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4219 شعبه 54

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/840

هر ســاله صنایع لبنى به بهانه هاى مختلــف اقدام به 
افزایش قیمت محصوالت خود مى کنند، این در حالى 
اســت که کارخانجات صنایع لبنى مدعى هستند طى 
چند ســال گذشــته هیچ افزایش قیمتى نداشــته اند. 
با وجــود ایــن، قیمت محصــوالت لبنــى در برخى 
فروشگاه  هاى زنجیره اى و ســوپرمارکت هاى سطح 
شهر در ماه رمضان، حکایت از گرانى لبنیات دارد. قیمت 
بیشتر برندهاى محصوالت لبنى نسبت به ابتداى سال 
تغییر کرده و بین 3 تا 4 درصد گران تر شــده است و از 
سوى دیگر، نرخ برخى برندها بدون تغییر نسبت به سال 

گذشته مانده است.
به گزارش ایســنا، حمیدرضا بهرامى، فروشنده یکى از 
ســوپرمارکت هاى اصفهان گفت: تقریبًا قیمت تمام 
برندهاى محصوالت لبنى به جز دو برند، نسبت به قبل 

10 تا 12 درصد افزایش داشته است.
وى با بیان اینکه تغییر قیمت در محصوالت عمده لبنى 
درحدود 8 درصد است، افزود: محصوالت«پاك» 3 تا 
4 درصد افزایش قیمت داشته، اما محصوالت«پگاه» 

بدون تغییر مانده است. 
على مهدوى کیا، فروشــنده دیگر نیز بــا تأیید اینکه 
قیمت محصوالت پــگاه در این مدت بدون تغییر مانده 
و احتماًال تا پایان ماه رمضان، قیمــت لبنیات تغییرى 
نخواهد داشت، تأکید کرد: نگاهى به خریدهاى گذشته 
نشان مى دهد که شــیر «رامک» از دو هزار و 700 به 
ســه هزار تومان و خامه آن از هــزار و 400به هزار و 

700 تومان افزایش قیمت داشــته، همچنین درســال 
گذشته قیمت پنیر بیضى پرفروش «رامک» از دو هزار 
و 300به ســه هزار و 500 تومان افزایــش یافته، البته 
نرخ بقیه محصوالت این برند تغییرى نداشــته است. 
از ســوى دیگر محصوالت «کاله» درحــدود چهار بار 
افزایش قیمت داشته و نرخ ماســت معمولى «ناب» از 
دو هزار و 400تومان به دو هزار و 500 تومان رســیده

است. 
فروشنده دیگرى نیز گفت: شیر کم چرب «دامداران»  
از دو هزار و 500به دو هزار و 750تومان و شیر پرچرب 
از دو هزار و 800به سه هزارتومان افزایش قیمت داشته 

است.

 لبنیات گران نشده است
در حالى که فروشــندگان از افزایش نــرخ لبنیات در 
اصفهان خبر مى دهنــد، اما مدیر بازرســى و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه قرار نیســت 
افزایش قیمتى در بازار داشــته باشــیم، گفــت: بازار 
کاالهاى اساســى در ماه رمضان به طور ویژه نظارت 

مى شود.
محمدى فشارکى با بیان اینکه بخشى از گرانى کاال در 
کشور به مواد اولیه وارداتى برمى گردد که با افزایش نرخ 
دالر، قیمت اجناس نیز باال مى رود، تأکید کرد: برخى از 
کاالهاى اساسى همچون مرغ، لبنیات و حبوبات امسال 

گران نشده است.

 قیمت خرید شیر خام و تولید محصوالت 
لبنى تناسب ندارد

از سوى دیگر، مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنى پاستوریزه 
اســتان اصفهان درباره تغییرات قیمتى محصوالت لبنى 
گفت: قیمت محصوالت لبنى گروه اول شامل شیر نایلونى 
900 گرمى، ماست 900 گرمى 2/5 درصد چربى و پنیر یو 

اف 400 گرمى، در بیشتر کارخانه ها ثابت است.
هومان امیرى با بیان اینکه محصوالت لبنى در اندازه و با 
درصد چربى متفاوت تولید مى شوند، افزود: به عنوان مثال 
شیر 900 گرمى کم چرب، نیم چرب و چرب در بازار موجود 
است، همچنین شــیر 900 گرمى 3 درصد چربى به باال با 
قیمت هزار و 750  تومان و شــیر900 گرمى 2/5 درصد 
چربى دو هزار و 650 تومان و زیر 2/5درصد چربى هزار و 

550تومان در بازار عرضه مى شود.

ردپاى دالالن در بازار لبنیات
وى تصریح کرد: در واقع کارخانجات لبنى خارج از استان، 
حاشــیه ســود باالیى براى مغازه داران تعیین و در بازار 
محصوالت لبنى داخل استان تصرف و سود باالیى کسب 
مى کنند که در اصل، این سود نصیب دالالن محصوالت 
لبنى مى شود. مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنى پاستوریزه 
اصفهان با بیان اینکه 30 کارخانه لبنیات کوچک، متوسط 
و بزرگ در اســتان اصفهان فعال هستند، گفت: متأسفانه 
امسال به دلیل شرایط موجود، تعدادى کارخانه تعطیل و 

بهره بردارى دو کارخانه نیز متوقف شد.

قیمت بیشتر برندها نسبت به قبل افزایش یافته است

لبنیات، زیرپوستى گران مى شود
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یک انتصاب 
دردانشگاه آزاد نطنز

سرپرست حوزه معاونت آموزشى پژوهشى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نطنز منصوب شد.

رضا شـریعت زاده، سرپرست دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد نطنز در حکمى مهـرداد محمدیان را به عنوان 
سرپرست حوزه معاونت آموزشى و پژوهشى این واحد 

دانشگاهى معرفى کرد.

آغاز طرح ساماندهى 
زکات فطره در استان 

همزمان با ماه مبارك رمضان، طرح ساماندهى زکات 
فطره در استان اصفهان آغازشد.

رئیـس اداره زکات اسـتان اصفهـان، هـدف از 
اجـراى این طـرح را، شناسـنامه دار شـدن صندوق 
هـاى جمـع آورى زکات دانسـت و گفت: عـده اى 
سـودجو از فرصت، اسـتفاده کرده و از طریق برپایى 
صنـدوق هـاى جعلـى، زکات فطـره روزه داران را

 جمع آورى مى کنند.
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین رنجبر افزود: با 
اجراى این طرح خیرخواهانه از طریق دبیرخانه شوراى 
زکات، جمع آورى زکات فطره ساماندهى مى شود تا 
زکات جمع آورى شده صندوق ها، مصالها، مساجد و 

میادین به صورت هدفمند هزینه شود.
وى گفـت: تاکنـون درحـدود چهـار هـزار مجـوز 
صادر شـده و در اختیار خیریه ها و مراکز جمع آورى 

زکات فطره دراستان اصفهان قرار مى گیرد.

