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خواص بى نظیر دانه کدو براى بدنتالش  براى کشف ادامه مسیر آبراهه عالى قاپو ناصر ملک مطیعى در سن 88  سالگى در گذشتپرچم آتش زدیم، قدرت چانه زنى باال برود مسمویت 5 دبستانى  با قرص هاى روانگردان! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

مشاهده یک کامیون خاص در جاده هاى اصفهان

سرنوشت 26 میلیارد تومان صدقه 
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اتوبوس ایدز هنوز مسافرانش را 
سوار مى کند؟

 با قیمت هاى نجـــومى
 منتظرمان باشید!

300 کامیوندار در 
ورزنه تجمع کردند
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از سرزمین 
مونالیزاى شرق
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«حبیبى» نام کامیونى است که «لوئیس»، یک زن راهنماى 
گردشگرى پشت فرمان آن مى نشیند. کامیونى بازسازى 
شده و نارنجى رنگ که بارش اجناس، خوراکى یا سوخت 
نیست. این کامیون 20 گردشگر از کشورهاى مختلف را 

با خود به ایران آورده است.
این کامیون که گردشگرانى از کشورهاى 
اروپایى را همراه خود دارد، سفر خود را از 

استانبول ترکیه آغاز کرده و ...

«استیو مک کرى»، عکاسى حرفه اى را از روزگار 
اشغال افغانستان به دست شــوروى در دهه 80 
میالدى آغاز کرد. او در آن زمان یکى از عکاسان 
مجله معتبر «نشنال جئوگرافیک» بود که با سفر 
به این کشور جنگ زده مى خواست فالکت زنان 
و کودکانى که قربانى ارتش ســرخ شــده بودند 
را در قاب عکس هایش به جهــان مخابره کند. 
34 ســال پیش که اســتیو در اردوگاه آوارگان 
افغان در پاکســتان به دنبال سوژه مى گشت، با 

«شربت گل»، دخترك 12 ساله اى آشنا شد ...
3

اصفهان در انتظار کنسرت مشترك ساالر عقیلى و ایرجاصفهان در انتظار کنسرت مشترك ساالر عقیلى و ایرج
12

مدیرکل کمیته امداد امام  (ره) استان اصفهان ابهام زدایى کرد

هومن سیدى به 
«طال» پیوست

منتظر قرارداد جدید 

   ذوب آهن قربانى شکارهاى سپاهان مى شود؟
باشــگاه ســپاهان  نگاه خوبى به فصل نقل و انتقاالت دارد و در اقدامى درســت و مطابق با انتظار

مى خواهد، بازیکنانى را که لیاقت پیراهن این تیم را دارند، خریــدارى کند. در روزهایى که در مورد 
نیازهاى نقل و انتقاالتى زردها مطالب مختلفى منتشر مى شــود و البته تیم محبوب اصفهانى حمله

بى محابانه اى به فعالیت هاى نقل و انتقاالتى داشته،برخى باشگاه ها هم بابت از دست دادن ...
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   حمله زردها به بازار نقل و انتقاالت

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/133 مورخ 97/02/23 شوراى محترم اسالمى 
شــهر فالورجان زمین واقع در فالورجان- خیابان میثم- پارك میثم- انتهاى پارك بازى کودکان- جنب 
اتاقک نگهبانى با مساحت تقریبى 200 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى جهت وسایل
 اسباب بازى شارژى کودکان به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت دو سال شمسى واگذار نماید.

قیمت پایه مزایده:
الف) قیمت پایه اجاره زمین مذکور براساس قیمت کارشناسى براى سال اول ماهیانه مبلغ 4/000/000 ریال و 

براى سال دوم با افزایش 20 درصد نسبت به سال اول مى باشد.
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

97/03/21 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد. 
د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نســبت به تکمیل و بهره بردارى 
از عصارخانه خیابان امام شــمالى با مشارکت بخش خصوصى از طریق
آگهى اقدام نماید. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز سه شنبه 1397/03/22 به دفتر 
امور سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه 

تاریخى سرتیپ سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224  

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى – شهردار خمینى شهر

چاپ اول 

چرا برپایى نمایشگاه «نکورویان فرخار»
 در شهر اصفهان واجد اهمیت زیادى است 
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تپیو«طال»پیوست«طال» پیوست طال

ک زنراهنماى 
ى بازسازى 
 یا سوخت 
مختلف را 
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ر ددررقرارداد جدید ظر قرم دادظنتظنمنتظر قرارداد جدیدیددج ا ق ظ منتظر قرارداد جدیدن



0202جهان نماجهان نما 3230یک شنبه  6 خرداد  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس کمیته تحقیق و تفحــص از مدیران دوتابعیتى و 
داراى گرین کارت، با بیان اینکه از میان دستگاه ها فقط 
نهاد ریاست جمهورى اسامى دوتابعیتى هایش را نداده، 

ماجراى نامه وزارت اطالعات را تشریح کرد.
جواد کریمى قدوســى گفــت: در کل پاســخ هایى که 
در بخش اول به دســت ما رســید که چه کسانى االن 
دوتابعیتى هســتند، 12 یا 13 نفر به ما معرفى شدند، اما 
عالوه بر این استعالم ها، از کف جامعه و مراکز مختلف 
و راه هاى گوناگون، فهرســت هاى معتبرى از مدیران 
دوتابعیتى به دســت آوردیم که آن را منتشر نکرده ایم و 
فقط در اختیار دادستان قرار داده ایم، اما متأسفانه برخى 

رسانه هاى زنجیره اى که به دنبال لوث کردن کار نظارتى 
مجلس هستند، این موضوع را به تمسخر گرفتند و گفتند 
کًال 13 نفر دوتابعیتى آن هــم در جایگاه هاى معمولى 
بوده اند؛ درحالى که خودشان مى دانند آمار اصلى منحصر 

به این 13 نفر نیست.
کریمى قدوسى  افزود: صد اســم دیگرى که از مدیران 
دوتابعیتى به دســت آمده و در کمیســیون امنیت ملى 
قرائت شــد، از راه هاى دیگر به دســت ما رسیده است  
و در مجمــوع بــا احتســاب 210 موردى کــه وزارت

 اطالعات باید اســامى آنها را بدهد اسامى بالغ بر 300 
نفر است.

نماینده مردم لنجان به این ادعا که پســرش نمایندگى 
واردات قطعــات کامپیوتر به کشــور را دارد و ســاکن 
آمریکاست، پاسخ داد. محسن کوهکن اظهار کرد: این 
خبر کذب محض است و وقتى این شایعه را خواندم، فقط 

تعجب کردم و خندیدم. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وى با اشــاره به 
اینکه بنده یک دختر و دو پســر دارم، ادامه داد: دخترم 
خانه دار است و پسر بزرگم کارمند قراردادى و حقوق بگیر 
یک شــرکت خصوصى اســت کــه این شــرکت تا 
چندى پیــش در اصفهــان بــود، اما در حــال حاضر 
دفترشــان را به تهــران منتقل کرده اند. پســر دیگرم 

هم شــغلى نداشــت و به همین دلیــل در دفتر خودم 
در زرین شهر مشغول به کار شــده است و من حقوقش 

را مى دهم. 
کوهکن با اشاره به اینکه هشــت سال در اتاق بازرگانى 
صنایع و معادن کار کرده و کســى کــه در این بخش 
خصوصــى کار مى کنــد، منعــى بــراى فعالیت هاى

واردات و صــادرات ندارد، متذکر شــد: اگر کســى در 
هر جاى کشــور یا خارج از کشور به ســهام، شرکت و 
هرگونه واردات و صادراتى متعلق به بنــده و فرزندانم 
دسترسى پیدا کرد، بدون تعلل همه آنها را به آن شخص 

مى بخشم.

آمار جدید از 
مدیران دوتابعیتى 

کوهکن: 
پسرم ساکن آمریکا نیست

استاد هتاك دستگیر شد
  تسنیم| پــس از آنکــه یکى از اســاتید 
دانشــگاهى در زاهدان به نــام «ح.ص» اقدام به 
انتشــار کلیپى با محتواى ضد وحدت کرد، پیگیرى 
موضوع در دســتور کار قرار گرفت. به دستور ویژه 
دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان و اقدام 
ضربتى پاســداران گمنام ســازمان اطالعات سپاه 
ســلمان، فرد متخلف دســتگیر و تحویــل مراجع 
قضائــى شــد. از آنجــا کــه کلیپ پخش شــده 
از ســوى وى باعث ایجاد اختالف میــان اقوام و 
اهانت به جامعه اهل سنت سیســتان و بلوچستان

مى شد سریعًا با وى برخورد شد.

ِخّست به خرج ندهید
  عصر ایران| عبــاس عبــدى در روزنامه 
«شهروند» نوشت: متأســفانه یکى از فرماندهان 
محترم نیروى انتظامى در اظهارنظرى رسمى اعالم 
کرده  است که «کافى شاپ ها و قهوه خانه ها مجاز به 
پخش مسابقات فوتبال نیستند.»... در شادى مردم 
نباید خســت به خرج داد. صداوســیما که از پخش 
مسابقات فوتسال زنان پرهیز مى کند، جز بدبینى و 
بى اعتمادى چیز دیگرى نصیب آن نمى شود. نیروى 
انتظامى جایــگاه به مراتب بهترى از صداوســیما 
دارد. حیف اســت که این جایگاه ارزشمند با چنین 

تصمیماتى دچار ابهام یا خدشه  شود...

«امید» 
از مطهرى عبور نمى کند

عضو شــوراى مرکزى     اعتمادآنالین |
فراکســیون امید مجلس گفت: در جلسه این هفته 
مجمع عمومى فراکســیون، نامــزدى محمدرضا 
عارف براى ریاســت مجلس بررســى مى شــود. 
جالل میرزایى درباره برخــى خبرها مبنى بر اینکه 
اعضاى این فراکســیون در مــورد انتخابات نایب 
رئیســى مجلس مى خواهند از مطهرى عبور کنند

گفت: این موضوع صحت نــدارد. البته فعًال تمرکز 
فراکســیون امید مجلس بر روى ریاســت مجلس 

است.

تکذیب شایعه کشته شدن
 یک زندانى

مــرگ یــک محکــوم در زنــدان   میزان|
بیرجند به علت شکنجه با شــوکر برقى خبرسازى 
جدیدى بود کــه در رســانه هاى معاندین با هدف 
تخریب قوه قضائیه انتشــار یافت . پس از پیگیرى 
این خبر و بررســى اســناد و مدارك مشخص شد 
فرد نامبرده به اتهام حمــل و نگهدارى مواد مخدر 
دستگیر شــده و علت فوت وى هم سکته حاد قلبى

 بوده است.

خبرخوان
3 شغل ُپراسترس 

در ایران
معاون دفتر ســالمت روانى،    تسنیم|
اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشت با تأکید براینکه 
هر فردى به فراخور شــغلى که دارد، دچار استرس 
مى شود، عنوان کرد: اســترس در مشاغلى مانند 
پزشکى، پرســتارى، خبرنگارى و مشاغلى از این 

قبیل، به دلیل حساسیت هایى که دارد، بیشتر است.

تمدید دفترچه بیمه 
درب منزل

  باشگاه خبرنگاران جوان |
 بیمه شــدگان تأمین اجتماعى تا کمتــر از دو ماه 
دیگر، بــراى تعویض و تمدید دفترچــه نیازى به 
مراجعه حضورى ندارند.محمــد قوامى، مدیر کل 
دفتر کارگزارى هاى ســازمان تأمین اجتماعى با 
اشاره به شلوغى کارگزارى ها به دلیل تمدید دفترچه 
تصریح کرد: افراد مى توانند با روش هایى که پیش 
بینى کرده ایم، درخواست خود را ثبت کنند تا دفاتر 
درمانى تازه صادر شده و یا تمدید شده، درب منازل 

تحویل  آنها داده شود.

4 استان 
در صدر وقوعات جرائم 

سرهنگ محمدرضا اکبرى، معاون    ایلنا |
مبارزه با جعل وکالهبردارى پلیــس آگاهى ناجا 
گفت: بیشترین وقوعات جرائم جعل و کالهبردارى 
در استان هاى آذربایجان شرقى، خراسان رضوى، 
البرز و تهران و بیشــترین وقوعات کالهبردارى 
حاصل از فعالیت شــرکت هاى هرمى مربوط به 
استان هاى تهران بزرگ، ویژه غرب استان تهران 

و البرز بوده است. 

حال ناخوش
 باغ معروف برره

  جام جم آنالین | «باغ برره» با سریال 
«برره» که در دهه 80 از صداوسیما پخش مى شد، 
معروف شد. لوکیشن هاى سریال پرمخاطب «برره» 
در باغ 22 هزار مترى در تهران ضبط مى شد که این 
روزها حال خوشى ندارد و بیشتر درختان آن خشک 
شــده و زمین بایر آماده گودبردارى براى یک برج 
دیگر است. احمد مسجدجامعى، عضو شوراى شهر 
تهران درمورد تخریب این باغ گفت: براساس حکم 
دادگاه 15 هزار متر این باغ باید حفظ شود و در مابقى 
مى توان برج سازى انجام داد اما آثارى از اسید، بنزین 
و ... وجود دارد که نشــان مى دهد سودجویان قصد 

تخریب باقیمانده باغ را دارند.

چرا ملک مطیعى را 
نادیده گرفتند؟

على نصیریان یکى از     اعتمادآنالین |
کسانى است که اعتقاد دارد به ناصر ملک مطیعى 
ظلم بزرگى صــورت گرفت. او مــى گوید: ارتباط 
ناصر ملک مطیعى با جامعه فوق العاده بود. مردم این 
هنرمند را دوست داشتند و به او احترام مى گذاشتند. 
ناصر ملک مطیعى در این سال ها نادیده گرفته شد 
که بابت این موضوع باید افســوس خورد. چرا باید 
روى اسم، کارهاى ناصر ملک مطیعى و ارتباطى که 
با مردم ایجاد مى کرد قلم قرمز کشیده شود؟ ناصر 

ملک مطیعى بیش از هر کس دیگرى درد کشید.

اجراى سند 2030 
در برخى مدارس 

محمد مهــدى زاهدى،     پایگاه 598|
رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به برخى زمزمه ها درباره 
اجرا شدن سند 2030 در برخى مدارس کشور، گفت: 
در برخى از مدارس یا در بخشى از آموزش و پرورش 
سند 2030 تدریس مى شود و البته این کار به صورت 
سازمانى و تشکیالتى  انجام نمى شود. وى ادامه داد: 
متأسفانه برخى از مدیران کاسه داغ تر از آش شده اند 

و  از دستور وزیر تبعیت نمى کنند.

مجید مجیدى، کارگردان  شناخته شده  سینماى ایران 
در گفتگو با «ایلنا» به مقایسه وضعیت سینماى کشور 
در دوران احمدى نژاد با دوران روحانى پرداخته است. 
اظهارات این سینماگر معروف را درباره وضعیتى که 
سینما در دوران ریاست جمهورى احمدى نژاد داشت 

بخوانید:
در ابتداى دهه 80 با آمدن محمود احمدى نژاد شیب 
تحوالت و فضاى سیاسى کشور بسیار تند مى شود و 
فرهنگ و هنر تبدیل به یک عنصر درجه دوم و سوم 
مى شــود و کســانى وارد این عرصه مى شوند که نه 
صالحیت دارند و نه شناختى از این حوزه و از آنجا که 
فضاى سیاسى بر فضاى فرهنگى غالب شده، دچار 
معضالتى مى شویم و مشــکالتى در حوزه فرهنگ 
به وجود مى آید که سال هاى بعد هم نمى توان آنها را 

حل کرد. از طرف دیگر گروهى در حوزه فرهنگ به 
خصوص سینما وارد مى شوند که نه تنها دانش و سواد 
کافى را ندارند بلکه به دنبال انتقام گیرى هستند. آنها با 
نفى همه چیز به دنبال ایجاد نفاق در میان سینماگران 
بودند و در حرف، دائم شعار حمایت از سینماى ارزشى 
را مى دادند اما در عمل حتى یک فیلم نیز تولید نکردند 
که بتواند با استقبال روبه رو شــود یا در اکران هاى 
خارجى مورد اقبال قرار گیــرد. مى توان گفت آنها با 
پتانســیل باالیى از کینه وارد سینما شدند و ما شاهد 
بودیم که از یک طرف به زیرســاخت هایى همچون 
خانه سینما و بنیاد فارابى حمله کردند واز طرف دیگر 
تخم خشم و نفاق را در بین سینماگران پراکندند. گروه 
بســیارى از اهالى فرهنگ و هنر در آن دوران یا طرد 
شدند یا گوشه نشین و عرصه فقط براى کسانى باز شد 
که نه سواد داشتند و نه هنرى در سینما. این دوره باعث 
ایجاد یک انقطاع بزرگ بین دهه  طالیى ســینماى 

ایران و بعد از آن شد. 
عملکرد دولت احمدى نژاد در حوزه فرهنگ و سینما 
باعث شــد تا گروه هاى خودرو مانند قارچ سّمى در 
سینما رشد کنند و پول هاى ســرگردانى وارد سینما 

شوند که مشخص نیست از کجا وارد سینما شده اند.  

با نزدیک شــدن بــه تعطیــالت چنــدروزه، نرخ 
بلیت پروازهــاى داخلى در حال اوج گیرى اســت. 
متنوع سازى و آزادسازى نرخ بلیت هواپیما چند سالى 
است بازار حمل ونقل هوایى کشور را با چالش هاى 
اساســى مواجه کرده اســت. حدود 5 درصدى از 
جمعیت کشــور که از هواپیما براى ســفر استفاده 
مى کنند به خصوص با نزدیک شــدن به ایام پیک 
و تعطیلى هاى چندروزه باید براى انجام ســفرهاى 

هوایى هزینه بیشترى را پرداخت کنند.
بر این اســاس براى تعطیالت پیش ِرو بلیت مقاصد 
پروازى ُپرتقاضا براى مســافران از جمله مشــهد، 
کیش و... طى روزهاى اخیر به شدت افزایش یافته، 
به طورى که صداى برخى نمایندگان مجلس شوراى 

اسالمى را نیز در آورده است. 
نرخ بلیت پرواز تهران-مشهد به عنوان یکى از مقاصد 
پــروازى ُپرتقاضا براى روز یک شــنبه هفته آینده 
(13خرداد) 550 هزار تومان براى هواپیمایى معراج 
و 560 هزار تومان براى هواپیمایى ایران ایر اســت. 
نرخ بلیت پرواز مشهد-تهران براى 18خرداد یعنى 
پایان تعطیالت چندروزه 560 هزار تومان (ایران ایر)

 و 600 هزار تومان (هواپیمایى معراج) است. 

رئیس کل دادگســترى سیســتان و بلوچستان 
از اعــالم جــرم دســتگاه قضائى این اســتان 
علیه «ح. ش» به دلیل تشــویش اذهان عمومى 

خبر داد.
در روز هاى اخیر یکى از خبرنگاران فعال کشــور 
در فضاى مجازى، با انتشــار تصویرى در صفحه 
اینســتاگرام خود مدعى شــد مردم چند روستا 
در منطقه سیســتان و بلوچســتان به دلیل فقر و 
ندارى با گوشت گربه شکم خود را سیر مى کنند. 
انتشــار این مطلــب واکنش هاى زیــادى را در
پى داشت و موجب جریحه دار شدن افکار عمومى 

شد.
اردشــیر ارباب زهى، بخشــدار قرقــرى ضمن 
تکذیب این خبر در گفتگو بــا یکى از خبرگزارى 
ها اظهار کرد: تمــام حرف هاى ایــن خبرنگار 
کــذب محــض و ناشــى از بى اطالعــى وى
 بــوده اســت، مــردم دارالوالیه سیســتان در 
دینــدارى شــهره آفاق هســتند پــس چطور 
ممکن اســت در مــاه رمضان با گوشــت گربه 
افطار کننــد؟! بخشــدار قرقرى خاطرنشــان 
کرد: هر چنــد سیســتان با مشــکالت زیادى 
روبه رو اســت اما دولــت، خیــران و نهادهاى 
حمایتى اجازه نخواهند داد که این شرایط اسفبار 
براى مردم رخ دهد و تمــام این حرف ها توهین 
به مردم است و از زبان هیچ انسان عاقلى شنیده 

نمى شود. 
با تکذیب این خبر توسط بخشدار و دهیار منطقه، 
دادسراى مرکز استان سیســتان و بلوچستان به 

موضوع ورود کرد.
حجت االســالم و المســلمین ابراهیم حمیدى، 
رئیس کل دادگســترى سیســتان بلوچستان در 
گفتگو با میزان از اعالم جرم دستگاه قضائى این 
اســتان علیه «ح.  ش» به دلیل تشویش اذهان 
عمومى و انتشار خبر کذب مصرف گوشت گربه 
در روســتا هاى زابل به دلیل فقــر در ماه مبارك 
رمضان خبر داد. وى افزود: در این زمینه پرونده

 قضائى در دادســراى مرکز این استان تشکیل 
شده است.

پیش از آنکــه راه میدان بهارســتان را در پیش بگیرد، 
جانشین نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران بود. او حاال 
دو سالى هست که در قامت نماینده مردم قم وارد مجلس 
شده است. حجت االسالم و المسلمین مجتبى ذوالنورى 
که پایگاه سیاسى اش اصولگرایى است، در مصاحبه با 
«خبرآنالین» درباره اقــدام اخیرش در مجلس -آتش 

زدن برجام- اظهاراتى کرده که در ادامه مى خوانید:
 این کار ما در مجلس کــه برجام را آتش زدیم قدرت 
چانه زنى دولــت را با اروپایى ها باال مــى برد. عده اى 
مى خواهند از هر چیزى اســتفاده منفى داشته باشند. 
زمانى که آقاى روحانى، دبیر شوراى عالى امنیت ملى 
و در رأس مذاکره بــا اروپایى ها بودنــد، موافق چنین 
رویکردهایى در مجلس بودند. ایشان شاید یادشان رفته 
باشد، اگر یادشان نرفته باشد باید از این کار ما استقبال 
کنند. اگر کسى واقعًا فهم سیاسى داشته باشد مى فهمد 
که این اقدام ما (آتش زدم برجام و پرچم آمریکا) پشتوانه 

اى براى دولت براى امتیازگیرى از غرب است.
 در مجلس دو چیز آتش زده شد. یکى پرچم و دیگرى 
برجام. پرچم را بــرادر عزیزم جناب آقــاى کوهکن از 
نمایندگان استان اصفهان آتش زد، ایشان رفت فندك 
را زد و به آقاى دکتر الریجانى گفت چون اینها به مردم 
ما ظلم کردند ما هم این پرچم را که نماد حاکمیتشــان 
است آتش مى زنیم. بعد از آن من روى سن رفتم و چون 
از قبل برجام را آماده کرده بــودم، برجام را گرفتم که با 
آتش آن، پرچم آتش بگیــرد. اما آتش نگرفت که آقاى 
الریجانى هم گفت «نمى سوزد». بعد آقاى خدابخشى 
یکى از نماینــده ها با فندك برجام را آتش زد. ایشــان 
فندك زدند و برجام آتش گرفت که من تا لحظه آخر هم 
برجام را در دستم گرفتم که کامل بسوزد و بعد رهایش 
کنم. وقتى هم رهایش کردم، لگدش کردم که موکت 
مجلس آســیب نبیند. آقاى الریجانى هم گفت مراقب 

باشید مجلس را آتش نزنید. 

 در پاســخ به اینکه بعضى مى گویند پرچم نماد مردم 
اســت؛ باید بگویم یا مردم آمریکا دولتشــان را قبول 
دارند یا ندارند. اگر قبول نداشــتند که رأى نمى آورد. با 
مالیــات هــاى آنها ایــن گــروه هــاى ضدانقالب
 در کشور ما تجهیز مى شود. بگذارید اعتراض مردم ما را 
ببینند. اگر دولتشان را قبول دارند که ما با آنها در جنگیم. 
آنها با زدن هواپیما بدن مردم ما را مى ســوزانند ولى ما 
فقط یک کاغذ نقاشى کرده را آتش مى زنیم! چرا باید به 

این کار ایراد بگیریم؟ 
 به کســانى که یقه چاك کردند و در نکوهش اینکه 
پرچم آمریکا آتش گرفته گلو پاره کردند هم باید بگویم 
اینها اصل جنایــات آمریکا، خروج آمریــکا از برجام، 
تشــدید تحریم ها و... را فراموش کرده اند؟ چقدر آدم 
در این تحریم ها خانواده هایشــان متالشى شد؟ چقدر 
از مردم سوء تغذیه پیدا کردند و در اثر آن از دنیا رفتند؟ 
چقدر مفاسد اجتماعى زیاد شد؟ چقدر جوان هاى ما به 

علت عدم اشــتغال افسرده شــدند؟ اینها همه ناشى از 
تحریــم هــاى آمریکاســت. چــرا دل بــراى 
جوانــى کــه دارد نابــود مى شــود نمى ســوزانند؟ 
گــور پــدر ملــت آمریــکا، اگر پشــت دولتشــان 
هســتند. چرا مــا باید بــراى مــردم آمریکا ســینه 
چاك کنیم که بگوییم به آنها توهین شده است؟ بروند 
یقه دولتشــان را بگیرند که چرا این ظلم ها را برما روا 

مى کنند! 
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اظهارات نماینده قم چند هفته بعد از آنکه برجام و پرچم آمریکا در مجلس آتش زده شد

پرچم آتش زدیم، قدرت چانه زنى باال برود

توقف اجراى طرح اتوبوس ایدز این روزها هم در فضاى 
مجازى و هم در رسانه ها مورد بررسى قرار گرفته است. در 
این باره مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران ابتدا 
در گفتگویى با «ایلنا» از توقف طرح اتوبوس ایدز خبر داد. 
سپس «ایسنا» در گفتگو با عباس زارع نژاد، رئیس مرکز 
اطالع رســانى و روابط عمومى وزارت بهداشت نوشت: 
«فعالیت اتوبوس هاى ایــدز تحت عنوان کمپین اطالع 
رسانى و مشاوره ایدز متوقف نشده است، فعالیت این مراکز 
در استان ها ادامه دارد.» پس از این اظهار نظر، محرز یک 
بار دیگر در گفتگویى با «ایلنا» عنوان کرد: « اگر به گفته 
برخى این اتوبوس ها همچنان در شهرها فعال هستند آنها 
را نشان بدهند.» محرز همچنین گفته بود: «زمانى که این 
طرح اجرا شد، چند بنر نیز اطراف اتوبوس ها نصب شد و 
برخى داد و هوار کردند که ایــن اتوبوس ها باعث ترویج 

فساد است.» رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با ابراز تأسف 
از اینکه برخى اقدامات براى کنترل و پیشگیرى بیمارى 
ایدز با مخالفت  هایى مواجه مى  شود و براى برخى خوشایند 
نیســت، بیان کرده بود: «بعد از اجراى طرح اتوبوس ایدز 
برخى گفتند که این کار شــما ترویج بى بندوبارى است 
این تفکر افرادى اســت که اعتقاد دارند در کشور بیمارى 
ایدز وجود ندارد و همه چیز رو به راه است.» در همین حال 
خبرگزارى «فارس» در گزارشى ضمن دروغگو خواندن 
مینو محرز نوشت: «باید دید دلیل این اظهار نظر هاى غیر 
مسئوالنه که حساسیت  هاى بســیارى را در بین جامعه 
ایجاد کرده و به خوراك تبلیغاتى رسانه  هاى معاند در خارج 
از کشور تبدیل شده است، چیست و وزارت بهداشت چنین 
فضاسازى  هایى را از سوى مســئوالن این حوزه چگونه 

مدیریت و توجیه مى کند.» 
اما  قضاوت هاى رسانه اى مربوط به ماجراى اتوبوس ایدز 

را اگر کنار بگذاریم، باید به این برسیم که در اتوبوس ایدز 
چه اتفاقى رخ مى داد که فعالیت آن در کشور کمرنگ شده 
است؟ آیا بر اســاس گفته هاى مینو محرز، بى بندوبارى 
باعث توقف این طرح شده است؟ شــاید نیاز به شفافیت 
بیشترى در این باره حس مى شود که مینو محرز روى آن 
تأکید دارد. گفتى است این طرح آخرین بار آذر ماه 1395 
عالوه بر تهران در شهرهاى شــیراز، سنندج، اصفهان، 
کرمانشاه و بوشهر اجرا شد و استقرار یک اتوبوس در نقاط 
پرتردد شهر و اطالع رسانی درباره نحوه ابتال به این بیماري 
و انجام آزمایش رایگان خون از مراجعانی که رفتار پرخطر 
داشتند، با استقبال گسترده شهروندان مواجه شد. باید توجه 
داشت  هر چقدر فعالیت  هاى اینچنینى و فرهنگسازى و 
آگاهى  رســانى از این بیمارى افزایش یابد، ترس از آن 
کاهش مى  یابد و دیگر مردم بــا «ایدز» همچون هیوال 

برخورد نمى کنند.

