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حقایقى درباره زنان که نمى دانستید!آهنگ رشد جمعیت در استان رو به کاهش است«پلیس آهنى» در 71 سالگى بازمى گردد رازگشایى از نامه نگارى صدام با هاشمى شهرآورد اصفهان را خانوادگى ببینید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین و بدترین روغن ها براى سالمت شمــــا

پول درآوردن اصفهانى ها از عقرب
3

3

2

3

دماى هوا  از امروز تا شنبه 
به 32 درجه مى رسد

افتتاح همزمان 2 نمایشگاه 
در اصفهان

چرا پل چمران اصفهان 
مرکز خودکشى شده است؟ 

5
بهاى بلیت سینما 

همچنـان
 10 هزار تومان است

3

در حالى که مصرف برخى چربى ها باعث افزایش سالمت مى شود، 
مصرف انواع دیگر، خطر ابتال به کلسترول بد و بیمارى هاى قلبى را 

افزایش مى دهد. 
شما نیاز به برخى چربى ها در رژیم غذایى روزانه خود دارید چون مصرف 

آنها منجر به افزایش انرژى، حمایت از رشد سلولى، محافظت از اندام 
شما، جذب مواد مغذى و تولید هورمون ها مى شود. روغن ها همچنین 

مى توانند منبع خوبى از چربى هاى سالم باشند.

مدیــر امور ســینمایى حوزه هنــرى اصفهان 
گفــت: در حالى کــه بهــاى بلیت ســینما 
در کشــور 12 هــزار تومــان اســت، در 
اصفهان بــا قیمت ده هزار تومان محاســبه 

مى شود.
مصطفى حسینى از افزایش دو هزار تومانى 
بهاى بلیت سینما از ابتداى سال 97 خبر داد 
و اظهار کرد: در حالى که بهاى بلیت سینما 
در کشور 12 هزار تومان اســت، در اصفهان 
بــا قیمــت ده هــزار تومــان محاســبه 

4مى شود. 

سبز و زردم ریشه دارم...سبز و زردم ریشه دارم...
همه چیز در مورد شهرآورد پایتخت فوتبال ایرانهمه چیز در مورد شهرآورد پایتخت فوتبال ایران
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تکثیر عقرب با هدف سم گیرى،  در مواردى در منازل مسکونى هم انجام شده است

پخش برنامه «من و شما» 
از هفته آینده

مأموریت 

قلیچ، ول کن بیرانوند نیست!
وحید قلیچ به عنوان منتقد اصلى علیرضا بیرانوند در طول یکسال گذشته دوباره به 
گلر ملى پوش قرمزها گیر داده اســت. این بار بازى کردن بیرانوند جلوى استقالل 

خوزستان و نیمکت نشینى «بوژیدار رادوشوویچ» دلیل انتقاد قلیچ است. 
«خبرآنالین» از قول دروازه بان و مربى ســابق گلرهاى پرســپولیس نوشــته: 
«نمى دانم چه کسى مشغول حمایت از بیرانوند است و چرا "برانکو ایوانکوویچ" تا 
این حد، به این بازیکن بال و پر مى دهد! دلم واقعاً براى بوژیدار رادوشوویچ سوخت.

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

توان مالى و ظرفیت مناسب جهت اجراى موضوع قرارداد باشند. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید مشخصات فنى پروژه از تاریخ 97/05/25 تا 

97/06/07 به شهردارى مراجعه نمایند. 
«الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان مزایده مى باشد.» 

آگهى مزایده

محمدرضا مجلسى -  شهردار تودشک

چاپ اول

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

1- زیرسازى و آسفالت بافت فرسوده 
-مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى و اداره راه و شهرسازى استان اصفهان تحویل قیر تخصیصى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/6/1 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/6/3 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/6/18 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام

 نمى شود. 

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم
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رئیس کمیته آب کمیسیون امنیت ملى مجلس، درباره 
سدســازى هاى جدید افغانســتان اظهار کرد: کشور 
افغانســتان به معاهدات امضا شــده در خصوص حقابه 
هیرمند پایبند بوده اما درباره هریــرود هنوز این اتفاق 

نیافتاده است. 
ابوالفضل حســن بیکى در خصوص سرانجام مذاکرات 
ایران و افغانستان در زمینه حقابه هاى رودهاى منتهى به 
ایران گفت: ما در بحث حقابه رودهایى که از افغانستان 
سرچشــمه مى گیرد و به ایران مى ریزد، داراى حق و 
حقوق بین المللى و تاریخى هســتیم. در یک مقطعى 
که آمریکایى ها بر افغانســتان حاکم شدند با همدستى 

طالبان بعضــى از رودخانه هــاى ما ماننــد هیرمند و 
رودخانه اى که به زابل منتهى مى شد را منحرف کردند 
که این موضوع مورد اعتراض جمهورى اســالمى قرار 
گرفت و با فشــارهاى بین المللى آنها آب را رهاسازى 
کردند. به عبارتى در خصوص هیرمند، کشور افغانستان 
به تعهد خود عمل و حقابه ایران را رهاسازى کرده است. 
اما در بحث هریرود متأسفانه افغانستان دو سد بزرگ در 
مسیر این رود احداث و حقابه ایران را قطع کرده است، هم 
اکنون نیز در حال احداث سد سوم هستند که این اقدام 
مى تواند آینده خطرناکى را  براى تأمین آب شرب استان 

خراسان و به خصوص مشهد رقم بزند.

طى روزهاى گذشــته اخبــارى مبنى بــر تدوین یک 
دستورالعمل جدید از سوى وزارت ارشاد درباره ممنوعیت 
اجراى دو سانس کنسرت از سوى یک خواننده در یک روز، 
منتشر و اعالم شد این دستورالعمل در نیمه دوم سال 97 به 
تهیه کنندگان ابالغ مى شود. بر اساس این دستورالعمل، 
یک خواننده یا گروه موسیقى نمى تواند در یک روز بیشتر 
از یک ســانس اجراى زنده روى صحنه ببرد. خبرگزارى 
«مهر» درباره این موضوع با محسن رجب پور، مدیرعامل 
مجمع صنفى تولیدکنندگان آثار شنیدارى گفتگویى داشته 
که وى توضیح داده اســت: آقاى ترابــى، مدیرکل دفتر 
موسیقى وزارت ارشاد اعالم کردند چنین موضوعى در دفتر 

موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مطرح نشده است.
رجب پور مى گوید: در حال حاضر هزینه کنسرت ها براى 
تهیه کنندگان به قدرى باالســت که نمى توانیم حتى در 
مورد برگزارى یک کنســرت در یک شب حرفى به میان 
آوریم و این شرایط در شهرستان ها به مراتب بدتر است زیرا 
در این شرایط شما عالوه بر هزینه کرد سالن هاى اجراى 
کنسرت که آن هم شرایط و مصائب خاص خود را دارد باید 
پول بلیت هواپیما، اقامت در هتل و مواردى از این دســت 
را نیز لحاظ کنید. در چنین شــرایطى اگر یک تهیه کننده 
بخواهد فقط در یک نوبت در یک شــب کنسرت بگذارد 

قطعاً با مشکالت زیادى روبه رو خواهد شد.

سد سوم افغانستان 
مقابل آب مشهد!

ایجاد محدودیت براى 
کنسرت ها صحت دارد؟ 

واکنش دادستان 
به نامه برخى وزرا 

  ایسنا| حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر 
منتظرى، دادستان کل کشور در سومین همایش مقابله 
با جرایم مالى در فضاى مجازى گفت: وقتى بعضى از این 
شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه مى بندیم و فیلتر 
مى کنیم مى بینیم بعضى از آقایان صدایشان بلند مى شود 
و شش وزیر به من نامه مى نویسند و مى خواهند جلسه 
بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا مى بینم در 

اینجا شریک در جرم خواهم شد.

کدخدایى عضو توییتر شد
سـخنگوى شـوراى نگهبـان،     انصاف نیوز |
عضویت خود در توییتر را تأیید کرد. عباسعلى کدخدایى 
در پاسخ به اینکه آیا به توییتر پیوسته است یا خیرگفت: 
دوستان سایت ما این کار را کردند. وى همچنین درباره  
اینکه آیا تاکنون ایرادى گرفته نشده است، گفت: تاکنون 
کسى ایرادى نگرفته اسـت. ما تازه وارد توییتر شده ایم. 

بگذارید بمانیم تا ببینیم چه مى شود.

کرباسچى 
به حبس محکوم شد

دبیـر کل حـزب کارگـزاران سـازندگى به     پانا |
یکسـال حبـس تعزیـرى محکوم شـد. غالمحسـین 
کرباسچى که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب 
اسالمى اصفهان محاکمه شـده بود بعد از محکومیت، 
به یکسـال حبس تعزیرى محکوم شـد. حکم صادره با 
اعتراض وکیل کرباسچى مواجه شده است. کرباسچى، 
سال گذشـته در حاشیه مراسـمى در اصفهان اظهاراتى 

توهین آمیز نسبت به شهداى مدافعان حرم داشت. 

«بهمن» و بهمن
   اعتمادآنالین | محسـن هاشـمى، رئیـس 
شوراى شـهر تهران در توییتى نسبت به وضعیت جامعه 
و فشـارى کـه به اقشـار مختلـف مـردم وارد مى  شـود 
واکنش نشان داد و نوشت: فقر و بیکارى عامل سونامى 
آسیب هاى اجتماعى اسـت، سیاسـت هاى ما مولد فقر 
است، اواخر سال با بحران فقیرتر شدن بسیارى از مردم 
مواجه خواهیم شد. قبل از رسیدن «بهمن»، صداى بهمن 

اعتراضات را بشنویم.

هدف آمریکا از تشدید تحریم ها
حجت االسالم و المسلمین     خبرگزارى حوزه |
احمد سـالک، نماینده اصفهان در مجلس گفت: هدف 
آمریکا از تشدید تحریم ها علیه ایران اسالمى آن است 
که دو اتفـاق بیافتـد، نخسـت اعتراضـات و اعتصابات 
مردم تشـدید شـود و ناآرامى صورت گیرد و بر روى این 
مسائل موج سـوارى کرده و براندازى حکومت اسالمى 
ایران را رقم بزند. هدف دوم اینکه با فشـارهاى سنگین 
تحریم هاى اقتصادى، مسـیر را در جهـت آرمان هاى 

خود تغییر دهد.

ایران کوتاه نیامده 
  انتخاب| محمدجـواد ظریف، وزیـر امور خارجه 
کشـورمان در پاسـخ به سـئوالى مبنى بر اینکـه برخى 
شبهاتى را مطرح مى کنند که سهم ایران 50 درصد بوده 
و در حال حاضر به 11 درصد رسیده است آیا صحت دارد؟ 
گفت: نخیر. در هیچ زمانى در گذشـته 50 درصد نبوده و 
نه االن 11 درصد یا هر عدد دیگرى است. جز کشورهاى 
روسیه و قزاقستان سهمى هنوز تعیین نشده و ایران از هیچ 

چیز کوتاه نیامده است.

احتمال لغو طرح سئوال 
از روحانى

  ایرنا| قاسـم احمـدى الشـکى، نماینـده مردم 
نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس شوراى اسالمى 
با اشـاره به سـخنان رهبرى در ارتباط با نقش و وظایف 
دولت در حل مشکالت کشور گفت: انصراف نمایندگان 
از پیگیرى طرح سـئ وال از رئیس جمهورى در شـرایط 

کنونى دور از انتظار نیست.

خبرخوان
نجات اقتصاد ترکیه 
توسط 3 کشور

  چمدان| ترکیه در نیمه دوم ســال جارى 
به حدود شش میلیون گردشــگر روسى خوشامد 
خواهد گفــت که انتظــار مى رود ایــن رقم براى 
گردشــگران چینى و ایرانى به دو برابر این میزان 
برسد. پیش بینى ها نشان مى دهد که مجموع تعداد 
گردشگرانى که در سال 2018 از روسیه، چین و ایران 
به ترکیه بروند بیش از ده میلیارد دالر براى بخش 

گردشگرى ترکیه درآمد داشته باشد.

999
مدیرعامل ســازمان     جام جم آنالین |
آتش نشانى تهران گفته است: 999 ساختمان بلندتر 
از 12طبقه در شهر تهران وجود دارد، در همین راستا 
طرح «999» در جهت آموزش به کارکنان و ساکنان 
ساختمان هاى بلندتر از 12 طبقه در سازمان آتش 

نشانى در حال اجراست.

ورود میمون به آرایشگاه!
یک میمون خانگى بعد    روزنامه ایران |
از فرار از محل نگهدارى خود در شهر بابل به طور 
اتفاقى وارد یک آرایشگاه زنانه شد و باعث ترس و 
وحشت مشتریان آنجا شد. میمون که از سر و صداى 
آنها ترسیده بود ناگهان به دختربچه هفت ساله اى که 
همراه مادرش در آرایشگاه حضور داشت حمله کرد و 
پایش را گاز گرفت. دختربچه را به نزدیک ترین مرکز 
درمانى منتقل کردند و میمون نیز از سوى امدادگران 

به باغ وحش تحویل شد.