خبر

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
هم اکنون از پســاب براى تأمین آب صنایع اســتفاده 
نمى کنیــم، اما با اجــراى این کار، به همــان میزان از 

برداشت هاى حوضه زاینده رود جلوگیرى مى شود.
اکبر بنى طبا اظهار کرد: پســاب هــاى فاضالب یکى 
از راه هــاى تأمین آب براى صنایع اســت کــه یکى از 
شــرکت هاى فوالدى اصفهان در این زمینه پیش قدم 
شده است که سه سال گذشــته طى یک قرارداد بیع با 
آب و فاضالب اصفهان، مقرر شــد با شبکه گذارى در 
فاصله 650 کیلومترى، پســاب هاى شــهرهاى غرب 
اصفهان از جمله مبارکه و لنجان براى تأمین آب یکى از 

کارخانه هاى فوالدى استفاده شود.
وى بیان کرد: این شرکت فوالدى درحدود 240 میلیارد 
تومان سرمایه گذارى کرده است و هم اکنون فاز اول آن 
مورد بهره بردارى قرار گرفته است که در چند روز آینده 
تصفیه 70 لیتر بر ثانیه از پساب فاضالب شهرهاى لنجان 

و مبارکه را خواهیم داشت.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح 
کرد: طى این قرار داد که بین این کارخانه و شرکت آب و 
فاضالب اصفهان منعقد شد، این واحد صنعتى مى تواند 
30 سال با تصفیه پساب شــهرهاى غرب اصفهان، آب 

مورد نیاز خود براى تولید را استفاده کند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه 58 درصد 
جانباختگان حوادث ترافیکى اســتان موتورســواران 
هســتند که این رقــم، از شــاخص کشــورى باالتر 
اســت، از تشــکیل کمیته ویژه اى براى رســیدگى به 
این موضوع در ستاد بحران اســتاندارى اصفهان خبر

 داد. 
مهدى معصوم بیگــى با نگران کننــده توصیف کردن 
آمــار جانباختگان و مجروحان موتورسیکلت  ســوار در 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در ســال 96 بیش از 58 
درصد جانباختگان حوادث ترافیکى معابر درون شهرى 
استان مربوط به موتورسواران بود در حالى  که میانگین 

جانباختگان موتورسیکلت ســوار در کشــور 35 درصد 
است. وى افزود: بر اساس آمارى که از پزشکى قانونى به  
دست آمده، علت مرگ 80 درصد از راکبان موتورسیکلت، 
ضربه وارد شده بر سر به دلیل عدم استفاده از کاله ایمنى 

بوده است. 
معصوم بیگــى بــا بیــان اینکــه طــرح برخــورد با 
موتورسیکلت سواران متخلف در سال جارى نیز به قوت 
خود باقى است، ادامه داد: امسال در این طرح، موضوع 
آموزش موتورســواران را همزمان در دســتور کار قرار 
داده ایــم و اقدامــات الزم براى آمــوزش روزانه صد 

موتورسوار پیش بینى  شده است.

موتورسواران در اصفهان 
بیشتر کشته مى شوند

پساب 
راه تأمین آب صنایع

حصر وراثت
 مجتبى راوش داراى شناسنامه شماره 1239 به شرح دادخواست به کالسه 426/97 از این شورا درخواست
 گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرتضى راوش بشناسنامه 511 در تاریخ
 96/8/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو
 دختر و یک همسر به اسامى: 1- مجتبى راوش به ش ش 1239 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد راوش
 به ش ش 108 نســبت با متوفى فرزند 3- مریم راوش به ش ش 345 نســبت با متوفى فرزند 4- مینا
 راوش به ش ش 2724 نســبت با متوفى فرزند 5- فخرالزمان نواب دانشمند به ش ش 101 نسبت با
 متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید
 تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از  متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا
 تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4221 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

(مجتمع شماره سه)  /2/841
حصر وراثت

 محمدرضا فقیهى حبیب آبادى داراى شناسنامه شماره 1547 به شرح دادخواست به کالسه 432/97 ح
 54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى فقیهى
 حبیب آبادى بشناسنامه 121 در تاریخ 97/1/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت
 آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همســر به اسامى: 1- محمدرضا فقیهى حبیب
 آبادى به ش ش 1547 نســبت با متوفى فرزند 2- مرضیه فقیهى حبیب آبادى به ش ش 5726 نسبت
 با متوفى فرزند 3- زهرا داورى دولت ابادى به ش ش 47624 نســبت با متوفى همسر و الغیر اینک با
 انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا
 وصیتنامه از متوفى  نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر
خواهد شد. م الف: 4222 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/842

حصر وراثت
 سیاوش صادقى دستگردى داراى شناسنامه شماره 37 به شــرح دادخواست به کالسه 425/97 از این
 شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عاطفه صادقى دستگردى
 بشناسنامه 4610246619 در تاریخ 97/1/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت
 آن مرحوم منحصر است به همسر پدر و مادر به اسامى: 1- ایران ابراهیمى دستگردى به ش ش 41 نسبت
 با متوفى مادر 2- سیاوش صادقى دستگردى به ش ش 37 نسبت با متوفى پدر 3- احمد کریمى اورگانى
 به ش ش 2056 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را
 در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد ا و باشد از تاریخ نشر
 آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4224 شعبه 54 شوراى حل

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/843
حصر وراثت

 محسن ارشدى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 440/97 از این شورا درخواست
 گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه برادران اصفهانى بشناسنامه 1250
 در تاریخ 96/6/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 یک پسر و دو دختر و همسر به اسامى: 1- محسن ارشدى به ش ش 12 نسبت با متوفى فرزند 2- مرضیه
 ارشدى به ش ش 77931 نســبت با متوفى فرزند 3- محبوبه ارشدى به ش ش 4326 نسبت با متوفى
 فرزند 4- احمد ارشدى به ش ش 32 نســبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى
 درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4227

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/844
حصر وراثت

 حسین راستگو داراى شناســنامه شماره 68 به شرح دادخواست به کالســه 430/97 ح54 از این شورا
 درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى راستگو بشناسنامه 105
 در تاریخ 96/11/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت
 به چهار پسر و یک همسر به اسامى: 1- حسین راســتگو به ش ش 68 نسبت با متوفى فرزند 2- احمد
 راست گو به ش ش 107 نسبت با متوفى فرزند 3- صادق راست گو به ش ش 65 نسبت با متوفى فرزند
 4- محسن راست گو به ش ش 20595 نسبت با متوفى فرزند 5- فردوس ناظورى دستجردى به ش ش
 149 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت
 آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد ا و باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف
 یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4229 شعبه 54 شوراى حل اختالف

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/845
حصر وراثت

 خانم عال اطرش داراى شناسنامه شماره 4712481536 به شرح دادخواست به کالسه 427/97 از این
 شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحاب کاظم جابرالخراز به
 شناســنامه 1178580 در تاریخ 97/1/31  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن
 مرحوم منحصر است به یک دختر به نام 1- عال اطرش به ش.ملى 4712481536 نسبت با متوفى فرزند
 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگ هى 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 و
 اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4225 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع

شماره سه) /2/846
حصر وراثت

 آقاى آقاجان تاجیک تبعه افغانستان به شــماره خانوار 404653727 داراى شناسنامه شماره - به شرح
 دادخواست به کالسه 375/97ح/54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
 که شادروان مرنیا تاجیک تبعه افغانستان به شماره خانوار 404653727 در تاریخ 1396/10/19 اقامتگاه
 دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت نفر 1- آقاجان تاجیک
 به شماره خانوار 404653727 نسبت با متوفیه همسر 2- جمیله تاجیک به شماره خانوار 404081893
 نسبت با متوفیه فرزند 3- نجیب تاجیک به شماره خانوار 404653727 نسبت با متوفیه فرزند 4- گلدسته
 تاجیک به شماره شناسایى 40446900047 فرزند 5- پرویز تاجیک به شماره شناسایى 40437500057
 فرزند6- آقاگل تاجیک به شــماره شناســایى  40435800104 فرزند 7- آقاشیرین تاجیک به شماره
 شناسایى 4 0436000207 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک
 نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف
 یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4231 شعبه 54 شوراى حل اختالف