اتوبوس ایدز هنوز مسافرانش را سوار مى کند؟
محیا حمزه

نرخ بلیت پروازهاى داخلى
 اوج گرفت

در دوره احمدى نژاد به دنبال نفاق 
در میان سینماگران بودند

منتشر کننده خبر «مصرف 
گوشت گربه در روستا هاى 

زابل» دادگاهى شد
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هومــن ســیدى بــه جمع 
بازیگران فیلم ســینمایى «طال» به 

کارگردانى پرویز شهبازى پیوست.
فیلم ســینمایى «طــال» به نویســندگى و 

کارگردانى پرویز شهبازى و تهیه کنندگى رامبد 
جوان این روزها در مرحله انتخاب بازیگران قرار 

دارد و بعد از نگار جواهریان، به تازگى هومن سیدى 
براى بازى در فیلم با عوامل به توافق رسیده است.

«طال» نخســتین همکارى پرویز شهبازى با هومن 
سیدى محسوب مى شود و این بازیگر یکى از نقش 

هاى اصلى فیلم را بازى مى کند.
«طال» که اثرى پر بازیگر است به زودى و با تکمیل 
فهرســت بازیگران وارد مرحله فیلمبردارى مى 
شود. این فیلم جدیدترین همکارى رامبد جوان 

و محمد شایسته است که پیش از این «قانون 
مورفى» را ساخته بودند و قرار است به زودى 

فیلم مجید صالحى را نیز تهیه کنند. 

T1
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

«سلطان صاحبقران» یک مجموعه تلویزیونى تاریخى است که در سال 1354 توسط على حاتمى ساخته شده  و ناصر ملک مطیعى در آن بازیگر نقش «امیر کبیر» بود، هنگامى 
که «علیخان» و سایر عّمال حکومت براى اجراى فرمان شاه و قتل امیرکبیر به حمام فین کاشان رفته اند، امیر کبیر (ملک مطیعى) قبل از اجراى حکم به آنها مى گوید: «مقّدر 

است امروز لباس نو بپوشم، اّما گر مى توانى درد و غم را هم از تن من بشوى!»
ناصر ملک مطیعى، بازیگر قدیمى سینماى ایران که طى هفته گذشته به دلیل نارسایى کلیه و تنگى نفس در بیمارستان بسترى شده بود، در سن 88 سالگى درگذشت. 

گفته بودند آخر هفته از بیمارستان به منزل بازمى گردد؛ اما حاال باید به منزل همیشگى برود و پس از سال ها سکوت و نادیده گرفته شدن، به خاطره ها سپرده شود.
به قول هوشنگ گلمکانى، منتقد ســینماى ایران: «نه از تئاتر و رادیو آمد و نه از عالم موسیقى. دستاورد خود سینماى ایران بود در نخستین سال هاى گسترش 
تولید فیلم، و توانست تماشاگران را با جاذبه نام و حضورش به سینماها بکشاند. ســه دهه در سطح اول سینماى ایران باقى ماند و همچنان ستاره بود. ناصر 

ملک مطیعى به تعبیرى از شاخص هاى یک دوران بود و قطعاً به همین دلیل از ابتداى دهه 60، پس از «برزخى ها» دیگر به او اجازه فعالیت داده نشد.»
در سال گذشته قرار بود پس از سال ها از قاب تلویزیون با طرفدارانش صحبت کند. این خبر از ساعات ابتدایى انتشارش به واسطه صفحات مجازى دست 

به دست شد و بسیارى از خبرگزارى ها و رسانه هاى مکتوب به آن پرداختند.
حضور این بازیگر پیشکسوت پس از سال ها در رسانه ملى به اندازه وسعت انتشار خبرش، غافلگیرکننده و جذاب بود. حضور ناصر ملک مطیعى در برنامه 
«دورهمى» و گفتگویش با مهران مدیرى به سرعت خبرساز شد و همزمان با این خبر، حضورش در برنامه اى دیگر با عنوان «من و شما» نیز توجهات بسیارى را به ویژه برنامه هاى «شب یلدا» در رسانه 

ملى و تغییر رویکرد این رسانه مبنى بر حضور بازیگرى که سال ها در قاب تلویزیون دیده نشده است، جلب کرد و طبعاً بینندگان مشتاق تلویزیون پیگیر و عالقه مند حضور ناصر ملک مطیعى و شنیدن صحبت هایش بودند.
گویا پخش ویژه برنامه «من و شما» به جاى پخش در روز جمعه به چهارشنبه منتقل شد و قرار بود این برنامه زودتر از برنامه «دورهمى» روى آنتن برود اما این برنامه که قرار بود با حضور ناصر ملک مطیعى و على پروین، از شبکه شما پخش شود، لحظاتى پس از صحبت 

هاى ابتدایى مجرى قطع شد و سپس، در زیرنویس تلویزیون اعالم شد که این برنامه، امشب به دلیل مشکل فنى پخش نمى شود و عاقبت هیچکدام از آن برنامه ها پخش نشد!
ملک مطیعى تا قبل از «قیصر» (مسعود کیمیایى، 1348) و ایفاى نقش «داش فرمان» با کاله مخملى، در نقش هاى دیگرى همچون مرد روستایى (عروس دهکده)، افسر نیروى دریایى (پاسداران دریا)، شاه عباس کبیر (حسین کرد)، رئیس دزدها (هاشم خان)، پزشک (فرار 
از حقیقت) و مانند اینها نیز ظاهر مى شد؛ اما پس از موفقیت فیلم «قیصر»ـ  که نقش کوتاهى هم در آن داشتـ  یکسر به ایفاى نقش هاى کاله مخملى دعوت شد.  ملک مطیعى اگرچه در فیلم هاى بعدى اش کوشید تا از کاراکتر جاهلى فاصله بگیرد، اما تالش او همواره توأم 

با توفیق نبود. 
او در فیلم «بت» (به کارگردانى ایرج قادرى، 1355) در نقش یک استوار ژاندارمرى ظاهر شد. ایرج قادرى، کارگردان فیلم «بت» نقل کرده است: «مشکل مى شود با بازیگرى جا افتاده طرف شد. من سعى مى کردم حرکت ابرو را از ملک مطیعى بگیرم، مى دیدم این بار غبغب 

مى گیرد. مواظب غبغبش بودم، دستش حرکت اضافى مى کرد. خب تا چه اندازه مى توان مواظب بود؟ این است که در «بت»، ناصر همانى است که بوده.»
بعد از انقالب ملک مطیعى دچار انزوا و تنهایى شد. پس از مدتى، به دعوت عوامل تولید «برزخى ها»، نقش مثبت و کوتاهى را بازى مى کند. با وجود این، نام وى در زمان تیتراژ پایانى فیلم به نمایش درنیامد و روزنامه ها نیز خبرى در خصوص حضور مجدد وى، منتشر نکردند که 

این موضوع، موجب دلسردى مفرط وى شد. ناصر ملک مطیعى پس از 35 سال دورى از سینماى ایران، در سال92 باالخره در فیلم «نقش نگار» ساخته على عطشانى بازى کرد.

«سلطان صاحبقران» یک مجموعه تلویزیونى 
تاریخى است که در ســال 1354 توسط على 
حاتمى ساخته شــده  و ناصر ملک مطیعى در 
آن بازیگــر نقش «امیر کبیر» بــود، هنگامى 
که «علیخان» و ســایر عّمال حکومت براى 
اجراى فرمان شاه و قتل امیرکبیر به حمام فین 

کاشــان رفته اند، امیر کبیر (ملک مطیعى) 
قبــل از اجراى حکــم به آنهــا مى گوید: 
«مقّدر اســت امروز لباس نو بپوشــم، اّما 
گر مى توانــى درد و غم را هــم از تن من

 بشوى!»
ناصر ملک مطیعى، بازیگر قدیمى سینماى 

ایران که طى هفته گذشــته به دلیل نارسایى 
کلیه و تنگى نفس در بیمارستان بسترى شده 
بود، در سن 88 سالگى درگذشت. گفته بودند 
آخر هفته از بیمارستان به منزل بازمى گردد؛ 

اما حاال باید به منزل همیشگى برود و 
پس از ســال ها سکوت 

و نادیده گرفته 

شدن، به خاطره ها سپرده شود.
به قول هوشــنگ گلمکانى، منتقد ســینماى 
ایران: «نه از تئاتــر و رادیو آمد و نــه از عالم 
موســیقى. دســتاورد خــود 
سینماى ایران بود در 
نخستین سال هاى 
تولید  گسترش 
و  فیلــم، 
نســت  ا تو
ن  ا گر شــا تما
را با جاذبه نام 
و حضورش به 
سینماها بکشاند. 
ســه دهــه در 
ســطح اول 

ســینماى ایران باقى ماند و همچنان ســتاره 
بــود. ناصــر ملک مطیعــى بــه تعبیــرى از 
شــاخص هاى یــک دوران بــود و قطعــًا به 
همیــن دلیــل از ابتــداى دهــه 60، پس از 
"برزخى ها" دیگر بــه او اجــازه فعالیت داده 

نشد.»
در سال گذشته قرار بود پس از سال ها از قاب 
تلویزیون بــا طرفدارانش صحبــت کند. این 
خبر از ســاعات ابتدایى انتشــارش به واسطه 
صفحات مجازى دست به دست شد و بسیارى 
از خبرگزارى ها و رســانه هاى مکتوب به آن 

پرداختند.
حضور این بازیگر پیشکســوت پس از سال ها 
در رســانه ملى به اندازه وسعت انتشار خبرش، 
غافلگیرکننده و جذاب بود. حضور ناصر ملک 
مطیعى در برنامه «دورهمــى» و گفتگویش 
با مهران مدیرى به ســرعت خبرساز شد و 
همزمان با این خبر، حضورش در برنامه 
اى دیگر با عنوان «من و شــما» نیز 
توجهات بســیارى را به ویژه برنامه 
هاى «شــب یلدا» در رسانه ملى و 
تغییر رویکرد این رســانه مبنى بر 

حضور بازیگرى که ســال ها در قاب تلویزیون 
دیده نشده اســت، جلب کرد و طبعًا بینندگان 
مشــتاق تلویزیون پیگیر و عالقــه مند حضور 
ناصر ملک مطیعى و شــنیدن صحبت هایش

 بودند.
گویا پخش ویژه برنامه «من و شــما» به جاى 
پخش در روز جمعه به چهارشنبه منتقل شد و 
قرار بود این برنامه زودتر از برنامه «دورهمى» 
روى آنتن بــرود اما این برنامه کــه قرار بود با 
حضور ناصــر ملک مطیعى و علــى پروین، از 
شبکه شما پخش شود، لحظاتى پس از صحبت 
هاى ابتدایى مجرى قطع شــد و ســپس، در 
زیرنویس تلویزیون اعالم شــد که این برنامه، 
امشب به دلیل مشــکل فنى پخش نمى شود 
و عاقبت هیچکــدام از آن برنامــه ها پخش

 نشد!
ملــک مطیعى تا قبــل از «قیصر» (مســعود 
کیمیایى، 1348) و ایفاى نقش «داش فرمان» 
با کاله مخملى، در نقش هاى دیگرى همچون 
مرد روســتایى (عروس دهکده)، افسر نیروى 
دریایى (پاسداران دریا)، شاه عباس کبیر (حسین 
کرد)، رئیس دزدها (هاشم خان)، پزشک (فرار از 
حقیقت) و مانند اینها نیز ظاهر مى شد؛ اما پس 
از موفقیت فیلم «قیصــر»ـ  که نقش کوتاهى 
هم در آن داشتـ  یکســر به ایفاى نقش هاى 

کاله مخملى دعوت شد.  ملک مطیعى اگرچه 
در فیلم هاى بعدى اش کوشــید تــا از کاراکتر 
جاهلى فاصله بگیرد، اما تالش او همواره توأم 

با توفیق نبود. 
او در فیلم «بت» (بــه کارگردانى ایرج قادرى، 
1355) در نقش یک اســتوار ژاندارمرى ظاهر 
شــد. ایرج قادرى، کارگردان فیلم «بت» نقل 
کرده است: «مشکل مى شــود با بازیگرى جا 
افتاده طرف شد. من سعى مى کردم حرکت ابرو 
را از ملک مطیعى بگیرم، مى دیدم این بار غبغب 
مى گیرد. مواظب غبغبش بودم، دستش حرکت 
اضافى مى کرد. خــب تا چه انــدازه مى توان 
مواظب بود؟ این اســت که در "بــت"، ناصر 

همانى است که بوده.»
بعد از انقالب ملک مطیعى دچار انزوا و تنهایى 
شــد. پس از مدتى، به دعوت عوامــل تولید 
«برزخى ها»، نقش مثبــت و کوتاهى را بازى 
مى کند. با وجود این، نــام وى در زمان تیتراژ 
پایانى فیلم به نمایش درنیامد و روزنامه ها نیز 
خبرى در خصوص حضور مجدد وى، منتشــر 
نکردند که این موضوع، موجب دلسردى مفرط 
وى شــد. ناصر ملک مطیعى پس از 35 ســال 
دورى از ســینماى ایران، در سال92 باالخره 
در فیلم «نقش نگار» ســاخته على عطشانى 

بازى کرد.

خداحافظـــــــــــــ داش فــرمون!
آن بازیگــر نقش «امیر کبیر» بــود، هنگامى 
که «علیخان» و ســایر عّمال حکومت براى 
اجراى فرمان شاه و قتل امیرکبیر به حمام فین 

کاشــان رفته اند، امیر کبیر (ملک مطیعى) 
قبــل از اجراى حکــم به آنهــا مى گوید: 
«مقّدر اســت امروز لباس نو بپوشــم، اّما 
مى توانــى درد و غم را هــم از تن من گر

 بشوى!»
ناصر ملک مطیعى، بازیگر قدیمى سینماى 

ایران که طى هفته گذشــته به دلیل نارسایى 
کلیه و تنگى نفس در بیمارستان بسترى شده 
8بود، در سن 88 سالگى درگذشت. گفته بودند 
آخر هفته از بیمارستان به منزل بازمى گردد؛ 

اما حاال باید به منزل همیشگى برود و
پس از ســال ها سکوت 

و نادیده گرفته 

م ز و یو ر و ر ز ن یر
موســیقى. دســتاورد خــود 
سینماى ایران بود در

نخستین سال هاى 
تولید  گسترش 
و  فیلــم، 
نســت  ا تو
ن  ا گر شــا تما
را با جاذبه نام 
و حضورش به 
سینماها بکشاند. 
ســه دهــه در

ســطح اول 

شــاخص هاى یــک دوران بــ
همیــن دلیــل از ابتــداى دهـ
"برزخى ها" دیگر بــه او اجــاز

نشد.»
س در سال گذشته قرار بود پس از
تلویزیون بــا طرفدارانش صحب
خبر از ســاعات ابتدایى انتشــا
صفحات مجازى دست به دست
از خبرگزارى ها و رســانه هاى

پرداختند.
حضور این بازیگر پیشکســوت
در رســانه ملى به اندازه وسعت
جذاب بود. حض غافلگیرکننده و
مطیعى در برنامه «دورهمــى»
با مهران مدیرى به ســرعت
حضو با این خبر، همزمان
اى دیگر با عنوان «من
توجهات بســیارى را
هاى «شــب یلدا» د
تغییر رویکرد این رس

ناصر ملک مطیعى پنج سال پیش در گفتگویى، از روزهایى گفت که اجازه کار 
در سینما را نداشت و ناچار بود براى گذران زندگى، شیرینى فروشى کند و بعد 
هم وارد کار معامالت مسکن شد. آن روزهاى هنرپیشه مشهور و تازه درگذشته 

سینماى ایران از زبان خودش بسیار خواندنى است:

بعد از مدتى رفتم ایاالت متحده به پسرم سر بزنم. قصد این را داشتم که مدت 
طوالنى آنجا بمانم و نمى شــد که هیچ کارى نکنم، آنجا به یک سوپرمارکت 
رفتم و مى خواستم از خودم کار بکشم. خیلى از ایرانى ها مى آمدند و ناراحت مى 
شدند که چرا اینجا کار مى کنید؟ بچه هایى که در آن سوپرمارکت بودند همیشه

 مى گفتند که من مشترى ها را فرارى مى دهم! بعد از آن بود که همه مى گفتند 
که من در آن سوپرمارکت مدیر هستم تا دل کســى براى من نسوزد! من هر 
کارى را انجام دادم حتى پیک ســوپر. بعد از مدتى با خودم گفتم من که اینجا 
همه کار مى کنم، بهتر است بروم در مملکت خودم کار کنم. به تهران آمدم و 
در حیاط خانه ام یک شیرینى فروشــى راه انداختم. بعد از آن بود که «تابش» 
یک مغازه در ونک اجاره کرد و «فردین» اول فرش فروشى به راه انداخت و بعد 
شیرینى فروشى. بعد از مدتى او نتوانست شیرینى فروشى را اداره کند و پسرش 

راهش را ادامه داد. 
به هر حال مى خواهم بگویم پنج شش سالى اداى شیرینى فروش ها را درمى 
آوردم و تنهایى زولبیا و بامیه مى چیدم. مردم صف مى کشــیدند. بخاطر من 

مى آمدند. خانه ما در کوچه دانشــور بود و از خیابان اصلى خیلى فاصله داشت. 
شــاهرخ نادرى هم که تهیه کننده رادیو بود و «صبح جمعه» را اداره مى کرد، 
به همراه «موزون» عضو تیم ملى فوتبال یک شــیرینى فروشــى در خیابان 
شمیران افتتاح کرده بودند و زنگ زدند، گفتند که سر تو که شلوغ تر از ماست! 
خانواده اى از دزفول براى دیدن پزشــک به تهران مــى آمدند اول مى آمدند 
شــیرینى مى گرفتند و بعد مى رفتند. تماس من با مــردم و نزدیکى اى که با 
مردم داشتم خیلى مرا سر شــوق مى آورد. از هر جاى تهران سوار تاکسى که 
مى شدید آدرس شــیرینى فروشــى ملک مطیعى را مى دادید مستقیم شما را 

مى رساند.  
یک مدتى سرد فروش بودیم و از بیرون براى مان شیرینى مى آوردند و مدتى هم 
خودمان شیرینى مى پختیم. اما خانه به هم ریخته شده بود. دیگر نمى شد راحت 
زندگى کرد. روزى یکى از دوستانم آمد و گفت: «بلند شو برویم. به عنوان مدیر 
روابط عمومى بنگاه مسکن آ. ب.آ مشغول شو! خسته نشدى این همه شیرینى 
پختى.» دیگر بعد از اینکه آن حرف را زد رویم تأثیر گذاشــت، مدتى به اهالى 
خانه گفتم، ببینید مى توانید خودتان شیرینى فروشى را اداره کنید؟ پسر من از 
ایاالت متحده آمد، خانه را فروختیم و روزى که فروختیم خیلى ارزان فروختیم. 
خودم خانه را ساخته بودم. سه روز بعد از فروش 
خانه گریه مى کردم. باغچه اى را در کرج پیدا 
کردیم و قرار شد هر زمانى که دلم گرفت به 

آنجا بروم. حاال بیست ودو سه سال است که در آ.ب.آ هستم. حاال هفته اى دو یا 
سه روز مى روم. آنجا اتاقى دارم و به هیچ عنوان در کار خرید و فروش شرکت 

نمى کردم. خیلى ها مى آیند آنجا با من عکس مى گیرند. 

ناصر خان چگونه شیرینى فروش شد
مى کردم. خیلى ها مى آیند آنجا با من عکس مى گیرند. 

بر اســاس توافق معاونت امور اســتان هاى صداوسیما 
با مرکز کردســتان، قرار اســت ســه ســریال درباره 
شــخصیت هاى ملى ایــن اقلیم به صورت مشــترك 
ساخته شود که در این میان براى روایت داستان زندگى 
مستوره اردالن با پوران درخشنده گفتگوهایى صورت 

گرفته است.
روایت زندگى ســه شــخصیت ملى «ســنجرخان»، 
اردالن»  و «مســتوره  گروســى»  «امیرنظــام 
سه گانه ســریال هاى اســتان کردســتان را تشکیل 

مى دهــد. در حــال حاضر این ســریال ها هــر کدام 
در مرحلــه پیش تولیــد قــرار دارنــد و قــرار اســت 
حداکثر تــا پایــان ســال 99 تولیــد آنها بــه پایان

 برسد.
در این میان قرار شده که طرح سریال زندگى ماه شرف 
خانم قادرى مشــهور بــه «مســتوره اردالن»، بانوى 
شــاعر و تاریخ نگار کردستان توســط پوران درخشنده 
به نگارش درآیــد و در صورت تصویــب و توافق هاى 
آتى درخشــنده اولیــن ســریال خــود را کارگردانى 

کند.
پوران درخشنده در گفتگویى با «ایسنا» در این 

زمینه مى گوید: این پیشــنهاد به من شده است 
و از آنجــا کــه خانــم مســتوره اردالن زندگى 

تأثیرگذارى داشته است، زندگى او برایم بسیار جالب 
است و به همین دلیل هم عالقه  دارم سریال زندگى 
او را بسازم. اما هنوز به صورت رسمى توافقنامه اى با 
من امضا نشده و این موضوع شکل رسمى پیدا نکرده

 است. 

اولین سریال 
پوران درخشنده 
به کجا انجامید؟

هومــن ســیدى
بازیگران فیلم س
کارگردانى پرویز
فیلم ســینمایى
کارگردانى پروی
جوان این روزه
دارد و بعد از نگ
براى بازى در
«طال» نخسـ
سیدى محس
هاى اصلىف
«طال» که اث
فهرســت
شود. این فی
و محمد شایس
مورفى» را سا
فیلم مجید صا

و م ن هر م ر م و
از آن بود که «تابش» بعد نداختم.

بعد  ل فرش فروشى به راه انداخت و
رینى فروشىرا اداره کند و پسرش

ى اداى شیرینى فروش ها را درمى 
م صف مى کشــیدند. بخاطر من 

ن و ول ن ى و رو
پختى.» دیگر بعد از اینکه آن حرف را زد رویم تأثیر گذاشــت، مدتى
توانید خودتان شیرینى فروشى را اداره کنید؟ پس خانه گفتم، ببینید مى
روزى که فروختیمخیلى ارزانف مد آمد، خانه را فروختیم و ایاالت متحده
خودم خانه را ساخته بودم. سه روز بعد
خانه گریه مى کردم. باغچه اى را در
کردیم و قرار شد هر زمانى که دلم

تگویى با «ایسنا» در این 
یشــنهاد به من شده است 

ـم مســتوره اردالن زندگى 
ت، زندگى او برایم بسیار جالب 
سریال زندگى  هم عالقه  دارم

 صورت رسمى توافقنامه اى با 
موضوع شکل رسمى پیدا نکرده

ست
پیو

طال» 
سیدى به «

هومن 

بازیگر نقش غالمرضا 
تختى مشخص شد

فیلم سینمایى «غالمرضا تختى» به کارگردانى بهرام 
توکلى و تهیه کنندگى ســعید ملکان با دریافت پروانه 
ساخت و تکمیل عوامل پشت صحنه وارد مرحله پیش 
تولید شد. طبق گزارش رسیده، همچنین امیر جدیدى 
نخســتین بازیگرى اســت که حضورش در این فیلم 
سینمایى قطعى شده است و نقش «غالمرضا  تختى» 
را ایفا خواهد کرد و دیگر بازیگران نیز به زودى معرفى 
خواهند شد. در سال 73 على حاتمى شروع به ساخت فیلم 
«جهان پهلوان تختى» کرد اما باشدت گرفتن سرطان 
حاتمى، این پروژه به اتمام نرســید و بعداً بهروز افخمى 
اتمام این پروژه را بر عهده گرفت و فیلمى به کل متفاوت 

از فضاى آثار حاتمى ساخت.
گفته مى شــود؛ در صحنه به دنیا آمدن تختى، پدر که 
نگران زندگى همسر و فرزندش اســت، باید به کنارى 
مى آمده و از خدا با گریه و زارى مى خواسته که آنها را از 
او نگیرد. عزت ا... انتظامى تعریف مى کند که در آن ایام 
به قدرى ذهنش درگیر درد و رنج حاتمى بوده که موقع 
فیلم بردارى این صحنه با گریه مى گوید: «خدایا على رو 
از ما نگیر!» به هر حال اجل مهلت تمام کردن این فیلم را 

به على حاتمى نداد.

ناصر ملک مطیعى  در سن 88  سالگى در گذشت
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 نصف جهان  باشگاه ســپاهان نگاه خوبى به فصل نقل و انتقاالت دارد و 
در اقدامى درســت و مطابق با انتظار مى خواهد، بازیکنانى را که لیاقت 
پیراهن این تیم را دارند، خریدارى کند. در روزهایى که در مورد نیازهاى 
نقل و انتقاالتى زردها مطالب مختلفى منتشر مى شود و البته تیم محبوب 
اصفهانى حمله بى محابانه اى به فعالیت هاى نقل و انتقاالتى داشــته، 
برخى باشگاه ها هم بابت از دست دادن ستارگانشان و شکار آنها توسط 

سپاهان به تکاپو افتاده اند.
 مدیران باشــگاه ســپاهان براى فراموش کردن ســه فصل کابوس 
وار در اولین اقدام امیر قلعــه نویى را به تیم بازگرداندنــد و حاال باید به 
مرحله بعدى یعنى جــذب بازیکن گام بگذارند؛ چیــزى که هنوز در حد 
حرف و اخبار تأیید نشده باقى مانده اســت و گزینه هایى که مطرح مى 
شــوند، هیچ یک به توافق نهایى با طالیى پوشــان دســت نیافته اند.