عمر ازدواج سفید
یک مردم شناس و محقق با استناد    جماران|
به پژوهشى که درباره «ازدواج سفید» روى 213 زوج 
و به شکل میدانى انجام داده است، گفت: عمر ازدواج 
سفید در ایران بین یک تا سه سال است. 45 درصد 
از افرادى که در این تحقیق مورد بررسى قرار گرفته 

بودند بین 25 تا 30 سال سن داشتند.

عقد 35 دختربچه 
اکرم حمــزه لوئیان، کارشــناس    ایسنا|
مسئول مرکز بهداشت اســتان مرکزى با اشاره به 
ازدواج دختربچه ها در روستاهاى این استان گفت: 
شهرســتان خنداب در این زمینه نســبت به سایر 
شهرستان هاى استان داراى شرایط ویژه است به 
طورى که در این شهرستان 35 دختر زیر ده الى 13 

سال عقد شده اند. 

تشکیل 230 پرونده
 براى محتکران

سخنگوى ســازمان تعزیرات    تسنیم|
حکومتى از تشکیل 230 پرونده مهم و ملى براى 
محتکران خبر داد و گفت: آهــن و میلگرد، لوازم 
خانگى و برنج در صدر کاالهاى احتکار شــده قرار 
دارد. سیدیاسر رایگانى افزود: فقط در بحث آهن تا 
حدود 6000 میلیارد تومان و در ارتباط با لوازم خانگى 
نیز حدود 150 میلیارد تومان کاال از محتکران کشف 
شده است. اســتان هاى تهران، آذربایجان غربى، 
اصفهان، کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان رضوى 

بیشترین پرونده هاى احتکار را داشته اند.

تولد نوزاد عجول در ال90
  فارس| ساعت 21 و 50 دقیقه 23 مرداد 
97 مأموریتى با عنوان  خانم 40 ســاله باردار با درد 
شدید شکمى در خودروى ال 90 به اورژانس 115 
تهران گزارش داده شد که با توجه به ترافیک سنگین  
در آن ساعت اورژانس تهران بالفاصله یک دستگاه 
موتورالنس به محل اعزام کرد. تکنســین با مادر 
باردارى روبه رو مى شود که در حال زایمان زودرس 
است؛ وى درخواست آمبوالنس مى کند و با سرعت 
عمل باال مادر باردار در خودرو زایمان مى کند و هم 

اکنون حال مادر و نوزاد خوب گزارش شده است.

نصف جهان  روزنامه «سازندگى» در شماره روز سه شنبه 
خود، پرونده ویژه اى را به موضوع خودکشى از روى پل 
چمران در اصفهان اختصــاص داده بود. جداى از اینکه 
«سازندگى» نوشته تعداد خودکشــى در اصفهان طى 
سال 95 برابر 126 نفر بوده است که به اعتقاد این روزنامه 
نسبت به شــهرهاى هم جمعیتش نه آمار کمى است و 
نه زیاد، در این پرونده از جملــه گفتگویى هم با کورش 
محمدى، عضو شوراى شــهر اصفهان و رئیس انجمن 
آسیب شناســى ایران انجام شده است. محمدى در این 
گفتگو به آسیب شناسى خودکشى و اختصاصاً خودکشى 
از روى پل چمران پرداخته که اظهارات او را درباره همین 

موضوع آخرى را بخوانید:

 ■ با توجه به عمقى که در محل وجــود دارد، به ارتفاع 
پل افزوده اســت. البته موقعیت مکانــى این پل دلیل 
خاصى براى این نیست که افراد آنجا را براى خودکشى 
انتخاب کنند. اولین اتفاقى که در چمران رخ داد باعث شد 
دیگر موارد وابســته به آن رخ دهند. در واقع یک الگوى 
هیجانى به وجود آمد و تعداد دیگرى از افراد را به سمت 
خود جذب کرد. البته نمى شود بر پل تمرکز کرد و جدا از 
آن دو دختر [که پاییز سال پیش خودکشى کردند]، یک 
مورد ناموفق و دو مورد موفق دیگر بود. بنابراین نمى شود 
مطالعه موردى بر این پل داشــت؛ چــون تعداد باالیى 

نیست.
■ ما مناطق آسیب پذیر و بحرانى داریم ولى الزاماً آنهایى 

که براى خودکشى به پل چمران مى آیند از خود منطقه و 
اطراف آن نیستند و از مناطق دیگرى هستند.

■ (در پاســخ به اینکه چرا شــهردارى اصفهان ارتفاع 
نرده هاى محافظ این پل را زیاد نکرده است) اگر کسى 
بخواهد خودکشــى کند، کارى با نرده و اینها ندارد و در 
هر حالتى مى تواند خودکشــى کند. ما باید ریشــه هاى 

خودکشى را پیدا کنیم.
■ آمار خودکشى در اصفهان هنوز آمارى خارج از نُرم هاى 
منطقه اى و جهانى نیست؛ اما چون نحوه خودکشى ها در 
اصفهان به نوعى جلب توجه کننده است فضاى رسانه اى 
را به خود مشــغول کرده و همین باعث شده به صورت 

برجسته دیده شود.

نصف جهان  روز دوشنبه 22 مرداد، روزنامه «شرق» درباره 
بررسى یک پرونده در صنعت دارویى کشور گزارشى با تیتر 
«نسبت محتکر با وزیر سابق» منتشر کرد. این انبار متعلق 
به شــبنم نعمت زاده، دختر محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت در دولت یازدهم بود. این روزنامه در شماره دیروز 

خود با شبنم نعمت زاده گفتگو کرده است. 
نعمت زاده در این گفتگو ضمن رد احتکار دارو، این را هم 
تکذیب کرده که ارزش داروهاى کشف شده، پنج تا شش 

میلیارد تومان بوده است. او در پاسخ به روزنامه «شرق» 
که پس چطور اداره تعزیرات با این انبارهاى دارو به منزله 
احتکار برخورد کرده گفته اســت: آنها کار خودشــان را 
مى کنند و ما هــم کار خودمان را با ارائــه مدارك انجام 

مى دهیم.
نعمت زاده همچنین نقش نفوذ پدرش در کســب و کار 
خودش و نیز بدهى 350 میلیارد تومانى به صنعت دارو را 

هم تکذیب کرده است.

امیرحســین بانکى پور، کارشناس مســائل خانواده که 
مؤسس و عضو هیئت علمى دانشــکده اهل بیت علیهم 
السالم دانشگاه اصفهان نیز هست در گفتگوى تفصیلى 
با خبرگزارى «دانشجو» به مســائل مربوط به ازدواج در 
کشور پرداخت. بخشى  از اظهارات او را که پرده از یک آمار 

محرمانه برداشته است بخوانید:
«در آخرین سرشمارى که سال 95 انجام شد که نتایج این 
سرشمارى در اختیار همگان هم نیست، ما نزدیک به یک 
میلیون و 430 هزار نفر دختر بین 30 تا 50 سال داریم که 
ازدواج نکرده اند و مجرد هستند. به این یک میلیون و 430 

هزار نفر دختر مجرد، 750 هزار دختر بین 30 تا 50 سال که 
همسرانشان فوت شــده یا طالق گرفته اند و نتوانسته اند 
دوباره ازدواج کنند را هم اضافه کنید. یعنى جمعاً دو میلیون 
و 200 هزار دختر جوانى داریم که یا امید به ازدواج ندارند 
یا خیلى امیدشان پایین اســت که بعد از 30 سالگى مورد 
انتخاب باشــند. اینها وضعیت خیلى خطرناکى در کشور 
ایجاد مى کند. از این دو میلیون و 200 هزار دختر نمى توانیم 
بخواهیم مریم مقدس(س) باشــند. آنها نیــاز عاطفى و 
جنسى دارند که بحق اســت و باید به درستى پاسخ داده 

شود.»

پس از انتشار اســامى ده نفر از خریداران عمده سکه که 
حدود 170 هزار قطعه ســکه پیش خرید کرده اند توسط 
خبرگزارى «فارس»، برخى گمانه زنــى ها در این باره به 
وجود آمد. تعدادى از کاربران فضاى مجازى مدعى شدند 
که «امیر منصور-ب» که تعداد  11 هزار و 500 قطعه سکه 
پیش خرید کرده همان امیرمنصوربرقعى، قائم مقام کمیته 
امداد و معاون سابق احمدى نژاد است. اما بررسى ها نشان 

مى دهد که قائم مقام کمیته امداد، متولد سال 1336 شمسى 
است درحالى که فرد خریدار سکه متولد سال 1340 است.

همچنین امیرمنصور برقعــى در گفت گویى ضمن تکذیب 
خرید 11 هزار و 200 سکه گفت: منکر وجود این اسم در 
لیست خریداران سکه نمى شوم ولى این فرد من نیستم و 
فقط با من تشابه اســمى دارد. من تا کنون هیچ سکه اى 

خریدارى نکرده ام.

نصف جهان  حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
دیروز و در آستانه سالروز بازگشت آزادگان به کشور، در 
جلسه هیئت دولت از گوشه هایى از ناگفته هاى جنگ 
هشت ســاله پرده برداشــت. روحانى به بیان اتفاقاتى 
پرداخت که پس از اعالم آتش بس، به نامه نگارى صدام 
و هاشمى رفسنجانى ختم شــد. این اظهارات روحانى 
درباره آن مقطع از تاریخ دفاع مقــدس براى اولین بار 

است که افشا مى شود. 
رئیس جمهور در این باره گفت: بــه ظاهر آتش جنگ 
خاموش شــد اما هنوز بخشــى از ســرزمین ما دست 
عراقى ها باقى مانده بود. هنوز آزادگان و اســراى ما در 
داخل خاك عراق بودند. در اینجا این سیاســت بود که 
به کمک امنیت آمد و وقتى اینها کنار هم قرار گرفتند، 
موفقیت بعدى حاصل شد. کلید آغاز این کار را یکى از 
سفراى زیرك ما البته به دستور نظام زد. بعد از جنگ و 
در ژنو مذاکرات مخفیانه اى را با یکى از مقامات عراقى 
و از نزدیکان صدام شروع کردیم. مردم از این موضوع 
خبر نداشــتند و شــاید امروز هم همچنان خیلى ها از 
آن مذاکرات و اینکه در آنجا چه گذشــت، خبر نداشته 
باشــند. این مذاکرات زیــر نظر شــوراى عالى امنیت 
ملى بــود. مرتب این مذاکــرات را هدایت مى کردیم و 
نتیجه مذاکرات در جلسات شــوراى عالى امنیت ملى 
مورد بررســى قرار مى گرفت. این اقدامات بعد از جنگ 
در دولت مرحوم آیت ا... هاشــمى رفســنجانى انجام 
شــد. مذاکرات را در پشــت پرده ادامه دادیم، تا زمانى 
که صدام نامه نگارى با ایران را شــروع کرد. نامه اول 
صدام که آمــد، در ایران براى هیچکــس باور کردنى 
نبود که این نامــه از طرف صدام باشــد. نامه را که به 
شــوراى عالى امنیت ملى بردیم، اولین ســئوال این 

بود که آیا باور دارید واقعًا این نامه صدام اســت؛ یعنى 
امضاى پاى نامــه، امضاى صدام اســت. دالیلمان را 
در شــوراى عالى امنیت ملى مطرح کردیم و گفتیم به 
نظر ما این نامه و امضاى آن واقعى اســت. مى توانیم 

تست کنیم و این تســت و چک را انجام دادیم و پاسخ 
اولین نامه صــدام را در مــدت کوتاهى فرســتادیم. 
پــس از آن، نامه بعدى صــدام آمد که دوباره پاســخ 
داده شــد، تا نامه آخر. یادتان هســت که در نامه آخر، 

صدام قــرارداد 1975 را قبول کرد و به آقاى هاشــمى 
نوشت که آنچه شــما خواســتید من پذیرفتم و قبول 
کردم. بنابراین یک پیروزى بزرگ سیاســى به دست

 آوردیم.

 رازگشایى از نامه نگارى صدام با هاشمى

چرا پل چمران اصفهان مرکز خودکشى شده است؟ 

دختر نعمت زاده: من محتکر دارو نیستم

وضعیت خطرناك 2 میلیون و 200 هزار دختر 

این منصور، آن منصور نیست!
داود هرمیداس باونــد، دیپلمات اســبق وزارت خارجه 
و اســتاد حقوق بین الملل دانشــگاه تهران در گفتگو با 
«تسنیم»، درباره کنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر که 
در روزهاى گذشته با حضور رؤساى جمهور کشورهاى 
حوزه خزر به امضا رسید، اظهار کرد: در سال 1998 روسیه 
با قزاقستان بر مبناى قرارداد دوجانبه، منطقه بستر خزر 
و منابع زیربستر را بین خودشــان تقسیم کردند. قرارداد 
مشابهى هم با جمهورى آذربایجان منعقد کرد. دو کشور 
براســاس قرارداد دوجانبه منابع اصلى را بین خودشان 

تقسیم کردند که این غیرقانونى بود و ایران آن زمان به 
این رویه اعتراض کرد.