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/847
حصر وراثت

 خانم فریبا عبدالکریم پور داراى شناسنامه شماره 52553 به شرح دادخواست به کالسه 431/97 از این
 شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوك جوادى الیادرانى به
 شناســنامه 895 در تاریخ 95/5/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
 منحصر است به سه پسر و دو دختر به اسامى: 1- جواد عبدالکریم پور به ش.ش 46082 نسبت با متوفى
 فرزند 2- رحیم عبدالکریم پور به ش.ش 1442 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد عبدالکریم پور به ش.ش
 15853 نسبت با متوفى فرزند 4- فریبا عبدالکریم پور به ش.ش 52553 نسبت با متوفى فرزند 5- فریناز
 عبدالکریم پور به ش.ش 52552 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى
 درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او
 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد م الف: 4232

شعبه 54 شوراى حل اختالف شه رستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/848
حصر وراثت

 افشین موسوى داراى شناسنامه شماره 608 به شرح دادخواست به کالسه 295/97 از این شورا درخواست
 گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان افتخار صدیقیان بشناســنامه 7 در تاریخ
 80/6/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید
 افشین موسوى ش ش 608 فرزند 2- افسانه موسوى ش ش 22 فرزند 3- افسون موسوى ش ش 432
 فرزند 4- سید حسین موسوى ش.ش 113 همسر متوفى 5- ســکینه احدلى ش ش 646 مادر متوفى
 و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى
 اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد و باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4171 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/849

حصر وراثت
 حسن بابک داراى شناسنامه شماره 250 به شرح دادخواست به کالسه 452/97 از این شورا درخواست
 گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آذر تسلیم بشناسنامه 429 در تاریخ 97/1/22
 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر همسر و مادر
 به نام ذیل: 1- آتوسا بابک ش ش 1969 فرزند 2- آناهیتا بابک ش ش 2509 فرزند 3- حسن بابک ش
 ش 250 همسر متوفى 4- خدیجه محسنى ش ش 2235 مادر متوفى و الغیر اینک با انجام تشریفات
 مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى
 نزد و باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4173

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان  اصفهان  /2/850
حصر وراثت

 علیمراد حاجى احمدى دارانى داراى شناسنامه شــماره 569 به شرح دادخواست به کالسه 381/97 ح
 54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن حاجى
 احمدى دارانى بشناســنامه 1219 در تاریخ 86/11/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین
 الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- علیمراد حاجى احمدى
 دارانى به ش ش 569 نسبت با متوفى فرزند 2- کاوس حاجى احمدى دارانى 757 نسبت با متوفى فرزند
 3- غالمرضا حاجى احمدى دارانى به ش ش 2711 نســبت با متوفى فرزند 4- محمود حاجى احمدى
 دارانى به ش ش 17564 نســبت با متوفى فرزند 5- غالمحسین حاجى احمدى به ش ش 20 نسبت با
 متوفى فرزند 6- خسرو حاجى احمدى به ش ش 17058 نسبت با متوفى فرزند 7- بتول حاجى احمدى
 دارانى به ش ش 959 نسبت با متوفى فرزند 8- شــهین حاجى احمدى دارانى به ش ش 838 نسبت با
 متوفى فرزند 9- منیژه حاجى احمدى دارانى به ش ش 346 نسبت با متوفى فرزند 10- قمر اصفهانى
 رضوانى به ش ش 15491 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست
 مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد و باشد از تاریخ
 نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3871 شعبه 54 شوراى

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /2/851
ابالغ رأى

 کالسه پرونده: 960550 شماره دادنامه: 9609976797201332- 96/11/15 مرجع رسیدگى: شعبه
 42 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على اصغر مرادى نشــانى: پروین- نرسیده به چهارراه شیخ
 طوسى پخش قوام خوانده: سعید رضائى نشانى: دروازه دولت خ سپه بریانى شب به شب (فعًال مجهول
 المکان است) خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى
 تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت
 به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى على اصغر مرادى فرزند کاکاقلى
 بطرفیت سعید رضائى فرزند محمد بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت یک فقره فاکتور
 به همراه هزینه و خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان با استناد به چهار فقره فاکتور
 بدیعیست مقادیرى مواد غذائى به خوانده فروخته و تحویل نموده لیکن خوانده از تودیع ثمن کاالهاى
 تحویلى امتناع مى ورزد لذا خواهان معادل 52000/000 ریال مطالبه نموده است. از سوى دیگر خوانده
 با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى از طریق نشــر آگهى در روزنامه اصفهان زیبا مورخه 96/9/22 در
 جلسه دادرســى حضور نیافته و الیحه اى که حکایت از رد دین یا انکار  و تکذیب دعوى مطروحه باشد
 تقدیم ننموده و دفاعى هم بعمل نیاورده است. علیهذا شــورا با توجه به محتویات پرونده و فاکتورهاى
 ابرازى خواهان که مصون از هر گونه ایراد و اعتراضى از ســوى خوانده باقى مانده است و مضافًا خوانده
 دلیلى بر پرداخت دین ارائه ننموده است دعوى مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد
 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت
 اصل خواسته و مبلغ هفتصد و ده هزار ریال هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى تا اجراى کامل حکم و
 خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (96/7/4) لغایت اجراى کامل در حق خواهان محکوم مى نماید. راى
 صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل
 تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 4145 قرهى- قاضى شعبه 42 شوراى

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/772
اجراییه

 شماره اجراییه: 9710426795600042 شماره پرونده: 9509986795600493 شماره بایگانى شعبه:
 950493 و 856/95 ش 26 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
 محکوم علیه نیما دمخى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال
 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/780/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل احمد صادقى
 حسن آبادى فرزند محمود به نشانى اصفهان اصفهان اصفهان خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه نورباران

 و کالنترى 14 و خسارت تقدیم 1395/9/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن در حق محکوم له شرکت
 میعاد سپهر به نشانى خ مشتاق دوم، بعد از ســه راه پین ارت روبروى انرژى اتمى منطقه صنعتى سروش
 بادران. 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 بــراى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا
 حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى
 روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل
 بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به
 همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه
 مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک
 سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست
 محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم
 علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد.
 (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)
 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت
 دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو
 مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از
 مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى
 کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف:

 4097 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /2/778
ابالغ راى

 کالسه پرونده: 960807 شــماره دادنامه: 9709976795000063 تاریخ رسیدگى: 97/1/29 مرجع
 رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: نسترن قناعتى به نشانى  اصفهان، خ زرین
 کوب 8 مترى میالد سمت راست پالك 4 وکیل: محمدکاظم احمرى به نشانى اصفهان، خ نیکبخت
 مجتمع ادارى نیکبخت طبقه 5 واحد 214 خواندگان: 1- محمد توکلــى کمال آبادى 2- هانى اداى
 عبودى نشانى هر دو مجهول المکان گرد شکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه
 فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح
 زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم نسترن قناعتى با وکالت
 محمدکاظم احمرى به طرفیت 1- محمد توکلى کمال آبادى 2- هانى اداى عبودى به خواســته الزام
 به تنظیم سند رسمى به انضمام مطلق خسارات دادرسى شــورا با عنایت به محتویات پرونده و استماع
 اظهارات وکیل خواهان به شرح صورتجلســه مورخ 97/1/19 و پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور و
 همچنین مالحظه قولنامه مورخ 95/5/25 تنظیمى فیمابیــن خواهان و خوانده ردیف اول و همچنین
 تعویض پالك انجام شده به نام خانم نسترن قناعتى که همگى داللت بر خرید خودروى موضوع ترافع
 توسط خواهان دعوى دارد خواسته خواهان بر این حیث المجموع ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و
 519 و 515 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم (هانى اداى عبودى) به حضور در دفترخانه
 و انتقال رسمى ششدانگ یک دستگاه خودروى سوارى پراید مدل 1393 و شماره انتظامى 53- 663
 و 83 و نیز از باب تسبیب حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 412/500 ریال هزینه
 دادرســى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت
 بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر
 در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 4083 شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان

اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/786
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9609973730302996 شماره پرونده: 9609983730300137 شماره بایگانى شعبه:
 960140 خواهان: خانم رضوان فاضلى نجف آبادى فرزند حســینعلى به نشانى اصفهان نجف آباد خ
 منتظرى جنوبى کوى شهید کامرانى کوى شــهید غفورى پ 18 ، خوانده:آقاى عبدالحسین کبیرزاده
 فرزند على محمد به نشانى مجهول المکان، خواســته: طالق به درخواست زوجه. دادگاه نظر به جمیع
 اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى
 دادگاه درخصوص دادخواســت خانم رضوان فاضلى بطرفیت آقاى عبدالحســین کبیرزاده بخواسته
 احراز شرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ تحقق شــروط ضمن عقد سندنکاحیه باعنایت به جمیع
 اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپى مصدق ســندنکاحیه ضمیمه نــکاح دائم فى مابین زوجین
 مترافعین محرز و از طرفى مساعى داوران و دادگاه و مشــاور قضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر
 واقع نشده و باتوجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب تحقیقات مرجع انتظامى و تماس با خطوط
 همراه خوانده که داللت بر ترك منزل توســط وى بیش از یکسال را دارد محرز است و مستندا به ماده
 26 قانون حمایت خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم احراز شــرایط اعمال وکاللت
 درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رســمى طالق مراجعه  و پس از اجراى
 صیغه طالق به وکالت از زوج با اعمال وکالت حاصل از تحقق شــرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى
 آن اقدام کند و اســناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت ازشــوهرش امضــاء نماید. طالق بائن
 یائسه مى باشد رعایت وجود شــرایط صحت اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مواد 1134 و 1135
 و 1140 و 1141 قانون مدنى حســب مورد به عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این
 گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد
 بود درخصوص حقــوق مالى زوجه با توجه به عــدم ادعاى فعلى دادگاه با تکلیفى مواجه نمى باشــد.
 طرفین داراى فرزند مشترك نابالغ نمى باشــند. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز از ابالغ قابل
واخواهى در همین شــعبه و ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان
 اصفهان مى باشد. 757/م الف خوشــنویس- رئیس شــعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد (3 حقوقى 

سابق)/3/102
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9710103730401188 شــماره پرونده: 9709983730400116 شماره بایگانى 
 شعبه: 970117 خواهان: حجت اله بهارلویى دادخواستى به طرفیت خواندگان آزیتا راکى و محمدباقر
 عباسى قلعه شاهى و زهرا بهرامى مبارکه و محمد صادقى دهنوى و مهدى صادقى دهنوى به خواسته
 الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709983730400116
 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/4/11 ساعت
 9:00 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 دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود
 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.
768/م الف- شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/104

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 2240/96 شماره دادنامه: 97/2/22-159/97 
 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمد افشارى به نشانى
 پلیس راه نجف آباد سنگبرى فارخ 1، وکیل خواهان: جعفر چرغان به نشانى: نجف آباد خ امام چهارراه
 شهردارى مجتمع نخل ط2 واحد 2، خواندگان: 1. مهدى توسلى 2. حمید دباغى به نشانى 1.مجهول
 المکان 2. خمینى شهر خ امام شرقى روبروى بانک کشــاورزى داخل کوچه روبروى کانون فرهنگى
 منزل ولى اله دباغى پ 158 کد پ 84104855441 ، بخواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع به این
 شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم
 رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى
 آقاى محمد افشــارى با وکالت آقاى جعفر چرغان بطرفیت آقایان 1. مهدى توسلى 2. حمید دباغى به
 خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1663/997539/50 مورخ 96/10/20  مبلغ هفده میلیون
 و پانصد هزار تومان بانضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه و حق الوکاله. نظربه بقاء اصول مستندات
 در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى
 و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت
 تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب
 در امور مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان
 بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و نوزده هزار تومان  بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه
 از زمان سررســید 96/10/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر
 و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس
 ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 765/م

الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/105
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان 1. مرتضى ایزدى 2. روح اهللا مهدیه 3. محمدجواد معینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده
 مطالبه به طرفیت خوانده 1. آزاده معین 2. امین سلمانى 3. ربابه جم به شوراى حل اختالف شعبه دوم
 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 61/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى
 به تاریخ 97/4/19 ســاعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و
 نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى
 مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که
 با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و
 ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا
 به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد

فقط یک نوبت درج خواهد شد. 747/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/106
ابالغ رأى

 شــماره دادنامه: 9609973730303357 شــماره پرونده: 9609983730301554 شماره بایگانى  
 شعبه: 961563 خواهان: خانم ســارا منجزى فرزند ســام با وکالت خانم عاطفه ناصحى نجف آبادى
 فرزند مرتضى به نشانى اصفهان نجف آباد خ امام غربى نرســیده به باغملى بن بست حجاب مجتمع
 نســیم ط 2 واحد 3 ، خوانده:آقاى خلیل منجزى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان، آدرس محل
 آخرین اقامت ویالشــهر خ باهنر خ پاسداران کوى والفجر پنجم جنب ســاختمان آسمان سوم منزل
 رادفر، خواسته: طالق به درخواســت زوجه. دادگاه بااعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى
 نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست خانم سارا منجزى فرزند سام با وکالت خانم عاطفه ناصحى
 نجف آبادى بطرفیت آقاى خلیل منجزى بخواسته احراز شرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ تحقق
شروط ضمن عقد سندنکاحیه باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپى مصدق سند
 نکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و از طرفى مساعى داوران و دادگاه و مشاور
 قضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشــده و باتوجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب
 محتویات پرونده از جمله تحقیقات انجام شــده از آخرین محل اقامت زوج و تالش هاى دادگاه جهت
 برقرارى تماس با وى که بى نتیجه بوده است و با توجه به نتیجه استعالم کمپ ترك اعتیاد که داللت بر
 ترك زندگى مشترك توسط زوج در زمانى بیش از یکسال و اعتیاد وى با توجه به نوع مواد مصرفى مضر
 به اساس خانواده تشخیص داده مى شود دارد محرز اســت با جلب نظر قاضى مشاور و مستندا به ماده
 26 قانون حمایت خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم به احراز شرایط اعمال وکاللت
 درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و با توجه به اینکه
 وى طالق خلع را انتخاب نموده و کل مهریه را بذل نموده به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس
 از اجراى صیغه طالق به وکالت از زوج با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت
 رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت ازشوهرش امضاء نماید. طالق مزبور
 خلع نوبت اول است و عده آن ازتاریخ وقوع آن ســه طهر مى باشد رعایت وجود شرایط صحت اجراى
 صیغه طالق ازجمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حســب مورد به عهده
 مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین
 براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه با توجه به عدم ادعاى
 فعلى دادگاه با تکلیفى مواجه نمى باشد. جهزیه در تصرف خواهان مى باشد طرفین داراى فرزند مشترك
 نمى باشند. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و
 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان
 اصفهان مى باشد و پس از آن ظرف بیســت روز قابل فرجام خواهى دردیوان عالى کشور خواهد بود.