سپاهان فصل گذشته در شــرایطى به رتبه چهاردهم دست پیدا کرد که 
نقاط ضعف زیادى در بازى آنها دیده مى شد و در این باره رسانه ها دیدگاه 
هاى مختلفى را در مورد نقاط ضعف این تیم منتشر کرده اند شاید بتوان 
عدم وجود یک گلــر مطمئن، یک مدافع میانــى باتجربه، یک هافبک 
هجومى خالق، تکنیکى و پابه توپ، به عالوه یک مهاجم تمام کننده را 
ضعف هاى اساسى این تیم به شمار آورد. البته ساسان انصارى در لیگ 
هفدهم در مجموع نمایش هاى خوبى داشــت و 11 بار گلزنى کرد ولى 
انفعال ســایر بازیکنان در گلزنى قطعًا سبب مى شود تا قلعه نویى برنامه 

ویژه اى براى خط هجومى خود نیز داشته باشد.
با توجه به موارد اشاره شده مى توان تغییرات زیر را اولویت امیرقلعه نویى 

ژنرال جدید طالیى پوشان دانست.
  یک گلر مطمئن، بى شک اولویت طالیى پوشان به خدمت گرفتن دروازه 
بانى است که بتواند خیال امیرقلعه نویى را از بابت خط دروازه راحت کند. 
تمدید قرارداد «ابراهیم عالمه» گلر سورى سپاهان و یا به خدمت گرفتن 
گلرهایى که شــرایط خوبى در فصل گذشته داشته اند، تمهید قلعه نویى 
براى این پســت خواهد بود. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که 
قلعه نویى طى سال هاى اخیر نشــان داده که زیاد به داشتن گلر خارجى 

عالقه مند نیست و بیشــتر از دروازه بان هاى ایرانى در ترکیب تیم خود 
بهره برده است. شاید حســینى اگر قرارداداش را با استقالل تمدید نکند 
و احتماًال گزینه هایى مانند شیخ ویســى و فروزان از گزینه هاى مدنظر 
سپاهان براى این پست باشند. اگر هم رشید مظاهرى با ذوب آهن قرارداد 
نداشت شــک نکنید که زردپوشــان او را به اردوگاه خود مى کشاندند.
 اما به خط دفاعى مى رســیم،در این پســت به نظر مى رسد، قلعه نویى 
خواهان به خدمت گرفتن یک بازیکن قلدر و فیزیکى براى مرکز خط میانى 
باشد و در مورد پست دفاع راست نیز گمانه زنى هایى در مورد حضور برخى 
بازیکنان وجود دارد. البته بازیکن جدید در پست دفاع راست در هر صورت 
باید با حسن جعفرى که یکى از اصلى ترین بازیکنان فصل گذشته سپاهان 
بوده، رقابت کنــد. عارف غالمى، عزت پورقاز، مهدى رحیمى، حســن 
جعفرى، سعید آقایى و سیاوش یزدانى بازیکنان سپاهان در فصل گذشته 
بودند و با توجه به اضافه شدن نفرات جدید هیچ بعید نیست که حداقل یکى 
از این نفرات از تیم جدا شوند. البته اگر از عارف غالمى و مهدى رحیمى 
بگذریم که جوانان پرورش یافته باشگاه سپاهان هستند، بیشترین احتمال 
خروج را مى توان براى پورقاز متصــور بود که اصًال فصل خوبى را با این 

تیم پشت سر نگذاشت و البته قلعه نویى باید در این مورد تصمیم بگیرد.
از خط دفاعى که عبــور کنیم به خط  میانى مى رسیم.ســپاهان در خط 
میانى بازیکنان با تجربه اى نظیر رســول نویدکیا، على کریمى، جالل 
على محمدى و حســین پاپى و همینطور بازیکنــان جوانى نظیر حامد 
بحیرایى، میالد ســرلک و محمد قائدرحمتى را در اختیار دارد. اگر على 
کریمى را نقطه اتکاى قلعه نویى در خط میانى بدانیم، به احتمال فراوان 
قلعه نویى مى تواند با پتانسیل موجود و حضور بازیکنان سرعتى و تکنیکى 
نظیر مهرداد محمدى و رضا میرزایى، بازیکنــان میانى خود را انتخاب 
کند ولى جذب یک هافبک خالق کــه جلوتر از على کریمى (در صورت 
تمدید قرارداد) قرار بگیرد و وظیفه ایجاد موقعیت را برعهده داشته باشد، 
مهمترین تغییرى است که منتظر انتشار اخبار داغى در مورد آن هستیم.  

در خط هجومى زردپوشان ساسان انصارى، مهدى شریفى و مسعود حسن 
زاده را در اختیار دارند؛ بازیکنانى کــه مى توانند بدون خرید دیگرى نظر 
برخى از مربى هاى حال حاضر لیــگ را با توجه به ویژگى هاى متفاوتى 
که در نوع بازى خود دارند، جلب کنند؛ اما قلعه نویى در این زمینه به اینها 
قناعت نخواهد کرد و مهاجمان دیگرى را هم مدنظر دارد. حسن زاده پس 
از مدت ها مصدومیت در بازى هاى آخر فصل توانست پا به توپ شود و 
احتماًال در لیست خروج زردها باشد. مهدى شریفى نیز در نیم فصل دوم 
اگرچه عملکرد خیلى خوب نداشت ولى هواداران سپاهان امیدوار به تکرار 
نمایش هاى او با پیراهن سپاهان هستند. در نهایت ساسان انصارى فصل 

گذشته 11 بار گلزنى کرد و با توجه به قرارداد خود بخشى از سپاهاِن قلعه 
نویى خواهد بود. در این میان اما جذب یک مهاجم فیزیکى و سرزن مورد 
توجه سرمربى جدید طالیى پوشان خواهد بود. آنها فصل گذشته در این 
پست «مروان حسین» را نیز در اختیار داشتند که تنها دو بار گلزنى کرد و 

با پایان فصل از این تیم جدا شد.
   اما در کنار نام هایى که براى  برخى پســت ها عنوان کردیم، ســایت 
«ورزش ســه» و خبرگزارى «فارس» در گزارش هــاى جداگانه اى، 
گمانه زنى هایى را در مورد لیست خرید ژنرال مطرح کرده اند که برخى 
از آنان درست و مطابق با خواسته هاى ســرمربى جدید سپاهان است.  

در خط دروازه اسامى بازیکنانى نظیر حسین حسینى (گلر استقالل تهران)، 
پیام نیازمند (گلر فصل گذشــته پیکان)، وحید شــیخ ویسى (گلر فصل 
گذشته استقالل خوزستان) و حامد لک (گلر فصل گذشته فوالدخوزستان) 
شنیده مى شــود. به این اسامى نام محســن فروزان را هم اضافه کنید.

در خط تدافعى نیز اسامى بازیکنانى نظیر میالدفخرالدینى و خالد شفیعى 
بیش از سایر گزینه ها بوده و از محمد ایران پوریان به عنوان گزینه جدید 

طالیى پوشان نام برده مى شود.
به خدمت گرفتن هافبک تهاجمى دیگر برنامه ژنرال جدید طالیى پوشان 
است و در همین خصوص مسئوالن سپاهان شرایط محسن مسلمان و 
سروش رفیعى دو هافبک ارزشمند فوتبال ایران را زیر نظر دارند. عالوه 
بر این به خدمت گرفتن یک بازیکن چند پسته نظیر حمید بوحمدان که 
در ذوب آهن به شدت به کار قلعه نویى آمد، مى تواند گزینه خوبى براى 

سپاهان و سرمربى جدید تیم باشد.
در خط هجومى با توجه به فصل قابل قبولى که «کى روش اســتنلى» 
با ذوب آهن پشت ســر گذاشــت و با توجه به ویژگى هاى سبک بازى

 امیرقلعه نویى، از ایــن مهاجم برزیلى به عنوان گزینــه اصلى نام برده 
مى شود.

به گــزارش نصف جهان، بــا این حال بیشــترین تیمى کــه در مقابل
 فعالیت هاى نقل و انتقاالتى سپاهان گارد گرفته و امکان قربانى شدن آن 
وجود دارد، ذوب آهن است که بیشترین خواسته هاى ژنرال از این تیم است 
و اگر سایر بازیکنان این تیم آزاد بودند قطعاً آنها  هم در رادار زردها قرار مى 
گرفتند. به هر حال این بازیکنانى که در لیست امیرخان هستند بازیکن آزاد 
محسوب مى شوند و باید دید مبارزه نقل و انتقاالتى دو تیم اصفهانى براى 
تصاحب این ستارگان به کجا کشیده مى شود. این نکته را فراموش نکنیم 
بازیکنانى که به فرمان ژنرال به ذوب آهن آمده اند تحت فرمان او هستند 
و نگهداشتن آنها کارى ســخت براى مدیران ذوبى خواهد بود. سپاهان 
نگاه بلند پروازانه اى به بازار نقل وانتقاالت دارد و با سرمربى پر آوازه اش 
مى خواهد به دوران شــکوه و اقتدار بازگردد.در روزهاى آینده باز هم از 

فعالیت هاى نقل و انتقاالتى دو تیم خواهیم نوشت.

   حمله زردها به بازار نقل و انتقاالت

   ذوب آهن قربانى شکارهاى سپاهان مى شود؟

  شنیده شــده زندگى غیرحرفه اى «گادوین منشــا» در تهران 
مخصوصًا در چند ماه گذشته باعث شده تا «برانکوایوانکوویچ» 
قید استفاده از این بازیکن را بزند و در شرایطى که منشا یکسال 
دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد مقدمات جدایى این مهاجم را از 
پرسپولیس فراهم کند. طبق نوشته خبرگزارى «میزان»، گفته 
شده عالقه شدید منشا به مصرف قلیان دلیل جدایى احتمالى این 

بازیکن از پرسپولیس است. در چند وقت گذشته منشا بارها در یکى 
از سفره خانه هاى تهران که براى یکى از مدیران سابق فوتبال ایران 

است دیده شده است. این موضوع به گوش برانکو رسیده است و باعث 
عصبانیت سرمربى پرسپولیس شــده و حتى گفته شده است در شب جشن 

قهرمانى پرسپولیس در مرکز همایش هاى صدا و سیما و بعد از این مراسم هم 
منشا به سفره خانه مورد نظر رفته است. اطرافیان تیم پرسپولیس معتقد هستند یکى 

از همبازیان منشا در شرایطى که براى این بازیکن ایجاد شده نقش زیادى داشته است.
بخش پایانى گزارش خبرگزارى میزان نکته جالبى دارد. اینکه یکى از همبازیان منشا 
در حاشــیه هاى او نقش داشته. ســیامک نعمتى صمیمى ترین دوست منشاست اما 
بعید است او رفیق ناباب مهاجم نیجریه اى قرمزها باشد و قطعًا شما هم مثل ما فکر 
مى کنید منظور میزان از بازیکن مربوطه همان بازیکنى است که طى چند ماه گذشته 

حرف و حدیث هاى زیادى درباره اش مطرح بوده است.

قلیان، عامل جدایى اجبارى منشا

پرتغالى ها خط و نشان کشیدند

ش اســتنلى» 
ى سبک بازى
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ى منشا

نصف جهانجابر انصارى یکى از بازیکنانى اســت که گفته مى شود جایى در فهرست استقالل 
براى فصل آینده ندارد و «وینفرد شفر» او را در لیســت خروج قرار داده است. هفته قبل بود که 

را مى خواهد و جابر در واکنش به این موضوع گفت اعالم شد تراکتورسازى این بازیکن 
شدن تکلیفش با استقالل است تا بعد درباره کــه اول منتظر مشــخص 

بگیرد. در چنین شــرایطى خبرگزارى پیشــنهادهایش تصمیم 
تراکتورسازى تنها مشترى مهاجم «برنــا» مدعى شــده 
این بازیکن از تیــم هاى دیگرى اســتقالل نیســت و 
به نوشــته این خبرگزارى، ذوب هم پیشــنهاد دارد. 
دیگرى هستند که به این بازیکن آهن و سایپا تیم هاى 
باید دید او نهایتــًا راهى کدام تیم پیشــنهاد داده اند و 

خواهد شد.

 

براى فصل آینده ندارد و «وینفرد شفر» او را در لیســت خروج قرار داده است. هفته قبل بود که 
را مى خواهد و جابر در واکنش به این موضوع گفت اعالم شد تراکتورسازى این بازیکن 

شدن تکلیفش با استقالل است تا بعد درباره کــه اول منتظر مشــخص 
بگیرد. در چنین شــرایطى خبرگزارى پیشــنهادهایش تصمیم
مشترى مهاجم«برنــا» مدعى شــده  تراکتورسازى تنها
این بازیکن از تیــم هاى دیگرى اســتقالل نیســت و 
به نوشــته این خبرگزارى، ذوب هم پیشــنهاد دارد. 
دیگرى هستند که به این بازیکن آهن و سایپا تیم هاى 
باید دید او نهایتــًا راهى کدام تیم پیشــنهاد داده اند و 

خواهد شد.

ذوب آهن به دنبال جابر
در صورت جدایــى «مامه تیام» از اســتقالل، «وینفرد 
شفر» کار سختى براى پیدا کردن گزینه جانشین او در 
فصل آینده خواهد داشت. تیام به استقالل برمى گردد یا 
نه؟ این سئوال، مهمترین ســئوال نقل و انتقاالتى براى

 استقاللى هاست.
 حفظ تیام از دو جهت براى استقاللى ها اهمیت دارد. از 
یک جهت عملکرد او براى این تیم بسیار عالى بوده و این 
مهاجم سنگالى توانسته است در 13 بازى 12 گل به ثمر 
برساند و نشان داده که مهاجم بسیار خطرناکى است و 
حضور او مى تواند خط حمله استقالل را براى فصل آینده 

بیمه کند. اهمیت دیگر حفظ تیام براى استقاللى ها 
این اســت که اگر ایــن مهاجــم از جمع 

آبى پوشان پایتخت جدا شود استقاللى ها 
هیــچ گزینــه جایگزینــى بــراى او 

ندارند.
شفر  در مصاحبه اش در مورد جانشین 
احتمالــى مهاجم اســتقالل گفت:  

دوست دارم تیام در استقالل بماند اما در غیر این صورت 
باید بازهم بازیکن خارجى جذب کنیم.  یعنى از نظر شفر 
در لیگ برتر ایران مهاجمى وجود ندارد که بتواند جاى 

خالى بهترین گلزن آبى ها را پر کند.
نگاهى به لیست 35 نفره «کارلوس کى روش» هم نشان 
مى دهد که همه مهاجمان هدفــى که به تیم ملى دعوت 
شــده اند خارج از لیگ برتر ایران بازى مى کنند. کریم 

 ، د نصارى فــر مهدى طارمى، سردار آزمون، ا
ضــا  ر

قوچان نژاد و کاوه رضایى بازیکنانى هستند که در لیست 
مهاجمان کــى روش حضور دارند و همــه در لیگ هاى

تنهــا  مى کننــد.  بــازى  ایــران  از  خــارج   
گزینــه اى هــم کــه کارشناســان اعتقــاد دارند 
مى توانســت در ایــن لیســت قــرار بگیــرد على 
علیپور، آقاى گل لیگ برتر اســت که بخاطر قرارداد با 
پرسپولیس شفر نمى تواند حسابى روى او باز کند. این 
یعنى در لیگ برتر ایران مهاجم ششدانگى وجود ندارد 
که کیفیتى نزدیک به تیام داشته باشد و بتواند استقالل 

را به رؤیاهاى بزرگش در فصل آینده برساند. 
اســتقاللى ها باید امیــدوار باشــند یا تیــام بماند، 
یا شــفر دوباره بتواند مهاجمى در ســطح او به ایران

 بیاورد.
 

گزینه جانشینى تیام 

بازیکنان تیم ملى پرتغال در اردوى تیم ملى این کشور 
گردهم آمدند تا براى حضور پرقدرت در رقابت هاى جام 
جهانى و دیدار با رقیبانشان در مرحله گروهى آماده شوند.
تیم ملى پرتغــال، قهرمان جام ملت هــاى اروپا براى 

رسیدن به یک افتخار بزرگ دیگر خودش را آماده مى 
کند. این تیم با مربیگرى «فرناندو سانتوس» و بازیکنان 
بزرگى چون «کریســتیانو رونالدو»، «پپه»، «برناردو 
سیلوا»، «ریکاردو کوارشــما »و... بعد از فتح اروپا حاال 
چشم به جام جهانى دارد. حضور بهترین بازیکن جهان 
کریس رونالدو در پرتغال نیز ایــن امیدوارى را به وجود 
آورده که برزیل اروپا نیز براى اولیــن بار به این افتخار 

بزرگ دست یابد.
پرتغالى ها این روزها در اردوى آماده سازى براى حضور 
در جام جهانى و قبل از آن چند بازى تدارکاتى هستند. این 
تیم همزمان با بازى ایران و ترکیه با تیم ملى تونس یک 
بازى دوستانه برگزار مى کند تا بیشتر با سبک و سیاق تیم 
مراکش و ایران آشنا شود. ضمن اینکه پرتغالى ها تا قبل 
از بازى حساس اولشان در جام جهانى برابر اسپانیا نیز دو 

بازى تدارکاتى با تیم هاى بلژیک و الجزایر برگزار خواهند 
کرد. بى شک برگزارى دو بازى با تیم هاى شمال آفریقا 
عالوه بر مراکش به دلیل سبک و ســیاق بازى نوعى 

شناخت بازى ایران هم هست.
بازیکنان تیم ملى پرتغال در تمرینات این تیم در اردوى 
تدارکاتى جام جهانى در مقابل دوربین هاى خبرنگاران 
با مشت هاى گره کرده و ژست هایى که نشان از قدرت 
آنها دارد براى تیم هاى رقیبشان در جام جهانى و البته 

تیم ملى ایران خط و نشان کشیدند.
فرناندو سانتوس، سرمربى تیم ملى پرتغال که در قرعه 
کشى جام جهانى در کنار «کارلوس کى روش» نشسته 
بود به خوبى از اندیشه هاى ســرمربى تیم ملى ایران 
شناخت دارد و خوب مى داند که کار دشوارى مقابل کى 

روش و شاگردانش خواهد داشت.  
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نصف جهان باتوجه بــه اردوى تیم ملى و جام جهانى روســیه، چند بازیکن 
تصمیمشان را به بعد از این مسابقات موکول کرده اند و همین موضوع سبب 
تأخیر در فعالیت نقل و انتقاالتى برخى از تیم ها شده است. تصمیمى که البته 
باعث مى شــود این بازیکنان بتوانند بعد از جام جهانى با قیمت هایى بسیار 

باالتر با تیم هاى مورد عالقه خود قرارداد ببندند.
 لیگ هفدهم با تمام اتفاقات و حواشى در حالى به پایان رسید که پرسپولیس 
از عنوان قهرمانى خود دفاع کرد و تیم هایى نظیر تراکتورسازى و سپاهان نیز 
نتوانستند به اهداف خود برسند. ذوب آهن، استقالل، سایپا و... تا حدى به نتایج 
مورد نظر رسیدند. اما نقطه مشترك تمام این تیم ها، اهداف نقل و انتقاالتى 

و تالش براى جذب بازیکنان مورد نظر است.
 عالوه بر دیگر تیم ها، پرسپولیس نیز باوجود محرومیت از نقل و انتقاالت در 
بازار خرید و فروش بازیکنان حضورى فعال دارد و در صورت باز شدن پنجره، 

فعالیتش بیش از این هم خواهد شد.
 اما برگزارى جام جهانى، سبب شده تا بازیکنان حاضر در اردو، تصمیمشان را 

به بعد از این مسابقات موکول کنند.
  آنطور که یکى از سایت ها نوشته،مرتضى پور على گنجى،  مدافع تیم ملى 
ایران که فصل گذشته را در السد سپرى کرد، در پایان جام جهانى قراردادى 

با باشگاه قطرى نخواهد داشت و بدون شک با پیشنهادات مختلفى 
از لیگ برتر مواجه خواهد شــد. البته اولویــت او بازى در 

ایران نیست و السد هم حتمًا به دنبال حفظ این ستاره 
ایرانى است.

سایت «ورزش ســه» در مورد رامین رضاییان، 
دیگر مدافع تیم ملى کشورمان نیز، اعالم کرده 
اســت: على رغم یک فصل قرارداد با تیم 
اوســتنده چند روز پیش با انتشار 

پســتى در اینســتاگرام از 
تیــم ســابقش اعالم 

جدایى کرد. او دو 
فصل خــوب را 

در پرســپولیس سپرى 
کــرد و در نقل و 
انتقاالت 

تابستانى مى تواند شاه ماهى نقل و انتقاالت باشد. البته رامین امیدوار است با 
درخشش در جام جهانى، به تیمى بهتر در اروپا ترانسفر شود.

 امید ابراهیمى دیگر بازیکنى است که قراردادى با استقالل ندارد و مى تواند 
بعد از جام جهانى با تیم مورد نظر قرارداد ببندد. آبى ها شدیداً به دنبال تمدید 
قرارداد با فرمانده خود هســتند اما ابراهیمى پاسخ به مدیران را به بعد از جام 

جهانى موکول کرده است.
 دو لژیونر فوتبال ایران یعنى مسعود شــجاعى و سعید عزت 

اللهى نیز بعد از جام جهانى درخصوص آینده شان تصمیم 
گیرى خواهند کرد. سایت آى اسپورت در مورد این دو 

بازیکن نوشته: عزت اللهى البته با روستوف قرارداد 
دارد اما امیدوار است با پیشنهاد بهترى روبه رو شود 
و به تیم سطح باالتر برود. این دو نیز پیشنهاداتى از 
لیگ داخلى خواهند داشت اما بعید به نظر مى رسد 
تمایلى به بازى در لیگ ایران داشته باشند. مسعود 

شــجاعى نیز بدش نمى آید دوباره شرایط حضور در 
اروپاى غربى برایش مهیا شود که البته کارى سخت و 

دشوار است.
 

اما به عقیده خبرگزارى «فارس»، دو شاه ماهى نقل و انتقاالت 
تابستانى، مهدى ترابى و على قلیزاده هستند. بازیکنانى 
که در فصل جارى نمایش هاى بسیار خوبى با سایپا 
داشتند و حاال مشــتریان مختلف و دست به نقدى 
دارند. گفته مى شــود قلیزاده با شــارلوا به توافق 
رسیده اما همچنین شنیده شده است که دو باشگاه 
ســرخابى به دنبال ترابى و قلیزاده هستد. البته هر 
تیمى که خواهان این دو بازیکن باشد، باید با سایپا 

توافق کند.
  علیرضا جهانبخش، رضا قوچان نژاد و اشــکان 

دژآگه دیگر بازیکنانى هستند که در پایان رقابت هاى 
جام جهانى روسیه تیم بعدى شان را مشخص خواهند کرد و جزو 

بازیکنان گرانقیمت ایران خواهند بود که به تیم هایى جدید 
خواهند پیوست.

  وحید امیرى، وینگر پرتالش سرخ ها نیز به مدیران این 
باشگاه پیغام داده که در بازگشت از جام جهانى، درباره 

آینده اش تصمیم خواهد گرفت.
  به این فهرســت مجیدحسینى، 
مدافــع جوان تیــم ملى 
محمدرضــا  و 
خانزاده را 

اضافه کنید. همچنین سایر ستاره هاى فیکسى که امیدوارند بعد از جام جهانى 
پیشنهاد بگیرند.

به هر تقدیر این بهترین موقعیت براى این بازیکنان است که با درخشش در 
جام جهانى مســیر تازه اى به زندگى فوتبالى خود بدهند. اگر در لیگ ایران 
باشند با رقم هاى نجومى و بیشتر از قبل و اگر لژیونر شوند با مبالغى خوب و 

تیم هایى که به پیشرفتشان کمک بیشترى کند.

  به

بازیکنانى که بعد از جام جهانى مقصدشان  را بازیکنانى که بعد از جام جهانى مقصدشان  را 
معرفى مى کنندمعرفى مى کنند

 با قیمت هاى
 نجومى منتظرمان 

بــــاشید!

ی هاى با قیمتت هاى ه با قیم قیمتتب
رمانومىىىىىىىىىىىىىىىىى ممنتظرم نجوم نجومىىىىىىىىىىىى ممنتظرمان مى م مج ماننتظرمانو نتظج ظن ن

اشید! یب یب د!ب اشیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ااشید!ب !شبب ش یب شیدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشید!ب

امیر قلعه نویى مى گوید که در خصوص اضافه شدن محرم نویدکیا به کادر فنى صحبت 
هایى مطرح شده که باید صحت آنها را بررسى کند.

  پس از خداحافظى محرم نویدکیا، اسطوره هواداران سپاهان که تمامى افتخارات این تیم در فوتبال ایران 
و آسیا با حضور او رقم خورد، بارها صحبت ها از اضافه شدن او به کادر فنى تیم فوتبال سپاهان شده، اما نه در 

زمان سرمربیگرى عبدا... ویسى و نه در زمان حضور کرانچار این اتفاق رخ نداد تا حاال با حضور قلعه نویى که پیشتر 
سرمربى او بوده و دو بار نیز لیگ برتر را به همراه او کسب کرده، زمزمه هاى بازگشت محرم به تیم بیشتر شنیده شود.

شــدن انتخاب قلعه نویى به عنوان سرمربى ســپاهان، منوچهر نیکفر رئیس پیش از نهایى 
مسعود تابش مدیرعامل باشگاه نشستى با نویدکیا داشتند و همین موضوع هیئت مدیره و 
ل  حتمــا اضافه شدن نویدکیا را به تیم بیشتر کرده است.ا
امیرقلعه نویى در اولیــن مصاحبه خود پس از انتخاب به عنوان ســرمربى با ایــن حال 

ابراز عالقه به شــروع همکارى با نویدکیا به صورت مبهم در این خصوص سپاهان ضمن 
صحبت کرد:  از حضور نویدکیا استقبال مى کنیم. همیشه بهترین مربیان 
دنیا از گواردیوال و کونته گرفته تــا آنچلوتى به دنبال تأثیرگذارى 
هستند. شما شک نداشته باشید که على کریمى مى تواند یکى 
از برترین مربیان ایران باشــد. محرم هم همینطور است. من 
هر جا که مى روم دوســت دارم که اثرگذار باشم. در ذهنم 
بود که محرم را در عرصــه مربیگرى بیاورم چون وقتى 
که در ســپاهان بودم این بازیکن هم از لحاظ فنى و 
اخالقى سطح باالیى داشت و مطمئنم در مربیگرى هم 
همینطور خواهد بود. این پیشنهاد را به باشگاه داده ام 
و باید بنشینیم و با نویدکیا هم صحبت کنیم. یکسرى 
صحبت هایى هم شده است که باید صحت و سقم آن مشخص شود. 

البته جالب توجه است که قلعه نویى در مورد موضوعاتى صحبت کرده 
که باید بیشتر در موردش اطالعات کســب کند و در نهایت در مورد 

بازگشت نویدکیا نظر بدهد.
مسعود تابش مدیرعامل باشگاه ســپاهان در آخرین مصاحبه خود در 
خصوص حضور محرم گفته است:  من در رســانه ها خواندم که قلعه 
نویى براى همکارى با نویدکیا عالقه مند است. باید بگویم باشگاه هم 
مشکلى ندارد. این دیگر به خود محرم نویدکیا بستگى دارد. مانعى براى 
همکارى با نویدکیا وجود ندارد. نویدکیا کاپیتان و بازیکن بزرگى بوده 

است و مى تواند به سپاهان کمک کند.
بــش    همچنین در واکنش به اینکه قلعه نویى چند روز پیش در مصاحبه تا

کرد «محرم صحبت هایى با باشــگاه داشــته که باید با خودش اى عنــوان 
صحت و سقمش را بدانم»، توضیح داد:  من خودم با محرم صحبت صحبت کنم و 

ناراحتى نبود. نویدکیا یک نقطه نظرات فنى داشت و اگر قرار به داشــتم و هیچ 
خودش با قلعه نویى صحبت مى کند. مورد خاصى نبود.همکارى باشــد، 

همانطور که از گفتگوى سرمربى و مدیرعامل باشگاه سپاهان بر بــا ایــن وصف و  
مشکالتى بر ســر راه اضافه شــدن محرم نویدکیا به کادر فنى مــى آیــد، هنــوز 

بمانیم و ببینیم محرم نویدکیا به صورت مستقیم در مورد نظراتى که وجود دارد و باید منتظر 
دارد، توضیح مى دهد یا خیر.

مشکالت فنى 
مانع حضــــور نویدکیـا !

 بعد از مرتضى 
تبریزى حــاال نوبت به 

محمدرضا خانزاده رســیده تا 
مخاطب کامنت هاى عجیب بیرانوند 

در اینستاگرام باشد. دروازه بان شماره یک تیم 
ملى، از خانزاده هم دعوت کرده تا پیراهن پرسپولیس را 

بپوشد و با هم سومین قهرمانى متوالى را رقم بزنند. بیرانوند که 
این روزها باید تمرکز خود را روى موفقیت در ترکیب تیم ملى و درخشش 

در جام جهانى بگذارد، نقش «برانکو ایوانکوویچ» در پرسپولیس را البته در فضاى 
مجازى بر عهده گرفته و از اغلب بازیکنــان لیگ برترى دعوت مى کند تا پیراهن قرمز 

بپوشند. سرمربى پرسپولیس در فضاى مجازى، حتماً مى داند که این تیم از نقل و انتقاالت محروم 
است و اگر هم محرومیت برطرف شود برانکو با تجربه باالى خود و شناخت از لیگ ایران تصمیم گیرنده 

نخست در این زمینه است. بیرانوند با این کامنت ها جز اینکه بازار شایعه هاى نقل و انتقاالتى را داغ مى کند، کمک 
دیگرى به پرسپولیس نمى کند. به خصوص در شرایطى که این تیم بازیکنان آماده اى همچون جالل حسینى، شجاع 

خلیل زاده و محمد انصارى را در مرکز خط دفاع در اختیار دارد.