وى افزود: در زمان دولت اصالحات براى حل این موضوع 
پیشنهاد تقســیم مساوى شد تا ســهم هر کشور از خزر 
20درصد باشد ولى سایر کشورهاى حوزه خزر استقبال 
نکردند و ایران اعالم کرد اجــازه نمى دهد در 20 درصد
آب هاى مجاور فعالیتى از ســوى کسى صورت بگیرد و 
وقتى کشتى آذربایجان مشغول اکتشــاف بود با اخطار 
ایران منطقه را ترك کرد. بــه موجب معاهده 1940، ده 
درصد منطقه انحصارى ماهیگیرى پیش بینى شده بود 
و آن 10 درصدها سرجایش هست و هرکشور 10 درصد 
سهم دارد و این مسئله ادامه داشــت تا قرارداد جدیدى 
که منعقد شد. باوند با اشــاره به کنوانسیون اخیر دریاى 
خزر اظهار کرد: در این قرارداد جدید آمدند 15 درصد به 
عنوان آب هاى ساحلى یا دریاى سرزمینى براى هریک 
پیش بینى کردند. مشکلى که براى ایران بوده منابع نفت 
و گاز زیر بستر است  که در آنجا گفتند در آینده درباره این 

موضوع صحبت خواهیم کرد.

ماجراى اخطار ایران به جمهورى آذربایجان

طاهــره چنگیــز، رئیــس    بهداشت نیوز |
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان درباره برخــى اخبار 
مبنى بر فوت شــمارى از ساکنان شــهر اصفهان و تابعه 
به علت آلودگــى آب اظهار کرد: هیچ گزارشــى مبنى بر 
فوت یا مراجعه افراد به دلیل آلودگى آب شــهر اصفهان 
و شهرستان هاى تابعه گزارش نشــده است و آب شرب 
استان اصفهان هیچ مشــکلى از نظر بهداشــتى ندارد. 
وى ادامه داد: آب شــرب اصفهان و مناطــق اطراف آن 
به وسیله 23 شــبکه بهداشــت، به طور مرتب و روزانه 

بررســى و از نظر میزان آلودگى میکروبــى و نیترات آن
 اندازه گیرى مى شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
بیان کرد: کیفیــت آب اصفهان از نظر طعــم آن به دلیل 
مخلوط شدن آب چاه مقدارى تغییر پیدا کرده است، اما این 

به معناى آلوده بودن آب اصفهان نیست.
چنگیز تأکید کرد: آب اصفهــان در حال حاضر هیچ گونه 
مشکلى از نظر نیترات، آلودگى هاى میکروبى و دیگر موارد 
بهداشتى ندارد و مردم با اطمینان کامل از آب لوله کشى 

استفاده کنند.

آب اصفهان کشته نداده است 
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تکلیف مسکن مهر فوالدشهر 
مشخص مى شود

مهدى کریمى، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
شهرستان لنجان گفت: با پیگیرى هاى متعدد، پس از 
چهار سال شاهد احیاى شوراى مسکن در شهرستان 
لنجان هســتیم و این شــورا پیگیر تعیین تکلیف 

پروژه هاى مسکن مهر فوالدشهر است.

دهاقان، رتبه نخست 
جذب تسهیالت روستایى 

على اصغر قاســمیان،  فرماندار دهاقان از کســب 
رتبه نخست در جذب تســهیالت روستایى در این 
شهرستان خبر داد و گفت: حدود 14 میلیارد جذب 
تسهیالت روســتایى و حدود شش برابر تسهیالت 

ابالغى جذب داشتیم.

65 روستاى اردستان 
آبرسانى سّیار مى شوند

مدیر اداره آب و فاضالب روستایى اردستان گفت: به 
واسطه اقدامات ترویجى، اصالح شبکه و جلوگیرى 
از آبیارى درختان، امسال 25 درصد در مصرف آب 
روستاى شهرستان اردستان صرفه جویى شده است.

رضا دهقانى بــا بیان اینکه در حــال حاضر بحران 
آب را فقط در روســتاهاى نهوج و نیســیان شاهد 
هســتیم، افــزود: در حــال حاضر 65 روســتاى 
شهرستان اردســتان آبرسانى ســیار مى شود که 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 30 روســتا 

کاهش داشته است. 

کشف
10ُتن برنج احتکار شده

10ُتن برنــج ایرانى احتــکار شــده در خانه اى در 
شهرستان تیران و کرون کشف شد.

فرمانده انتظامى تیــران و کرون ارزش تقریبى این 
محموله را افزون بر یک میلیارد و صد میلیون ریال 

عنوان کرد.
على صادقى اظهار کرد: این انبار خانگى پلمب و فرد 

متخلف به مراجع قضائى معرفى شد.

پیشرفت 50 درصدى احداث 
پارکینگ مشارکتى عسگریه

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان از پیشــرفت 
50 درصــدى احداث پارکینگ مشــارکتى در کنار 
بیمارســتان عســگریه خبرداد و گفت: با توجه به 
ترافیک سنگین خیابان عسگریه همزمان با احداث 
پارکینگ، طرح هاى ترافیکــى در این خیابان اجرا 

مى شود.
عبدالرسول امامى تصریح کرد: مشارکت و احداث 
پارکینگ بیمارســتان عســگریه با ظرفیت 220 
خودرو،  با اعتبار 30 میلیارد ریال و احداث پارکینگ 
مقابل درمانــگاه خیریه ام البنین بــا هزینه اى بالغ 
بر ده میلیارد ریــال، از پروژه هاى اصلى منطقه 10 

شهردارى اصفهان محسوب مى شود.

برگزارى اردوى
«طریق معرفت» در اصفهان

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 
از برگزارى اردوى«طریق معرفت»ویژه داوطلبان 

جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد.
شــهریار انصارى گفت: حــوزه داوطلبان جمعیت 
هالل احمر شهرســتان اصفهان اقدام به برگزارى 
اردویى با عنوان طریــق معرفت ویژه اعضاى فعال 

داوطلبان کرد.
وى با اشــاره به حضور 25 نفر از اعضاى داوطلبان 
این جمعیــت در این اردو یــک روزه، تصریح کرد:  
اعضا طى این اردو، از موزه هالل احمر بازدید و در 
کارگاه آموزشى سواد عاطفى و راهکارهاى تقویت 
مســئولیت پذیرى اجتماعى، کارگاه صرفه جویى 

در مصرف آب و حفظ منابع طبیعى شرکت کردند.

خبر

معــاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امــداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 2126 خانوار با سرپرست 
زندانى در چهار ماه نخست سال 97 از خدمات کمیته امداد 

اصفهان بهره مند شدند.
جالل یزدانى با بیان اینکه فوت، بیمــارى و ازکارافتادگى 
سرپرســت در کنار طالق، از عمده ترین دالیل درخواست 
حمایت از ســوى مددجویان این نهاد اســت، اظهار کرد: 
2درصد از خانوارهاى تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را 
خانوارهاى با سرپرست زندانى تشکیل مى دهند.وى با بیان 
اینکه تمام جامعه تحت حمایت این نهاد از فقدان مؤثر نان آور 
در خانوار خود رنج مى برند، افزود: خانوارهاى با سرپرست 

مرد فقط در صورتى تحت حمایت این نهاد واقع مى شوند 
که مرد به علت بیمارى یــا ازکارافتادگى توان کار کردن و 
تأمین معاش خانواده را ازدســت داده باشد.معاون حمایت 
و ســالمت خانواده کمیته امداد اصفهان به خانوارهاى با 
سرپرست زندانى اشاره کرد و گفت: این خانوارها نیز به علت 
فقدان مؤثر مرد خانواده تا آزادى سرپرســت از زندان مورد 
حمایت واقع شــده و از همه خدمات کمیته امداد اصفهان 
بهره مند مى شوند.وى حمایت کمیته امداد از خانوارهاى با 
سرپرست زندانى را موقت دانست و گفت: بعد از چند ماه از 
آزادى سرپرست و اطمینان از طبیعى شدن روند معیشت این 

خانوارها، حمایت این نهاد از آنها قطع مى شود.

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: در رقابت با دنیا 
باید مطابق خواسته مشترى صنایع دستى تولید کنیم و 
هنرمندان باید دست از تعصب بیجا براى ایجاد تولیدات 

خاص در حرفه خود بردارند.
جعفر جعفرصالحى اظهار کرد: بایــد به این نکته توجه 
داشته باشــیم که دنیاى امروز مطابق سفارش مشترى 
صنایع دســتى تولید مى کند و در این راســتا ما نیز باید 
به همین ســمت و ســو حرکت کنیم و با دنیا در ارتباط

 باشیم.
وى افزود: اگر اینطور فکر کنیم که هنر ما تنها در کشور 

خودمان عرضه شود و کسى در دنیا نباید آن را مشاهده 
نکند، چگونه مى توانیم اقتصاد هنر را ارتقا دهیم و یا بسته 

به سفارش مشترى کاال تولید کنیم.
معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان با بیان اینکه این معادالت در بحث هاى تجارى 
معنا ندارد، تصریح کرد: هنرمنــدان در ارتباط با صنایع 
دستى خاِص صادراتى مى توانند در منزل خود سالى یک 
کاالى صادراتى تولید کننــد و هنر خود در زمینه صنایع 
دستى را براى خود محفوظ نگه دارند و این امر از دید ما 
مشکلى ندارد، اما در بحث هاى تجارى و صادراتى باید 

دیدگاه خود را به دنیا عوض کنیم.

هنرمندان از تعصب بیجا 
در تولید دست بردارند

کمیته امداد از خانواده 
2000 زندانى حمایت مى کند

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان 
گفــت: از 22 هزار و 306 مــورد مأموریت تصادفى 
امسال، هزار و 553 نفر براى انتقال به مراکز درمانى 

رضایت ندادند.
غفور راســتین اظهار کرد: از 51 هــزار و 129 مورد 
مأموریت غیرتصادفى، چهار هزار و 606 مورد عدم 

رضایت براى انتقال به بیمارستان داشتیم.
وى بیان کــرد: هر ماه مــواردى از عــدم رضایت 
مصدومان تصادف ها براى انتقال به بیمارســتان ها 
داریم کــه این عــدم رضایت به دالیــل متعددى

 است.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان ادامه داد: تعدادى از مصدومان وقتى حاضر 

نمى شوند به بیمارستان مراجعه کنند، بیشتر اظهار 
مى کنند که نمى خواهیــم کار و زندگى مان مختل 
شــود و نمى توانیم چند روز در بیمارستان بمانیم و 
ترجیح مى دهند که با همان حال به سر کار و زندگى 

خود بروند.
وى بیان کــرد: بــا توجه بــه اینکه هزینــه تمام 
مصدومــان تصادفى در بیمارســتان هــا رایگان 
اســت، نمى توانیم دلیل اقتصادى را علت رضایت 
ندادن مصدومان بــراى انتقال به بیمارســتان ها 

بدانیم.
راســتین گفت: عدم رضایت تعدادى از مصدومان 
براى انتقال به بیمارستان همواره بوده است، اما این 

روزها تعداد این افراد بیشتر شده است. 

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: در 
حالى که بهاى بلیت سینما در کشور 12 هزار تومان 
اســت، در اصفهان با قیمت ده هزار تومان محاسبه 

مى شود.
مصطفــى حســینى از افزایــش دو هــزار تومانى 
بهاى بلیت ســینما از ابتــداى ســال 97 خبر داد 
و اظهــار کــرد: در حالى کــه بهاى بلیت ســینما 
در کشــور 12 هــزار تومــان اســت، در اصفهان 
محاســبه  تومــان  هــزار  ده  قیمــت  بــا 

مى شود.
وى با بیــان اینکــه در شهرســتان هاى اســتان 
اصفهان این افزایش قیمت در ســال 97 به میزان 
هزار تومان بوده و به 9 هزار تومان رســیده اســت، 
افزود: در حال حاضر قیمت بلیت برخى از ســینما ها 

از جمله سالن سینمایى سیتى سنتر اصفهان 12 هزار 
تومان است.

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان 
با اشــاره بــه فیلم هــاى روى پرده ســینماهاى
 اصفهــان گفت: فیلم هــاى ســینمایى «هزارپا»، 
«خاله قورباغه» و «تگزاس» در ســینما فلسطین 
بوقریــب»،  و فیلم هــاى ســینمایى «تنگــه ا
«دم سرخ ها» و «هزارپا» در سینما سپاهان در حال 

اکران است.
حســینى خاطرنشــان کــرد: پردیس ســینمایى 
چهارباغ اصفهان نیز فیلم هــاى «تنگه ابوقریب»، 
«دم سرخ ها»، «کاتیوشــا»، «من دیوانه نیستم»، 
«هزارپا»، «خاله قورباغه» و «دشمن زن» را روى 

پرده خود به نمایش مى گذارد. 

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به تداوم 
روند کاهشى آهنگ رشد جمعیت در این استان، شرایط 
کنونى زاد و ولد را نگــران کننده و کمتــر از میانگین 

کشورى عنوان کرد.

حسین غفرانى گفت: نرخ زاد و ولد سال جارى در استان 
اصفهان همچنان نزدیک به 0/97درصد است که باید 
این نرخ بــا تمهید راهکارهایى بــه 2/1 درصد و حتى 

باالتر برسد.