748/م الف داود خوشنویس- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد/3/108
حصروراثت

 على براتى داراى شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواست به کالسه 267/97 از این دادگاه درخواست
 گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید براتى بشناسنامه 1080116265 در
 تاریخ 95/3/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 1. فاطمه صالحى کهریزسنگى ش ش 1080446176 ،(همسر متوفى)، 2. على براتى ش ش 66 ، (پدر
 متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور
 را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر
 آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 761/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/103

براى نخســتین بــار در طرحى مشــترك 
بیــن شــهردارى اصفهــان، اتحادیه هاى 
صنوف، نیــروى انتظامى و پلیــس راهور، 
نســبت به رفع ســد معبر واحدهاى صنفى 
میوه فروشان و موتور سیکلت فروشان اقدام

 شد.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: این طرح در حال 
اجراســت و با تخلفات شــهرى صنوف در 
اصفهان به صورت نظام مند برخورد مى شود.

حســن محمد حســینى بــا بیــان اینکه 
مرحلــه نخســت نظارت هاى مشــترك 
از دو واحــد صنفــى میــوه فروشــان و 
موتورســیکلت فروشان که ســد معبر آنها 
همواره باعث گالیه مندى مردم بوده، انجام 
شد، گفت: با ده اتحادیه از جمله میوه فروشان، 
گلفروشان، موتورسیکلت فروشان، تزیینات 
خودرو، تابلوسازان و فروشــندگان اتومبیل 
وارد مذاکره شــده ایم و به ترتیب با تخلفات 

این صنوف برخورد قانونى مى شود.
به گفته وى، طرح رفع تخلفات شــهرى بر 
اساس درخواست هاى مردمى که از طریق 
ســامانه 137 واصل شــده، صورت گرفته 

است.

برخورد با هر گونه سد معبر 
در اصفهان

یک کارشناس آب گفت: تمام روش هایى که برخى 
مدعى ایجاد بارش از آن هستند، در مرحله تحقیق و 
آزمایش اســت و هنوز به نتیجه قطعى که بتوان سد 

زاینده رود را پر آب کرد، نرسیده ایم.
على بصیرپور در خصوص ادعاهایى که گفته مى شود 
شخصى مى تواند با ایجاد بارش، سد زاینده رود را پر 
کند، اظهارکرد: به هر حال روش هاى مختلفى براى 
بارورسازى ابرها وجود دارد، اما مهم این است که تمام 
این روش ها بیشتر در مرحله تحقیق و آزمایش است 
و هنوز به نتیجه قطعى که بتوان سد زاینده رود را پر 

آب کرد، نرسیده ایم.
وى افزود: روش هاى مطرح شده بیشتر جنبه تحقیقى 
و آزمایشى داشته اســت و باید به صورت گام به گام 

اجرا شود.
وى در خصوص اینکه «شــهرام پروین» ادعا دارد 

که با این روش مى تواند، بــارش ایجاد کند و دیگر 
در مرحله تحقیق نیســت و حتى برخى معتقدند که 
بارش هاى اخیر با روش این شخص صورت گرفته 
است، تأکید کرد: هیچ منبع مستندى نمى تواند ادعا 
کند که این بارش ها از این طریق انجام شده، اما اینکه 
بتوان سد زاینده رود را از طریق روش هایى همچون 
بارورى ابرها پر کرد، براساس اطالعات موجود کسى 
نیست که بتواند نظر قطعى بدهد و این موضوع نیاز به 

مطالعات دقیق دارد. 
معاون سابق شرکت آب منطقه اى اصفهان در پاسخ 
به این سئوال که براى بررسى طرح یاد شده، آیا وزارت 
نیرو صحبتى با این شــخص کرده است، اظهارکرد: 
چندین ســال پیش این شــخص کار کوچکى را به 
صورت پایلوت در کشــور انجام داد، اما بر روى آن 

بحث ها و نظرات بسیارى وجود دارد.

پرکردن سد زاینده رود با روش هاى بار ش زا 
مورد تأیید نیست 
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کارشناس مسئول امور حوزه اجتماعى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان گفت: درحدود 80 درصد از کودکانى که به 
بهزیستى وارد می شوند، با بحث نبود صالحیت اخالقى 
والدین مواجه هستند.  عبدالرضا اسماعیلى با بیان اینکه 
این دسته از کودکان مشکالت خاص را تجربه مى کنند، 
اظهارداشت: اعتیاد والدین، رفت و آمدهاى مشکوك در 
خانواده و شکنجه توسط والدین، از جمله مواردي است که 
این کودکان با آنها رو به رو هستند، بنابراین این کودکان 
با روحیه خاص وارد مراکز بهزیستى یا خانه هاى کودك 

و نوجوان مى شوند.
وي با بیان اینکه پذیرش کودکان در سازمان بهزیستى با 

دستور قضائى انجام مى شود، افزود: دو گروه از کودکان 
که سرپرست خود را از دست مى دهند و اقوام حاضر به 
پذیرش آنان نیستند و گروه دوم، کودکانى که والدین آنها 
فاقد صالحیت اخالقى در نگهدارى کودك هستند، در 

این سازمان پذیرش مى شوند.
کارشناس مسئول امور حوزه اجتماعى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان افزود: با دستور قضائى، صالحیت اخالقى 
خانواده این کــودکان به دالیل مختلــف مانند اعتیاد، 
زندانى شــدن و کودك آزارى تایید نمى شــود و این 
کودکان به صورت موقت به سازمان بهزیستى تحویل 

داده مى شوند.

مدیرکمیســیون هاى ماده 100شــهردارى اصفهان 
گفت: رســیدگى به تخلفــات ســاختمان هاى دولتى، 
نهادها و سازمان ها در کمیسیون ماده 100جزء وظایف 
کمیسیون هاى ماده 100اســت، حتى پرونده هایى از 
مراکز مختلف همچون دادگســترى و بانک ها در این 
کمیسیون رسیدگى شده که هیچ گونه تفاوتى در انشاء 

رأى ندارد.
غالمعلى فیض اللهى اظهارداشت: تنها تفاوتى که وجود 
دارد این است که اشخاص حقیقى و حقوقى غیردولتى 
،در صورتى که کمیســیون مــاده 100 رأى تخریب یا 
جریمه صادر کرد و رأى قطعى شــد، مى توانند از رأى 

صادر شده به دیوان عدالت ادارى شکایت کنند، اما مراکز 
دولتى حق شکایت از آراء کمیسیون ماده 100 در دیوان 
عدالت ادارى را ندارند و هر رأى که قطعى شد، همان اجرا 
مى شود. وى در پاسخ به این سؤال که آیا کمیسیون ماده 
100 اجازه عدول رأى خود را دارد؟، افزود: اگر راى صادر، 
اســکن و به منطقه ارسال شده باشــد، حتى اگر قاضى 
پرونده یا اعضاى کمیسیون متوجه شوند که راى اشتباه 
اســت، نمى توانند راى خود را عدول، اصالح و یا تغییر 
دهند، زیرا تنها مراجع رسیدگى به این موارد دیوان عدالت 
ادارى اســت؛ اما اگر اصالح راى به گونه اى باشد که در 

ماهیت آن تغییرى وارد نمى کند، اشکالى ندارد.

پذیرش کودکان در بهزیستى 
با دستور مقام قضائى 

جرایم ماده100 نه تعلیق دارد 
نه تخفیف

آبرسانى سیار 85روستاى 
اردستان

با خشک شدن رودخانه زاینده رود، بیش از 30 روستا 
در شهرستان اردسـتان به روستاهایى که با تانکر آب 

رسانى مى شود، تبدیل شدند.
مدیـر شـرکت آب و فاضالب روسـتایى شهرسـتان 
اردسـتان با اشـاره بـه اینکـه درحـال حاضـر به 85 
روسـتاى این شهرسـتان آبرسـانى سـیار مى شـود، 
گفت: با خشکسالى هاى اخیر و پایین آمدن سطح آب 
پشت سـد زاینده رود، 32 روسـتاى دیگر نیز به جمع 

روستاهایى که آبرسانى سیار مى شوند، افزوده شد .
رضا دهقانى با بیان اینکه در این روسـتاها باخشـک 
شـدن آب قنات ها، باغ هاى میوه نیزخشـک شده و 
کشـاورزان مجبور هسـتند براى تامین آب دام هاى 
خود از آب هاى آلوده استفاده کنند، افزود: امسال براى 
تامین آب این روستاییان قرار اسـت مخازن فلزى با 

ظرفیت شش هزار لیتر نصب شود.