نوند
 بیرا

جیب
اى ع

منت ه
  کا

امید عالیشــاه قــراردادش با پرســپولیس در نیم فصل 
هجدهمین دوره لیگ برتر به اتمام خواهد رســید و به 
همین دلیل به مسئوالن این باشــگاه اعالم آمادگى 
کرده تا قرارداد جدیدى را با باشــگاهش امضا کند. 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس برخالف برخى از نفرات 
این تیم خیالشــان از بابت عالیشــاه راحت است و از 
این رو فعًال تماسى با این بازیکن براى تمدید قرارداد 
نداشته اند. ممکن است این اتفاق در هفته جارى رخ 

دهد و قرارداد جدید عالیشــاه با پرسپولیس 
به امضا برســد.از طرفى با رفتن 

صــادق محرمى بــه دینامو 
زاگرب پیراهن شــماره 

2 پرســپولیس کــه 
متعلق  هــم  قبًال 

به عالیشــاه بود 
دوبــاره بــه 
بازیکن  این 

مى رسد. 

عالیشاه 
منتظر قرارداد جدید 

شک نداشته باشید که على کریمى مى تواند یکى 
ربیان ایران باشــد. محرم هم همینطور است. من 
مى روم دوســت دارم که اثرگذار باشم. در ذهنم 
 محرم را در عرصــه مربیگرى بیاورم چون وقتى 
ر ســپاهان بودم این بازیکن هم از لحاظ فنى و 
القى سطح باالیىداشت و مطمئنم در مربیگرى هم 
نطور خواهد بود. این پیشنهاد را به باشگاه داده ام 
 بنشینیم و با نویدکیا هم صحبت کنیم. یکسرى 
ده است که باید صحت و سقم آن مشخص شود. 

ت که قلعه نویى در مورد موضوعاتى صحبت کرده 
ردش اطالعات کســب کند و در نهایت در مورد 

ر بدهد.
عامل باشگاه ســپاهان در آخرین مصاحبه خود در 
که قلعه  رم گفته است:  من در رســانه ها خواندم
 با نویدکیا عالقه مند است. باید بگویم باشگاه هم 
گر به خود محرم نویدکیا بستگى دارد. مانعى براى 
و بازیکن بزرگى بوده کاپیتان نویدکیا جود ندارد.

ه سپاهانکمک کند.
نش به اینکه قلعه نویى چند روز پیش در مصاحبه 
حبت هایى با باشــگاه داشــته که باید با خودش 
شرا بدانم»، توضیح داد:  من خودم با محرم صحبت 
ویدکیا یک نقطه نظرات فنى داشت و اگر قرار به 

 نویى صحبت مى کند. مورد خاصى نبود.
 گفتگوى سرمربى و مدیرعامل باشگاه سپاهان بر 
ســر راه اضافه شــدن محرم نویدکیا به کادر فنى 
حرم نویدکیا به صورت مستقیم در مورد نظراتى که 

 بعد از مرتضى 
تبریزى حــاال نوبت به 

محمدرضا خانزاده رســیده تا 
کامنت هاى عجیب بیرانوند  مخاطب

در اینستاگرام باشد. دروازه بان شماره یک تیم 
ملى، از خانزاده هم دعوت کرده تا پیراهن پرسپولیس را 

بپوشد و با هم سومین قهرمانى متوالى را رقم بزنند. بیرانوند
این روزها باید تمرکز خود را روى موفقیت در ترکیب تیم ملى

در جام جهانى بگذارد، نقش «برانکو ایوانکوویچ» در پرسپولیس
مجازىبر عهده گرفته و از اغلببازیکنــان لیگ برترى دع
بپوشند. سرمربى پرسپولیس در فضاى مجازى، حتماً مى داند
است و اگر هم محرومیت برطرف شود برانکو با تجربه باالى
نخست در این زمینه است. بیرانوند با این کامنت ها جز اینکه ب
دیگرى به پرسپولیس نمى کند. به خصوص در شرایطى که
اختیار دارد خلیل زاده و محمد انصارى را درمرکز خط دفاع در

منت ه
  کا

امید عالیشــاه قــراردادش با پرســپولیس در نیم فصل 
لیگ برتر به اتمام خواهد رســید و به  هجدهمین دوره
همین دلیل به مسئوالن این باشــگاه اعالم آمادگى 
کرده تا قرارداد جدیدى را با باشــگاهش امضا کند. 
باشگاه پرسپولیسبرخالف برخى از نفرات مسئوالن
این تیم خیالشــان از بابت عالیشــاه راحت است و ازززز
این رو فعًال تماسى با این بازیکن براى تمدید قراردادد
نداشته اند. ممکن است این اتفاق در هفته جارى رخ 

دهد و قرارداد جدید عالیشــاه با پرسپولیس
نفتن به امضا برســد.از طرفى با ر

بــه دینامو  صــادق محرمى
زاگرب پیراهن شــماره 

2 پرســپولیس کــه 
متعلق  هــم  قبًال 

به عالیشــاه بود 
دوبــاره بــه 
نیکن باز این 

مى رسد. 

منتظر قرارداد جدید 

شــدن انتخاب قلعه نویپیش از نهایى 
مسعود تابش مدیرعاهیئتمدیره و 
ل  حتمــا را اضافه شدن نویدکیا
امیرقلعه نویى در اولیبا ایــن حال 

ابراز عالقه به شــروعسپاهان ضمن 
صحبت کرد:  از حض
دنیا از گوار
هستند.
از برتری
ج هر
بو

صحبت هایىه
البته جالب توج
که باید بیشتر
بازگشت نویدک
مسعود تابشم
خصوص حضو
نویى براى همک
مشکلى ندارد. ای
نوید همکارى با
است و مى تو

بــش   همچنین دتا
عنــوان  کرد «محراى

صحت و سصحبت کنم و 
ناراحتى نداشــتم و هیچ 

خودشبهمکارى باشــد، 
همانطوربــا ایــن وصف و 
مشکالتىمــى آیــد، هنــوز

بمانیم و ببینوجود دارد و باید منتظر 
دارد، توضیح مى دهد یا خیر.

حسین هدایتى و حرف هاى تند علیه «کارلوس کى روش»؛فارغ از بیان 
الفاظى دور از تصور.هدایتى در بخشى از بیانیه اش کى روش را سینه دیوار قرار 
داده و از این گفته اســت که اگر خودش نبود نه پاداش تیم ملى پرداخت مى شد،نه ملى 
پوشان لباس برند معروف را مى پوشیدند و نه... در جدل بین کى روش و هدایتى و اینکه آن شب چه 
اتفاق هایى افتاده بدون شک نظرات زیادى مطرح است.هر کسى یک بخشى از ماجرا را دنبال مى کند و از 
مسیرى که خودش مى شناسد به دل قصه مى زند اما نکته اى که در این بین باید به حسین هدایتى و امثال او یادآورى 
کرد یک چیز است،مرد متمول فوتبال ایران که حاال سینه سپر کرده است و خودش را دارد در حد یک قهرمان ملى نشان مى 
دهد.آقاى هدایتى اگر فرد، افراد یا همه کسانى که جزو بدهکاران بانکى هستند قدم مهمترى بردارند و مطالباتى که دارند را پرداخت 
کنند آن وقت شاید توقعى نباشد وکسى سر دیگرى منت نگذارد! آن وقت دیگر از این اتفاق ها نمى افتد که تیم ملى به دلیل بى 
پولى دست به دامان افرادى شود که بخش بزرگى از پول بیت المال را در اختیار دارند و آن را پس نمى دهند!شما بارها 
گفته اید که بدهى براى مرد است اما بخشى از این بدهى ها حق مردم است و باید پرداخت شود.شما از کمک هاى 
میلیونى خودتان به تیم ملى حرف زده اید،از پاداش 5000 دالرى به کره جنوبى گفته اید اما مطمئن باشید 
اگر بدهى هاى بدهکاران بانکى پرداخت شود و بودجه ها به صورت عادالنه پرداخت شود خیلى بعید 
است که یک نفر بیاید و با ادبیات طلبکارانه و آن هم با بخشى از پول مردم حاتم بخشى کند و 

خودش را یک قهرمان ملى جلوه دهد.
شما درباره احترام گذاشــتن به على کریمى گفته اید، اما یادتان رفته که چه 
برخوردهایى را با همین بازیکنى که او را اسطوره مى نامید در استیل آذین 
کردید؟آیا آنجا احترام همین اسطوره را نگه داشتید که حاال انتظار 
آن را از شخص دیگرى دارید؟ آقاى هدایتى مردم خیلى از 
چیزها را فراموش نمى کننــد و باید گفت که با خرج 
کردن از جیب مردم حاتم طایى شــدن کار 

دشوارى نخواهد بود!

حاتم طایى
 فراموشکـــار!
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دالیل اینکه سر بچه ها داد مى زنیم زیاد هستند. از لباس پوشیدن  

آنها گرفته تا خط خطى کردن دیوارها با مداد شمعى. در زندگى پدر 

باال ببرند.و مادرها همه جور عاملى وجود دارد که سبب شود صداى خود را 

داد زدن فایده اى ندارد، مخصوصًا اگر مکرراً این کار را بکنید. داد 

زدن هاى مداوم صرفًا صداى پس زمینه اى مى شود و کودکتان یاد 

خواهد گرفت که به آن بى تفاوت شود. وقتى شما سر کودکى داد 

مى زنید، او در شــرایط «ترس» یا «جنگ و گریز» قرار مى گیرد. 

یعنى نمى تواند پردازش کند که شــما چه مى گویید 

و ممکن اســت با داد زدن، جواب شما را 
بدهد.

دالیل اینکه سر بچه ها داد مى زنیم زیاد هستن
ه

ر آنها گرفته تا خط خطى کردن دیوارها با مداد شمعى. در زندگىپ

باال ببرند.و مادرها همه جور عاملى وجود دارد که سبب شود صداى خود را 

داد زدن فایده اى ندارد، مخصوصًا اگر مکرراً این کار را بکنید. داد 

زدن هاى مداوم صرفًا صداى پس زمینه اى مى شود و کودکتان یاد 

خواهد گرفت که به آن بى تفاوت شود. وقتى شما سر کودکى داد 

قرار مى گیرد.  ، او در شــرایط «ترس» یا «جنگ و گریز»

ق

مى زنید

یعنى نمى تواند پردازش کند که شــما چه مى گویید 

چ
و ممکن اســت با داد زدن، جواب شما را 

بدهد.

درست است که داد و فریاد زدن به طور موقت 
مشــکل را حل مى کند، اما بعداً ماجرا تغییر 
خواهد کرد. گاهى انــگار واقعًا کنترل خود را 
از دست مى دهیم و خودمان را فرسنگ ها از 

آرامش و تحمل دور مى بینیم.
ضمنًا داد زدن باعث مى شود استرس و تنشى 

که در حال حاضر وجود دارد، بیشتر شود. 
یادتان باشــد که بچه ها موقعیت را آنطورى 
نمى بینند که شــما بــه عنوان بــزرگ تر 
مى بینید. طبیعى اســت که وقتى کودکتان 
با کفش هاى ِگلى وارد خانه شــد، عصبانى 
شوید، اما مطمئن باشــید این موضوع براى 
کودك شــما آنقــدر اهمیت نــدارد؛ پس 
ســعى کنید نگاه و احســاس او را نیز درك 

کنید.
به جاى اینکه سر بچه ها داد بزنید این کار ها 

را بکنید:

*از کالم تان استفاده 
کنید

توصیــه اى  ایــن 
اســت که معمــوًال به 
بچه هــا مى کنیــم، اما 
براى بزرگســاالن نیز 
کاربــرد دارد. «لحــن و 
صداى مقتدرانــه، جاذبه 
و تأثیــر بیشــترى دارد»،
 مخصوصــًا زمانــى کــه 
مى خواهیــد توضیــح دهید 
رفتار خاصى قابل قبول نیســت 
و چــه تبعاتــى دارد. ایــن کار 
کمکتــان مى کند بــه فرزندتان 
یاد بدهیــد وقتى خــودش هم 

چیــزى را مى خواهــد، آرام و متین باشــد 
و درخواســت خــود را بــا همدلــى مطرح 

کند.

*وقفه (تایم اوت) ایجاد کنید
این هــم اســتراتژى اســت کــه معموًال 
براى بچه ها اســتفاده مى کنیــم، اما براى 
بزرگســاالن هم به خوبى کاربرد دارد. اول 
اطمینان حاصل کنید کــه خطرى کودکتان 
را تهدید نمى کند و ســپس بــه یک فضاى 
آرام و خلوت بروید تا خونســردى خود را به 
دســت بیاورید و کنترل خود را دوباره کسب

 کنید.

*سازش کنید
چه کســى گفته اســت کــه شــما حتمًا 
باید «برنده» شــوید تا پدر یا مــادر مؤثرى 
باشــید؟ شــروط و حــدود الزم هســتند، 
اما بایــد بتوانید در محــدوده  همین قوانین 
انعطاف داشــته باشــید. مثــًال مى خواهید 
تلویزیــون خاموش باشــد، امــا کودکتان 
دوســت دارد ده دقیقــه بیشــتر تلویزیون

 تماشا کند. اگر روى این توافق کنید که او پنج 
دقیقه تلویزیون تماشا کند، به کودکتان کمک 
مى کنید احساس کند تا حدودى تسلط دارد و 

حرف شنوتر خواهد شد.

*احساسات خودتان را بشناسید و 
بررسى کنید

اگر دیدید نسبت به چیزى عصبانى شده اید 
و کنتــرل ندارید که قبًال باعــث عصبانیت 
شــما نمى شــده اســت، پس حتمــًا بابت 
چیز دیگــرى اضطــراب دارید یــا ناراحت 

هســتید. وقت بگذاریــد و وضعیت روحى و 
احساســى خودتان را بررسى کنید تا بفهمید 
چه تأثیرى روى نقش شــما بــه عنوان پدر 
یا مادر گذاشــته است. احساســات خود را 
بشناسید و ســعى کنید آنها را از واکنشى که 
به رفتارهاى بد کودکتان نشان مى دهید، جدا 
کنید. البته شاید در حرف ساده باشد، اما شدنى

 است.

*همدلى کنید
این کار مى تواند سخت باشد چون نشان دادن 
همدلى و همراهى نسبت به خواسته هاى یک 
آدم کوچولو و سرکوب منطق هاى بزرگساالنه 
کار بسیار دشوارى است، اما سعى کنید رفتار 
کودك خود را درك کنید تا بهتر بفهمید چرا 
به حرفتان گوش نمى دهد یا واکنشى که شما 
مى خواهید را نشان نمى دهد. ضمنًا وقتى بعداً 
با چنین شرایطى روبه رو شوید، احتمال اینکه 
داد و بیداد کنید، بســیار کمتر خواهد بود. ما 
اغلب اهمیت آگاهى نســبت به احساسات 
کودك را نادیده مى گیریــم، در حالى که در 
واقعیت هرگز با دوست یا همکارمان اینگونه 

رفتار نمى کنیم.
یادتــان باشــد کــه بچه هــا بــه والدین 
بــدون نقــص نیــازى ندارنــد، بلکــه 
فقــط پــدر و مــادرى مى خواهنــد که به
 اندازه کافى خوب باشند. بیشتر پدر و مادرها 
داد مى زننــد و نباید از این بابــت خودتان را 
سرزنش کنید. همین که میان بحث هایى که 
دارید به کودك تان نشــان بدهید در صورت 
عصبانیت چطور خشمش را کنترل کند و آرام 

شود، بسیار خوب است.

خواص بى نظیر دانه کدو براى بدن

این دانه ها سرشــار از فیبر، پروتئین، ویتامین ها و 
مواد معدنى است. از این گذشته، دانه هاى کدوتنبل 
با داشتن فسفر که سوخت و ســاز کربوهیدرات ها و 
چربى ها را در بدن افزایش مى دهد، غذاى مناسبى 

براى کاهش وزن به حساب مى آید.

افراد مسن اغلب دچار کمبود مواد معدنى شده و میزان 
تراکم استخوان در آنان کاهش مى یابد. دانه کدو تنبل 
به طور طبیعى سرشار از روى و فسفر بوده که براى 

استحکام استخوان ها حیاتى است.

 قرص طبیعى چربى  سوز 
و فشار خون

روغن دانه هاى داراى تخم کدو تنبل سرشار 
از فیتو اســتروژن اســت که افزایش دهنده 
لیپوپروتئین با چگالى باال یــا همان HDL و 
«کلسترول خوب» بوده و در کاهش فشار خون 

معجزه در کاهش وزن1مؤثر است.

پوکى استخوان را 
به سادگى درمان کنید

تخم هاى کدو تنبل در بهبود خلق و خو و کاهش افســردگى مفید اســت. 
این دانه ها حاوى مواد شیمیایى گیاهى است که تریپتوفان را به سروتونین 

تبدیل مى کنند. 
این فرآیند باعث شــده واکنش هاى هورمونى در مغز ایجاد شود و در نتیجه 

نوعى نشاط و احساس خوب در فرد به وجود آید.

با تخم کدو تنبل، خوش خلق شوید

تحقیقات نشان داده است که عصاره دانه کدو تنبل، مانع 
از رشد سلول هاى سرطانى پروســتات، روده بزرگ و 

پستان مى شود.

سرطان را به زانو در مى آورد

تخم کدو از تشکیل سنگ کلیه پیشــگیرى مى کند.براى مقابله با این سنگ ها 
همچنین الزم اســت که آب زیادى بنوشید و مصرف ســدیم را کاهش دهید.

همچنین الزم است که روزانه مصرف ویتامین C بیش از 2 گرم نباشد. 

کمک به دفع سنگ کلیه
گ ها 
7دهید.

 از شر گرگرفتگى هاى ناشى از یائسگى خالص شوید
دانه کدو با تعدیل هورمون ها، در کاهش عالئم یائسگى مانند گرگرفتگى، سردرد، تعریق 

شبانه و نوسانات خلقى مؤثر هستند.

کمککتــان مى کند بــه فرزندتان 
یاد بدهیــد وقتى خــودش هم 

ی ب ب ب ری رل و
شــما نمى شــده اســت، پس حتمــًا بابتت
چیز دیگــرى اضطــراب دارید یــا ناراحتت

ور ر ن ن و ر
عصبانیت چطور خشمشرا کنترل کند و آرام

شود، بسیار خوباست.

دن

، ویتامین ها و 
هاى کدوتنبل 
بوهیدرات ها و

دانه کدو تنبل به دلیل وفور آنتى اکســیدان ها در آن، در درمان 2غذاى مناسبى 
پروستات مؤثر است.

پروستات را درمان مى کند

مواد معدنى
د ش مى یابد.
ىو فسفر ب

ست.

انرا 
ن کنید

ىشده و میزان 
 دانه کدو تنبل 
بوده که براى 

3د

بالى جان 
کلیــه هایتـان را 

بشناسید 

سر بچه ها داد نزنیدسر بچه ها داد نزنید

 بسیارى از  میوه ها و سبزى ها هستند که مى توانند مشکالت شایع بدن را درمان
 کنند، ولى از آنها خبر نداریم. یکى از مواد غذایى 
مفید، دانه کدو است.
تحقیقات نشان مى دهد تخم کدو تنبل در درمان سرطان ، اضافه وزن و
 هشت نوع بیمارى مفید است. تخم کدو حلوایى با دربرداشتن مواد مغذى مانند 
منیزیم، منگنز، مس، پروتئین و روى براى سالمتى بسیار مفید است. با ما همراه باشید
 تا از فواید بى نظیر این ماده غذایى مطلع شوید.

4
ـت. 
نین 

5یجه 
دانه
6پرو

 مانع 
8رگ و 

رئیس انجمن اورولوژى ایران گفت: کم تحرکى 
و تغییر الگوى غذایى، افراد را در معرض ابتال 
به بیمارى هاى کلیه و مجارى ادرار قرار 

مى دهد.
عباس بصیرى با اشــاره به افرادى 
که کلیه آنها ریسک سنگ سازى 
دارد، گفت: افرادى که ریســک 
سنگ ســازى دارند و در جاهاى 
گرم کار مــى کنند و یــا به طور 
دائم در معرض آفتاب هستند، اگر 
مایعات کافى مصرف نکنند، خطر 
ابتال به ســنگ کلیه در آنها افزایش 

پیدا مى کند.
وى تصریــح کــرد: البته ایــن به این 
معنى نیســت که آنهــا مســتعد ابتال به 
همه انــواع بیمارى هاى کلیه، ســرطان ها و

 ناهنجارى ها هستند.
 وى ادامــه داد: مناطق گرم و خشــک که تعریق 
زیــاد و حجــم ادرار را کــم مى کنــد، ممکن 
اســت در افزایش ابتال به ســنگ نقش داشــته

 باشد.
بصیرى تصریح کرد: کــم تحرکى و تغییر الگوى 
غذایى از فیبر و ســبزیجات به مصرف گوشــت، 
از جمله علت هایى اســت که افراد را در معرض 
ابتال به بیمــارى هاى کلیه و مجــارى ادرار قرار 

مى دهد.
وى با اشــاره به تأثیر مفید و مثبــت ورزش در 
ســالمت کلیه ها گفت: کــم تحرکى یکى از 
ریسک هاى ایجاد سنگ است و در مجموع، 
افرادى که داراى مشاغل ساکن و بى حرکت 
هســتند، خطر ابتال به ســنگ کلیه در آنها 

افزایش مى یابد.

*مصرف ویتامین ها و تشکیل سنگ
وى در رابطه با مصرف ویتامین ها و تبدیل آنها به 
سنگ گفت: اگر ویتامین هاى تزریقى به مدت زیاد 
مصرف شود، مثًال ویتامین C به مدت زیاد مصرف 
شود، خطر ابتال به سنگ کلسیم اگزاالت در فرد را 

افزایش مى دهد.
بصیرى ادامه داد: ویتامین D هم اگر تزریقى باشد 
و نه جذب روده اى، به علت افزایش میزان کلسیم 
مى تواند خطر ابتال به سنگ را افزایش دهد، ولى 
اگر به میزانى که پزشک روماتولوژیست یا ارتوپد 
براى پوکى استخوان تجویز مى کند، مصرف شود 

تأثیر چندانى در ابتال به سنگ کلیه ندارد. 
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معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان کرمانشاه از قتل جوان 
21 ساله اهل اسالم آباد غرب به دست مرد همسایه و متعاقب آن 

خودکشى فرد قاتل خبر داد.
سرهنگ محمدرضا آمویى در تشریح جزئیات این واقعه اظهار 
کرد: پنج شنبه شب مردى 50 ســاله در مسکن مهر شرف آباد 
اســالم آبادغرب که معتاد هم بوده به جوان همســایه خود که 
21 سال سن داشته، شلیک مى کند. وى افزود: این شلیک که 
با اسلحه کلت انجام مى شود پس از اصابت گلوله به قلب جوان 21 ساله باعث مرگ وى 

مى شود.
سرهنگ آمویى، خاطرنشان کرد: پس از تماس همسایه ها با پلیس 110؛ مأموران در محل 
حاضر و پس از هماهنگى با مقام قضائى براى دستگیرى فرد قاتل وارد منزل وى مى شوند. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان افزود: مأموران پس از حضور در منزل متوجه 
مى شوند فرد قاتل با شلیک گلوله به سرش خودکشى کرده است. وى در پایان اظهار کرد: 

تالش براى کشف علت و انگیزه این قتل همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامى فیروزآباد استان فارس از دستگیرى قاتلى در این 
شهرستان خبر داد که با سنگ مردى را کشته بود.

ســرهنگ حســین ارجمند اظهار کرد: مأمــوران پلیس آگاهى 
شهرســتان از طریق مرکز فوریت هاى پلیس 110 از کشف یک 
جسد در حوالى سد تنگاب این شهرستان مطلع و سریعاً براى بررسى 
موضوع به محل اعزام شدند. وى ادامه داد: پس از حضور مأموران 
پلیس آگاهى، پزشکى قانونى و قاضى کشیک ویژه قتل در محل 
وقوع جرم، مشاهده شد، جسد یک نفر در حالى که سر، دهان و بینى وى دچار خونریزى شده بود، 
در محل توسط یک چوپان پیدا شده است. سرهنگ ارجمند افزود: با توجه به حساسیت موضوع، 
علیرغم اینکه هیچگونه مدارك هویتى و وسایل ارتباطى همراه مقتول نبود، مأموران پلیس 
آگاهى این شهرستان با انجام یکسرى کارهاى اطالعاتى و پلیسى موفق به شناسایى هویت 
قاتل شــدند و وى را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. فرمانده انتظامى شهرستان 
فیروزآباد گفت: متهم در تحقیقات عنوان کرد ظهر روز حادثه با مقتول به قصد تفریح به سد 
تنگاب آمده و به دلیل اختالفات مالى با یکدیگر درگیر و پس از وارد کردن ضربه اى با سنگ به 
سر مقتول، از محل متوارى شده است. وى خاطرنشان کرد: پرونده مقدماتى در این خصوص 

تشکیل و متهم به منظور سیر مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

پدر گیالنى، این روزها در جستجوى نشانه اى از پسر 14 
ساله در خیابان هاى پایتخت سرگردان است و به امید 
یافتن نشانه اى از پسر خود هر نشانه و ردى را در کوچه 

پس کوچه هاى تهران دنبال مى کند.
«عابد بخشى»، نوجوان 14ساله  گیالنى است که روز 
بیست و هشــتم اردیبهشت ماه ســال جارى به بهانه 
خرید بستنى از خانه خارج شــده و آنطور که خانواده و 
بســتگانش مى گویند، دیگر به منزل بازنگشته است. 
«عباس بخشى»، پدر این نوجوان در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، به تشــریح جزئیات خروج پسرش از 

خانه پرداخته است که در ادامه مى خوانید.

تا به حال تنها به تهران نیامده بودم
صدایش پریشان و خسته است و برخالف گفته خودش 
که مى گفت هنوز 40 سالش نشده است، اما صدایش به 
پیرمرد هاى 70 ساله مى خورد و مى شد چشم انتظارى 
را از البه الى واژه هایى که بر زبــان مى آورد، فهمید و 

درك کرد.
پدر عابد مى گوید: «من یک کارگر ساده ام و تا به حال به 
تنهایى به تهران نیامده بودم. خیلى نگران پسرم هستم 
و اکنون سه روز اســت که به دنبال پیدا کردن ردى از 
فرزندم، از گیالن راهى تهران شده ام.» وى مى گوید: 
«عابد مدتى اســت که مى گفت دوســت دارد سرکار 

برود، اما قبل از خروج پسرم از خانه هیچ گونه بحث یا 
درگیرى با او در خانه پیش نیامده است که بگویم پسرم 
با دلخورى خانه را ترك کرده و یا از خانه فرار کرده است. 
به برادر دوقلویش گفت که مى رود براى او و خواهرش 

بستنى بخرد و برگردد.»
پدر این پســر گمشــده گیالنى اینطور ادامه مى دهد: 
«پسرم تا کالس ششم بیشــتر درس نخوانده است و 
به دلیل اینکه عالقه اى به درس خواندن نداشت، ترك 
تحصیل کرد و گاهى با عمویــش که در تهران زندگى 
مى کند، ســرکار مى رفت و مدتى را هم با او مشغول به 
کار بود، تا همین پنج ماه پیش که به خانه برگشت.» او 
مى گوید: «روزى که عابد براى خرید بستنى به بیرون از 
خانه رفت و برگشتنش طوالنى شد، ابتدا سراغ پسرم را 
از تمام جا هایى را که حدس مى زدیم رفته باشد، گرفتیم 

و متأسفانه کسى از او خبرى نداشت.»
پدر نوجوان14ســاله گمشــده گیالنى در ادامه گفت: 
«ابتدا به کالنترى رفتم و گم شــدن پسرم را به پلیس 
اطالع دادیم و پس از آن به سراغ مغازه اى که دوربین 
مداربسته اش تصاویر سوار شــدن عابد به ماشین هاى 
ترمینال مسافربرى به سمت تهران را ضبط کرده بود، 
رفتیم و با دیدن فیلم ضبط شــده در دوربین مداربسته 
فوق، مطمئن شدیم که او به قصد تهران از خانه خارج 

شده است.»