وى بدون اشــاره به تعداد والدت هاى ثبت شــده در 
کشور و استان اصفهان در ســال جارى افزود: جمعیت 
در صورت تداوم شــرایط کنونى تا ســال 1430 رو به 
سالمندى مى رود و این امر کشور را با چالش هاى جدید 

رو به رو خواهد کرد.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان بیان کرد: یکى 
از علت هاى کاهش زاد و ولد، رســیدن ســن ازدواج 
به 30 ســال و بیشتر، اســتمرار اندیشــه فرزند کمتر 
بین زوج ها و مشــکالت اقتصادى اســت کــه تغییر
 این شــرایط نیازمند کار فرهنگى و طرح هاى حمایتى 

است.
وى بدون اشــاره به میزان طالق در کشــور و استان 
اصفهان نیز گفت: آهنگ رشــد جدایى بین زوج هاى 
جوان نیز نگران کننده اســت اما در حد بحران نیست؛ 
هر چند رشــد آمار طالق نسبت به ســال هاى پیش 
کندتر شده است اما باید اقدام هاى مؤثرى در این زمینه 

صورت گیرد.
غفرانى اضافه کرد: معاونت پیشــگیرى دادگســترى، 
بهزیستى و سایر دســتگاه هاى ذیربط در حال بررسى 
طرح هاى گوناگون هستند تا با این شرایط مقابله کنند.

جمعیت اســتان اصفهان بر اســاس نتایج سرشمارى 
عمومى نفوس و مسکن 1395 افزون بر پنج میلیون و 
120 هزار نفر اســت که از این تعداد، دو میلیون و 599 
هزار نفر (نزدیک به 51 درصد) مرد و دو میلیون و 521 

هزار نفر (نزدیک به 49 درصد) زن هستند.
***

وى در ادامه همچنیــن به صدور ســه میلیون کارت 
هوشــمند ملى در استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: 
یک میلیون کارت دیگــر باید در مهلــت باقیمانده تا 
پایان سال جارى صادر شــود که انتظار مى رود مردم 
در این فرصت اقدام الزم را انجام دهند تا با مشکلى رو 

به رو نشوند.

آهنگ رشد جمعیت در استان رو به کاهش است

کارشــناس حیات وحش محیط زیســت استان 
اصفهان گفــت: تجــارت عقــرب در اصفهان 
بحث برانگیز شــده و در مواردى شاهد تکثیر این 

حیوان در منازل مسکونى هستیم.
مریم امیــدى با بیــان اینکه ســازمان حفاظت 
محیط زیست از ســال 90 طرح تکثیر گونه هاى 
مختلف حیات وحش با هدف درآمدزایى را براى 
افرادى که صالحیت دارند در دستور کار قرار داده 
اســت، اظهار کرد: هدف دیگر اجراى این طرح، 
کاهش فشار بر جمعیت هاى اصلى این گونه ها در 
زیستگاه هاى طبیعى شان در مناطق حفاظت شده 
است تا کســانى که توانایى دارند در بخش هاى 
آموزشــى، اقتصادى و تحقیقاتــى از این گونه ها 

استفاده کنند. وى با بیان اینکه از سال 90 مجوز 
تکثیر گونه هاى پستانداران وحشى در حال اسارت 
از جمله آهو، کل و بز، قوچ و میش و گوزن صادر 
شد، افزود: دومین دستورالعمل در خصوص تکثیر 
و پرورش پرندگان وحشى بوده است که پرندگانى 
مانند کبک، بهله، بلدرچین، قرقاول و... را تدوین 

و اجرایى کرده ایم.
کارشــناس حیات وحش محیط زیســت استان 
اصفهان بــا بیان اینکه از نیمه دوم ســال 95 نیز 
دستورالعمل تکثیر و پرورش خزندگان، بندپایان و 
دوزیستان را تدوین کرده ایم، گفت: در این بخش، 
عقرب با هدف َســمگیرى از بحث برانگیزترین 
تکثیر گونه ها در کشور و استان اصفهان بوده است.

وى با بیان اینکه براى تکثیر عقرب، تخصص هاى 
زیادى مورد نیاز اســت، افزود: تاکنون براى این 
اقدام 400 نفر درخواســت خود را اعالم کرده اند 
که با گذشت بیش از یکسال، تنها یک نفر مجوز 
فعالیت را دریافت کــرده و پرونده ده متقاضى نیز 
در کمیته فنى مطرح شده و در حال بررسى است.

امیدى با بیان اینکه 1750 گونه عقرب در جهان 
وجود دارد، اظهار کرد: 50 گونه و زیرگونه از این 
عقرب ها در کشور وجود دارد که آمار دقیقى از نوع 
گونه ها، جمعیت و... در دست نیست. وى با بیان 
اینکه مى توان گفت بین پنج تا شش گونه عقرب 
موجود در کشور و استان اصفهان داراى خاصیت 
دارویى است، تصریح کرد: در این زمینه مواردى را 

داشتیم که بدون تخصص و اطالع اقدام به عقرب 
گیرى کرده و این امر ایمنى و سالمت افراد را به 
خطر انداخته است.کارشناس حیات وحش محیط 
زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه متأسفانه در 
بسیارى از موارد پرورش عقرب در منازل مسکونى 
انجام شده و خطرآفرین است، گفت: براى این امر 
با همکارى دستگاه قضائى و انتظامى برخوردهاى 

الزم را داشته ایم.
 وى با بیان اینکه ســم حاصل از عقرب در ایران 
براى مصادف دارویى بازار ندارد و شــرکت هاى 
دارویى اروپایى بازار هدف این نوع ســم هستند، 
افزود: براى این امر سرمایه گذاران باید مراوداتى 

را با بازارهاى خارجى داشته باشند.

پول درآوردن اصفهانى ها از عقرب

ششمین نمایشگاه تخصصى «سالمت، ورزش، تغذیه و 
خدمات وابسته» و هفتمین نمایشگاه تخصصى «آرایشى، 
بهداشتى و مراقبت از پوست و مو» را حیدرعلى عابدى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و دیگر 
مســئوالن در محل دائمى نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان واقع در پل شهرســتان افتتاح کردند تا 
عالقه مندان هر روز از ساعت 17 تا 23 تا بیست و ششم 
مرداد ماه ســال جارى (فردا) بتوانند از این نمایشگاه ها 

بازدید کنند.
قبل از افتتاح این دو نمایشــگاه، مسئوالن مرتبط با این 
نمایشگاه ها به میان خبرنگاران آمدند و به سئواالت آنان 

پاسخ دادند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى با 
قدردانى از شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در برگــزارى اینگونه نمایشــگاه ها گفت: در 
مجلس شوراى اسالمى قانونى به تصویب رسید که تبلیغ 
کاالهاى آسیب رسان از صدا و سیما ممنوع باشد که در 
این قانون اصوًال مواد غذایــى مدنظر نبود بلکه منظور، 

تبلیغ کاالهایى چون چیپس، نوشابه و... بود.
عابدى اظهار کرد: البته ابهام در ایــن زمینه آن بود که 
آسیب رسان بودن کاال چگونه تشخیص داده شود که قرار 

شد سازمان غذا و دارو این امر را مشخص کند. 
عابدى درخصــوص مداخله پزشــکان عمومى در کار 
پزشکان متخصص پوست هم اینگونه پاسخ داد که در 
کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته در امر درمان از سیستم 
ارجاع استفاده مى شود و یکى از انتقادات نیز آن بود که 
چرا سیستم ارجاع به طور کامل در کشور اجرا نشده و فقط 

در بهداشت اجرا مى شود.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
ادامه داد: بنابراین به نظر مى رســد موارد مشکوك باید 

به واحد نظارت بر درمان برده شده و تصمیم گیرى شود.
عابدى گفت: دولت با جدیــت به دنبال تأمین کاالهاى 
اساسى و نیازهاى جامعه از طریق معقول و با ارز 4200 
تومانى است و سازمان غذا و دارو نیز براى تأمین دارو و 
تجهیزات فعال است تا مشکلى وجود نداشته باشد. این در 
حالى است که واحدهاى نظارتى با فعالیت شبانه روزى، 
سعى دارند تا از تقلب جلوگیرى کرده و با احتکار مقابله و 
آنها را کشف کنند و در این میان در زمینه لوازم آرایشى 
تقلبى ، بهترین تشــخیص دهنده، استفاده کنندگان این 

کاالها هستند. 
***

مسئول اتحادیه فروشــندگان لوازم آرایشى و بهداشتى 
اصفهان هم معتقد است لوازم آرایشــى و بهداشتى در 
استان اصفهان برند هستند و برند هم از گمرك ترخیص 
شده و در نتیجه از سوى ســازمان غذا و دارو تأیید شده 

است. 
جعفر طیار اظهار کرد: همه فروشگاه هاى لوازم آرایشى 
و بهداشــتى، داراى مجوز و لیبل مخصوص هستند و 
شاید حداکثر 2 درصد لوازم آرایشى و بهداشتى در استان 

اصفهان تقلبى باشد.
***

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز گفت: تمام 
اماکن نیمه تمام ورزشى در اســتان اصفهان براساس 
فراخوان واگذارى، آمــاده واگذارى به بخش خصوصى 
است. این در حالى است که اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان باالترین میزان واگذارى اماکن ورزشى به بخش 

خصوصى را داشته است.

محمد سلطان حسینى افزود: 30 مکان ورزشى از جمله 
پیست اسکى فریدونشهر در حال تکمیل و بهره بردارى 

از سوى بخش خصوصى است.
***

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان هم گفت: در سال جارى و علیرغم همه نوسانات 
ارزى و رکود، ما 18 نمایشگاه را برگزار کرده ایم که همه 
این نمایشگاه ها از کیفیت بسیار خوبى نسبت به گذشته 

برخوردار بوده است. 
على یارمحمدیان اظهار کرد: در ششــمین نمایشــگاه 
تخصصى ســالمت، ورزش، تغذیه و خدمات وابســته 
بیــش از 40 مشــارکت کننده در حوزه هــاى مختلف 
بازرگانى تجهیزات ورزشى، هیئت هاى ورزشى، کلینیک 
سالمت پا، فروشگاه هاى محصوالت ارگانیک و سالم، 
تولیدکننــدگان مکمل هاى ورزشــى و مجموعه هاى 
ورزشــى حضور دارنــد و بــه ارائه فعالیت هــاى خود 

مى پردازند. 
وى افزود: در کنار این نمایشــگاه، هفتمین نمایشگاه 
تخصصى آرایشى، بهداشــتى و مراقبت از پوست و مو 
برگزار مى شــود که 45 مشــارکت کننده از استان هاى 
کرمانشاه، تهران، البرز، خراســان رضوى، آذربایجان 
شــرقى، اصفهان و چهارمحــال و بختیــارى در آن 
حضور دارنــد که آخرین محصــوالت حوزه تخصصى 
محصوالت آرایشــى،  بهداشــتى و مراقبت از پوست و 
مو را به نمایــش عمومى گذاشــته و همچنین حضور 
کلینیک ها و آموزشگاه هاى برتر اصفهان و دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان و ارائه خدمات ویژه از سوى آنها، شرایط 
ویژه اى را براى بازدیدکنندگان از نمایشگاه رقم خواهد 

زد.

افتتاح همزمان 2 نمایشگاه در اصفهان
ساسان اکبرزاده

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: با وجودى که در حال 
حاضر هواى اصفهان 2 درجه کاهش یافته، اما 
از امروزتا روز شنبه با سیر صعودى دما به 32 

درجه سانتیگراد خواهد رسید.
فاطمه زهرا ســیدان اظهار کــرد: با توجه به 
اینکه به اواخر مردادماه نزدیک مى شویم اما 
الگوهاى جّوى هنوز آنگونه که ما انتظار داریم 

رو به سردى نرفته است.
وى با بیــان اینکه ماکســیمم دماى هواى 
اصفهان هنوز روى 37 درجه است، افزود: هر 

چند کاهش دما را در اوایل صبح داریم.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان با بیان اینکه بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى تقریبًا پایدار طى دو 
روز آینده اســت، ادامه داد: بر این اساس در 
اکثر مناطق، آســمان صاف تــا کمى ابرى، 
در بعدازظهر گاهى با وزش باد تقریبًا شــدید 

مواجه هستیم.

دماى هوا  از امروز تا شنبه 
به 32 درجه مى رسد

بهاى بلیت سینما همچنان 10 هزار تومان است

عدم رضایت 1550 مصدوم تصادفى براى انتقال به بیمارستان 
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با نهایى شــدن مجرى فصل جدید برنامه «من و شما» 
این برنامه از هفته آینده به صورت زنده روى آنتن شبکه 

شما مى رود.
بعد از نهایى شــدن اجراى برنامه «من و شما» توسط آرش ظلى پور 

(مجرى فصل قبل)، مراحل پیش تولید این برنامه آغاز شده است. 
هادى قندى، تهیه کننده این برنامه در مورد نحوه پخش «من و شما» 
به «صبا» گفت: در ابتدا تصمیم مدیران شبکه مبنى بر پخش برنامه 
به صورت تولیدى بود ولى با صحبت هاى صورت گرفته و بخاطر 
احترام به نگاه مخاطبان قرار شد برنامه از هفته آینده به صورت 

زنده از شبکه شما با اجراى آرش ظلى پور پخش شود.
گفتنى است؛ برنامه «من و شــما» یک برنامه گفتگو محور با 
حضور هنرمندان است که به تهیه کنندگى هادى قندى و اجراى 

آرش ظلى پور براى شبکه شما آماده مى  شود.