انتصاب سرپرست دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد میمه

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى با صدور حکمى، «ناصر 
حجازى» را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد میمه منصوب کرد.
ناصر حجـازى، عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحـد دهاقـان و پژوهشـگر بر تـر اسـتان 
اصفهان در عرصه مطالعات جمعیت و جمعیت شناسى

 است.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند 
.بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007004277 مورخ 96/12/06 مهدى الیاسى علیشاهدانى فرزند 
ذوالفقار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203,90 مترمربع پالك شماره 514 اصلى واقع 
در علیشاهدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ذوالفقار الیاسى 

فرزند غالمعلى.
2 - راى شماره 139660302007004284 مورخ 96/12/06 ابراهیم امیدى راد فرزند قاسم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 159 مترمربع پالك شماره 108 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139660302007004311 مورخ 96/12/08 اصغر اسمعیل زاده فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 321,16 مترمربع پالك شماره 691 فرعى از 386 اصلى واقع 
در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین اسماعیل 

زاده فرزند محمدقاسم.
4 - راى شماره 139660302007004499 مورخ 96/12/22 محمدجعفر قائدى فرزند درویشعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,63 مترمربع پالك شماره 273 فرعى از 406 اصلى 
واقع در فالورجان(گارماســه) بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمدتقى کیانى فالورجانى.
5 - راى شماره 139660302007004496 مورخ 96/12/22 احمد دهقان کلیشادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب بهاربند به مســاحت 300,22 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کبرى هاشمى فرزند حیدر.
6 - راى شماره 139660302007004495 مورخ 96/12/22 ســیدعلى اکبر صالحى فرزند سید 
سبزعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 173,40 مترمربع پالك شماره 402 اصلى 
واقع درجوجیل بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى محمودکاظمى 

فرزند محمدابراهیم.
7 – راى شماره 139660302007004494 مورخ 96/12/22 صالح هاشمى فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,10 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.

8 - راى شــماره 139660302007004492 مورخ 96/12/22 عبداله حسن پور سودرجانى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37,90 مترمربع پالك شماره 536 فرعى از 22 
اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى 

فرهمند فرزند على.
9 - راى شــماره 139660302007004490 مورخ 96/12/22 مهرى کریمیان شــرودانى فرزند 
رجبعلى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 329,04 مترمربع پالك 
شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى سیدعلى نقى میرلوحى فرزند محمد.
10 - راى شماره 139660302007004491 مورخ 96/12/22 محمدعلى کریمى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 329,04 مترمربع پالك شماره 4 فرعى 
از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سیدعلى نقى میرلوحى فرزند محمد.
11 - راى شماره 139760302007000158 مورخ 97/01/22 مجتبى سالمى راد فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,67 مترمربع پالك شماره 44 اصلى واقع در ریاخون 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قلى نجفى.
12 - راى شماره 139660302007004485 مورخ 96/12/22 ملوك توکلى گارماسه فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 64,80 مترمربع پالك شماره 357 فرعى از 406 اصلى 

واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شــماره 139660302007004486 مورخ 96/12/22 غالمرضا توکلى گارماسه فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185,20 مترمربع پالك شماره 357 فرعى از 406 
اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد توکلى 

فرزند ابراهیم و نازنین بیگم توکلى فرزند صادق.
14 – راى شماره 139760302007000284 مورخ 97/02/03 احمدرضا ابراهیمى فرزند نوروزعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 46,40 مترمربع پالك شماره 231 فرعى از 386 اصلى 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى عباسعلى 

حشمت فرزند حسینعلى.
15 - راى شماره 139760302007000286 مورخ 97/02/03 هادى باقرزاد فرزند قاسم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 242,92 مترمربع پالك شماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع در 

شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
16 - راى شماره 139760302007000289 مورخ 97/02/03 مســعود کریمى سهلوانى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,85 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در 
سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى فرزند حسن.
17 - راى شماره 139760302007000290 مورخ 97/02/03 على کریمى سهلوانى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 324,45 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى فرزند حسن.
18 - راى شماره 139760302007000291 مورخ 97/02/03 محمد دوستى فرزند براتعلى نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281,50 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر قربانى شرودانى فرزند مهدى.

19 - راى شــماره 139760302007000293 مورخ 97/02/03 معصومه دوستى شرودانى فرزند 
عبدالعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 298,60 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 
411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

دوستى شرودانى.
20 - راى شماره 139760302007000295 مورخ 97/02/03 على خدادادى باغ ابریشمى فرزند 
صفرعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 273,90 مترمربع پالك 
شماره 22 و 25 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
21 - راى شماره 139760302007000296 مورخ 97/02/03 على خدادادى باغ ابریشمى فرزند 
صفرعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 273,90 مترمربع پالك 
شماره 22 و 25 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
22 - راى شماره 139760302007000299 مورخ 97/02/03 فضل اله دهخدا حسن آبادى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,46 مترمربع پالك شماره 88 فرعى از 23 
اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

دهخدا فرزند رمضان.
23 - راى شماره 139760302007000300 مورخ 97/02/03 فضل اله دهخدا حسن آبادى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164 مترمربع پالك شماره 88 فرعى از 23 اصلى 
واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن دهخدا 

فرزند رمضان.
24 - راى شماره 139760302007000302 مورخ 97/02/03 صادق محمدى فالورجانى فرزند 
قاسمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137,97 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 

در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شماره 139760302007000303 مورخ 97/02/03 اشرف مختارى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112,24 مترمربع پالك شماره 423 فرعى از 385 اصلى 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى 

کاظم زاده فرزند رضاقلى.
26 - راى شــماره 139760302007000304 مورخ 97/02/03 کشــور علیدادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مســاحت 176,18 مترمربع پالك شماره 447 اصلى 
واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى عباس کیانى 

فرزند علیرضا.
27 - راى شماره 139760302007000305 مورخ 97/02/03 اســداله فرهنگ سهلوانى فرزند 
حیدرقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 311,42 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در 
سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرقلى فرهنگ سهلوانى.