 راننده، گوشى اش را خاموش کرده است 
این پدر گیالنى اضافه کرد: «راننده اى که پسرم عابد را 
به تهران رسانده است، مدعى است که عابد هزینه کرایه 
را نداشت که پرداخت کند و به همین دلیل شناسنامه و 
کارت عابر بانکش را از او گرو گرفته است و پس از آن 
با شماره تماسى که در دفترچه یادداشت پسرم مشاهده 

کرده بود، تماس گرفته است.» 
عباس بخشى مى گوید: «پس از تماس راننده با شماره 
تلفن همراه من، به آدرسى که او داد رفتم و هزینه کرایه 
را پرداخت کردم و شناسنامه و دفترچه تلفن پسرم را از او 
گرفتم؛ راننده مى گوید که عابد را تا ترمینال مسافربرى 
غرب در تهران رســانده اســت و پس از آن عابد براى 
تهیه مبلغ کرایه با او خداحافظــى کرده و دیگر خبرى 
از او نشده است.» این پدر پریشان در ادامه اظهار کرد: 
«راننده پس از تحویل شناســنامه عابد به من و گرفتن 
کرایه، گوشى خود را خاموش کرده است و هیچ شماره 
تماس و آدرســى نیز از او نداریم و این موضوع براى ما 
مشکوك است و در حال حاضر پلیس در حال جستجوى 

نشانه اى از راننده اســت تا بلکه با سرنخ هاى او هر چه 
زودتر به پسرم برسیم.»

عابد  در پارك شوش دیده شده
آقاى دوستى، یکى از بســتگان خانوادگى عابد بخشى 
نوجوان گمشــده گیالنى نیز در این بــاره اظهار کرد: 
«عابد مشــکلى با خانواده اش نداشــت و فقط دوست 
داشت به ســرکار برود و شــاید با همین هدف از خانه 

خارج شده است.»
وى اضافه کرد: «روز پنج شنبه سوم خرداد ماه، زمانى 
که پدر عابد به دنبال یافتن پســرش در میدان شوش و 
پارك شوش حضور داشت، پسرى جوان با دیدن عکس 
عابد مدعى شــد که او را طى این دو سه روز در پارك 
شوش مشاهده کرده است.» دوستى تصریح کرد: «پدر 
و برخى از اقوام عابد، در پارك شوش همه جا را به دنبال 
او گشــتند و متأسفانه هنوز هیچ ســرنخى از عابد پیدا 
نکرده اند و جستجو براى یافتن نشــانه اى از این پسر 

نوجوان هنوز ادامه دارد.»

رئیس کالنترى 107 فلسطین گفت: با تالش مأموران نیروى انتظامى، سارق کامپیوتر خودروهاى 
پایتخت دستگیر شد.

سرهنگ غالمرضا یوسفوند اظهار کرد: شب پنج 
شنبه مأموران گشــت انتظامى این کالنترى در 
حال گشــتزنى در محدوده خیابان طالقانى بودند 
که فردى را در حال تخریب در یک خودرو مشاهده 
کردند و براى بررسى موضوع به سمت وى تغییر 
مسیر دادند. وى افزود: این متهم به محض دیدن 
مأموران سعى کرد از محل فرار کند که با سرعت 
عمل مأموران نــاکام ماند و در همــان محدوده 

دستگیر شد و به همراه خودرو سوارى اش که در همان نزدیکى پارك شده بود، به کالنترى منتقل 
شد. رئیس کالنترى 107 فلسطین، تصریح کرد: متهم در کالنترى تحت بازجویى قرار گرفت که طى 
آن به جرم خود مبنى بر سرقت خودرو اعتراف کرد و در بازرسى از خودرو وى نیز 11 دستگاه کامپیوتر 

خودرو (ECU) کشف و ضبط شد که متهم در اعترافات خود به سرقت آنها اقرار کرد.
به این ترتیب، پرونده این سارق تکمیل و به همراه اموال مسروقه براى تحقیقات بیشتر به پایگاه سوم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.

مرد جوان در نزاع دسته جمعى در پارك  به قتل رسید و دو پسر نوجوان نیز دچار 
جراحات شدید شدند.

به گزارش تسنیم؛ ساعت 3 بامداد روز پنج شنبه هفته گذشته مأموران کالنترى 
153 شــهرك ولیعصر در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند 
تعدادى پسر جوان حدود ساعت یک بامداد امروز در پارکى در شهرك ولیعصر با 
یکدیگر درگیر شدند که طى این درگیرى مردى 30 ساله بر اثر اصابت ضربات 
چاقو مجروح شده است و به بیمارســتان غیاثى انتقال یافته اما به دلیل شدت 

جراحات وارده جان باخته است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر سیدسجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل پایتخت به 
همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى قانونى در بیمارستان 
حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند. بررسى اولیه نشان داد 
مقتول با سه ضربه چاقو به سر و دو ضربه به کمر و قلب مجروح شده و ضربات 

وارد شده به کمر کشنده بوده است.
 تحقیقات تکمیلى حاکى از آن بود مقتول به همراه برادر و یکى از دوســتانش 
در پارك با دو پسر نوجوان که زیر 18 سال سن داشتند درگیر شده که دو پسر 
نوجوان پــس از درگیرى با توجه بــه جراحات وارد آمده بــراى مداوا به یکى 
از بیمارســتان هاى اطراف محــل درگیرى مراجعه کرده و توســط مأموران 
کالنترى هاى مجاور شناسایى و بازداشت شده بودند همچنین چاقو از خودروى 
متهمان زیر 18 سال کشف شــد. دو متهم دیگر این پرونده نیز (برادر مقتول و 

دوستش) ساعتى پس از نزاع توسط مأموران شناسایى و بازداشت شدند.
در نهایت با دستور سجاد منافى آذر، بازپرس امور جنایى تهران جسد مقتول براى 
بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و با توجه به اینکه متهمان پرونده زیر 

18 سال داشتند، پرونده براى رسیدگى به دادسراى اطفال ارسال شد.

مرد میانسال پس از آنکه از شریک خود جواب سرباال شنید در تهران 
خود را به آتش کشاند.

عقربه ها ساعت 20 پنج شنبه شب هفته گذشته را نشان مى داد که 
خبر آتش سوزى در یک مغازه لباس فروشــى در خیابان جمهورى 

- نرسیده به چهارراه ولیعصر -به کالنترى 129 جامى اعالم شد. 
تحقیقات حاکى از این بود که مردى 48 ساله بود که قبًال بنگاه امالك 
داشته و از دوستان و شریک  سابق صاحب مغازه بود در این حادثه جان 
باخته است. در ادامه مشخص شد که به دالیل شخصى از چندى پیش 
شراکت بین آنها به هم خورده و متوفى چندین بار با مراجعه به مغازه 
شریک ســابقش طلب پول مى کرد تا اینکه نهایتًا از سوى صاحب 

مغازه به وى اعالم مى شود که او طلبى ندارد. 
متوفى پس از شنیدن این جواب، داخل مغازه و روى خود بنزین ریخت 
و دست به خودسوزى زد. با شعله ور شدن آتش صاحب مغازه و شاگرد 
از داخل مغازه خارج شدند اما متوفى در داخل مغازه ماند و زنده زنده 

سوخت و جان باخت. 
پرونده این حادثه براى تحقیقات روى میز قاضى دشتبان، بازپرس 

شعبه 10 دادسراى جنایى تهران قرار گرفت. 

دختر 9 ساله در استان سیستان وبلوچستان قربانى جنایت وحشتناك پسرخاله خود شد.
روز 30 اردیبهشــت امســال بود که «عاطفه» 9 ساله ســاعت 2 بعداز ظهر در روستاى 
گزشاهان شهرستان دلگان در مسیر خانه پدربزرگ خود گم شد. جستجوها براى یافتن 
عاطفه بى ثمر ماند تا اینکه ماجراى گمشدن او با جنایتى هولناك گره خورد که در پس آن 

پسرعموى 28 ساله اش قرار داشت.
پدربــزرگ عاطفه در گفتگو با «رکنــا» در خصوص این جنایت گفــت: «خانه عاطفه و 
پســرعمویش در همســایگى یکدیگر بود و هیچ گونه کینه و مشــکلى با هم نداشتند، 
پسرعموى عاطفه سابقه دار است و احتماًال براى سرقت کلیه هایش او را کشته است زیرا 
زمانى که جسد کشف شد پنج کیلو بیشتر وزن نداشت.» وى افزود: «قاتل روز اول جسد را 
پس از اینکه در نزدیکى رودخانه اى به آتش کشاند، آن را دفن کرد. اما روز گذشته پس از 
اینکه متوجه شد که راز جنایتش در حال لو رفتن است جسد را نبش قبر کرد و قصد داشت 
تا در نزدیکى خانه پدریش مخفى کند تا با این صحنه سازى از لو رفتن اینکه در قتل عاطفه 

نقش دارد جلوگیرى کند.» 
پدربزرگ عاطفه گفت: «اکنون قاتل دســتگیر شــده و در اختیار مأموران پلیس آگاهى 

است.»
بنابر گزارش پلیس، شــخصى این جنازه را به این منطقه آورده و بالفاصله متوارى شده 
است که با اجراى طرح مهار، متهم حوالى روســتاى چاه کیچى دستگیر شد و به جرمش 
اعتراف کرد اما به دلیل نداشــتن وضعیت روحى مناسب به بهدارى منتقل شد تا در زمان 

مناسب انگیزه قتل بررسى شود.

مصرف قرص روانگردان منجر به مسمومیت پنج دانش آموز یک دبستان در مشهد شد.
سردار قادر کریمى، رئیس پلیس استان خراســان رضوى گفت: در پى گزارش مسمومیت پنج دانش آموز 
دبستانى در مشهد تحقیقات پلیسى با توجه به اهمیت موضوع آغاز شد. این مقام انتظامى افزود: بررسى هاى 
اولیه افسران دایره تجسس کالنترى 32مشهد با توجه به اظهارات مسؤالن مدرسه حاکى از آن بود که دانش 
آموز 12ساله، قرص هاى روانگردان را همراه خود به دبستان آورده و در اثر مصرف آن، او و چهار دوستش 
دچار مسمومیت شده اند که توسط فوریت هاى پزشکى 115به بیمارستان اعزام شده اند. وى خاطر نشان 

کرد: با توجه به مراقبت هاى ویژه به موقع پزشکى حال این پنج دانش آموز بهبود یافته است.

دزدان نقابدار در هنگ کنگ جواهراتى به ارزش پنج میلیون 
دالر را ظرف 27 ثانیه به سرقت بردند.

به گزارش جام جم آنالین، این دزدى در طبقه ســوم یک 
مرکز خرید در هنگ کنگ اتفاق افتاد و دو شخص با ماسک 
وارد مغازه جواهرفروشى شــدند و یکى از آنها با ابزارى که 
داشت ویترین را باز کرد و شخص دیگر با چاقو کارمندان و 
بقیه را تهدید کرد. شخص اول بعد از 14 ثانیه ویترین را باز 
کرد و شروع به جمع آورى جواهرات این ویترین کرد و بعد 

از 27 ثانیه فروشگاه را ترك کردند.

در کوچه پس کوچه هاى تهران
خودکشى پس از قتل پسر  همسایه

قتل با ضربه سنگ به سر مق تول 

بارش باران و تگرگ در یک هفته اخیر در بسیارى از استان هاى کشور موجب جارى شدن سیل و آبگرفتگى شد که بر اثر این 
سیالب ها هفت نفر از جمله یک کودك دو ماهه جان باختند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در این باره به تشریح جزئیات امدادرسانى در مناطق گرفتار سیل و آبگرفتگى 
پرداخت و گفت: مأموریت هاى سیل و آبگرفتگى از 30 اردیبهشت تا ساعت 6 بامداد روز شنبه 5 خرداد 95، بوده است که در 
13 استان آذربایجان شرقى و غربى، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیارى، زنجان، قزوین، قم، کردستان، 
گیالن و همدان، انجام شده است. مرتضى سلیمى با اعالم اینکه مناطق امدارسانى شــده شامل 69شهر، روستا و مناطق 
عشایرنشین مى شود، اظهار کرد: در این مأموریت ها، 2900 نفر از خدمات امدادى بهره مند شدند و 135 نفر از هموطنان 
اســکان اضطرارى یافتند. وى از انتقال 28 نفر به مناطق امن خبر داد و افزود: این حوادث تاکنون هفت فوتى و یک مفقودى 
داشته است. سلیمى از انجام تخلیه آب از 297 واحد مسکونى خبر داد و گفت : رهاسازى 15 دستگاه خودرو از مسیر سیالب، 

در این مدت انجام شده است.

7 فوتى و
 یک مفقودى
 در حوادث
 سیالب کشور

 مردى که به اتهام آزار و اذیت و قتــل «ندا علیزاده» 
دختر بچه شش ساله مشــهدى بازداشت شده بود، در 
شعبه 5 دادگاه کیفرى ویژه قتل در مشهد محاکمه شد.

 این جنایت وحشتناك هفتم فروردین در منطقه شهرك 
شهید رجایى مشهد رخ داد و متهم به قتل در کمتر از 48 
ساعت دستگیر شد. متهم در بازجویى ها به قتل اعتراف 
کرد و گفت: «تحت وسوسه شــیطانى ندا را به خانه ام 

کشانده و کشتم.»
سومین جلسه دادگاه قاتل دختر شــش ساله بعد از دو 
جلســه غیبت متهم به علت بیمارى بــا حضور وى در 
شعبه 5 دادگاه کیفرى ویژه قتل در مشهد روز پنج شنبه 

سوم خرداد سال جارى برگزار شد.
نماینده دادســتان به تشــریح کیفرخواست پرداخت و 
براى متهم درخواســت مجازات قانونى کرد. ســپس 
«داود علیزاده»، پدر ندا گفت: «من و همســرم براى 
قاتل دخترمان قصاص مى خواهیم. به دلیل غیبت قاتل 
در دو جلسه قبل، احتمال غیبت دوباره او وجود داشت 
و به همین دلیل همسرم در سومین جلسه رسیدگى به 
اتهامات قاتل دخترمان حضور نداشت. قرار است که در 
جلسه بعدى همسرم نیز در دادگاه حاضر شود و پس از 
اعالم درخواست او، رأى نهایى دادگاه نیز صادر شود.»

پدر داغدیده ادامه داد: «خیلى دلم مى خواســت قاتل 
دخترم را همان گونه که او را به قتل رسانده است، به قتل 
برسانم، اما اطرافیان به من مى گویند که صبور باش تا 
قانون به اتهامات قاتل رسیدگى کند و به دلیل بیمارى 

قاتل جلسات دادگاه طوالنى نشود.»
در ادامه متهم نیز ماجرا را بازگــو کرد و به دفاع از خود 

پرداخت .

قاتل «ندا» محاکمه شد مسمویت 5 دبستانى  با قرص هاى روانگردان!درگیرى در پارك، رنگ خون گرفت

خودسوزى 
مرگبار مرد میانسال

دزدیدن کلیه، انگیزه قتل دختر 9ساله؟ 

 سرقت 5 میلیون دالر جواهر ظرف 27 ثانیه!

 سارق خودروها به دام افتاد

گم شدن نوجوان گیالنى



چه بســا کســى که با نعمت هایــى که به او رســیده 
اســت، بــه دام افتــد و بــا پــرده پوشــى بــر گنــاه، 
آزمایــش  شــدن،  ســتایش  بــا  و  خــورد  فریــب 
شــود و خــدا هیچکــس را هماننــد مهلــت دادن، 

موال على (ع)نیازمود.

www.nesfejahan.net

با  نصف جهان، جهانى شوید

آگهى تجدید مزایده

 مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته پیش سازان لوازم خانگى ایران در نظر دارد مالکیت 
شش دانگ دفتر شرکت واقع در تهران- ضلع شمالى ابتداى خیابان کریم خان زند- از سمت میدان هفت تیر- پالك آبى 13 متعلق به 

شرکت ورشکسته فوق الذکر را از طریق مزایده به فروش برساند:
الف) مشخصات عرصه و اعیان ملک

1) ملک به شماره پالك 956 فرعى از 6933 اصلى مشرف از قریه عباس آباد واقع در بخش 2 تهران داراى تمدید پروانه پایان ساخت 
ساختمان به شماره 62049527 مورخ 1381/05/19

2) مساحت عرصه ملک 312/5 مترمربع
3) ساختمان 7 طبقه با اسکلت فلزى و واحدهاى ادارى و تجارى داراى برق اختصاصى- انشعاب آب و گاز اشتراکى مى باشد.

4) ملک داراى دو طبقه زیرزمین با کاربرى انبار ادارى جمعاً به مساحت 260/25 مترمربع که در حال بازسازى و انجام نازك کارى و اجراى 
تأسیسات نیمه کاره رها شده است.

5) طبقه همکف تجارى که داراى دو باب واحد تجارى در غرب و شرق جمعاً به مساحت 153/5 مترمربع و همچنین نیم طبقه تجارى 
واحدهاى مذکور جمعاً به مساحت 93 مترمربع و نیم طبقه انبار ادارى به مساحت 8/5 مترمربع مى باشد. 

- واحدهاى مذکور با عرض دهانه هر یک 40/30 متر و راهرو میانى با عرض 2/25 متر جهت دسترسى به طبقات و حیاط مى باشد.
- محل استقرار آسانسور در مجاور راهرو میانى و واحدهاى شرقى بوده و فاقد کابین و متعلقات مربوط به آسانسور بوده و صرفاً آهن کشى 

مربوطه انجام گرفته است.
- واحد تجارى غربى به مساحت 90 مترمربع و  نیم طبقه تجارى به مساحت حدود 60 مترمربع که سرقفلى آن در ید مستأجر (واحدهاى 

انتشارات علمى فرهنگى) بوده و صرفاً ملکیت آن مورد مزایده مى باشد. این واحد حق استفاده از حیاط شمالى ملک را دارد.
6) چهار طبقه اول تا چهارم واحدهاى ادارى هر کدام 175/25 مترمربع و در مجموع 701 مترمربع در حال بازسازى و انجام نازك کارى و 

اجراى تأسیسات و نیمه کاره رها شده است.
قیمت پایه مزایده: ارزش پایه مزایده عرصه و اعیان شش دانگ ملک مورد مزایده (بدون لحاظ سرقفلى و به عبارت دیگر ارزش واحد 

تجارى غربى) جمعاً مبلغ 76/000/000/000 ریال مى باشد.
زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 ساعت 10 صبح

مکان مزایده: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- ابتداى 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 مزایده 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 نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم 

در همان جلسه 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.
7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهردارى ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار مى باشد.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 36611086- 031

آگهى فراخوان هاى ارزیابى کیفى شماره 970/6001 و 970/6002 
(شماره 200971188000008 و 200971188000009 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت دوم

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان
شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

970/6001

ارزیابى توان تأمین، نصب، تست 
و راه اندازى اقالم سخت افزارى و 
تجهیزات شبکه موردنیاز جهت 
ایجاد زیرســاخت مناسب براى 
اجراى سامانه مرکز پایش فازورى 
شرکت برق منطقه اى اصفهان

متقاضیان بایستى گواهى نامه صالحیت صادره از شوراى عالى 
انفورماتیک را با حداقل رتبه 5 در ســه رشته از رشته هاى زیر 

ارائه نمایند:
Main Frame ارائه و پشتیبانى سخت افزارى • 
• تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى

• ارایه و پشتیبانى بسته هاى نرم افزارى و یا بسته هاى 
نرم افزارى حامل محتوا

• شبکه داده هاى رایانه اى مخابراتى
• خدمات پشتیبانى

970/6002
ارزیابى کیفى توان تأمین رله هاى 
حفاظتى مربوط به پروژه توسعه 
21 بى پست هاى منطقه کاشان

_______________

م الف: 175925

نحوه دریافت اســتعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحــل برگزارى فراخوان هــاى ارزیابى کیفــى از دریافت و تحویل 
اسناد اســتعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام 
مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 

85193768- 021- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36277687- 031)
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ســاعت 9:00 صبح روز یکشــنبه مورخ 97/02/30 لغایت ساعت 16:00 روز 

پنج شنبه مورخ 97/03/10
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم ارزیابى کیفى بایستى 
حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز یک شنبه مورخ 97/03/27 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه 

فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان هاى ارزیابى:

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان ها در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط براى دریافت اسناد 
و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجراى پروژه هاى مشابه استفاده نماید.
3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد.

ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.

با مصرف بهینه برق روشنایى را به دیگران نیز هدیه دهیم 
www.setadiran.ir      www.erec.co.ir            www.tavanir.org.ir          http://iets.mporg.ir

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 از کروکى تفکیکى 
واقع در دهکده ساحلى قلعه سرشیر به ترتیب حدود مساحت 1900/98 
و 1728/41 مترمربع با کاربرى ویالیى، از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شــود جهت کسب اطالعا ت بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت 

دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

نوبت دوم

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد با استناد به آیین نامه هاى اجرایى ماده 5 و 86 قانون الحاق برخى مواد 
به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و مواد 88 و 43 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت  و آیین نامه اجرایى آن و 
مواد 13 و 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشورى و جهت استفاده از ظرفیت هاى بخش غیردولتى و اجراى آموزش هاى فنى و 
حرفه اى مبتنى بر الگوى آموزش بازار محور، تعدادى از فضاهاى مازاد در اختیار را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به اجاره 
واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 97/03/06 لغایت پایان  وقت ادارى تاریخ 97/03/16 جهت دریافت فرم تقاضا و جهت 
کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادها این اداره کل واقع در خیابان کارگر مراجعه نمایند. یا با شماره تلفن 36693154 تماس 

حاصل نمایید. 
فهرست و مشخصات کارگاه ها و فضاهاى مورد نظر جهت اجاره براى اجراى دوره هاى آموزشى 

آگهى فراخوان عمومى مزایده واگذارى مراکز  و 
کارگاه هاى آموزشى

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان

آدرستعداد واحد آموزشىتجهیزاتنام مرکزردیف
تیران و کرونساختمان آموزشىفاقد تجهیزاتمرکز اسفیدواجان1
کاشان2 واحد آموزشىفاقد تجهیزاتمرکز شهید موسویان2
اصفهان1 واحد آموزشىفاقد تجهیزاتمرکز نساجى3
نطنز3 واحد آموزشىفاقد تجهیزاتمرکز خواهران نطنز4
زرین شهربوفهفاقد تجهیزاتمرکز زرین شهر5
زرین شهرسوله شماره 3فاقد تجهیزاتفوالدشهر6

م الف: 179568 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان:
ْم َعلَىَّ فیِه  ْه اِلَىَّ فیِه الُْفُسوَق َوالِْعْصیاَن، َوَحرِّ اَللّـُهمَّ َحبِّْب اِلَىَّ فیِه اْالِْحساَن، َوَکرِّ

َخَط َوالنّیراَن، بَِعْونَِک یا ِغیاَث الُْمْسَتغیثیَن. السَّ
خدایا دوســت گردان نزد من در این ماه احســان و نیکــى را و ناخوش دار در 
پیش من در این روز فســق و نافرمانى و گناه را و حــرام گردان در این روز 
بر من خشــم کیفربار و آتش (ســوزان) را به کمک خــودت اى فریادرس 

فریادخواهان.

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه: اجراى عملیات شبکه گذارى پراکنده فوالدى و پلى اتیلن و ساخت، نصب، جابجایى و جمع آورى انشعابات فوالدى و پلى اتیلن به صورت پراکنده جهت 

شهرستان آران و بیدگل و نواحى تابعه 
میزان تضمین: 400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال) 

کد فراخوان: 3162372 
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/03/13 
مناقصــه گــران مــى توانند جهت کســب اطالعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــالع رســانى الکترونیکــى شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

www.iets.mporg.ir  ،www.nigc -isfahan.ir یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (903، 1397)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول
رشکت گاز استان اصفهان



استاناستان 09093230 سال پانزدهمیک شنبه  6 خرداد  ماه   1397
ویژه برگزارى نمایشگاه عکس «نکورویان فرخارویژه برگزارى نمایشگاه عکس «نکورویان فرخار»»

«اســتیو مک کرى»، عکاســى حرفه اى را از روزگار اشــغال افغانســتان به دســت 
شــوروى در دهه 80 میالدى آغاز کــرد. او در آن زمان یکى از عکاســان مجله معتبر 
«نشنال جئوگرافیک» بود که با سفر به این کشور جنگ زده مى خواست فالکت زنان و 
کودکانى که قربانى ارتش سرخ شده بودند را در قاب عکس هایش به جهان مخابره کند. 
34 سال پیش که استیو در اردوگاه آوارگان افغان در پاکستان به دنبال سوژه مى گشت، با 
«شربت گل»، دخترك 12 ساله اى آشنا شد که با خواهر و برادرهایش از افغانستان گریخته 
و با عبور از کوه هاى سر به فلک کشیده مرز پاکستان، خود را به این اردوگاه رسانده بودند. 
پدر و مادر شربت گل هر دو در حمله ارتش شوروى به کشورشان کشته شده بودند و استیو 
با آگاهى از وضعیت زندگى این دختر 12 ســاله افغان، تشخیص داد که او سوژه مناسبى 

براى عکاسى است. 
چنین شد که در ژوئن 1985 تصویر شــربت گل روى جلد مجله «نشنال جئوگرافیک» 
رفت تا یکى از معروف ترین پرتره هاى تاریخ عکاسى، به جهان معرفى شود. چشم هاى

 تیله اى ســبزرنگ شــربت گل همراه با اندوه و وحشــت وصف ناپذیرى که در چهره 
این دختر 12 ساله افغان مشــهود بود، پرتره او را به مشهورترین تصویر روى جلد تاریخ 
مجله «نشــنال جئوگرافیک» تبدیل کرد. استیو، یک شبه عکاسى جهانى شد و عکس

 فراموش ناشدنى اى که او گرفت، به «مونالیزاى جهان سوم» معروف شد. 

این، همه ماجرا نیست
بیش از سه دهه پس از آن روزها، شربت گل هنوز زنده است، سه دختر دارد و در افغانستان 
زندگى مى کند؛ در کشورى که شوروى دیگر آنجا پایگاهى ندارد تا هلیکوپترهایش کسى 
را از روى زمین محو کند؛ همانطور که درباره پدر و مادر شربت گل چنین کردند. جنگ هاى 
تمام عیار میدانى، مدتى است دست از سر افغانستان برداشته (هرچند در ظاهر)  اما تبعات 

سال ها جنگ داخلى بعد از خروج ارتش سرخ، همچنان گریبان آن کشور را رها نکرده است. 
هنوز هم روزهایى هست که صبحش بوى خون مى دهد و غروبش با بدن هاى تکه تکه 

شده مردان و زنان و کودکان افغان به استقبال شامگاه مى رود.
در هرکجاى جهان و به هر بهانه اى وقتى نامى از افغانســتان برده مى شود، نخستین 
چیزى که در ذهن نقش مى بندد، جنگ اســت و جنگ زدگى، فقــر و ویرانى و آوارگى، 
عقب ماندگى و برادرکشى؛ در حالى که این، همه واقعیت آن کشور نیست. اگر به کسى که 
ساکن شهرهاى زیبا و سر سبز  اروپا، آمریکا یا حتى همین ایران خودمان است، بگویید در 
هنگامه جنگ و گلوله و انسان کشى که سکه رایج بازار افغانستان است، زندگى و زیبایى 
هم در آنجا موج مى زند، شک نکنید چنان به شما نگاه مى کند انگار درباره کشف اسکلت 
یک انسان در مریخ با او سخن گفته اید! زیبایى در افغانستان؟ مگر مى شود این کشور را جز 
با خونریزى و مواد مخدر به یاد آورد؟ پیش زمینه ذهنى همه ما درباره همسایه شرقى مان 
این است: «طالبان و بن الدن و مال عمر و تازگى ها داعش. بمب گذارى و کمربندهاى 
انفجارى و انتحارى هاى بدهیبت. تکه تکه شدن و دود و خون؛ همه تنیده شده در رگ و 

پى افغان و افغانستان.»
اینها درست؛ اما باور کنید سکه افغانستان روى دیگرى هم دارد.