محمدحســین مهدویان چهارمین فیلمش را استارت زد. سایت 
«سینماپرس» با انتشار خبرى مدعى شد که فیلمبردارى فیلم 
سینمایى «ماجراى نیمروز: رد خون» با بازى الناز شاکردوست از 
دو هفته قبل آغاز شده است. الناز شاکردوست در این فیلم نقش 
یک نیروى امنیتى ام آى 6 را بــازى مى کند که در زمان جنگ 

تحمیلى در ایران نفوذ کرده است.
اما نکته جالب این خبر غیر رسمى، به حضور «الفى الن»، بازیگر 
سریال پرطرفدار «بازى تاج و تخت» باز مى گردد. بنا بر اعالم 
این سایت، الفى الن، بازیگر مشهور انگلیسى نقش همسر الناز 
شاکردوست و ســفیر انگلیس در عراق را بازى مى کند.  احمد 
مهرانفر و بهروز شــعیبى هم به زودى جلوى دوربین مى روند. 
الفى الن بازیگر مشهورى است که در پروژه هاى بسیار مشهورى 

حضور داشته است.
«ماجراى نیمروز: رد خون» به کارگردانى محمدحسین مهدویان 
و تهیه کنندگى سیدمحمود رضوى با داســتانى تاریخى درباره 
برخورد با گروهک منافقین در دهه 60،  در سال 95 تولید و اکران 
شد. قسمت دوم این فیلم سینمایى این روزها مرحله فیلمبردارى 

را سپرى مى کند.
تاکنون هیچیک از عوامل «ماجراى نیمروز: رد خون» نسبت به 
این خبر واکنش نشان ندادند و در صفحه ای نستاگرام الفى الن هم 

هیچ پستى در مورد حضور او در ایران منتشر نشده است.

فیلم ســینمایى «نبات» به احتمال فراوان در پاییز روى پرده 
سینماهاى سراسر کشور خواهد رفت.

به گزارش «صبا»،  فیلم سینمایى «نبات» به کارگردانى پگاه 
ارضى در حال حاضر در نوبت اکران قرار دارد و براساس برنامه 
ریزى هاى انجام شــده پس از قطعى شدن سرگروه، در فصل 
پاییز در سینماهاى سراسر کشور به نمایش عمومى درمى آید. 
ســازندگان این اثر به تازگى با «نیکان فیلم» براى پخش به 
توافق نهایى رســیده اند و به زودى سرگروه فیلم نیز مشخص 

خواهد شد.
شهاب حسینى، نازنین فراهانى همراه با بازیگر نوجوان ستایش 
محمودى بازیگران اصلى این فیلم سینمایى هستند. معصومه 
رحمتى و تینا اســدى نیز دیگر بازیگران فیلم «نبات» هستند. 
نویســنده و کارگردان این فیلم ســینمایى پگاه ارضى و تهیه 

کنندگى آن هم برعهده هوشنگ نوراللهى است.
«نبات» یک ملودرام خانوادگى با مضمونى اجتماعى است. این 
فیلم روایتگر داستان زندگى مردى به نام «سعید» است که به 
همراه تنها دختر و یادگار همسرش، «نبات» در تهران زندگى 
شیرین و آرامى را ســپرى مى کنند. با ورود زنى به نام «رؤیا» 

زندگى آنها دستخوش اتفاقاتى مى شود که...
ســاخته ارضى قرار بود در جشــنواره سى و ششــم فیلم فجر 
نیز به نمایش درآید که در نهایت ســازندگان از حضور در این 
فستیوال انصراف دادند. «نبات» اولین ساخته بلند پگاه ارضى 
محسوب مى شــود. وى دانش آموخته آکادمى فیلم نیویورك 
اســت و کارگردانى بیش از ده فیلم کوتــاه را در کارنامه خود 

دارد.

تهیه کننده و کارگردان فیلم ســینمایى «تورنادو» با اشاره به 
کامل شدن لیست بازیگران این پروژه بیان کرد فیلمبردارى از 

هفته پیش آغاز شده است.
سید جواد هاشمى با اعالم اینکه لیســت بازیگران این پروژه 
سینمایى تکمیل شده اســت، افزود: از جمله بازیگران اصلى 
«تورنادو» مى تــوان به اکبر عبدى، کامــران تفتى، بهنوش 

بختیارى، ارسالن قاسمى و الناز حبیبى اشاره کرد.

این تهیه کننده ســینما تأکید کــرد: چهار بازیگــر نوجوان 
نیز در این پروژه حضــور دارند که بــه زودى جلوى دوربین

 مى روند.
هاشمى در پایان گفت: زمان دقیق پایان فیلمبردارى این پروژه 

سینمایى  هنوز مشخص نیست.
«تورنادو» داستان چهار بچه است که با یک سفینه به فضا سفر 

مى کنند و با موجودات فضایى برخورد مى کنند.

ترالن پروانــه، بازیگر جوان ســینما و تلویزیــون در یکى از 
سکانس هاى نقش خود در فیلم ســینمایى «رؤیاى سهراب» 

جلوى دوربین رفت.
فیلم سینمایى «رؤیاى سهراب» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
على قوى تن دهم مرداد در جاده کاشــان مقابل مجتمع مارال 
ستاره با حضور الله اسکندرى و غزاله اکرمى و خود قوى تن در 
نقش سهراب ســپهرى کلید خورد و در سکوت خبرى روزهاى 

سخت سکانس هاى جاده را پشت سر گذاشت. 
پروژه «رؤیاى سهراب» در گرماى طاقت فرساى هواى کویرى 
کاشان و شــهرهاى اطراف آن در حال تولید است و در روزهاى 
آغازین هفته جارى ترالن پروانه نیز در یکى از ســکانس هاى 
نقش خود جلوى دوربین رفت و حضورش را در این فیلم شاعرانه 

تثبیت کرد.
الله اسکندرى، بهاره کیان افشار، مهدى سلطانى، ترالن پروانه، 
محمد برسوزیان، مینا جعفرزاده، ابوالفضل میرى، فروغ امجدى، 
غزاله اکرمى، داود خلیلى، شادى عزیزى، مهرداد داورى و... از 

بازیگران این فیلم هستند.

«نیــل بالمکمــپ» کــه فیلم هــاى 
تحسین شــده «منطقه 9» و «چپى» را 
در کارنامه دارد، ماه گذشــته به عنوان 
کارگردان «بازگشت پلیس آهنى» معرفى 
شــد. فیلمساز 39 ســاله اهل آفریقاى 
جنوبى قصــد دارد از بازیگر 71 ســاله 
آمریکایــى براى ایفــاى نقش «الکس 
مرفى» دعــوت به کار کند تــا بار دیگر 
خاطره نقش آفرینــى خیره کننده «پیتر 
 ولر» در نســخه اصلى براى دوستداران 

«روبوکاپ» زنده شود.
«روبوکاپ» یا «پلیس آهنى» سال 1987 
به کارگردانــى «پل ورهوفــن» تولید 
شــد و امروز از محبوب ترین فیلم هاى 
تاریخ سینماســت. این فیلم 13 میلیون 
دالرى در اکران جهانى 53 میلیون دالر 
فروخت و برنده اسکار بهترین طراحى 
جلوه هاى صوتى شــد. ضمن اینکه در 
دو رشته بهترین تدوین و بهترین صدا 
هم نامــزد دریافت جایزه اســکار بود. 
بسیارى از کارشناســان بازى ولر را در 

کنار کارگردانى ممتــاز ورهوفن هلندى 
یکى از دالیل اصلى موفقیت خیره کننده 

«روبوکاپ» مى دانستند.
ولر 71 ســاله آخرین بار سال 1990 در 
«پلیس آهنى 2» بــه کارگردانى «اروین 
کرشــنر» ایفاى نقش کرد و بــا اینکه 
بازیگرى فعال در ســینما، تلویزیون و 
بازى هاى ویدئویى است اما هیچ نقشى 
در «پلیس آهنى 3» ســاخته «فرد دکر» 
در 1993 و «پلیس آهنى» ساخته «خوزه 
پادیلیا» در سال 2014 نداشت. از این رو، 
شاید کار بالمکمپ براى کشاندن او به 
پروژه «بازگشت پلیس آهنى» سخت تر 

باشد.
«اد نویمه یــر» و «مایــکل ماینــر» که 
خالقان شــخصیت هاى اصلى و داستان 
«روبوکاپ» بودند، فیلمنامه «بازگشــت 
روبوکاپ» را نوشته اند و «جاستین رودز» 
در حال بازنویسى آن است. گرچه هنوز 
زمان دقیق کلید خوردن پروژه مشخص 
نیست اما فیلمساز آفریقاى جنوبى برخى 

همکاران خود را معرفى کرده و به احتمال 
فراوان در آینده 

یــک  د نز
بازیگران را 
معرفى  هم 

مى کند.
«روبوکاپ 2» 

که با بودجه 35 
میلیون دالرى تولید 

شده بود، در اکران جهانى 
45 میلیــون دالر فروخت 

و فیلم ســوم با 11 میلیون 
دالر فــروش در مقابل هزینه 

22 میلیون دالرى یک شکست 
تمام عیــار بود. در ایــن میان، 

«روبوکاپ» صــد میلیون دالرى 
پادیلیا به لطف حضور ســتاره هایى 

چون «گرى اولدمن»، «مایکل کیتن»، 
«جوئیل کینه مــن» و «ســاموئل ال. 
جکســن» گیشــه 245 میلیون دالرى 

داشت.

«پلیس آهنى» 
در 71 سالگى بازمى گردد

محمد عبادى، دوبلور پیشکسوت کشورمان که صداپیشگى 
نقش هایى در سریال «شــرلوك هولمز» یا «تسوکه» در 
انیمیشــن «ســفر هاى میتى کومان» را برعهده داشت، 
درگذشت. محمد عبادى از دوبلور هاى قدیمى و مشهور 
ایران بود. او یکى از صداپیشگان ماندگارى بود که اگرچه 
خودش براى همیشه خاموش شد، اما خاطره جاودانگى 
صدایش براى کــودکان دهه هــاى 60 و 70 ماندگار 

است.
عبادى در سال 1326 متولد شــد و فعالیت در عرصه دوبله 
را از 25 سالگى آغاز کرد و عالوه بر دوبله، پیشینه بازیگرى 
در سینما و تلویزیون را هم داشت؛ مانند فیلم «بت شکن» 
(1355)، فیلم «زنبورك» (1354) و ســریال هاى «تلخ و 

شیرین» (1353) و «معماى شاه» (1394_1395) در نقش 
«زیبیگنیف برژینسکى».

 وى همچنین در فیلم هاى «زنبــورك» (1354) و «مرد 
شب» (1353) و سریال «ســتارخان» (1351)،که یکى از 
محبوب ترین ســریال هاى دهه 50 بود، به عنوان دستیار 

فیلمبردار همکارى داشت. 
محمد عبــادى را طرفــداران انیمیشــن بایــد به خوبى 
بشناســند؛ چرا که وى صداپیشه شــخصیت هایى چون 
«تســوکه» در انیمیشــن «ســفر هاى میتــى کومان» 
یا «بوشــوگ» در انیمیشن «لوك خوش شــانس» بوده 
است که از جمله صداپیشگى بارز و شــاهکار او در عرصه 
دوبله اســت. عالوه بر این، محمد عبادى صداپیشــگى 
شــخصیت هایــى در ســریال «شــرلوك هولمــز» را 

هم برعهده داشــته و در ســریال «ناوارو» هم که زمانى 
محبوبیت بسیار زیادى در ایران داشــت، براى شخصیت 
«اوکلند» صداپیشگى کرده اســت. صداپیشه پیشکسوت 
عالوه بر فعالیت در واحد دوبــالژ، چندین دکلمه معروف 
در آلبوم موســیقى «به یاد تو» از خود به یادگار گذاشــته

 است. 
مهارت و صداى خاص او در عرصه دوبله باعث شــد تا در 
این عرصه به یکى از دوبلورهاى معروف و شاخص تبدیل 
شــود. محمد عبادى مدتى بود که با بیمارى دست و پنجه 
نرم مى کرد تا آنجایى که قدرت تکلم خود را از دســت داده 
بود و توان حرکتى نداشت و باالخره شامگاه 23 مرداد،  در 
اثر ایســت قلبى در بیمارســتان فیروزگر تهران دارفانى را 

وداع گفت.

پایان نوستالژى کودکان دهه هاى 60 و 70
محیا حمزه

تصویربردارى فصل دوم «شــاهگوش» به کارگردانى 
مهران احمدى نیمه شــهریور آغاز مى شــود. سریال 
«شاهگوش» در فصل نخست توســط داود میرباقرى 

ساخته و در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
مدتى است که پیش تولید سریال در سکوت خبرى آغاز 
شده و تاکنون حضور ســه بازیگر در سریال قطعى شده 
اســت. بهرام افشــارى، احمد مهرانفر و هادى کاظمى 
که البته هادى کاظمى و احمد مهرانفر در فصل یک در 
لوکیشن «کالنترى» حضور داشــتند و بهرام افشارى، 
بازیگر جدیدى است که به این گروه پیوسته است. قرار 
است داستان فصل دوم این مجموعه در کالنترى روایت 
شــود. البته هنوز مذاکره با بازیگران دیگرى هم براى 
نقش هاى اصلى در حال انجام است. اما آنچه مشخص 

است کار در نیمه شهریور کلید مى خورد.