28 - راى شــماره 139760302007000306 مورخ 97/02/03 زهره قاسمى فالورجانى فرزند 
رضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 181,15 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى رمضان رهنما 

فالورجانى فرزند قربانعلى.
29 - راى شماره 139760302007000307 مورخ 97/02/04 زهرا کمالى زاده فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140,06 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرحمن قاسمى فالورجانى.
30 - راى شــماره 139760302007000313 مورخ 97/02/04 محمدعلى شــمس فالورجانى 
فرزند امیرآقا نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 521,86 مترمربع پالك شماره 44 اصلى 
واقع در ریاخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فتحعلى عباسى 

ریاخونى.
31 - راى شــماره 139760302007000370 مورخ 97/02/08 محمد شمس فالورجانى فرزند 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 274,10 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى اسماعیل شمس 

فالورجانى.
32 - راى شماره 139760302007000371 مورخ 97/02/08 فراست عسگرى فرزند محمدرضا 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 113,70 مترمربع پالك شــماره 411 اصلى واقع در 
شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى مهدى کیانى فرزند 

محمداسماعیل.
33 - راى شــماره 139760302007000372 مورخ 97/02/08 فاطمه قاســم پور فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 344,93 مترمربع پالك شماره 516 
اصلى واقع در خونسارك بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین 

احمدى خوانسارکى.
34 - راى شماره 139760302007000373 مورخ 97/02/08 ابراهیم احمدى خونسارکى فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 344,93 مترمربع پالك شماره 
516 اصلى واقع در خونسارك بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین احمدى خوانسارکى.
35 - راى شــماره 139760302007000374 مورخ 97/02/08 محمد جمالى قهدریجانى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239,26 مترمربع پالك شماره 1051 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسماعیل حمزه زاده فرزند غالمعلى.
36 - راى شماره 139760302007000376 مورخ 97/02/08 هویک غازاریان فرزند هوسپ نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 51,95 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله رحیمى.
37 - راى شــماره 139760302007000377 مورخ 97/02/08 روح اله ورپشتى فرزند اسماعیل 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 111,60 مترمربع پالك شماره 72 فرعى از 24 اصلى 
واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کاظمى 

قهدریجانى فرزند محمد.
38 - راى شماره 139760302007000379 مورخ 97/02/08 محمدجواد رضائى کلیشادى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281,63 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع 
در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى 

فرزند محمد ابراهیم.
39 - راى شماره 139760302007000380 مورخ 97/02/08 مهدى اسماعیلى سودرجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 217,17 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 
اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

حسنپور سودرجانى فرزند مصطفى.
40 - راى شماره 139760302007000383 مورخ 97/02/08 مهرى مهرابى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,32 مترمربع پالك شماره 43 اصلى واقع در فودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى مهرابى.
41 - راى شماره 139760302007000384 مورخ 97/02/08 ناصر اکبرى پاوائى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب انبارى مسکونى به مساحت 32,39 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع 

در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیر قلى رضائى.
42 - راى شماره 139760302007000386 مورخ 97/02/08 محمد صادق پور فرزند رستم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 290,41 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد باقرى.
43 - راى شــماره 139760302007000387 مورخ 97/02/08 مهدى کشــاورزیان کلیشادى 
فرزند شعبانعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187,50 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى 

رفیعى کلیشادى.
44 - راى شــماره 139760302007000388 مورخ 97/02/08 اکبر شــیرعلى کلیشادى فرزند 
حسنعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235,77 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع 
در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى 

فرزند حسن.
45 - راى شماره 139760302007000390 مورخ 97/02/08 اسماعیل قاسمى فرزند صفرعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب گاودارى به مســاحت 1851,66 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 

در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.
46 - راى شماره 139760302007000391 مورخ 97/02/08 عبداله مرادى فرزند حسینعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,30 مترمربع پالك شماره 620 فرعى از 385 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
47 – راى اصالحى شــماره 139760302007000392 مورخ 97/02/08 رمضانعلى دوســتى 
شرودانى فرزند امیر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 425,60 مترمربع پالك 
شماره 415 اصلى واقع در کروج بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمود اربابیان.
48 - راى شماره  139760302007000285مورخ97/02/03آقاى /خانم براتعلى رئیسى  فرزند 
مهرعلى    نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مســاحت118,72مترمربع پالك شماره   فرعى از 

411اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   دکتر مهدى کیانى
49- راى شماره  139660302007004410    مورخ 96/12/15  آقاى /خانم  منیژه کریمى بروزادى   
فرزند على   نسبت به دو دانگ مشاع از  شش دانگ یکبابخانه  به مساحت214 مترمربع پالك شمار8 

فرعى از21 اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسنعلى سلیمى
50-اى شــماره  139660302007004409    مورخ 96/12/15  آقاى /خانم  حســین حسن پور 
سودرجانى فرزند جواد نسبت به چهار دانگ مشاع از  شش دانگ یکبابخانه  به مساحت214 مترمربع 
پالك شــمار8 فرعى از21 اصلى واقع در ســودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسنعلى 

سلیمى
51- راى شماره139760302007000255 مورخ  97/01/30 آقاى /خانم   محمود مشتاقى الرگانى   
فرزند  حاجى قلى  نسبت به  سه دانگ مشاع از شش دانگ  یکبابخانه  به مساحت126,55  مترمربع 
پالك شماره   فرعى از 15اصلى واقع در فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین شجاع 
52- راى شماره139760302007000256 مورخ  97/01/30 آقاى /خانم  سهیال مشتاقى الرگانى  
فرزندرضاقلى نسبت به  سه دانگ مشاع از شــش دانگ  یکبابخانه  به مساحت126,55  مترمربع 
پالك شماره   فرعى از 15اصلى واقع در فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین شجاع

53-راى شماره  139760302007000257 مورخ97/01/30   آقاى /خانم  معصومه کریمى کزج   
فرزند نادر    نسبت به شش دانگ یکبابخانه     به مساحت226,80    مترمربع پالك شماره   فرعى از19 

اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   رضا رضائى
54- راى شماره  139760302007000147   مورخ  97/01/21 آقاى /خانم   امیر حسین احمدى 
ونهرى    فرزند  غالمعلى   نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت 130,13 مترمربع پالك شماره   

فرعى از497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسن خدادادى
55- راى شماره 139760302007000150  مورخ  97/01/21 آقاى /خانم  معصومه میرى فرزند  
غالم  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت146,50    مترمربع پالك شماره   فرعى از 447اصلى 

واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عباس کیانى 
56- راى شماره  139760302007000283مورخ  97/02/03 آقاى /خانم  ماشااله قربانى خراجى   
فرزندحاجى بابا نسبت به شش دانگ یکبابخانه  به مساحت230,35 مترمربع پالك شماره   فرعى 

از408 اصلى واقع درکوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل شیرزادى 
57- راى شماره  13976032007000421 مورخ 97/02/11  آقاى /خانم  حسنعلى شفیعى    فرزند 
جعفرقلى    نسبت به شش دانگ    یکبابخانه   به مساحت   188,52 مترمربع پالك شماره   فرعى از 

386اصلى واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   نوروزعلى کریمى 
58- راى شماره 139760302007000249  مورخ   97/01/29آقاى /خانم   روح اله شکر گزار کر 
افشانى فرزند   رمضانعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت140,60    مترمربع پالك شماره   

فرعى از538 اصلى واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   مرتضى شکر گزار تاریخ انتشار نوبت 
اول :  روز سه شنبه مـورخ 1397/02/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 1397/03/02 

م الف: 0104   اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/  2/413
اخطار اجرایى

 شــماره 1911/96 به موجب راى شــماره 1911/96 تاریخ 96/12/9 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل
 اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه سنیه دریس به نشانى مجهول
 المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و دوازده
 هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 96/9/10
 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت
 نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: بهزاد قیصرى با وکالت خانم اکرم
 سلیمانى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى حدفاصل چهارراه اهللا اکبر و چهارراه مجاهد جنب آموزشگاه
 ابن ســینا، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه
 مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد
 یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را
 قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا
 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 744/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف

نجف آباد/3/109
 ابالغ نظریه کارشناسى

 شماره ابالغنامه: 9710103640700064 شماره پرونده: 9509983640700708 شماره بایگانى
 شــعبه: 950731 ابالغ نظریه کارشناســى به آقاى آرش چابلى- نظر به اینکه در پرونده کالسه
 950731 مطروحه بین فرزان ربیعى صادق آبادى فرزند على و شرکت راهسر ایران مبنى بر مطالبه
 مبلغ 347/028/095 ریال، قرار ارجاع به امر کارشناسى صادر گردیده، و کارشناس منتخب نظریه
 خود را اعالم نموده است، مقتضى است ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشر به دفتر دادگاه مراجعه
 و ضمن مالحظه نظریه کارشناسى اظهارات خود را نفیا و اثباتا به صورت کتبى اعالم نماید. استان
 اصفهان- شهرستان زرین شهر- خیابان آیت ا... کاشانى- ساختمان دادگسترى.  م الف: 200 شعبه