یادى از یک شهر در نصف جهان
«فرخار» شهرى است در شمال شرقى افغانستان؛ قریب 40 هزار نفر سکنه دارد و آنطور که 
گفته مى شود، روزگارانى زیبارویان زیادى آنجا زندگى مى کرده اند. شاید فرخار براى خود 
افغانستانى ها واجد ویژگى خاصى نباشد اما اینجا در اصفهان، نام فرخار با یکى از مهمترین 

نمایشگاه هایى که در چندسال اخیر در شهر ما برپا شده، گره خورده است. 
دیوارهاى گالرى شماره 1 موزه هنرهاى معاصر اصفهان، این روزها پذیراى عکس هایى 
از مجموعه آثار ده عکاس افغانستانى، سه عکاس ایرانى و سه عکاس اروپایى و استرالیایى 

است که ارمغان حضورشان در افغانستان را در قالب یک نمایشگاه گروهى دیدنى به ایران 
آورده اند. آنها سال گذشته همین نمایشــگاه را با همکارى سفارت افغانستان، در تهران 
برپا کردند و تصمیم دارند عکس هایشان را بعد از اصفهان، ابتدا در افغانستان و سپس در 

هندوستان، تاجیکستان، اروپا و باالخره در آمریکا هم به نمایش بگذارند. 
نمایشــگاه «نکورویان فرخار» از آن جهت که به معرفى ابعاد همواره پنهان افغانستان 
پرداخته است، نمایشگاه مهمى محسوب مى شــود. در این نمایشگاه، اثرى از بى رنگى 
و جنگ نیست؛ همه اش رنگ است و زندگى. فقر و ویرانى هم اگر نمودى داشته باشد، 
نه منادى تباهى که بشــارت دهنده امید و آبادانى است. در این نمایشگاه، جعبه رنگى از 
زیبایى هاى طبیعى و میراث ناملموس، جایگزین سیاهى و بد رنگى اى شده که همواره از 
مؤلفه هاى غالب براى معرفى افغانستان و فرهنگ و سبک زندگى ساکنان آن بوده است. 
شما آنچه را در نمایشگاه «نکورویان فرخار» مشاهده مى کنید، با هرچه پیش از این از افغان 

و افغانستانى در ذهن داشتید، یکسره متفاوت مى یابید. 
«نکورویان فرخار» نمایشگاهى است براى درافتادن با پیشینه ذهنى تماشاگرانش. براى 
یادآورى اینکه مى توان در کنار زشتى ها، به زیبایى نیز اندیشه کرد. مى توان جایگاه خالى 
بودا در دل کوه هاى سر به فلک کشــیده بامیان را دید و متأثر شد اما زیبایى هاى درونى 
باقیمانده از این ویرانگرى را هم وصف ناپذیر یافت. این نمایشگاه، صداى نََفس سرزمینى 
اســت که در زیر کوهى از مصیبت و اندوه، همچنان فریاد زنده بودن سر مى دهد. این 
نمایشگاه، به یادها مى آورد که «شربت گل»، تنها مونالیزاى شرقى نیست که در این خطه 
زیست مى کند؛ اینجا مونالیزاهاى دیگرى هم هستند که هرچند تا امروز اثرى از آنها روى 
جلد نشریات جهان نبوده است، اما حاال دیگر کسى نمى تواند منکر وجودشان شود ؛ وجودى 

که جز زیبایى و آرامش، حرف دیگرى براى گفتن ندارد.  
نمایشــگاه «نکورویان فرخــار» قرار اســت روى دوم ســکه افغانســتان را نمایش

 دهد.

مهران موسوى خوانسارى

جمعه 19 اسفند 1379 یک روز سیاه براى بشــریت بود. در این روز به رغم اعتراضات 
گسترده جهانى از شــرق و غرب عالم، رهبران حکومت طالبان که حاکمان بالمنازع 
افغانســتان بودند، انهدام دو میراث جهانى با قدمت نزدیک به دو هزار سال را در شهر 

بامیان آغاز کردند.  
مجســمه هاى عظیم بودا که طالبان، آنها را بت و نماد کفر مى انگاشتند، در طول 25 
روز با انواع سالح هاى در دسترس مورد حمله قرار گرفتند تا باالخره مقاومتشان در هم 
شکست و به طور کامل ویران شدند. تقریباً کسى در جهان نبود که از این اقدام طالبان 
ابراز انزجار نکرده باشد اما پاسخ ویران کنندگان میراث انسانى افغانستان به اعتراضات 
این بود: قربانى کردن 9 رأس گاو در مقابل مخروبه هاى بودا و ابراز شادمانى از اینکه 

بت هاى سنگى را سرنگون کرده و جهان را از الحاد نجات داده اند!
امروز از آن پیکره هاى سنگى عظیم الجثه 53 مترى و 35 مترى چیزى باقى نمانده اال 
حفره اى خالى که یادآور جنایت 18 سال پیش طالبان است. اما نکته اینجاست که آن 
گروه خشن با اینکه به هدف خود که سرنگونى مجسمه ها بود دست پیدا کرد ولى به قدر 

ذره اى نتوانست توجه ها را از این میراث مهم جهانى دور کند. 
امروز حفره هاى خالى مجســمه هاى بودا وقتى در یک تناســب با طبیعت زیبا قرار 
مى گیرد، انگار که نوازنده اى چیره دست در ارکسترى بزرگ مشغول نواختن آهنگى 
باشد که تماشاگرانش را از خود بى خود مى کند. به آن دخترکان شاد افغان که زیر این 
حفره ها در حال بازى کردن هستند بنگرید. طالبان تالش کرد شور آنها را به خاموشى 
بکشاند چنان که تالش کرد میراث گذشتگانشان را محو کند  اما نتیجه آن شد که طبیعت 
مسحور کننده بامیان با اینکه سال هاست مجسمه ها را در خود نمى بیند ولى وقار و شکوه 
جایگاه خالى آنها را در جوار شادى کودکان، با شررهاى طالیى خورشید در هم آمیخت 
تا در کنار کوه سر به فلک کشــیده اى که روزى مأواى این میراث هاى تاریخى بود، 
ترکیبى فراموش ناشدنى از زندگى و زیبایى خلق کند. این مناظر چنان چشم اندازهایى 
آفریده اند که بى شک دو تصویر از جذاب ترین تصاویر نمایشگاه « نکورویان فرخار» را 
نمایندگى مى کنند. اگر فقط به همین عکس ها باشد، شکست هدف طالبان در زدودن 

تاریخ گذشته از ذهن ها و دیده ها، ثابت شده است.     

« ...لحظه موعود فرا رسید. چشم ها را بستم و نخ را شل کردم. وقتى باد آن را کشید باز 
انگشت هایم را برید و بعد...الزم نبود غرش جمعیت را بشنوم تا بدانم، الزم نبود نگاه کنم، 

حسن جیغ مى کشید و دست هایش را دور گردنم حلقه کرد. «آفرین! آفرین، امیر آقا.»
چشم ها را باز کردم و دیدم بادبادك آبى مثل الستیک پنچرى با سرعت دیوانه وار دور 
خود مى چرخید. پلک زدم و سعى کردم چیزى بگویم اما حرفى نداشتم. ناگهان خودم 
را بین زمین و هوا معلق دیدم و از باال به خودم نگاه کردم. کت چرمى مشکى، شالگردن 
سرخ، جین رنگ باخته، پسرك الغراندام که قدش به نسبت 12 سال سنش کوتاه است. 
شــانه هاى باریکى دارد و حلقه هاى تیره اى دور چشــم هاى میشى کمرنگش دیده 
مى شود. نسیم موهاى قهوه اى روشنش را آشفته کرده است، نگاهم مى کرد و ما به هم 
لبخند مى زدیم. بعد جیغ زدم، همه چیز رنگ و صدا بود، همه چیز زنده و عالى بود، دست 
آزادم را دور شانه حسن حلقه کردم، باال و پایین پریدیم، هر دو مى خندیدیم، هر دو گریه 

مى کردیم. «برنده شدى، امیر آقا، برنده شدى.»  
 از «بادبادك باز» نوشته خالد حسینى، نویسنده افغان

 جایگاه انسان در نمایشگاه «نکورویان فرخار» بسیار برجسته است. درصد باالیى از تصاویر 
این نمایشگاه را زندگى روزمره انسان ها تشکیل داده؛ از عبادت آنها تا تفریح کردنشان و 
از کار کردن تا استراحت. اما در میان انسان هایى که توسط عکاسان این نمایشگاه به قاب 

تصویر راه یافته اند، زنان نسبت به مردان جایگاه ویژه ترى مى یابند.     
داستان زندگى زنان افغانســتان در طول تاریخ، فراز و نشــیب زیادى داشته است. گاهى 
بوده که مانند مردانشان از یک زندگى عادى برخوردار بوده اند و گاهى هم زیر شدیدترین
 محدودیت ها قرارگرفته اند. به دورانى که طالبان در افغانستان حاکم بود نگاه کنید؛ زنان 
افغان زیر یوغ ظلم آنها انــواع زجرها را تحمل کردند، از کار و تحصیــل باز ماندند و کلیه 
مناسبات فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى شــان به حالت تعطیل درآمد. با سقوط 
طالبان اما وضعیت بهتر شد تا جایى که امروز بعضى از زنان افغان، مَناص ب سیاسى را هم 

از آن خود کرده اند.

روایت زنان افغان در تصاویر نمایشگاه «نکورویان فرخار»، از همین دوران حکایت مى کند. 
از روزگارى که زنان همپاى مردان کار مى کننــد، تفریح مى کنند و در یک کالم، زندگى 
مى کنند. تکیه عکاسان نمایشگاه اما بیشتر بر وجوه سنتى زندگى این زنان است. آنها در 
شهرهاى مختلف و از قوم هاى گوناگون و پوشیده شده در لباس هاى رنگارنگ، به کارهاى 
روزمره مشغولند تا نشان دهند که سنت ها در افغانستان همچنان زنده و پایدار هستند. زنان 
صحرانشــین، زنان خانه دار، زنانى که به کار بزرگ کردن اطفالشان مشغولند و همچنین 
پرتره هایى دیدنى از زنان جوان در کنار  مادربزرگ ها، تنوع در نمایشگاه را به اوج رسانده 
است. کودکان هم در این تصاویر زیبا سهم عمده اى دارند. دخترانى کم سن و سال و شاداب 
که فارغ از آنچه گذران تاریخ بر سر مادرانشان(و بلکه خانواده آنها) آورده، گاهى در فقر مطلق 
اما بى توجه به جهان بیرون از ذهن هاى کوچکشان، در حال خنده و تفریح و شیطنت هستند 

تا نشان دهند که در افغانستان هم مى توان زن بود و شاد زیست.

این، یکى از خاص ترین تصاویر نمایشگاه «نکورویان فرخار» است. خاص از این جهت 
که تفریح عده اى (عمدتاً مرد) را در پس زمینه اى وهم آور و رازآلود نشان مى دهد. آیا 
اینجا یک شهر بازى است؟ اگر هست، پس چرا در زمینى خاکى (و بلکه سنگالخ گونه) 

و دور از هر در و دیوار و فضاى سبزى؟ 
یک غروب ترسناك و مردانى که انگار ابا دارند از اینکه چهره هایشان را به ما نشان دهند،  
یک محیط رعب آور و این معنا: آیا اینها مردگانى هستند که در ابعادى دیگر از جهان 

زندگى مى کنند و اصًال توجهى به دنیاى زندگان ندارند؟ 
واقعیت اما دور از این تخیل ذهنى است. این مردان همه زنده اند و زندگى مى کنند، گیرم 
در زمین هاى خاکى و با وسایل بازى اى که قدمت و بى حفاظ بودنش حتى نگاه کردن 
به آن را هم وحشت برانگیز مى کند. کل داستان این است: در افغانستان بیرون آمده از 
جنگ و خونریزى که با توسعه نیافتگى جدال مى کند، تفریح همین است که مى بینید؛ 
شهربازى همین اســت که مى بینید؛ فعًال مهم، بودن این تفریح در همین حد است؛ 

باقى اش بماند براى بعد.

بودا نیست اما زیبایى هست

تو برنده شدى...

زن

تفریح رعب آور

شاید به عمد بوده که در نمایشــگاه «نکورویان فرخار» از تصاویر شخصیت هاى 
سیاسى یا تحوالت سیاسى استفاده نشود. از همین رو این تنها عکس سیاسى است 

که در نمایشگاه به چشم مى خورد. 
«حامد کرزى»، اولین رئیس جمهور افغانســتان، بعد از ســقوط حکومت طالبان 
در ســال 2004 میالدى به قدرت رســید و 13 ســال در این مســند باقى ماند. 
در اوایل به قدرت رســیدن این هتلدار شــیک پوش و عاشــق اســب و فلسفه، 
کســى چندان او را نمى شــناخت اما در روزگارى که بر تخت ریاســت جمهورى 

تکیه زده بود، همزمــان از حمایت غرب و همســایگانش برخوردار بــود. او، تنها 
زمانى از چشــم ایران افتاد که در برابر نفــوذ بى حد ایاالت متحده در آن کشــور 
دســت به اقدام خاصى نزد. با همه این اوصــاف، حامد کــرزى از جمله مهمانان 
ویژه مراســم تحلیف رئیس جمهور حســن روحانى در مجلس شــوراى اسالمى

 بود.
تک تصویر سیاسى نمایشگاه «نکورویان فرخار» اما به هیچیک از این ویژگى هاى 
رئیس جمهور سابق افغانستان توجهى ندارد. تم این نمایشگاه، غیر سیاسى و مبین 

افغانســتان بدون جنگ است و شــاید از همین رو بوده که برپاکنندگان آن ترجیح 
داده اند وجهى از این شخصیت سیاســى مهم را به نمایش گذارند که هیچ قرابتى 
با زندگى یک فرد سیاســى آن هم در حد رئیس جمهور یک کشــور، نداشته باشد. 
اینطور فرض کنید که این فرد هم مثل مردان و زنان دیگرى که پرتره هاى آنها هم 
به نمایش درآمده، کسى اســت که با خیال راحت در حال نوشیدن جرعه اى آب و 
اندیشیدن به راه هایى اســت که مى تواند افتخارات ورزشى افغانستان را دوچندان

 کند.

سیاستمدارى با اندیشه هاى غیر سیاسى 

از سرزمین مونا لیزاى شرقاز سرزمین مونا لیزاى شرق
چرا برپایى نمایشگاه «نکورویان فرخار» در شهر اصفهان واجد اهمیت زیادى است
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اســتاندار اصفهــان گفــت: بانــک هــا رگ اصلى 
خون رسانى به سیســتم اقتصادى کشور هستند و آمار 
نشــان مى دهد که کارنامه مطلوبــى در این خصوص

 نداریم.
محســن مهرعلیزاده در جلسه کمیســیون هماهنگى 
بانک هاى استان، اظهار کرد: باید با برنامه ریزى دقیق 
سال خوبى را براى اقتصاد کشور، اشتغال، معیشت و رفاه 
مردم رقم زنیم و شعار سال را به منصه ظهور برسانیم و 
با بررســى کارنامه فعالیتى خود در جهت تسریع در امور 

قدم برداریم.
وى با بیان اینکه امسال از نظر حجم فعالیت ها سال تقریبًا 

سختى را در پیش خواهیم داشت، افزود: عمده مشکالت 
مردم در بخش اقتصادى است و بانک ها رگ اصلى خون 
رسانى به سیستم اقتصادى کشــور هستند و آمار نشان 
مى دهد که کارنامه مطلوبــى در این خصوص نداریم و 
باید با استفاده از این ظرفیت مشــکل اقتصاد و اشتغال 

جامعه را حل کنیم.
وى با تأکید بر اینکه مدیران عامل بانک ها باید مشکالت 
این بخش را آســیب شناســى و خود در جهت حل این 
مشکالت اقدام کنند، گفت: مسئولیت مدیر تصمیم گیرى 
است و تصمیم گرفتن با ریسک همراه است و اگر مدیران 

نخواهن د ریسک کند، مدیر نخواهد بود.

رئیس اتحادیه گوشــت ســفید اصفهان گفت: در حال 
حاضر با کاهــش تقاضــا، قیمت مرغ کاهــش یافته 

است.
اصغر احسان مهر در گفتگو با ایسنا در خصوص وضعیت 
بازار مرغ، اظهار کرد: قیمت مرغ در ماه رمضان نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته افزایش نداشته و نسبت 
به چند ماه گذشته250تومان ارزان تر شده است . وى با 
بیان اینکه مرغ گرم و مرغ منجمد کافى از سوى شرکت 
پشتیبانى امور دام به میزان کافى ذخیره شده است، تأکید 
کرد: با کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، فروش مرغ در 

اصفهان کم شده است.

رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر قیمت هرکیلو مرغ در کشــتارگاه 6920 تومان 
است که با افزودن 8 درصد سود، در مغازه ها به فروش مى 
رسد. وى با بیان اینکه تمایل اصفهانى ها بیشتر به سمت 
خرید مرغ گرم است، افزود: به دلیل نبود فرهنگسازى، 
مردم بیشتر به مصرف مرغ گرم تمایل دارند در صورتى 
که کیفیت مرغ منجمد بهتر است و بیشتر در رستوران ها 

استفاده مى شود.
احسان مهر با بیان اینکه مرغ بزرگ، ضایعات زیادى دارد، 
تصریح کرد: بنابر این اداره دامپزشکى مرغ هایى با وزن 

1800 گرم تا 2 کیلو تولید مى کند.

بانک ها کارنامه مطلوبى در 
احیاى سیستم اقتصادى ندارند

مرغ در اصفهان
 ارزان شد

گالیه مردم از قطعى آب
حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان، امام جمعه 
زرین شهر گفت: امروز نسبت به قطع آب شرب مردم 
در برخى محالت گالیه هایى وجود دارد که باید مورد 
توجه همه مسـئوالن امر قرار گیرید و نباید فراموش 
کرد حـل برخـى موضوعـات مربـوط به آب شـرب 
نیازمند اتحاد و همدلى و نیازمند تشکیل ستاد بحران

 است.

ربا، بالى جان مردم شده است
حجت االسالم و المسـلمین مصطفى حسناتى، امام 
جمعه نجف آباد گفت: سیاست هاى غلط، دست و پاى 
اقتصادمان را بسته است. رباى بسیارى از بانک ها که 
بعضًا وابسته به ارگان هاى انقالبى نیز هستند، بالى 

جان مردم شده است.

امضاى تفاهمنامه 
بین اصفهان و پرتغال 

تفاهمنامـه همـکارى علمـى و آموزشـى بیـن 
دانشـگاه هاى اصفهان و «آلگارو» پرتغال امضا شد. 
این تفاهمنامـه علمى بـه امضاى هوشـنگ طالبى، 
ریس دانشـگاه اصفهان و پروفسـور «پائلو آگواس» 
رئیس دانشـگاه آلـگارو رسـید. برگـزاري دوره هاى 
کوتاه مدت گردشگري و هتلدارى در دانشگاه آلگارو 
به درخواست دانشگاه اصفهان یکى از مهمترین مفاد 

این تفاهمنامه است. 

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 13976030207000436 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى ابوالقاسم سرتیپى فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه 164 در یکدرب باغ به مساحت 5446 
مترمربع پالك 122 فرعى از 515 اصلى واقع در سیاه افشــار خریدارى از مالک رسمى آقاى امیبر شیرانى 
فرزند ابراهیم محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد . تاریخ انتشار 
نوبت اول: 97/02/22 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 97/03/06  م الف 0113 اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و 

امالك فالورجان/2/490 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
963161ج/4 له 1- محمدرضا محمدى 2- غالم رضا محمدى و علیه 1- زهرا محمدى 2- عفت توکلى 
3- عبدالرضا محمدى مبنى بر دســتور فروش پالك ثبتى به شــماره 11481- 4999 بخش 5 در تاریخ 
1397/4/4 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت 
ششدانگ ملک با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است. ملکى طرفین و اکنون در 
تصرف مالکانه طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: بناى فوق عبارت اســت از یک مغازه تجــارى داراى اعیانى به 
مساحت 12/45 مترمربع واقع: اصفهان شهرك امیریه خ آزادى فرعى سوم مجتمع تجارى امیریه روبروى 
آب نما، داراى نماى آجرنما، کف سنگ، درب و پنجره شیشه و پروفیل آهن و نرده حفاظ، سطوح داخلى گچ 
پرداختى و رنگ، ملک فوق نسبت راهرو مشترك و حقوق موجود مجموعه حق بهره بردارى دارد و حقوق 
ارتفاقى ملک له و علیه طبق قانون آپارتمان ها است و سایر موارد مندرج در سند ارزیابى گردیده است. نظریه 
کارشناسى: نظر به موقعیت ملک، کیفیت بنا و ارزش قیمت منطقه و کلیه عوامل تاثیر گذار در قیمت ارزش 
ششدانگ عرصه و اعیان با کلیه امتیازات مبلغ 1/270/000/000 ریال به حروف یک میلیارد و دویست و 
هفتاد میلیون ریال معادل یکصد و بیست و هفت میلیون تومان برآورد مى گردد. مطابق استعالم انجام شده 
آقایان غالمرضا و محمدرضا و عبدالرضا محمدى هر کدام 20 و چهار هفتم حبه و خانم زهرا محمدى 10 
و دو هفتم حبه مالکیت داشته و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجه حاصله از فروش پس از 
کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 4153 مدیر  اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/149
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023003212 نظر به اینکه شهردارى اصفهان با تســلیم دو برگ استشهاد شهود، 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 3657 و 3658 و 3657/1 
و 3658/1 که در اجراى استاندارد سازى به پالك شماره 3658/2 استاندارد سازى گردیده واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان که به موجب ســند انتقال 125738- 1372/7/29 دفترخانه 14 اصفهان مالک گردیده 
و سند مالکیت به شــماره چاپى 642330 در صفحه 230 دفتر 128 امالك بشــماره ثبت 21902 صادر و 
تسلیم گردیده که ســند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى نموده است 
طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 5537  صفائى نائینى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /3/165
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023003745 نظر به اینکه شهردارى اصفهان با تســلیم دو برگ استشهاد شهود، 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 5336 واقع در بخش چهار 
ثبت اصفهان که به موجب انتقال موروثى مالک گردیده و سند مالکیت به شماره چاپى 866292 در صفحه 
434 دفتر 254 امالك بشماره ثبت 52164 صادر و تسلیم گردیده که سند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و 
تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
 سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 

الف: 5538 صفائى نائینى- رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/166
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023003213 نظر به اینکه شهردارى اصفهان با تســلیم دو برگ استشهاد شهود، 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 3657 و 3658 و 3657/1 
و 3658/1 که در اجراى استاندارد سازى به پالك شماره 3658/2 استاندارد سازى گردیده واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان که به موجب ســند انتقال 125738- 1372/7/29 دفترخانه 14 اصفهان مالک گردیده 
و سند مالکیت به شــماره چاپى 642332 در صفحه 233 دفتر 128 امالك بشــماره ثبت 21903 صادر و 
تسلیم گردیده که ســند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى نموده است 
طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل  سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 

ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 5539 صفائى نائینى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /3/167
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960793 خواهان نیما برقى کار دادخواســتى مبنى بر مطالبه  4/800/000 به 
طرفیت مهدى بهرامى لبنانى تقدیم نموده اســت وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 
16:15 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 5115 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/201
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 960792- 97/2/29 در خصوص پرونده کالسه 960792 خوا هان نیما برقى کار دادخواستى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 32/000/000 به طرفیت حسن نادعلیان تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى روز دوشنبه 
مورخ 97/4/11 ساعت 16:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5113 شعبه 16 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /3/202
ابالغ 

شماره درخواست: 9710460364900005 شماره پرونده: 9609980364901211 شماره بایگانى شعبه: 
961237 آگهى ابالغ به خانم فاطمه جنتى راد فرزند حسین به اتهام توهین و افتراء که از طرف این دادسرا 
در پرونده  کالسه 961237د30 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 30 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول 
خواهد ش د. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت مى گردد. اصفهان، بلوار آتشگاه، روبروى 
پمپ بنزین بهار، نبش کوچه برلیان، ساختمان برلیان. م الف: 5134 شعبه 30 دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2) /3/203
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300017 شماره پرونده: 9709980365300056 شماره بایگانى شعبه: 
970056 ابالغ به حسن مطلق نظر به اینکه آقاى حسن مطلق فرزند بهرام به اتهام کالهبردارى به میزان ده 
میلیون تومان وجه نقد و سى و هفت میلیون تومان طال، حسب شکایت بهزاد صفائى فرزند حسین از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 970056د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 34 دادیارى 
دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خوی ش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 5132 شعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/204
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961563 شــماره دادنامه: 9709976794200236- 97/2/20 مرجع رسیدگى: شعبه 12 
شــوراى حل اختالف خواهان: الهه محلوجى به نشــانى اصفهان فلکه احمدآباد خ مفتح ساختمان ادارى 
اصفهان خوانده: ایمان لطفى فتح آبادى فرزند احمد به نشانى مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى خانم الهه محلوجى به طرفیت ایمان لطفى فتح آبادى 
به خواسته مطالبه مبلغ 6/800/000 ریال وجه چک به شماره 781598- 96/4/25 ، 781599- 96/5/20 
به عهده بانک به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522  قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش 
میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/335/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (تاریخ هاى فوق) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 5062 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 3/205 

اجراییه
شماره اجراییه: 9610426796900144 شــماره پرونده: 9509986796900584 شماره بایگانى شعبه: 
950584 و 788/95  به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796900619 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976796900962 محکوم علیه ها 1-محمد غریب شــى کاهدانى 2- محمدرضا 
ادریسى فرزند مرتضى هر دو به نشــانى مجهول المکان متضامنًا محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/480/000 ریال هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به شماره 572671 مورخ 1395/05/31 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: على 
هنرى فرد فرزند مجتبى به نشــانى اصفهان، خ امام خمینى، کوى بهار، بن بســت ایمان پ 32 به وکالت 
محمدامین بصیرى فرزند احمد آدرس اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى کوچه شماره 30 (آسیاب) پالك 
111. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 

او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 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: 5082 شعبه 39 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /3/206
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970351200125 شــماره پرونده: 9509980351200888 شماره بایگانى شعبه: 
951063 خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحســین نظرى توکلى و مسعود 
مهردادى با وکالت آقاى امیر قاسمیان دســتجردى فرزند حسین به نشانى اصفهان، چهارراه پلیس ابتداى 
توحید جنوبى مجتمع تابــان طبقه اول واحد 1 خواندگان: 1- خانم لیلى زنگیــه وندى فرزند خدابخش به 
نشانى اصفهان، ملک شــهر، خیابان مفتح، کوى قائم 6، مجتمع بلداجى، واحد 9، 2- آقاى کیوان آزادى 
فرزند اسد به نشانى اصفهان، ملک شهر، خیابان مفتح، کوى قائم 6، مجتمع بلداجى، 3- آقاى على آزادى 
فرزند کیوان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- تامین خواسته 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه 
خسارت دادرسى گردشــکار: دادگاه پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با 
استعانت از خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و با انجام مشاوره و به شرح ذیل مبادرت به اصالح 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى تعاون اعتبارى ثامن االئمه با وکالت آقاى امیر قاسمیان به 
طرفیت خانم لیلى زنگیه وندى و آقایان کیوان و على آزادى مبنى بر مطالبه 211/000/000 ریال قسمتى 
از وجه چک شماره 482422 مورخ 95/4/31 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه نظر 
به اینکه منشاء قراردادى چک موضوع دعوى قرارداد فروش اقساطى مورخ 93/6/9 فى مابین خواهان و 
خوانده ردیف اول مى باشد و ضمن قرارداد، خوانده ردیف اول متعهد به پرداخت 164/555/174 ریال طى 
48 قسط از 93/7/9 مى باشد و دو خوانده دیگر ضامن تضامنى خوانده ردیف اول مى باشند و طبق ماده 5 
قرارداد حال شدن اقساط آتیه فرع بر تخلف گیرنده تسهیالت و فسخ قرارداد از ناحیه خواهان بوده و خواهان 
دلیلى بر اعالم فســخ قرارداد ارائه نکرده اســت از طرف دیگر خواهان فاقد مجوز تاسیس موسسه مالى و 
اعتبارى از بانک مرکزى بوده و لذا تابع قانون عملیات بانکى بدون ربا نبوده و توافق وى با گیرنده تسهیالت 
در خصوص خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام تخلف از پرداخت اقساط در سررسید معین مازاد بر شاخص تورم 
بانک مرکزى خالف قواعد آمره از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور 
چک مى باشد لذا خواهان مستحق مطالبه اقساط پرداخت نشده تا تاریخ سررسید چک مورخ 95/4/31 بوده 
و با توجه به آنکه خوانده جمعا 14/234/748 ریال از وجه اقســاط را پرداخت کرده است لذا دادگاه خواسته 
خواهان نسبت به 102/328/462 ریال را ثابت تشخیص و مســتندا به مواد فوق الذکر و مواد 310 و 313 
قانون تجارت حکم به الزام تضامنى خواندگان به پرداخت 61/192/426 ریال  با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت بر مبناى شاخص تورم بانک مرکزى به عنوان اصل خواسته و 5/058/135 
ریال به عنوان خسارات دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و نسبت به اقساط سررسید شده 
پس از 95/4/31 دادگاه دعوى خواهان را مسموع ندانسته و مســتندا به ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید و نسبت به خسارت تاخیر تادیه قراردادى مازاد بر شاخص 
تورم بانک مرکزى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان مى باشد. م الف: 5068 زمانى رئیس شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /3/207 
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426796900041 شــماره پرونــده: 9609986796900494 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960494 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976796902969 محکوم علیه جالل شعاعى اسکوئى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 136/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/330/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل سعید صالحى فرزند محمود به نشــانى اصفهان خیابان نیکبخت کوچه 16 (شهید صادقى) پالك 9 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 294895 مورخ 1394/12/15 و 
نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: زهره شیردشت زاده فرزند عبدالرسول به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ جى، خ مهدیه، بن بست شیر دشــت پ 134 . محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5138 شــعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /3/208
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426794600055 شــماره پرونــده: 9609986794600166 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960166 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنام ــه مربوطه 
9609976794600740 محکوم علیه رامین عباسى به نشانى اصفهان، اصفهان مجهول المکان محکوم 