داود میرباقرى، کارگردان فصل یک این مجموعه پیش 
از این عنوان کرده بود که قاتل «رحمان»  پیدا نمى شود 

و ساخت فصل دوم توسط خودش را تکذیب کرده بود.
از این رو مهران احمدى که این روزها ســخت مشغول 
بازى در فیلم «زیر نظر» بــه کارگردانى مجید صالحى 
است، به زودى تولید فصل دوم «شــاهگوش» را آغاز 

خواهد کرد.
«شــاهگوش» بــه کارگردانــى داود میرباقرى و 

تهیه کنندگى سید محمد امامى و مهران برومند 
سال 93 در شــبکه نمایش خانگى توزیع شد 
که در این مجموعه فرهاد اصالنى، محســن 
تنابنــده، مرجانه گلچین، حمیــد رضا آذرنگ، 

شهرام حقیقت دوست، طناز طباطبایى، احمد مهرانفر و 
سیروس گرجستانى بازیگران اصلى «شاهگوش» بودند.

کمدین ها دوباره با «شاهگوش» مى آیند 

الناز شاکردوست
همسر بازیگر 

«بازى تاج و تخت» شد؟

احتمال اکران «نبات»  
با بازى شهاب حسینى 

در پاییز

 حضور ترالن پروانه 
در «رؤیاى سهراب» 

بهنوش بختیارى همبازى اکبر عبدى در «تورنادو»

پخش برنامه «من و شما»
 از هفته آینده

نمایش فیلم سینمایى «همه مى دانند» تازه ترین ساخته اصغر 
فرهادى یک شنبه شب در فضاى باز جشنواره «سارایوو» با 

استقبال گسترده چندین هزار تماشاگر همراه شد.
پیش از شــروع فیلم، «میرســاد پوریواترا»، مدیر فستیوال 
ســارایوو این تعداد تماشــاگر را باالترین تعداد بیننده براى 
نمایش یک فیلم در جشــنواره و رکوردى در همه 24 دوره 

برگزارى این مراسم اعالم کرد.
امسال اصغر فرهادى ریاســت هیئت داوران بخش مسابقه 

بیست و چهارمین دوره جشنواره سارایوو را برعهده دارد.
«همه مى دانند» هشتمین ساخته فرهادى است که براى اولین 

جشنواره فیلم «کن» به نمایش بــار در افتتاحیه 
 . مــد آ ر در این فیلــم «خاویر د
«پنه لوپه کــروز» و بــاردم»، 
داریــن»  بــه ایفاى «ریکاردو 

نقش مى پردازند.

اصغر فرهادى در «سارایوو» رکورد زداصغر فرهادى در «سارایوو» رکورد زد

با نهایى شــدن مجرى ف
اینبرنامه از هفته آینده به

شما مى رود.
بعد از نهایى شــدن اجراى برنامه «من
(مجرى فصل قبل)، مراحل پیش تولید
هادى قندى، تهیه کننده این برنامه در
به «صبا» گفت: در ابتدا تصمیم مدیر
به صورت تولیدى بود ولى با صحب
احترام به نگاه مخاطبان قرار شد
زنده از شبکه شما با اجراى آرش
گفتنى است؛ برنامه «من و شــ
حضور هنرمندان است که به تهیه
آرش ظلى پور براى شبکه شما آماده

بازیگــر نوجوان 
ى جلوى دوربین

بردارى این پروژه 

سفینه بهفضا سفر
ند.

موعه پیش 
دا نمى شود 

بود. کرده
خت مشغول 
جید صالحى 
ش» را آغاز 

باقرى و 
ومند 

شد 
ن 
گ، 

مهرانفر و 
ش» بودند.

و»

پخش بر

«همه مى دانند» هشتمین ساخته فرهادى است که براى اولین 
جشنواره فیلم «کن» به نمایش بــار در افتتاحیه 

 . مــد آ ر در این فیلــم «خاویر د
«پنه لوپه کــروز» و بــاردم»، 
داریــن»  بــه ایفاى «ریکاردو

نقش مى پردازند.
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 قطعًا شــهرآورد اصفهان مهمترین دیدار هفته چهارم 
رقابت هاى لیگ برتر ایران است.

ذوب آهن و سپاهان فردا (جمعه) باید به مصاف هم بروند و 
یکى از مهیج ترین دربى هاى ادوار اصفهان را برگزار کنند. 
دیدارى که به عقیده بسیارى از کارشناسان و رسانه ها بنا 
به دالیل بسیارى از حساسیت و هیجان باالیى برخوردار 
است و کسب پیروزى در آن مى تواند 3 امتیاز با ارزشى را 

به حساب تیم برنده واریز کند.
ذوب آهن و سپاهان در حالى به مصاف هم خواهند رفت 
که هر دو تیم از لحاظ امتیازى و وضعیت بازى هاى قبلى 
شــرایط یکســانى دارند. هر دو تیم 5 امتیازى هستند و 
از بازى هاى قبلى خود یک برد و دو تســاوى به دســت 
آورده اند. نکته جالب آنکه هر دو تیم آخرین بازى خود را با 
تساوى بدون گل به پایان رسانده و تنها تفاوت آنها تعداد 

باالتر گل هاى زده تیم سپاهان است.
بازگشت قلعه نویى به ســپاهان و تقابل وى با تیم فصل 
گذشته اش، در کنار حضور ستاره هاى پرآوازه و بازیکنانى 
که سابقه حضور در تیم رقیب را داشته اند از نکات زیباى 

این شهرآورد است.
ذوب آهن در حالى آماده این دیدار مى شــود که در بازى 
هفته گذشته نمایش قابل قبولى را ارائه کرد. سبزها در فاز 
دفاعى عملکرد خوب و بدون نقصى داشتند و دروازه بان 
و مدافعان این تیم به خوبى تفکــرات نمازى زاده را پیاده 
کردند اما در فاز تهاجمى و خلق موقعیت، ذوبى ها نمایش 
متوسطى ارائه کردند و نتوانســتند آنچنان که باید در به 

وجود آوردن فرصت هاى گلزنى موفق باشند.
در آن سو سپاهان با وجود آنکه در نتیجه گیرى ناکام بود 
اما نمایش خوبى ارائه کرد. شــاگردان قلعه نویى با وجود 
آنکه گلى به ثمر نرساندند، در فاز تهاجمى عملکرد خوبى 
داشــتند و طبق داده هاى ســایت هاى آمارى به عنوان 
خطرناك ترین و هجومى ترین تیم هفته انتخاب شدند. 
در فاز دفاعى اما زردپوشــان چندان مــورد محک قرار 

نگرفته اند و هنوز عیار واقعى آنها مشخص نشده است.
رسانه هایى مانند خبرگزارى «تسنیم» عقیده دارند، برگ 
برنده سپاهان در این دیدار شــناخت کامل ژنرال از تیم 
سابقش است. شناختى که مى تواند همچون شمشیر دولبه 
عمل کرده و سپاهان را غافلگیر کند. زیرا به همان میزان 
ذوبى ها نیز با افکار قلعه نویى آشنا هســتند و مى توانند 

دست او را بخوانند.
آنچه مشخص است ســپاهان همانند دیدارهاى قبلى با 
استفاده از بازى مستقیم و ارسال توپ هاى بلند، نمایش 
هجومى را ارائه مى کند. ذوب آهن نیز تالش مى کند تا 
با تکیه بر حــرکات ترکیبى، شــوت از راه دور و ضربات 

ایستگاهى به دروازه زردپوشان برسد.
 اما سایت «آى اسپورت» در مورد دغدغه هاى سبز و زرد 
در شهرآورد اصفهان نوشته: اتفاقى که ممکن است بالى 
جان سپاهان شود، تکرار حوادث بازى با پیکان است. دفاع 
تیمى و منظم ذوبى ها در کنار خط میانى پرقدرت این تیم 

قطعاً براى سپاهان دردسرساز مى شود.
در آن ســو حمالت کم تعداد شــاگردان نمــازى زاده و 
غیبت بازیکنان کلیدى جناح چپ ذوبى ها مى تواند براى 

سبزپوشان مشکل ساز شود.
نکته جالب توجه یکسان بودن نقاط قوت هر دو تیم است. 
زوج فخرالدینى-حســینى در جناح راســت ذوب آهن و 
محمد ایران پوریان آماده این روزها در دفاع راست سپاهان 

رقابت پرهیجانى را خلق کرده است.
طبق اعالم مدیران دو تیم، سپاهان بازیکن محروم و یا 
مصدومى ندارد اما ذوب آهن مهران درخشــان مهر را به 
دلیل محرومیت و رضا حبیب زاده را به دلیل مصدومیت 
در اختیار ندارد. عالوه بر آن حضور مسعود ابراهیم زاده در 

این دیدار با توجه به مصدومیــت وى در هاله اى از ابهام 
قرار دارد.

سایت «ورزش ســه»، در میان همه جذابیت هاى دربى 
اصفهان، این دیدار را دوئل گلرهــاى دو تیم مى داند و 
نوشــته: دیدار مهمى همچون دربى اصفهان، مى تواند 
نکات مهم و البته هیجان انگیزى در خود داشــته باشد 
و یکى از آنها دوئل ها و رودررویى هایى اســت که اتفاق 
مى افتد. ایــن دو تیم بازیکنان و مربیــان فراوانى دارند 
که هر از گاهى بدشــان نمى آید با یکدیگر رقابت کنند 
تا بتوانند از حریف همشــهرى خود زهر چشم بگیرند. از 
داســتان هاى این بازى یکى از جذاب ترین دوئل ها را 
مى توان بیــن دروازه بان هاى این دو تیم دانســت که 
در ســال هاى مختلف نیــم نگاهى بــه یکدیگر براى 
رقابت داشته و دارند. امســال نیز این رقابت بین دو گلر 
آشنا صورت مى گیرد. از یک ســو دروازه بان ملى پوش 
ذوبى ها و از طرف دیگر دروازه بان جوان و پدیده لیگ برتر.
رشید مظاهرى که یکى از نفرات منتخب «کارلوس کى 
روش» براى حضور در جام جهانى بــود در چهار فصل 
اخیر در جمع ذوبى ها قرار داشته و به همین دلیل توانسته 
نام خود را به عنوان یکى از دروازه بان هاى باثبات لیگ 
برتر معرفى کند. رشید در بازى هاى این فصل در هر سه 
دیدار ذوبى ها درون دروازه قرار گرفت و موفق شد در دو 
بازى دروازه خود را بسته نگه دارد. او که استفاده مناسبى 
از واکنش هاى سریع خود دارد در جمع گلرهاى حاضر در 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا، با 26 سیو موفق شد 

خود را به عنوان بهترین گلر رقابت ها معرفى کند.
 اما در طــرف دیگر دربــى اصفهــان دروازه بان جوان 
سپاهانى ها حضور دارد. از اواسط بازى هاى فصل پیش، 
گلرى جوان و گمنام توانســت گلر باتجربه اى همچون 
رحمان احمدى را نیمکت نشین کند! این دروازه بان جوان 
که پیام نیازمند نام دارد در جریان بازى هاى برگشــت 
آنچنان بازى کرد که پــس از بازى هــاى لیگ قبلى، 
پیشنهادات خوبى از طرف تیم هاى بزرگ فوتبال ایران 
به وى شد و وى نیز در نهایت انتخاب نهایى خود را تیم 

سپاهان اصفهان قرار داد.

نیازمند در جریان بازى هایى که در فصل جدید به انجام 
رسید مانند رقیب خود دو کلین شیت را در کارنامه امسال 
خود ثبت کرد. او بــا نوع بازى هاى خود نشــان داد که 
درخشــش فصل قبل اصًال اتفاقى نبوده و به این ترتیب 
باید تا ســال ها نام او را به عنوان یکى از گلرهاى خوب 

فوتبال ایران بشناسیم.
در هر صورت رقابت بیــن دو دروازه بانى که درباره آنها 
گفته شد مى تواند به نوعى شاخ و شانه کشیدن آنها براى 
یکدیگر نیز محسوب شــود. گلرهایى که یکى شان سه 
سال اســت در تیم ملى حضور دارد و دیگرى نیز مترصد 
نشــان دادن خود به کى روش براى دعوت اولیه به تیم 

ملى است.
اما خبرگزارى «ایمنا» در گزارشــى جالب  به بررســى 
دربى هاى اصفهان در مردادماه پرداخته و نوشته: دربى 
فوتبال اصفهان در حالى جمعه 26 مردادماه سال جارى 
برگزار مى شود که سپاهان در تاریخچه دیدارهاى دو تیم 

در مردادماه عملکرد بهترى دارد.
در 62 دربى رسمى قبلى ذوب آهن و سپاهان، هشت بار دو 
تیم در ماه مرداد به مصاف هم رفته اند. در این هشت دیدار 
سپاهان عملکرد بهترى داشته است و شش بار به پیروزى 
رسیده است. دو دیدار دیگر نیز یکى با برترى ذوب آهن و 

دیگرى با نتیجه تساوى به پایان رسیده است.
دربى هاى مرداد ماه اصفهان در مجموع 21 گل داشــته 
که 16 گل سهم ســپاهان و پنج گل ســهم ذوب آهن 

بوده است.
نکته جالب توجه اینکه بهترین پیروزى سپاهان در تاریخ 
دربى هاى اصفهان که پیروزى 4 بر صفر بوده در همین 
ماه رقم خورده است. ســپاهانى ها در مردادماه سال 91 
با مربیگــرى «زالتکو کرانچار» و بــا گل هاى تامینى، 
«جالوویچ»، نویدکیا و جمشیدیان، ذوب آهن بحران زده 
آن فصل را شکست دادند تا پس از اردیبهشت ماه سال 