4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/100
ابالغ رأى

 شــماره دادنامــه: 9709973760100142 تاریــخ تنظیــم: 1397/02/05 شــماره پرونــده:
 9609983761500155 شــماره بایگانــى شــعبه: 961888 شــاکى: آقــاى پرویــز رحیمى
 هرچگانى فرزند اله وردى به نشــانى شــاهین شــهر- خ فردوســى ف 13 غربى پ 19 متهم:
 :آقاى ســعید کیانپور به نشــانى فعال مجهول المکان اتهــام: ضرب و جرح عمــدى رأى دادگاه
 درخصوص اتهام آقاى ســعید کیان پور دایر بر ایــراد ضرب و جرح عمدى منجر به شکســتگى
 بینى، موضوع شــکایت آقاى پرویز رحیمى هرچگانى، نظر به محتویات پرونده، شــکایت شاکى
 و اظهارات او در جلسه دادرسى متشــکله این دادگاه، گواهى پزشــکى قانونى و مؤداى اظهارات
 گواهان و النهایه توجهــًا به اینکه متهم به رغم ابالغ وقت و اســتحضار از وقت دادرســى حضور
 نیافته و دفاعى به عمل نیاورده، دادگاه وقوع بزه انتســابى را محرز دانســته، مستنداً به مواد 144،
 448، 449، 462، 488، 593، 709 و 714 قانون مجازات اســالمى حکم به محکومیت نامبرده به
 پرداخت 1- ســه درصد دیه کامل بابت پارگى دامیه مخاط دهان در ناحیــه لب تحتانى و جراحت
 حارصه لب فوقانــى 2- دوازده هزارم دیه کامل بابت کبودى گونه راســت، مخــاط  دهان  در لب
 تحتانى و کبودى بینى 3- یک دهم دیه کامل بابت شکســتگى که بدون عیب التیام یافته و شش
 دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم گونه راست و تورم بینى در حق شاکى ظرف دو سال از تاریخ
 وقوع جنایت 95/11/27 صادر مى نماید. و از حیث ادعاى عمومى مســتنداً بــه ماده 614 قانون
 تعزیرات به لحاظ بیم تجرى مرتکب و دیگران و حفــظ امنیت و صیانت جامعه نامبرده را به تحمل
 دو ســال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
 واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان
 اصفهان مى باشد. م الف: 270 غالمرضا شکوهى – رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین

شهر /3/101
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9710106837101264 شماره پرونده: 9709986837100179 شماره بایگانى
 شعبه: 970200 خواهان آقاى سید یوسف احمدى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم شکوه جانقربان
 فرزند ابراهیم به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان
 نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)
 واقع در اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید
 قدوســى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالســه 9709986837100179 ثبت گردیده که وقت
 رسیدگى آن 1397/04/03 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده
 خانم شکوه جانقربان فرزند ابراهیم درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه
 هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار
 آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى
 کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت ر سیدگى حاضر

گردد. م الف: 5137 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/107
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی- نظربه اینکه علیرضا اسماعیل زاده فرزندرضا قلى 
دادخواســتى-  بطرفیت اقاي مهدى نیسى –فرزاد زمانى فرزند غالمحســین –محمد   بخواسته  
تقدیم که به این دادگاه ارجاع وبه کالســه 97/134ثبت وبراي روزسه شنبه مورخ 97/4/2 ساعت 
8/30صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به 
تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
رســمی درج  اگهی میشــود  واز خوانده دعوت می شــودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم 
نشانی وادرس دقیق ودریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شــوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه 
غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف 169 رییس شوراي حل اختالف شعبه 3 

حقوقی فالورجان 3/110  

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه استان اصفهان گفت: 
تغییرات شدید قیمت ارز باعث شده تا بسیارى از فروشندگان، از ارائه محصوالت 

خود خوددارى کنند.
میرشمشیرى اظهارداشــت: به دلیل اینکه100 درصد محصوالت این صنف، 
وارداتى هستند، تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت این محصوالت تأثیر 
مى گذارد. وى در همین راستا افزود: در حال حاضر بعد از تعیین نرخ چهار هزار و 
200 تومان براى دالر، وارداتى صورت نگرفته است و واردکنندگان منتظر تعیین 

ساز و کارهاى جدید هستند.
■■■

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل در اصفهان بیان داشت: بازار 
وارداتى محصوالت گوشى تلفن همراه به صورت انحصارى در اختیار چند نفر 
است، همچنین در حال حاضر در اصفهان واردکننده اى در این بخش فعال نیست 

و بخش اعظم واردات در دست تهران است.
میرشمشیرى تصریح کرد: کسانى که تاکنون به فعالیت واردات گوشى موبایل 
مشغول بودند نیز در شرایط فعلى واردات این محصول را انجام نمى دهند و منتظر 

مشخص شدن نحوه انجام معامالت در معامالت این بخش هستند.
■■■

وى در رابطه با کاهش عرضه محصوالت این بخش و تأثیر کاهش واردات بر 
قیمت محصوالت اذعان داشت: در حال حاضر مهم ترین دلیل افزایش قیمت 
محصوالت این صنف، افزایش قیمت دالر است و کاهش عرضه، تأثیر چندانى 

بر قیمت ها نداشته است.
میرشمشیرى تصریح کرد: سود خرده فروشى یک الى دو درصد است و بسیارى 
از فعاالن بازار اصفهان به همین میزان ســود نیز بسنده مى کنند، اما نکته قابل 

توجهى که وجود دارد، عدم عرضه محصوالت توسط واردکنندگان اصلى است.

چشم خرده فروشان موبایل در اصفهان 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان به چند وارد کننده در تهران

اصفهان گفت: مراســم ویژه بزرگداشت سالگرد 
رحلت امــام خمینى (ره) در گلســتان شــهدا ى 

اصفهان برگزار مى شود.
جعفر عســگرى افزود: این مراســم، 13 خرداد از 
ساعت 9 صبح در گلستان شهداى اصفهان برگزار 

مى شود.
 رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان بیان داشــت : اعزام به مرقد مطهر امام 
خمینى (ره) امســال به دلیل تقارن با ماه مبارك 
رمضان، فقط از شهرستان هاى نزدیک به تهران از 
جمله کاشان و آران و بیدگل در دستور کار قرار دارد.
وى گفــت: تمرکــز دســتگاه هــاى اجرایــى 
و فرهنگــى بــه برگــزارى مراســم هــا در 
مرکز اســتان و شهرســتان هــا بــراى تبیین 
اندیشــه هاى حضرت امام خمینى (ره) معطوف 

شده است.
عسگرى اضافه کرد: مراسم گرامیداشت شهداى 
15 خرداد هم با حضور پیشگامان انقالب اسالمى 

در استان برگزار مى شود.
وى هم اندیشى مســئوالن دستگاه هاى دولتى و 
اجرایى را، یکى از اهداف عنوان کرد  و افزود: امسال 
مراسم بزرگداشت سالگرد رحلت امام خمینى (ره) 
با ماه مبارك رمضان همزمان شده و همین مسئله 
باعث شده که اعزام گسترده به مرقد مطهر مانند 

سال هاى گذشته در دستور کار قرار نگیرد.

برگزارى مراسم ویژه 
بزرگداشت رحلت امام خمینى (ره)  

در گلستان شهدا