است به پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/361/25/0 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 9402/072691- 07 و 9402/072692- 07 و 07269/ 
9402- 07 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له محمود جزى خرزوقى فرزند حسین به نشانى شهرستان 
اصفهان، خ کاوه، ورودى ترمینال کاوه تودوزى ماشین به انضمام نیم عشر در حق اجراى احکام. محکوم 
است به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1335000 ریال هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 410234 مور 1394/04/25 و نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: رویا بهنام حقیقى فرزند اکبر به نشانى اصفهان، خ امام خمینى، کوى معمار 
بن بســت ایمان پ 32 به وکالت محمدامین بصیرى فرزند احمد به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ 
شیخ صدوق شمالى کوى شماره 30 (آسیاب) پالك 111. 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 ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب 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 ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت 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- انتقــال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (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: 5099 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /3/209
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796900146 شــماره پرونده: 9509986796900582 شماره بایگانى شعبه: 
950582 و 789/95 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796900621 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976796900960 محکوم علیه حمزه قلى کاهریزى فرزند قلى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1335000 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 410234 مورخ 1394/04/25 و 
نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: رؤ یا بهنام حقیقى فرزند اکبر به نشانى اصفهان، خ امام خمینى، 
کوى معمار بن بســت ایمان پ 32 به وکالت محمدامین بصیرى فرزند احمد به نشانى اصفهان، اصفهان، 
اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى کوى شماره 30 (آســیاب) پالك 111. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح 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 اشــخاص 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 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: 5084 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /3/210
ابالغ

شماره درخواست: 9710460358600005 شماره پرونده: 9609980358601205 شماره بایگانى شعبه: 
961237 نظر به اینکه آقاى مرتضى یزدانى نوگورانى فرزند اصغر به اتهام مشــارکت در کالهبردارى به 
میزان 1530000 درهم امارات و 65000 پوند انگلیس و خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول، 
در پرونده کالسه 961237ب7، موضوع شکایت محسن ســروش نیا فرزند فتح ا...، از طرف این بازپرسى 
تحت تعقیب هســتند و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است، 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 7 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در خ  کهندژ مجتمع شماره 4 دادسراى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 5121 اسماعیلى بازپرس شعبه 7 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4) /3/211
 احضار متهم 

نظر به اینکه درپرونده کالسه 962384 متهم اندره اوانســیان فرزندداوید به اتهام خیانت درامانت نسبت 
به دوفقره چک به شماره 9241-12و129241/081093 موضوع شــکایت امیربحیرائى فرزند على پاشا 
مجهوالمکان اعالم  گردیده است لذا در اجراي ماده 344قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد درتاریخ 97/4/7ساعت 
11صپح جهت رســیدگی به اتهام خود در شــعبه 102دادگاه انقالب فالورجان حاضرو از خوددفاع نمایند 
ودر صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خــود آگهی فوق به منزله ابالغ 
محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف 143 رییس شعبه 102دادگاه کیفرى دوشهرستان 

فالورجان /3/247 

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان گفت: پیاده راه سازى 
چهارباغ عباسى وارد مرحله جدیدى شده اســت به طورى که ترافیک خودرو به 

صورت کامل و براى همیشه از این محور برچیده شد.
حســین جعفرى در گفتگو با ایمنا اظهارکرد: در حال حاضر چهارباغ عباسى به 
طورکامل مسدود شده و تنها خودروهاى خدماتى که در بخش هاى مختلف امور 

اجرایى چهارباغ را انجام مى دهند، حق ورود به این محدوده را دارد.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه وسط 
چهارباغ عباسى حوض ها و آبنماهاى قدیمى احداث و محور گردشگرى چهارباغ 
عباسى در چند فاز اجرایى به شــکل قدیمى خود احیا مى شود، خاطرنشان کرد: 
طراحى محور میانى چهارباغ تهیه شده و قرار است هفته جارى در جلسه اى با معاون 
میراث فرهنگى کشور در اصفهان هماهنگى هاى نهایى را انجام دهیم و عملیات 
اجرایى احداث آبنما را آغاز کنیم. وى ادامــه داد: تا پایان خردادماه عملیات محور 

میانى از میدان انقالب آغاز مى شود و تا پایان مهرماه به اتمام مى رسد.
جعفرى با بیان اینکه پیاده راه سازى شرق چهارباغ در محدوده منطقه 3 از میدان 
امام حسین(ع) تا آمادگاه به اتمام رسیده و در حال بهره بردارى است، گفت: پیاده 
راه سازى از میدان انقالب تا آمادگاه نیز تا پایان خردادماه مورد بهره بردارى قرار 
مى گیرد و به موازات آن تا 15 تیرماه عملیات عمرانى پیاده راه ســازى چهارباغ و 

پیاده روسازى جلوى مغازه ها به اتمام مى رسد.
وى اظهارکرد: به تازگى پیاده راه ســازى غرب چهارباغ که در دو بخش اجرایى 
مى شود، آغاز شده است، بخش اول از میدان انقالب تا آمادگاه است که تا پایان 
خردادماه به اتمام خواهد رسید. مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکــه حدفاصل آمادگاه تا میدان امام حســین(ع) عملیات لوله 
گذارى تأ سیسات آب و فاضالب در حال انجام است، افزود: پس از اتمام عملیات 
خاکبردارى، عملیات اجرایى پیاده راه سازى آغاز مى شود و تا پایان مردادماه کل این 

محور مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

جدیدترین برنامه شهردارى براى مهمترین خیابان اصفهان

آبنماهاى قدیمى در چهارباغ نصب مى شود

«حبیبى» نام کامیونى است که «لوئیس»، یک زن 
راهنماى گردشگرى پشــت فرمان آن مى نشیند. 
کامیونى بازسازى شــده و نارنجى رنگ که بارش 
اجناس، خوراکى یا سوخت نیست. این کامیون 20 
گردشگر از کشــورهاى مختلف را با خود به ایران 

آورده است.
این کامیون که گردشگرانى از کشورهاى اروپایى 
را همراه خود دارد، ســفر خود را از استانبول ترکیه 
آغاز کرده و مقصد آنها پکن در چین اســت. بخش 
بار این کامیون براى نشستن گردشگران بازسازى 
شــده و امکانات تفریحى و رفاهــى در آن ایجاد 
شده است. این کامیون خاص که سبک خاصى از 
خودرو هاى مسافرتى را دارد به تازگى مهمان خانه 
موزه عروسک و اسباب بازى کاشان بوده است. این 
روزها این کامیون خاص سفر خود را در ایران ادامه 
مى دهد و در جاده هاى کشــور و شهرهاى کاشان 
و اصفهان دیده شده اســت. «حبیبى» سفرهاى 
خاصى در اقصى نقاط دنیا داشــته و به مقاصدى 

مانند آفریقا نیز رفته است.

مشاهده یک کامیون خاص 
در جاده هاى اصفهان
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معدوم کردن 2 ُتن مواد غذایى 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: 
در بازدیدهـاى طرح ضربـت ماه رمضان کارشناسـان 
گروه مهندسى بهداشت محیط بیش از 2300کیلوگرم 
مواد غذایى فاسـد و تاریخ گذشته کشـف شد. علیرضا 
غیور افـزود: این میزان مواد فاسـد در محـل دفن زباله 

شهرستان معدوم شد.

آغاز طرح مدیریت تاغزارها
معاون اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى آران و بیدگل از 
آغاز اجراى طرح مدیریت جنگل هاى دست کاشت به 
منظور حفاظت بیشتر از تاغزارها در شمال این شهرستان 
خبر داد. حمیـد گل آرایى گفت: طرح مبـارزه با آفات و 
جوان سازى براى حفاظت بیشتر از جنگل هاى دست 
کاشت در محدوده 120 هزار هکتارى تاغزارهاى آران 
و بیدگل انجام مى شود. وى موش و ملخ کوهاندار را از 

مهمترین آفت هاى درختان تاغ عنوان کرد.

سفر 15 هزار خارجى به نیاسر
شهردار نیاسر از افزایش 25 درصدى بازدید گردشگران 
از کهن باغشـهر ایـران در فصل گالبگیرى خبـر داد. 
سـبحان نظرى گفت: در دو ماهه نخسـت امسـال دو 
میلیون و 300 هزار گردشـگر داخلـى و خارجى به این 
شهر سـفر کردند که از این تعداد 15 هزار نفر گردشگر 
خارجى بودند. وى افزود: آیین هـاى گالبگیرى و گل 

چینى نیاسر بیشترین بازدید کننده را داشته است. 

خبر

درحالى که برخى از رســانه ها جیره بندى آب شــرب 
اصفهان را مطرح کرده اند اما شرکت آبفا اصفهان مدعى 

شد این موضوع صحت ندارد.
به گــزارش ایمنا، اخیــراً برخى رســانه ها با انتشــار 
گزارش هایى مدعى شــدند قطعى آب چند روزه مناطق 
مرکزى اصفهان ناشــى از اجراى طرح جیره بندى به 

صورت خاموش است.
در حالى که جیره بندى بدون اطالع قبلى امرى مطلوب 
نیست اما اعالم جیره بندى از سوى شرکت آبفا اصفهان 
منجر به برداشــت بیش از نیاز آب مى شــود که پس از 
جریان مجدد آب بــه لوله ها مقادیر زیــادى از آن دور 

ریخته مى شود. از این رو سیاســت مدیریت آب شرب 
اصفهان مبنى بر جلوگیرى حداکثرى از جیره بندى بوده

 است.
سید اکبر بنى طبا، سخنگوى شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان براى چندمین بار اجراى طرح جیره بندى 
را رد کرد و حتى گفت که با بارش هاى اخیر وضعیت آب 

شرب کمى بهتر از قبل شده است.
وى افزود: نه تنها افت فشــار وجود ندارد بلکه فشار آب 
در مناطق مختلف اصفهان بهبود یافته و  ممکن اســت 
قطعى هاى آب مربوط به پنج روز گذشته باشد اما به طور 

کلى شرایط کمى بهبود یافته است.

عضو شوراى اسالمى شــهراصفهان در خصوص طرح 
پیشنهادى هشــت نفر از اعضاى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان در خصوص «حفظ و احیاى باغات اصفهان» 
اظهار کرد: بر اساس این طرح باغات قدیمى اصفهان و 
ظرفیت هایى که از قدیم االیام در اطراف اصفهان وجود 
داشــته و در حال حاضر به هر دلیل دچار آفت زدگى و 

خشکسالى شده است را ساماندهى کنیم.
کورش محمدى در گفتگو با ایمنــا با بیان اینکه در این 
طرح استفاده از سیستم آبیارى تحت کنترل، استفاده از 
کاشت درختان کم آب بر و روش هاى اصولى در آبیارى و 
مراقبت باغ ها عنوان شده است، افزود: با اجراى این طرح 

در کنار غلبه بر بحران بى آبى با اســتفاده از پساب هاى 
تعبیه شده اى که سازمان پارك ها و فضاى سبز در نقاط 
مختلف اصفهان تهیه کرده اســت مى توانیم به سمت 

احیاى این باغ ها حرکت کنیم.
محمدى با بیان اینکــه طرح «حفــظ و احیاى باغات 
اصفهان» در کمیسیون هاى بهداشت، سالمت و خدمات 
شهرى و کمیسیون امور اقتصادى، گردشگرى و حقوقى 
شوراى شهر  بررسى شده است، گفت: این طرح روز یک 
شنبه (امروز) در سى و پنجمین جلسه علنى شوراى شهر 
اصفهان مورد بررســى قرار مى گیرد  و تصویب خواهد

 شد.

باغ هاى قدیمى چهار گوشه 
اصفهان احیا مى شود

جیره بندى در کار نیست
 اما صرفه جویى کنید

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراى صادره هیئت / هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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  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 دو 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 قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139760302023000146 مورخ 97/02/31 خانم عفت شعربافیون به 
شماره شناســنامه 653 کدملى 1285442784 صادره از اصفهان فرزند محمدجواد بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 167/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7024- اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/03/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/21 م الف: 5602 امیرحسین صفائى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/241
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 2158/96 شــماره دادنامه: 179/97 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على دواشى به نشانى ویالشهر 
خ منتظرى اول شــب بو پ 3 ط 3 کد پ 8518753757 خواندگان 1. سجاد اســماعیل زاده 2. امین 
اسماعیل زاده به نشانى هردو مجهول المکان بخواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 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 على 
دواشى بطرفیت آقایان 1. سجاد اسماعیل زاده 2. امین اسماعیل زاده مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 
003/966143 مورخ 96/4/31 بصورت تضامنى بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه به 
مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار تومان. 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 پنج میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و 
نود و دو هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از زمان سر رسید 96/4/31 
لغایت اجراى حکم 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. 859/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/244

 احضار متهم
 شماره نامه:9710113654000088 شــماره پرونده:9409983655700179 شماره بایگانى شعبه 
:941755 نظر به اینکه  درپرونده کالسه 941755شعبه 102کیفرى دوفالورجان متهم میثاق حیدرى 
زادفرزند محمدرضا به اتهام  مزاحمت تلفنى موضوع شکایت على کیانى فرزندحسین مجهول المکان 
اعالم گردیده است لذادراجراى ماده 344قانون ائین دادرسى کیفرى مراتب یکنوبت دریکى ازروزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج واگهى بدینوسیله به نامبرده ابالغ میگردد درتاریخ 97/4/19ساعت 8صبح جهت 
رسیدگى به اتهام خود درشعبه 102دادگاه کیفرى دوفالورجان حاضروازخوددفاع دفاع نماید درصورت 
عدم حضور یاعدم ارســال الیحه دفاعیه وعدم معرفى وکیل خوداگهى فوق به منزله ابالغ محســوب 
ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهدشد  م الف 129 غالم حسین ابراهیمى رئیس شعبه102دادگاه کیفرى 

دوشهرستان فالورجان/3/245 
حصروراثت 

کبرا مرى بندرى داراى شناسنامه شماره 1120123909 به شرح دادخواست به کالسه 239/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یاور مرى بندرى بشناسنامه 
438 در تاریخ 96/12/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1. کبرا مرى بندرى ش ش 1120123909 ، 2. على مرى بندرى ش ش 518 ، 3. ابراهیم 
مرى بندرى ش ش 1120062624 ، 4. خدیجه مرى بنــدرى ش ش 1120015774 ، 5. امیرمحمد 
مرى ش ش 1100647775 ،6. عباس مرى بندرى ش ش 528 ، 7. افسانه مرى بندرى ش ش 517 ، 
8. بى بى طال مرى بندرى ش ش 472، (فرزندان متوفى)، 9. زینب مرى ش ش 631، (همسر 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. 749/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/3/246
حصروراثت 

مهدى برومند قهنویه داراى شناسنامه شماره 119 به شرح دادخواست به کالسه 288/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین عابدینى مبارکى بشناسنامه 
189 در تاریخ 96/04/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1. فرهاد برومند قهنویه ش ش 669 ، 2. مهناز خانم برومنــد قهنویه ش ش 31801 ، 3. 
محســن برومند ش ش 120 ، 4. مهرداد برومند قهنویه ش ش 90 ، 5. مهدى برومند قهنویه ش ش 
119 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 872/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/248
ابالغ وقت رسیدگى

 اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی به آرزومقدور اقاى احسان اجرایى فرزندحسن  دادخواستى 
به طرفیت آرزو مقدور فرزند جمال بخواســته  انتقال ســند  تقدیم که به این دادگاه  ارجاع وبه کالسه 
97/124ثبت وبراي مورخ 97/4/4 ساعت 9/5صبح وقت رسیدگی 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 رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر 
خانه دادگاه اعالم نشــانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست 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 147 رییس شوراي حل اختالف شعبه 

3 حقوقی فالورجان/  3/249 
اخطار اجرائیه

مشخصات محکوم علیه : سهیال قادرى فرزند ســیف الدین خانه دار و مجهول المکان – مشخصات 
محکوم له : محمد کاظم زاده فرزند رمضان شــغل آزاد  با وکالت وحید ربانى و زینب کیانى به نشــانى 
فالورجان خیابان طالقانى روبروى اداره پست محکوم به : بموجب رأى شماره 1913  تاریخ 95/12/15 
حوزه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ هشتاد و سه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسى و در حق محکوم له 
و نیم عشر در از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایى درحق صندوق دولت مى باشد .  ماده 34 قانون 
اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف 187  

قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه هشتم / 3/250 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رسیدگى- شــماره ابالغنامه : 9710103654400986 – شماره پرونده : 
9709983654400056 – شماره بایگانى شعبه : 970057 -  آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست 
و ضمائم به آقاى مهدى کوتاهى سراى فرزند حسن خواهان على سلیمانى فرزند بختیار دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى مهدى کوتاهى سراى فرزند حسن به خواسته فک رهن از سند شماره 435/101 
دفتر شماره 296 به شــماره ثبت 38223 صفحه 434 به انضمام جمیع خسارات دادرسى مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983654400056 شــعبه 4 دادگاه عمومى  حقوقى 
دادگسترى شهرســتان فالورجان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/01 ســاعت 11:00 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آیین دادرســى مدنى  به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد

 تا خوانده پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود ، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد .. م/ الف/ 189 
خسرو آقایى- مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4  دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان 

 3/252/
حصروراثت 

خدامراد ممصالح داراى شناســنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالســه 281/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر ممصالح بشناسنامه 2195 
در تاریخ 93/9/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. فرزانه صالحى ش ش 3131،(همسر متوفى) ، 2. بتول محمود صالحى خشتى ش ش 267،(مادر 
متوفى) ، 3. خدامراد ممصالــح ش ش 1،(پدر متوفى) ، 4. فاطمه ممصالــح ش ش 1081045809 ، 
5. محمد ممصالح ش ش 1131101707 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى
 اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 802/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/3/253
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/494311- تاریخ ثبت صادره : 03/02/ 1397  نظــر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 19/1090 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده به نام آقاى على اکبر محمودى برام فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 1397/04/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشار 1397/03/06 م الف / 190 

حبیب اکبرى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان /3/254 
حصروراثت 

زیبا مقصودى داراى شناسنامه شــماره 1529 به شرح دادخواست به کالســه 280/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم بایمانى بشناسنامه 926 در 
تاریخ 96/3/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. یحیى مقصودى هفشجانى ش ش 2727 ، 2. آذر مقصودى ش ش 7519 ، 3. اعظم مقصودى ش 
ش 1684 ، 4. اکرم مقصودى ش ش 2048 ، 5. نرجس مقصودى هفشــجانى ش ش 517، 6. محمد 
مقصودى هفشــجانى ش ش 6349، 7. زیبا مقصودى ش ش 1529، 8. ابراهیم مقصودى هفشجانى 
ش ش 3638 ، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

803/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/255
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139721702030003156 به تاریخ 1397/3/2  آقاى حسن نصر اصفهانى فرزند علیرضا طبق 
درخواست وارده مورخ 1397/02/26 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالك ثبتى شماره 4580 فرعى مجزى 
شده از شماره 391/2 باقیمانده که آن هم از شماره اصلى مجزى گردیده واقع در على آباد کهریزسنگ 
لنجان بخش نه ثبت اصفهان که درصفحه 463 دفتر 8 امالك نجف آباد ذیل ثبت 13780 بنام نامبرده 
ثبت و سند بشماره سریال 162635 صادر و تســلیم و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1397/03/06، 806/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/257
مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 970492  اجرائى موضوع علیه 
حسن اله دادیان و له آقاى فریدون شکوهمند در تاریخ شنبه 1397/03/29 به منظور فروش سه دانگ 
از 6 دانگ ملک به مساحت 95,5 متر واقع در فالورجان میدان آزادى قسمتى از فروشگاه کوثر موضوع 
سند چاپى 546370 سرى الف /77پالك ثبتى 15/1757 ذیل شماره 26646 صفحه 534 دفتر 242 
بخش نه فالورجان ملکى آقاى حســن اله دادیان واقع در فالورجان میدان آزادى فروشگاه کوثر که 
داراى سابقع ثبتى به شماره 1757/15 مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد 
از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 315  برگزار نماید . 
ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ دومیلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابى 
شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره  2171290288005  
واریز و فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/

الف : 196 اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان/ 3/258 
اخطار اجرایى

شماره 458/96 به موجب راى شماره 834/96 تاریخ 96/11/21 حوزه 6 ویالشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مرتضى یزدانى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و نود 
هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 91/11/2 لغایت اجراى 
کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق 
دادگسترى.محکوم له: امیرحسین هدایت به نشانى: تهران میدان غیبى خ مدرس پ22، ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

794/م الف-شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/3/259
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 609/96 دادنامه 83-97/2/9 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى خواهان: امیرحسین هدایت نشانى: تهران شهر رى خ مدرس پ 142 خوانده: مجید 
صدرى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 084752 جمعا به مبلغ 
11580000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى امیرحسین هدایت به طرفیت مجید 
صدرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11580000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 224750 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/3/5 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 793/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف  شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/3/260
 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710103730300158 شــماره پرونده: 9609983730302124 شماره بایگانى 
شعبه: 962143 ابالغ شونده حقیقى: حمزه پیرکلشــترى فرزند على رضا کد ملى 2659403287 به 
نشــانى: مجهول المکان، مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: استان اصفهان شهرستان 
نجف آباد کمربندى جنوبى دادگسترى نجف آباد ،نوع علت حضور: معرفى داور، با توجه به علت حضور 
مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 790/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد/3/262
 مزایده

شماره نامه:9710113757500129 شــماره پرونده: 9509980351000526 شماره بایگانى شعبه: 
960177 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960177 
اجرایى جلسه مزایده اى علیه اکبر میرزایى و له آقاى حسن صادقى برگزار نماید. ملک مذکور بصورت 
قولنامه اى واقع در روستاى دماب کوچه مدرســه که این ملک داراى مساحت حدود 350 متر مربع که 
شماال به طول 23/3 به کوچه هشت مترى و شرقا به طول 15 متر به کوچه شش مترى منتهى مى گردد 
همچنین این ملک جنوبا به طول 23/3متر به ملک آقــاى تیمور افرین و عربا به طول 15 متر به ملک 
آقاى حسنى میرزایى محدود گردیده است در این ملک هیچ گونه مســتحد ثانى وجود ندارد که ملک 
فوق با وجود شرایط فوق بدون هرگونه مستحدثات به قیمت پایه کارشناسى یک صد و نود و دو میلیون 
و پانصد ریال برآورد مى گردد جلسه مزایده در تاریخ 1397/4/3 از ساعت 11/00 الى 12/00 صبح در 
دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشــد که طالبین شرکت در مزایده مى 
توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده 
از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده 

مى باشد. 786/م الف- مدیر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/3/263

 حصروراثت 
مجتبى عزیزى علویجه داراى شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواست به کالسه 82/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســینعلى عزیزى بشناسنامه 
149 در تاریخ 96/12/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. زهره عزیزى علویجه  ش ش 16 ، 2. عفت عزیزى علویجه ش ش 47 ، 3. مجتبى عزیزى 
علویجــه ش ش 71 ، 4. رویا عزیزى علویجه ش ش 125 ، 5. مریم عزیــزى علویجه ش ش 73 ، 6. 
عباس عزیزى علویجه ش ش 239 ، 7. على عزیزى علویجه ش ش 159 ، 8. مصطفى عزیزى علویجه 
ش ش 31 ، (فرزندان متوفى)، 9. فاطمه قنبریان علویجه ش ش 73 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 785/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف 

مهردشت/3/264
 ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709973730300245 شــماره پرونده: 9609983730302348 شماره بایگانى 
شــعبه: 962368 خواهان: خانم حاجیه خانم جوزى نجف آباد فرزند اکبر با وکالت حسن مهرابى فرزند 
احمد به نشانى نجف آباد خیابان شــریعتى مقابل کوچه بهمن طبقه فوقانى بانک مهر اقتصاد واحد 3 ، 
خوانده:آقاى سید ابوالقاسم تاجیچ فرزند سید مرتضى به نشانى مجهول المکان، خواسته ها: 1.مطالبه 
خسارات دادرســى 2. پرداخت حق الوکاله 3. مطالبه مهریه 4. اعسار از پرداخت هزینه دادرسى. دادگاه 
با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست حاجیه خانم 
جوزى با وکالت حسن مهرابى به طرفیت سیدابوالقاسم تاجیچ بخواسته مطالبه مهریه شامل سى سکه 
بهار آزادى و ده مثقال طالى ســاخته و مطلق خسارات دادرســى با توجه به مفاد دادخواست تقدیمى 
خواهان و احراز علقه زوجیت دائم فى مابین خواهان و خوانده حســب رونوشــت سند نکاحیه ضمیمه 
دادخواست که مهریه مطالبه شده در ســتون صداقیه آن درج گردیده است على هذا با جلب نظر مشاور 
و مســتندا به ماده 1082 قانون مدنى و  198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به الزام خوانده به 
پرداخت سى عدد سکه بهار آزادى و ده مثقال طالى ساخته و پرداخته هجده عیار به انضمام مبلغ سى 
هزار تومان به عنوان حق الوکاله وکیل صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 776/م الف  داود خوشنویس- 

رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد (3 حقوقى سابق)/3/265
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030000982 تاریخ 1397/03/03 چون آقاى محمدرضا جوزقیان نجف آبادى 
فرزند عباسعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین پالك 586 واقع در قطعه 9 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 71 دفتر 383 ذیل ثبت  93475 سند مالکیت شماره 253175 بنام 
اشرف حرى فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 74586 مورخ 
1393/3/31 دفترخانه 16 نجف آباد به وى انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/03/06، 880/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/266
 ابالغ وقت رسیدگى 

 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رســیدگى- نظر به اینکه آقاى مهدى سلطانى به طرفیت خانم 
مریم طالورى به خواســته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 
259/97 ثبت و براى روز یکشنبه مورخ 97/04/10 ساعت 8/45 وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده 
مجهول المکان معرفى نموده است. به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که 
با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 
جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف 194 

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان/ 3/256 
ابالغ رأى 

کالسه پرونده:2066/96 شماره دادنامه: 139/97 مرجع رســیدگى: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: رحمان هنرمندزاده به نشــانى: نجف آباد خ قدس شرقى جنب بهداشت پ 3 کد پ 
8517683361، خواندگان: 1.پیمان رحیمى منجزى 2.حسن رضا پارسه به نشانى 1. خ شهید مطهرى 
مغازه پیرایشگاه بروجردى کد پ 8513968373، 2.مجهول المکان، خواسته: فک پالك، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا درخصوص دعوى آقاى رحمان هنرمندزاده بطرفیت 1.پیمان رحیمى منجزى 2.حسن رضا پارسه 
بخواسته تقاضاى صدور حکم فک پالك یک دستگاه پراید به شماره انتظامى 23-411 ج 37 لذا شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و نظر به قولنامه مــورخ 94/5/17 و وکالت تعویض 
پالك مورخ 94/8/28 فى ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم و نظر به اســتعالم راهور که حکایت از 
مالکیت خواهان مى نماید و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول در جلســه حاضر گردیده است و خوانده 
ردیف دوم با وصف ابالغ قانونى درجلســه حاضرنگردیده و الیحه اى نیز ارسال ننموده است، لذا شورا 
دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 619 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
به فک پالك از اتومبیل موصوف مى نماید و نســبت به خواندگان ردیف اول با توجه به عدم  تکافوى 
ادله اثباتى توسط خواهان شورا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و از تاریخ ابالغ بمدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا 
و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 792/م 

الف-قاضى شوراى حل اختالف پنجم حوزه قضائى نجف آباد/3/261

مدیر پایگاه جهانى میــدان نقش جهان اصفهان گفت: 
هنوز مشخص نیست مســیر آبراهه کشف  شده، مسیر 
ورود آب به حوض سنگى پشــت بام عالى قاپو یا مسیر 
دفع آب هاى زاید است و به همین دلیل حفارى ها باید 

ادامه پیدا کند.
روز چهارشــنبه هفته گذشــته بود که مدیر کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان از کشف 
یک آبراه و حوض ســنگى قدیمى در پشــت بام ضلع 
شــمالى عمارت عالى قاپــو واقع در میــدان تاریخى 

امام (ره) این شهر خبر داد.
این کشف در حین عملیات مرمت پشت بام ضلع شمالى 
عمارت عالى قاپو براى برطرف شــدن پوســیدگى و 
مرمت ســقف هاى چوبى این مکان و سبک سازى و 
آواربردارى پشــت بام هاى طبقه ســوم و چهارم ضلع 

شمالى انجام شد.
میترا خطابخش، مدیر پایگاه جهانى میدان نقش جهان 
اصفهان در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: با توجه به کشف 
حوض ســنگى در پشــت بام طبقه چهارم عالى قاپو، 
قراردادى به منظور مرمت مســیر آبرســانى عالى قاپو 
منعقد شد چون وضعیت خیلى خوبى نداشت و هدف ما 
این بود که این مسیر را شناسایى کنیم چراکه وقتى ایوان 
عالى قاپو مرمت مى شــد حوض و بخشى از مسیرهاى 
لوله هاى آن مشخص شــده بود و در حال حاضر نیز در 

قســمت هایى از طبقه هاى پایین از جمله طبقه سوم 
مشخص است.