82، بار دیگر در دربى به پیروزى 4 بر صفر رسیده باشند.
همچنین تک بــرد ذوب آهن در دربى هــاى مرداد ماه 
در بازى رفت لیگ دهــم رقم خورده اســت جایى که 
محمدرضا خلعتبرى تک گل پیروزى بخش ذوب آهن 

را به ثمر رساند. در آن دیدار امیر قلعه نویى براى سومین 
بار به عنوان سرمربى سپاهان در دربى هاى اصفهان روى 

نیمکت این تیم مى نشست.
دو تیم ذوب آهن و ســپاهان که  فــردا جمعه، 26 مرداد 
در چارچوب هفته چهارم لیــگ هجدهم به مصاف هم 
مى روند، فصل گذشــته نیز دقیقًا در تاریخ 26 مرداد در 
ورزشگاه فوالدشــهر به مصاف هم رفتند که آن دیدار با 
پیروزى 2 بر صفر سپاهان به پایان رسید. حاال دقیقاً بعد از 
یکسال دوباره دو تیم در ورزشگاه فوالدشهر رو در روى 

یکدیگر قرار مى گیرند.
در مورد ســهم دو تیم از ورزشــگاه فوالدشهر هم حتمًا 
شــنیده اید که قرار اســت در دربى اصفهان سکو هاى 
ورزشگاه فوالدشهر به طور مساوى بین هواداران سپاهان 
و ذوب آهن تقسیم شود. در حالى که تیم میزبان مى تواند 
تنها 10 درصد ظرفیت ورزشگاه را به هواداران تیم مهمان 
اختصاص دهد امــا مدیران باشــگاه ذوب آهن تصمیم 
گرفته اند سکو هاى ورزشــگاه را براى این بازى به طور 

50-50 بین هواداران دو تیم تقسیم کنند.
خبرگزارى «ایلنا» در نگاه خود به شهرآورد اصفهان  به 
بررسى بازیکنان دو تیم که فصل پیش در اردوگاه رقیب 
بودند پرداخته و نوشته: این دیدار عالوه بر اینکه به دلیل 
تقابل دو تیم همشهرى حساســیت هاى ذاتى خودش 
را دارد، به دلیل حضور برخــى از چهره ها در آن جذابیت 
بیشترى هم پیدا کرده اســت. نفراتى که سابقه بازى در 

تیم مقابل را دارند.
در تیم ذوب آهن مسعود حســن زاده و عارف غالمى در 
صورت حضور در زمین به مصاف تیم سابق خود خواهند 
رفت. حسن زاده پیش از این بازیکن ذوب آهن بود ولى در 
لیگ شانزدهم به سپاهان پیوست و در اواسط فصل دچار 
مصدومیت شــدیدى از ناحیه رباط صلیبى شد و دیگر تا 
پایان فصل گذشــته موفق به بازى در این تیم نشد و در 
پایان فصل به ذوب آهن برگشت. حسن زاده در تمرینات 
پیش فصل ذوب آهن مصدوم شد و در سه هفته ابتدایى 
براى تیمش به میدان نرفت ولى در حال حاضر مشکلى 
براى بازى ندارد. عارف غالمى  هــم تصمیم گرفت در 

فصل هجدهم از ســپاهان جدا شــود و مذاکراتى هم با 
سرخابى هاى پایتخت داشت که به توافق نرسید و سر از 
ذوب آهن در آورد. او هم تاکنون براى ذوب آهن به میدان 
نرفته و در رقابت با محمد نژادمهدى، وحید محمدزاده و 

هادى محمدى کار سختى خواهد داشت.
از طرفى سپاهانى ها هم ذوب آهنى هاى زیادى در جمع 
نفرات خود دارند. عــالوه بر امیــر قلعه نویى و اعضاى 
کادرفنى، خالد شفیعى، «کى روش اســتنلى» و بختیار 
رحمانى را هم در اختیار دارند که فصل گذشــته در ذوب 
آهن حضور داشتند. این سه بازیکن که در فصل گذشته با 
نظر قلعه نویى جذب ذوب آهن شده بودند همراه او راهى 

سپاهان شده و حاال به مصاف تیم سابق خود مى روند.
و باالخره اینکه ظاهــراً مدیران دو تیم بــه طور غیر 
مســتقیم به انتخاب داور این دیــدار معترض بودند و 
دوست داشتند داور قوى ترى براى این بازى حساس 
انتخاب مى شد. اینطور که شنیده شده بود مسئوالن دو 
باشگاه سپاهان و ذوب آهن انتظار داشتند که علیرضا 
فغانى این بازى را قضاوت کند اما با اعالم اسامى داوران 
در هفته چهارم مشخص شد که فغانى بازى سپیدرود و 
پدیده را سوت مى زند و دربى اصفهان را وحید کاظمى 
قضاوت مى کند.کاظمى از جمله داوران تقریبًا ایده آل 
فوتبال ایران محسوب مى شــود اما به دلیل حساسیت 
دربى اصفهان و بنا به ادعاى یکى از سایت ها، مدیران 
دو باشــگاه  انتظار داشــتند که بهترین داور آسیا که 
دیدار رده بندى جام جهانى را قضــاوت کرد داور این

 مسابقه باشد.
به گزارش نصف جهان، همه منتظریم تا در جدال زرد و 
سبز ریشــه دار فوتبال ایران دوباره یک شهرآورد زیبا را 
شاهد باشیم. ســال هاى نه چندان دور بود که به واسطه 
قدرتنمایى دو تیم در فوتبال ایــران و قهرمانى هاى بى 
شمارشــان، اصفهان با عنوان پایتخــت جدید فوتبال 
ایران از سوى رســانه ها و کارشناسان مورد خطاب قرار
 مى گرفت و حاال از سپاهان و ذوب آهن مان انتظار داریم 
این عنوان را دوباره براى شهرمان با موفقیت هاى امسال 

خود زنده کنند.

همه چیز در مورد شهرآورد پایتخت فوتبال ایران

 سبز و زردم ریشه دارم... 
   الهه مهرى دهنوى
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 نصف جهان   یازدهمین ویژه برنامــه «فوتبال به وقت اصفهان» 
با محوریت پخش دیــدار تیم هاى ذوب آهن و ســپاهان برگزار

 مى شود.
دیدار تیم هاى فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن در هفته 

اول رقابت هاى لیگ برتر (جمعه 26 مردادماه) برگزار مى شود.
ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و کارشناسى 
مسابقات مختلف فوتبال، از یک ساعت پیش از آغاز این دیدار در 
فرهنگسراى اســوه (خیابان صمدیه لباف) پذیراى فوتبالدوستان 

اصفهانى خواهد بود.

این ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر ساعت 19 و 15 دقیقه آغاز 
مى شود و ورود براى عموم و خانواده ها آزاد و رایگان است. محمد 
برزمهرى و ناصر نویدنیا (گلرهاى پیشکســوت سپاهان)، ابراهیم 
لوینیان (ستاره سال هاى نه چندان دور سپاهان) و محمد صلصالى 
و شاهین خیرى (کاپیتان و بازیکن سابق ذوب آهن) مهمان هاى 
ویژه این برنامه هســتند.    این برنامه به همــت معاونت فرهنگى 

شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار مى شود.

شهرآورد اصفهان را 
خانوادگى ببینید

وحید قلیچ به عنوان منتقد اصلى علیرضا بیرانوند در طول یکسال گذشته دوباره به گلر ملى پوش قرمزها گیر داده است. این بار 
بازى کردن بیرانوند جلوى استقالل خوزستان و نیمکت نشینى «بوژیدار رادوشوویچ» دلیل انتقاد قلیچ است. 

«خبرآنالین» از قول دروازه بان و مربى ســابق گلرهاى پرسپولیس نوشــته: «نمى دانم چه کسى مشغول حمایت از 
بیرانوند است و چرا "برانکو ایوانکوویچ" تا این حد، به این بازیکن بال و پر مى دهد! دلم واقعاً براى بوژیدار رادوشوویچ سوخت. با 

بیرانوند پدرکشتگى ندارم! حرفم این است که وقتى یک دروازه بان اشتباهى مرتکب نشده، چرا باید نیمکت نشین شود؟ برانکو اگر 
مى خواســت به بیرانوند بازى بدهد، باید از اولین دیدار فصل این کار را مى کرد چون یک ماه از جام جهانى گذشته بود و بیرانوند هم 

خستگى نداشت. اگر مى خواست رادوشوویچ را نیمکت نشین کند، باید منتظر مى ماند تا این دروازه بان اشتباهى مرتکب شود. نه زمان بازى دادن به رادوشوویچ 
مناسب بود و نه نیمکت نشین کردن این بازیکن.» قلیچ در ادامه سراغ انتقاد از سوژه اصلى(!) یعنى بیرانوند مى رود: «بیرانوند زیاد از حد خودش را گم کرده 
است. من چند روز قبل مصاحبه اى از کریم باقرى خواندم که او هم از رفتارهاى بیرانوند ناراحت شده بود. مگر چه اتفاقى افتاده که این بازیکن خودش 

را براى دیگران مى گیرد؟ یک روز ما هم دروازه بان تیم ملى و پرسپولیس بودیم، کجا این همه ناز و ادا داشتیم!»

فریاد «توشاك»قلیچ، ول کن بیرانوند نیست!
 از کمیته اخالق 

اشکان دژآگه، بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازى 
به کمیته اخالق احضار شد و غیبت او در تمرین 
تراکتورسازى با عصبانیت شدید «جان توشاك» 
همراه بود. دژآگه به دلیــل خالکوبى هایش در 
تمرین روز سه شنبه غایب بوده چرا که او به کمیته 
اخالق دعوت شده و به همین منظور راهى تهران 

شده بود تا توضیحاتى به مسئوالن ارائه کند.
دژآگه و برخى بازیکنان ایرانى و خارجى ســعى 
کرده انــد خالکوبى هاى خود را تــا حد ممکن 
بپوشانند ولى این موضوع هنوز هم براى برخى 
از آنها که تتوهــاى زیادى دارند دردسرســاز 

شده است.
در این میان جان توشاك، سرمربى تراکتورسازى 
زمانى که متوجه غیبت دژآگه در تمرین شــد 
از سرپرســت تیم دلیل آن را جویا شد و زمانى 
که متوجه شــد دلیل این غیبت حضور وى در 
کمیته اخالق و ســفر به تهران بوده به شــدت 

عصبانى شد.
توشاك از مسئوالن باشــگاه و سرپرست تیم 
پرسید: «مگر دژآگه در همه این سال ها بازیکن 
و اخیراً کاپیتان تیم ملى نبوده و خالکوبى نداشته 
است؟ پس چرا االن در این موقعیت حساس که 
هواداران از ما انتظار نتیجه گرفتن و بردن دارند 
در آستانه بازى با تیم مدعى سایپا و در مهمترین 
تمرین تیم براى این بازى نباید دژآگه را داشته  
باشم؟ من نمى فهمم چگونه است در این شش 
سال دژآگه احضار نشده اما حاال مى شود؟ عالوه 
بر آن نمى دانم چرا مهمترین روز تمرینى را براى 

جلسه انتخاب مى کنند؟» 
طى هفته هاى گذشته دو بازیکن دیگر؛ حسین 
کعبى و محسن مســلمان هم به کمیته اخالق 
احضار و محروم شدند اما پس از حضور در کمیته 
اخالق مشخص شــد دلیل احضار آنها داشتن 

خالکوبى نبوده است.

مأموریت غیر ممکن 

 «لى اروین»، جدیدترین خرید تراکتورسازى 
اســت تا تعداد بازیکنان بریتانیایى این تیم به 
سه نفر برسد. تراکتورسازى در شرایطى یک 
مهاجم به تیمش اضافه کرده که هنوز فکرى 
براى مشکل اصلى  اش که خط دفاعى است ، 

نکرده. 
طى چند روز گذشــته این خبر منتشر شد که 
«جان توشاك» از باشگاه خواسته که به تیم او 
یک مدافع اضافه کنند و شاید عالقه مالک این 
باشگاه به جذب بازیکنان نامدار و ستاره باعث 
شود که خرید جدید تیم محبوب تبریزى یک 
مدافع بسیار سرشناس باشد. صادق درودگر، 
مدیرعامل سابق تراکتورسازى چند روز قبل 
در گفتگویى اعالم کرد که این باشگاه با چند 
ملى پوش دیگر هم صحبت کرده که البته به 
علت درخواست مالى این بازیکنان ، مذاکرات 
به نتیجه نرسیده اســت. آیا ممکن است یکى 
از این ملى پوشــان مرتضــى پورعلى گنجى 
باشد؟ بازیکنى که با ترابزون اسپور به توافق 
نرسید و نزدیکان او شایعه بازگشتش به فوتبال 
ایران را به طور قطعى تکذیب نکرده اند. مدیر 
برنامه هاى او، چند روز قبل اعالم کرد مرتضى 
به باشــگاهى خواهد رفت که ارزش او را به 
خوبى درك کند و شاید تراکتورسازى همان 

باشگاه مورد نظر باشد. 
البته عالقــه پورعلى گنجى به ادامه فوتبالش 
در اروپا مانع اصلى بازگشت او به فوتبال ایران 
است اما حاال که مسعود شــجاعى و اشکان 
دژآگه در تبریز توپ مى زنند شاید مرتضى هم 

به جمع آنها اضافه شود.