 وى افزود: در واقع وقتى اقدامات مرمتى در پشــت بام 
طبقه سوم و چهارم انجام مى شد حوض سنگى و بخشى 
از مسیر آبراهه کشف شد ولى اقدامات باستان شناسى 
براى کشف ادامه مسیر این آبراهه ادامه دارد و حفارى ها 

کامل نشده است.
مدیر پایگاه جهانى میدان نقش جهان اصفهان تصریح 
کرد: حفارى هاى باستان شناسى همچنان ادامه دارد تا 
ببینیم این حوض سنگى که در طبقه چهارم روى سقف 
مشخص شده به کجا وصل مى شــود چون در پایین 
حوض سوراخى وجود دارد و باید این موضوع مشخص 

شود که حوض از پایین به کجا متصل  مى شود.
خطابخش ادامه داد: هنوز مشخص نیست که این مسیر 
آبراهه کشف  شده، مسیر ورود آب به حوض سنگى پشت 
بام عالى قاپو است یا مسیر دفع آب هاى زاید و به همین 

دلیل حفارى ها باید ادامه پیدا کند.  
وى گفت: روند حفارى باســتان شناســى بــه دلیل 
اینکه باید با احتیاط همراه باشــد کمى طوالنى مدت 
خواهد شــد چون ممکن اســت در روند حفارى با آثار 
خاصى برخورد کنیــم و به همین دلیــل تخمین زده 
مى شود که عملیات باستان شناســى یک ماه به  طول

 بیانجامد.

به دنبال اکتشافات جدید در هفته گذشته اعالم شد

هنوز مشخص نیست که این مسیر آبراهه کشف  شده، مسیر ورود آب به حوض سنگى پشت بام عالى قاپو است یا مسیر دفع آب هاى زاید

تالش  براى کشف ادامه مسیر آبراهه عالى قاپو 



1212استاناستان 3230یک شنبه  6 خرداد  ماه   1397 سال  پانزدهم

بعد از ایام ماه مبارك رمضان، ســاالر عقیلى به همراه 
حسین خواجه امیرى تور کنسرت هاى مشترك خود را در 

تهران و شهرستان ها برگزار مى کنند.
ســاالر عقیلــى روز جمعه اعــالم کرد:  «قرار اســت 
کنســرت هایى را در خدمت اســتاد ایرج اجرا کرده و به 
صورت دو صدایى تور کنسرت هایمان را به زودى آغاز 

کنیم.»
این ایده اى اســت که این دو هنرمند سال ها در فکِر آن 
بودند و حاال قرار اســت بعد از مدت ها اجرا شود. ساالر 
عقیلى پیش از این درباره  خواجه امیرى گفته بود: «من 
از زمانى که آواز را شروع کردم آرزو داشتم تا 65 سالگى 

بتوانم بخوانم و به رضایت برسم، استاد همچنان در 80 
سالگى این توانایى را دارد. آواز ایشــان را نمى توان در 
طول تاریخ موسیقى و هنر ایران دیگر شنید. استاد خواجه 
امیرى از هنرمندان، چهره ها و شخصیت هایى هستند که 

فقط یک بار در تاریخ موسیقى و هنر تکرار مى شوند.»
حســین خواجه امیرى در این سال ها همراه با پسرش –

احسان خواجه امیرى- برنامه هایى را اجرا کرده و مدتى 
است که تور کنسرت هایش برگزار مى شود.

خواجه امیرى  متولد کاشان است و گفته مى شود اصفهان 
یکى از شــهرهایى اســت که این دو هنرمند کنسرت 

مشترکشان را در آنجا هم اجرا خواهند کرد.

رئیس مرکز تحقیقات گردشــگرى دانشگاه نجف آباد 
گفــت: ورودى اصلى هیچ گردشــگر خارجى اصفهان 
نیست و گردشگران از تهران یا شیراز به اصفهان و آن هم 

در حد یک تا دو روز سفر مى کنند.
امیر گندمکار در گفتگو با مهر اظهــار کرد: در تهران و 
شیراز چند بخش خصوصى با همکارى یکدیگر بسترى 
فراهم ســاختند که گردشــگر خارجى به طور مستقیم 
مى تواند هتل رزرو کنند و با ورود مســتقیم به تهران و 
شیراز سفر گردشگرى یک هفته اى را براى آنها فراهم 

سازند.
 وى بیان کرد: هتلداران به طور مستقیم نتوانستند محل 

اقامت اصلى گردشگر خارجى را از اصفهان کلید بزنند به 
طورى که حتى هتل ها توسط هتلداران شیرازى و تهرانى 

براى گردشگران خارجى رزرو مى شود.
گندمکار اضافه کرد: ما کمتر گردشــگر خارجى داریم 
که دو بار به اصفهان ســفر کرده باشــد یا یک هفته در 
اصفهان بماند چراکه فقط عادت کردیم که گردشگران 
خارجى را به میدان امام(ره) یا تماشاى سى و سه پل و پل 
خواجو و دیگر پل هاى تاریخى ببریم در صورتى که باید 
جاذبه هاى گردشــگرى دیگرى مثل بوم گردى ها یا 
اقامتگاه و هتل هاى مناســبى در شهرستان هاى دیگر 

فراهم کنیم.

اصفهان در انتظار کنسرت 
مشترك ساالر عقیلى و ایرج

ورودى هیچ گردشگر خارجى 
اصفهان نیست

سرمازدگى 100 هکتار باغ
رئیس اداره جهاد کشـاورزى شـهرضا گفت: تاکنون 
40 تـا 60 درصـد از محصول حـدود 100 هکتـار از 
باغات سـیب منطقه دهسـتان اسـفرجان به ویژه در 
مزارع روستاى هونجان، دچار سرمازدگى شده است. 
رضا باقرى با اشاره به نوسانات جوى ماه هاى گذشته 
در این شهرستان، اظهار کرد: دو هکتار از پنج هکتار 
کشت گلستان هاى گل محمدى دهستان اسفرجان، 
به بهره بـردارى رسـیده اسـت. وى ادامـه داد: بر اثر 
سرمازدگى بهاره و وزش باد شدید، بیش از 30 درصد 
از این باغات دچار خسارت شده است که بالغ بر حدود 

120 میلیون ریال مى شود.

سقوط جوان گیاه جمعکن
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان گفت: 
فردى که براى جمع آورى داروهاى گیاهى در صخره 
آسـتانه بودجـان دهاقان سـقوط کرده بـود با تالش 

امدادگران دهاقانى نجات یافت.
داریوش بهرامى اظهار کرد: ظهر روز جمعه جوان 35 
ساله اى که براى جمع آورى داروهاى گیاهى به کوه 
شندون منطقه آسـتانه دهاقان رفته بود، سقوط کرد. 
مصدوم بالفاصله پس از نجات به بیمارستان حضرت 
امیرالمؤمنین(ع) شهرسـتان شـهرضا انتقال یافت و 

درحال حاضر حال عمومى وى مساعد است.

مواجهه مترو بهارستان با 
کمبود نقدینگى 

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید بهارستان گفت: 
اجراى طرح قطار شـهرى در این منطقه در شـرایط 

کنونى با کمبود نقدینگى روبه رو است.
احمدرضا احمدى در گفتگو با ایرنا هزینه اجراى طرح 
قطار شهرى بهارستان از ابتدا تاکنون را 150میلیارد 
تومان برآورد کرد و گفت: اعتبـارات این طرح باید از 
محل منابع ملى تأمین مى شـد اما 75میلیارد تومان 
از منابع ملـى و مابقى با فـروش اراضى تأمین شـده 
اسـت.  وى با ابراز امیـد از پایـان این طـرح در دولت 
دوازدهم افزود: بودجه شـرکت عمران سـال گذشته 
جـدا از پروژه قطـار شـهرى 110 میلیـارد تومان بود 
کـه 62 درصد آن محقق شـد و پیش بینى مى شـود 
در سـال 97 این بودجه به 140میلیارد تومان برسـد 
و درتالش هستیم امسال باالى 70درصد آن محقق

 شود.
وى اعتبار مورد نیاز طرح قطار شـهرى بهارسـتان را 
دستکم 350 میلیارد تومان تخمین زد و گفت: تاکنون 
80 درصـد از زیر سـازى و 10 درصد روسـازى طرح 

انجام شده است.

بازگشت 9  زندانى به 
آغوش خانواده 

در نهمیـن شـب مـاه مبـارك رمضـان بـا کمـک 
خّیران 9 زندانـى جرائم غیـر عمد از زنـدان مرکزى 
اصفهان به آغوش خانواده بازگشـتند. اسدا... گرجى 
زاده، مدیـرکل زنـدان هاى اسـتان اصفهـان گفت: 
در برنامـه زنـده تلویزیونـى «یـک شـهر ضیافت» 
بـا کمک نقـدى وغیر نقـدى خیـران، زمینـه آزادى 
این تعداد زندانى بـا بدهى بیـش از دو میلیارد و 990 
میلیـون ریـال از زنـدان مرکـزى اصفهـان فراهـم

 شد. 
احمد خسـروى وفـا، رئیس کل دادگسـترى اسـتان 
اصفهان هـم در این برنامـه گفت: پارسـال با کمک 
خیـران و گذشـت شـاکیان،  بیـش از 3600 زندانى 
جرائم غیر عمد از زندان هاى این اسـتان آزاد شدند و 

به آغوش خانواده بازگشتند.

دهاقان نیازمند سیستم 
فاضالب است

محمـد لطفـى، شـهردار دهاقان بـا بیان اینکـه این 
شـهر به شـدت به فاضالب شـهرى نیازمند اسـت، 
گفت: ضرورت اجرایى شدن پروژه فاضالب شهرى 
دهاقان یکى از اولویت هاى این شهر به شمار مى رود 
کـه شـهروندان همیشـه خواهـان رفع این مشـکل

 بوده اند.

خبر

تجمع اعتراض آمیز راننــدگان و کامیونداران ورزنه وارد 
دومین روز خود شد. بیش از 300 راننده وکامیوندار دیروز 

در فلکه امام رضا(ع) شهر ورزنه تجمع کردند.
به گزارش خبرگزارى صدا و سیما، نماینده کامیونداران 
شهر ورزنه گفت: کامیونداران نسبت به پایین بودن کرایه 
حمل و نقل اعتراض دارند. حسین اصغرى افزود: طى این 
سال ها افزایش چشــمگیرى در کرایه ها مشاهده نشده 
ولى تورم باعث افزایش قیمت لوازم یدکى، الســتیک، 
حق بیمه رانندگان و حتى افزایش دست دالل ها در این 

صنف شده است.
وى گفت: زمانى که خشکسالى منطقه شرق اصفهان را 
فرا گرفت و معیشت مردم تنگ شد، برخى از خانواده ها 
براى تأمین معاش خود اقدام به خرید کامیون کردند و باید 
شبانه روز کارکنند تا بتوانند قسط خرید کامیون و بدهى ها 
را پرداخت کنند. نماینده کامیونداران شهر ورزنه با اشاره 
به اینکه تاکنون مسئولى پاسخى به این تجمع آرام نداده 
اســت، افزود: ما دنبال دردسر نیســتیم و به کسى اجازه 
نمى دهیم از تجمع ما سوءاستفاده و بهره بردارى سیاسى 
بکند ولى مسئوالن باید در این خصوص پاسخگو باشند 
و مشکالت این قشــر را به خوبى رصد و براى حل آنها 

مدیریت کنند.
اصغرى مشکل سهمیه سوخت کامیونداران را نیز از دیگر 
دالیل تجمع کامیونداران بیان کرد و گفت: سهمیه سوخت 
کامیونداران نسبت به مســافتى که باید طى کنند خیلى 
ناچیز است. وى به حق بیمه اى که رانندگان باید بپردازند 
نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه با وجود سختى هاى شغل 
رانندگى، تاکنون کسى این حرفه را جزو مشاغل سخت 
به حساب نیاورده است و حتى پس از پرداخت حق بیمه 

که هر روز افزایش مى یابد، قشــر راننده هیچ پاداشى در 
بازنشستگى ندارند.

نماینده کامیونداران شهر ورزنه با اشاره به دالل بازى هاى 

شرکت هاى حمل و نقل گفت: دالل بازى شرکت هاى 
حمل ونقل مزید بر مشکالت اســت و اجازه نمى دهد 
که راننــدگان و کامیونداران به حق خود برســند زیرا با 

حضور دالل ها و شرکت هاى حمل ونقل بارنامه نویس، 
کرایه کامیوندار کسر مى شود و همه کرایه به دست آنها 
نمى رسد و باید  دست دالل ها از حق کامیوندار کوتاه شود.

ادامه اعتراضات صنفى کامیونداران به مشکالت اقتصادى و معیشتى

300 کامیوندار در ورزنه تجمع کردند

شرکت منحله در حال تصفیه جهان اندیشه آپادانا سهامى خاص  به شماره ثبت 23099و شناسه ملى 10260439162
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره 21267مورخ 21 / 12 /96 در اجراى ماده 225قانون تجارت بدینوسیله از کلیه 
اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن مدارك مربوطه حداکثر ظرف 
مدت  6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى  به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان خیابان فالطوري مجتمع  پاسارگاد طبقه دوم 

واحد 2 کدپستی 8193915466 مراجعه نمایند.
بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

آگهى دعوت از بستانکاران

سیدمحمد باقر ابطحى _مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه جهان اندیشه آپادانا -سهامى خاص 

نوبت اول

اصفهان و ســیچوآن چین مــى تواننــد در زمینه 
گردشگرى و تولید انرژى پاك همکارى نزدیکى داشته 
باشند. در نشست نماینده شوراى توسعه تجارت استان 
سیچوآن چین و عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى 
اصفهان، «ران مین» با بیان اینکه ســیچوآن یکى 
از قطب هاى بزرگ اقتصادى است که شرکت هاى 
بزرگ بین المللى از جمله دل، آى بى ام و سامسونگ 
در این استان فعالیت دارند گفت: استان سیچوآن یکى 
از قطب هاى تولید محصوالت الکترونیکى اســت 
و مى تواند با اســتان اصفهان در این زمینه همکارى 
مشترك داشــته باشــد. عضو هیئت رئیســه اتاق 
بازرگانى اصفهان هم در این دیــدار گفت: برقرارى 
خط پروازى بین سیچوآن و اصفهان مى تواند منجر به 
همکارى هاى نزدیک اقتصــادى به ویژه در بخش 
گردشــگرى شــود.  قاســم على جبارى خواستار 
ســرمایه گذارى ســیچو آن در زیرســاخت هاى

 اقتصادى اســتان از جمله مترو، تولیــد ا نرژى پاك 
و تصفیه پســاب شــد. جبــارى ســاخت هتل و 
رســتوران دلخواه چینى ها در اصفهــان را یکى از 
 هاى همــکارى دو اســتان عنوان کــرد و گفت: 
زیرساخت هاى گردشگرى اصفهان از جمله هتل و 
مراکز اقامتى و همچنین تفریحــى مى تواند یکى از 
محورهاى همکارى دو استان باشد.  در این نشست 
طرح هتل آتشــگاه اصفهان به عنوان یک فرصت 

سرمایه گذارى مشترك به هیئت چینى معرفى شد.

همکار ى اصفهان با 
قطب اقتصادى چین

حمیدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) 
اســتان اصفهان درباره عملکرد این نهاد با خبرگزارى 
«فارس» گفتگویى انجام داده و از جمله پاســخگوى 
برخى ابهامات هم بوده است که بخش هایى از اظهارات 

او را مى خوانید:
■ تعــداد خانوارهــاى تحــت حمایت کمیتــه امداد 
امام خمینى(ره) در استان اصفهان یکصد هزار و به دلیل 

شرایط اقتصادى رو به افزایش است.
■ در بین دســتگاه ها تا به حال هیچ خبــرى مبنى بر 
اختالس و از این موارد در کمیته امداد امام خمینى(ره) از 

ابتداى انقالب تاکنون تقریباً وجود نداشته است.
■ هزینه هایــى کــه در قالــب صدقه چــه از طریق 
صندوق هــاى صدقات موجــود در معابــر و محله ها، 
صندوق هاى خانگى یا پرداخت هاى الکترونیکى جمع 
آورى مى شود همگى به خانواده هاى تحت پوشش داده 
مى شود و کمیته امداد حتى براى تعمیر خود صندوق هاى 
جمع آورى صدقــات مجاز به اســتفاده از این هزینه ها 

نیست.
■ گاهى اوقات با ارائه آمار میزان صدقه هاى جمع آورى 
شده این سئوال پیش مى آید که به عنوان مثال سرانجام 
26 میلیارد صدقه سال قبل در استان اصفهان چه شد؟ 
در حالى که اگر این مبلغ را بــر تعداد یکصد هزار خانوار 
تحت حمایت تقسیم کنیم براى هرکدام سالیانه مبلغى در 
حدود 260 هزار تومان مى شود که مبلغ ماهیانه پرداختى 
آن بسیار ناچیز خواهد بود. با این رقم مشخص مى شود 
تمام درآمدها از بخش صدقات مردم در داخل هزینه شده 
و ریالى از آن باقى نمى ماند و اصًال بنا نیســت در کشور 
دیگرى هزینه شــود؛ برخى مــوارد نظیر صندوق هاى 
مشابه در کشورهاى همســایه نیز صرفًا الگوبردارى از 
طرح کمیته امــداد بوده و بر اســاس کمک هاى مردم 

خودشان اداره مى شود.
■ (در پاسخ به این ســئوال که آیا با پخش شدن برنامه 
«ماه عسل» موافق هســتید؟) رسانه اى شدن و معرفى 
افراد موفق تحت حمایت کمیته امداد یا افرادى که روزى 
تحت حمایت بودند با هدف نمایش خروجى هاى موفق 

و مثبت کار خوبى است.
■در اســتان اصفهان بیش از 800 خیریه وجود دارد که 
مراجعه به آن ها از به هدر رفتن بخشى از منابع خیر که زیاد 

هم اتفاق مى افتد جلوگیرى کند.
■ مراکز کمیته امداد در طوقچى، جامى، دو شــعبه در 
زینبیه، فلکه ارتش و خیابان فردوسى قرار دارند، گاهى 
مطرح مى شــود که چرا دفتر مرکزى کمیتــه امداد در 
خیابان اصلى شــهر و نه در مناطق محروم قرار دارد، در 
حالى که زمانى که این ســاختمان در خیابان فردوسى 
ساخته مى شد، جایگاه این خیابان با زمان حال متفاوت 
بوده اســت و انتقال اداره به حواشى شهر، از آنجایى که 
اکثر ادارات و بانک ها در مرکز شهر متمرکز هستند باعث 

ایجاد هزینه هاى زیادترى مى شود.

یک گروه 20 نفره از باغــداران منطقه تیرول جنوبى در 
شمال کشور ایتالیا از باغ هاى ســیب در مرکز و شرق 
ســمیرم دیدن کردند. این باغداران ایتالیایى به همراه 
اعضاى کمیسیون کشاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى اصفهان، جهاد کشاورزى و خانه کشاورز سمیرم 
با حضور در باغ هاى ســیب این شهرستان از نزدیک با 
فعالیت هاى کشاورزان این خطه کوهستانى آشنا شدند.

«گئورگ کاســلر»، مدیر اتحادیه کنسرسیوم پرورش 
دهندگان سیب تیرول جنوبى ایتالیا در جریان این بازدید 
به «ایرنا» گفت: این اتحادیه در استان «التو آدیجه» در 

شمال ایتالیا، با 58 کارمند اصلى و یکهزار عضو تعاونى 
فعالیت مى کند. کاسلر  برداشت سیب در سمیرم را مطابق 
آمارهاى ارائه شده در بازدیدها بسیار ناچیز ارزیابى کرد 
و گفت:  برداشت 200 تا 250 هزار ُتن سیب از 20 هزار 
هکتار باغ نشاندهنده ضعف در برخى بخش ها و مدیریت 

بخش کشاورزى این منطقه است.
مدیر اتحادیه کنسرسیوم پرورش دهندگان سیب تیرول 
جنوبى به باغداران سمیرمى پیشنهاد کرد: از نهال ها و 
درخت هاى پایه کوتاه اســتفاده کنند و براى بازدهى و 
ثمردهى بهتر، هرس درختان را از پهنا به درازا تغییر دهند 

تا عالوه بر تراکم بیشتر و آب خواهى کمتر، شاهد تولید با 
کیفیت و هزینه کمتر باشند.

وى مهمترین مشکل کشاورزان ســمیرم را ضعف در 
مدیریت آب دانســت و گفت: دولت ایتالیا تا 60 درصد 
موارد به کشــاورزان کمــک مى کند و تشــکل هاى 
غیردولتى و سمن ها نیز نقش محورى در تولید و صادرات 

ایفا مى کنند.
بر این اساس، باغداران تیرول جنوبى در ادامه در نشستى 
با کشــاورزان و باغداران ســمیرم در فرمانــدارى این 

شهرستان به تبادل نظر و تجربیات پرداختند.

سرنوشت 26 میلیارد تومان صدقه

توصیه ایتالیایى ها به باغداران سمیرم

سى وسه  ُپل به درخواست شهردارى اصفهان حصارکشى مى شود

تکذیب درگیرى مأموران شهردارى زرین شهر 
با پیرمرد نهالفروش

طرح حصارکشى سى وســه پل اخیراً تصویب شده و قرار 
است به زودى این طرح اجرا شــود. با این حال، عده اى از 
دوستداران میراث فرهنگى مخالف اجرایى شدن  این طرح 

هستند و آن را مخالف ضوابط میراث فرهنگى مى دانند.
فریدون اللهیارى در گفتگو با ایلنا، درباره طرح حصارکشى 
سى وسه  پل گفت: قصد نداریم داخل عرصه  سى وسه  پل 
مداخله اى صورت گیرد ولى با درنظر گرفتن ازدحام جمعیتى 
که از آنجا عبور و مرور مى کنند و حوادثى که در چند ساله  
اخیر رخ داده، ایــن الزام ایجاد مى شــود که در خصوِص 
ایمن ســازى آن اقداماتى صورت بگیرد. به ویژه در سال 
گذشته که ما حداقل بیش از سه مورد سقوط از پل داشتیم.

او با اشاره به درخواست شــهردارى اصفهان درخصوص 
ایمن سازى ِ سى وسه  ُپل عنوان کرد: باتوجه به حساسیت این 
موضوع در اداره  میراث فرهنگى، ابتدا شوراى فنى میراث 
فرهنگى به نقطه نظرى واحد نرسیده بود اما در سال گذشته 
بعد از بررسى سوابق موضوع و مطالعه تجربیاتى که در دنیا 
درخصوص ایمن سازى بناهاى تاریخى صورت گرفته، به 

این جمع بندى رسیدند که باید ایمن سازى صورت بگیرد.

اللهیارى ادامه داد: طرح هاى مختلفى پیشنهاد شد. آخرین 
طرحى که به آن رسیدیم، طرحى بود که اخیراً نمونه اجرایى 
آن موقتًا روى پل صورت گرفته و قرار شده به عنوان یک 

طرح مصوب، عملیاتى شود.
او درباره  طرح مقدماتى  که موقتاً اجرا شده، افزود: باتوجه به 
حساسیتى که وجود داشت طرحى که در شوراى فنى میراث 
پیشنهاد شده بود به صورت متعارف در بازار وجود نداشت. 

این یک طرح کامًال متفاوت است نهایتًا بعد از بررسى، با 
یکسرى نقطه نظرات اصالحى قرار شد به صورت عملیاتى 

انجام شود.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان، در پاسخ به این 
سئوال که اگر نیازى به حصارکشى بود، چرا این بناى 400 
ساله تا به حال حصارکشى نشده است، گفت: دو نکته وجود 
دارد. یکى اینکه بحث ایمن سازى فضاهاى عمومى جزو 
استانداردهایى است که مربوط به دوران جدید است. نکته 
دیگر اینکه اتفاقاً مســتنداتى وجود دارد که قبًال نیز براى 
ایمن سازى کارهایى انجام شــده بود. مثًال پیش از آنکه 
در دهه  40 مرمتى انجام شود، یک حصارکشى چوبى در 

اطراف ُپل صورت گرفته بود.
او در پاســخ به این ســئوال که بودجه  این طرح برعهده   
شهردارى است یا میراث فرهنگى، گفت: میراث فرهنگى 
این کار را برحسب تقاضاهایى که شهردارى داشته انجام 
مى دهد و قاعدتًا هزینه ها را نیز باید شــهردارى پرداخت 
کند ولى میــراث فرهنگى نیــز آمادگى خــود را اعالم

 مى کند.

شــهردار زرین شــهر با اشــاره به انتشــار خبــرى با 
عنوان برخورد مأموران شــهردارى زرین شــهر با یک 
پیرمــرد نهالفروش اظهار کرد: شــایعه و جوســازى 
علیه افــراد و یــا نهادها موضــوع تازه اى نیســت و 
در ایــن خصوص ضــرورى اســت تا مــردم آگاهى 
خود را نســبت به قوانین و مســائل افزایــش دهند تا 
خداى نکــرده فریــب برخــى شــانتاژهاى خبرى را

 نخورند.

میثم محمدى در گفتگو با فارس با بیان اینکه هیچ گونه 
درگیرى با این شخص نهالفروش صورت نگرفته است، 
خاطرنشان کرد: مأ موران سد معبر شهردارى زرین شهر 
در چندین مرحله به شخص مذکور فرصت داده بودند تا 
نهال هاى خود را به فروش برساند اما از آنجایى که این 
کار داشت حالت دائمى به خود پیدا مى کرد و خطراتى از 
جهت سد معبر شاهد بودیم، بنابراین از وى خواسته شد 

که این کار خاتمه یابد.