وحید قلیچ به عنوان منتقد اصلى علیر
بازى کردن بیرانوند جلوى استقالل خ
«خبرآنالین» از قول دروازه بان و مرب
"بیرانوند است و چرا "برانکو ایوانکوویچ
بیرانوند پدرکشتگى ندارم! حرفم این ا
مى خواســت به بیرانوند بازى بده
خستگى نداشت
مناسب بو
است.
را بر
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ه است. این بار 

مایت از 
ویچ سوخت. با

اگر نشود؟ برانکو
گذشته بود و بیرانوند هم 

ن دروازه بان اشتباهى مرتکب شود. نه زمان بازى دادن به رادوشوویچ 
صلى(!) یعنى بیرانوند مىرود: «بیرانوند زیاد از حد خودش را گم کرده 
یرانوند ناراحت شده بود. مگر چه اتفاقى افتاده که این بازیکن خودش 

یم، کجا این همه ناز و ادا داشتیم!»

فیست!
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 ((آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت)) 

1-برابر راى شماره 139760302177000444 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم یوسفى فرزند عبدالعلى به 
شماره شناسنامه 132 نجف آباد و شماره ملى 1092050159 درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى 
قسمتى از پالك 2182 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 116 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى عبدالعلى یوسفى محرز گردیده است. 
2- برابر راى شماره 139760302177000445 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد مجنونى دهقى فرزند رحمت 
اهللا به شماره شناسنامه 155 نجف آباد و شماره ملى 1092018875 درششدانگ یکباب خانه احداثى بر 
روى قسمتى از پالك 2182 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 252/60 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى  آقاى عبدالعلى یوسفى محرز گردیده است. 
3- برابر راى شــماره 139760302177000443 مورخ 1397/04/23 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قدرت اله کوهستانى 
دهقى فرزند محمد به شماره شناسنامه 60 نجف آباد و شماره ملى 1092005935 درششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 410 فرعى و 411 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 129/35 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد حسین اللى و آقاى 

عبدالحمید عادلى محرز گردیده است. 
4- برابر راى شماره 139760302177000441 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابراهیم صداقت دهقى فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 4901 نجف آباد و شماره ملى 1090566166 درششدانگ یکباب مغازه احداثى 
بر روى قســمتى از پالك 2111 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 19 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى احمد صداقت محرز گردیده است. 
5- برابر راى شماره 139760302177000442 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى احمد صداقت فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 27 نجف آباد و شماره ملى 1091877165 درششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى 
از پالك 2111 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 19/40 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى احمد صداقت محرز گردیده است. 
6- برابر راى شــماره 139760302177000437 مورخ 1397/04/23 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کشور حسین هاشمى 
دهقى فرزند احمد به شماره شناسنامه 12 نجف آباد و شماره ملى 1091969744 درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1641  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 273/33 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث آقاى على مومنى دهقى 

محرز گردیده است. 
7- برابر راى شماره 139760302177000438 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهرام مومنى دهقى فرزند عبداهللا 
به شماره شناسنامه 62 نجف اباد و شماره ملى 1091951306 درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1641  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 273/33 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث آقاى على مومنى دهقى محرز گردیده است. 
8- برابر راى شــماره 139760302177000440 مورخ 1397/04/23 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه توکلى دهقى فرزند 
فتحعلى به شماره شناســنامه 53 نجف آباد و شــماره ملى 1091888426 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 1196 باقیمانده  فرعى و ششدانگ پالك 1279 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 228/77 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى خانم فاطمه 

اللى وخانم جهان سلطان کالنترى دهقى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 139760302177000439 مورخ 1397/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جعفر اللى فرزند حبعلى به شماره 
شناسنامه 59 نجف آباد و شماره ملى 1092039740 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى 
از پالك 1196 باقیمانده  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 101/12 

مترمربع انتقاى از مالک رسمى آقاى حسن توکلى محرز گردیده است. 
10- برابر راى شــماره 139760302177000366 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شــهربانو یارى دهقى 
فرزند حسنعلى به شماره شناســنامه 84 نجف آباد و شماره ملى 1091902089 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 838 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 191/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداهللا امینى دهقى محرز 

گردیده است. 
11- برابر راى شــماره 139760302177000367 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباسعلى آقابابایى فرزند 
محمدعلى به شماره شناسنامه 4824 نجف آباد و شــماره ملى 1090565399 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 838 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 191/70 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى اسداهللا امینى دهقى محرز 

گردیده است. 
12- برابر راى شــماره 139760302177000369 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم آزاده مومنى دهقى فرزند 
نصراهللا به شماره شناســنامه 29 نجف آباد و شــماره ملى 1092073566 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك  هاى 838 فرعى و 837 فرعى و 3252 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 161/85 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى اسداهللا امینى 

دهقى و عباسعلى جبارى و شهربانو یارى و نعمت اله آقابابایى محرز گردیده است. 
13- برابر راى شــماره 139760302177000368 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهمن مومنى دهقى فرزند 
على به شماره شناسنامه 212 نجف آباد و شماره ملى 1092069836 در ششدانگ یکباب خانه احداثى 
بر روى قســمتى از پالك 3378 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 

176/92 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على عادلى محرز گردیده است. 
14- برابر راى شــماره 139760302177000370 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن براتى خرمنانى فرزند 
حسینعلى به شماره شناسنامه 19 تیران و شماره ملى 5499532486 در ششدانگ یکباب خانه احداثى 
بر روى قسمتى از پالك 512 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 161/50 

مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى اسداهللا میرزا رضى  محرز گردیده است. 
15- برابر راى شــماره 139760302177000371 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى  رضا خدابخش دهقى 
فرزند على به شماره شناسنامه 4948 نجف آباد و شــماره ملى 1090566638 در سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1192 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 306/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم سکینه خدابخش محرز 

گردیده است. 
16- برابر راى شماره ى 139760302177000372 مورخ 1397/03/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم  فرخ  مومنى دهقى فرزند 
کرمعلى به شماره شناســنامه 4590 نجف آباد و شــماره ملى 1090563051 در سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1192 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 306/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم سکینه خدابخش و رضا 
خدابخش و رضا خدابخش محرز گردیده است. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات 
مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مى شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعــى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 1397/05/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
یک شنبه 1397/06/10 م الف نوبت اول: 224004 ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد امالك 

مهردشت/ 5/659
اخطار اجرایى

شماره: 88- 1936 ش ح/6 به موجب رأى شماره 2191 تاریخ 88/12/27 حوزه 6 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رئوف انصارى نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و به مبلغ سى هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى، مبلغ پنجاه هز ار ریال و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
88/4/20 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له رسول نعمتى نشانى: اصفهان شهرك صنعتى 
محمودآباد فرعى 12 سنگبرى اروین و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 223736 شعبه 

6 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/626
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976836100136 شماره پرونده: 9609986836100972 شماره بایگانى شعبه: 
961063 خواهان: زهرا محمدى فرزند حسن با وکالت زیبا رباطى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان- 
خ وحید- ابتداى خ حســین آباد- مجتمع عســگرى- طبقه 3- واحد 8 خواندگان: 1- زهراسادات 
میرى وفسى فرزند سید داود به نشــانى تهران- خ پیروزى- بلوار ابوذر- پایین تر از پل پنجم- جنب 
دادسرا- طبقه 1، 2- سمیه افشــارى فرزند محمد 3- الهه افشــارى فرزند محمد 4- زهره افشارى 
فرزند محمد 5- سمانه افشارى فرزند محمد 6- الهام افشــارى فرزند محمد همگى به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان نجف آباد- نجف آباد- ویالشهر- 400 دستگاه- خ 127 اصلى- پ 56- منزل 
افشارى خواسته ها: 1- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت 2- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: دادگاه 
پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: خواسته خانم زهرا محمدى فرزند حسن با وکالت خانم زیبا رباطى فرزند على 
اکبر به طرفیت خانم ها سمانه و الهه و الهام و ســمیه و زهره همگى افشارى فرزندان محمد و خانم 
زهرا سادات میرى وفسى فرزند سید داود مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت است خواهان اظهار نموده 
حسب مفاد سند ازدواج شماره 2324 دفتر ازدواج شماره 385 به عقد ازدواج دائم آقاى محمد افشارى 
درآمده و از تاریخ 53/10/18 زندگى مشترك زناشویى خود را آغاز نموده اند و تا مورخ 1379/7/18 که 
شوهرش فوت نموده امور مربوط به زندگى مشترك را با قصد دریافت اجرت و به دستور زوج انجام داده 
اســت و خواهان صدور حکم به پرداخت اجرت المثل از اموال حین الفوت متوفى مى باشد خواندگان 
ردیف یک الى چهار در جلسه دادگاه حضور یافته اند و مراتب موافقت خود را درخصوص پرداخت اجرت 
المثل در حق خواهان اعالم نموده اند خواندگان ردیف 5 و 6 با وصف ابالغ حضور نیافته اند و الیحه 
دفاعیه ارســال ننموده اند دادگاه با توجه به مفاد اظهارات خواهان و خواندگان ردیف اول تا چهارم و 
نظریه کارشناسى که به طرفین ابالغ گردیده لیکن از سوى خواندگان با وصف ابالغ اعتراضى واصل 
نگردیده و خواهان نیز با وصف اعتراض از پرداخت هزینه هیأت سه نفره کارشناسان امتناع نموده و با 
توجه به نظر قاضى مشاور و به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 336 قانون مدنى و تبصره 
ذیل آن و مواد 868 و 869 قانون مدنى دادگاه ضمن پذیرش خواســته، خواندگان را به پرداخت مبلغ 
سیصد و پنجاه و دو میلیون تومان بابت اجرت المثل دوران زندگى مشترك زناشویى خواهان و مرحوم 
محمد افشارى از تاریخ 1353/10/18 لغایت 1379/7/11 از بابت اصل خواسته از اموال حین الفوت 
متوفى و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و سى و سه هزار ریال بابت بخشى از هزینه هاى دادرسى 
و چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى دادگاه درخصوص 
خواندگان ردیف یک تا چهارم حضورى و با توجه به اقرار قطعى است و درخصوص خواندگان ردیف 
پنج تا شش غیابى و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد. نشانى: 
اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- 
طبقه 4- اتاق 403. م الف: 223692 عرب پور- رئیس  شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى) /5/627

ابالغ رأى
شــماره ابالغنامــه: 1- 9710100352705156، 2- 9710100352705155 شــماره پرونــده: 
9709980360000184 شــماره بایگانــى شــعبه: 970459 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: 
1- ســرور افغان نشــانى: مجهول المکان 2- رحیم افغان نشــانى: مجهول المکان پرونده کالسه 
9709980360000184 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) تصمیم 
نهایى شــماره 9709970352700953، 1- رحیم افغان متهم، به نشانى مجهول المکان 2- سرور 
افغان متهم، به نشانى مجهول المگان 3- حمید صالح همدانى فرزند على اکبر شاکى و متهم، با وکالت 
مصطفى رفیعیان کوپائى فرزند عباس به نشانى ابتداى چهارباغ باال مجتمع کوثر اصفهان واحد شماره 
516 اتهام ها: 1- کالهبردارى 2- خرید و نگهدارى هشت عدد مجسمه و یک عدد تاج جعلى و فاقد 
ارزش تاریخى- فرهنگى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقایان سرور و رحیم شهرت افغانى 
و فعال متوار ى و بدون تامین و همچنین اتهام آقاى حمید صالح همدانى دایر بر فروش اشــیا تاریخى 
موضوع گزارش مرجع انتظامى از توجه به محتویات پرونده، و با توجه به اینکه وفق قانون الحاق یک 
ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 الزم است انچه 
به خرید و فروش میرسد تشابه اساسى با یک شیئى تاریخى داشته باشد و از طرف دیگر در نامه ارسالى 
از سوى میراث فرهنگى اشاره اى به وجود شیئى مشابه تاریخى این اشیا نشده است و در موارد شک 
اصل برائت حاکمیت دارد و با توجه به اینکه در پرونده دلیلى که وقوع بزه از سوى ایشان را اثبات نماید 
وجود ندارد و با عنایت به انکار مصرانه متهم ردیف سوم در کلیه مراحل تحقیق و رسدیگى لهذا دادگاه 
مستندا به اصل 37 قانون اساسى و ماده 4 قانون ائین دادرسى کیفرى راى بر برائت متهم صادر و اعالم 
مینماید ضمنا اشیا مکشوفه به اقاى صالح همدانى مسترد شــود راى صادره ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشد. م الف: 223772 میردامادى- رییس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /5/628
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9709976805200563 شــماره پرونده: 9609986805201614 شماره بایگانى 
شعبه: 961614 خواهان: آقاى محسن احمدى عجمى فرزند عبدالعالى به نشانى اصفهان ملک شهر 
خ انقالب اسالمى کوچه 22 مجتمع اسکان سه واحد 5 خوانده: آقاى احسان قائد امینى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى محسن احمدى عجمى به طرفیت 
آقاى احسان قائد امینى به خواسته مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شماره 155457 عهده بانک 
سپه با انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رقم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت 
و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/790/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ 1395/09/05 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى 
بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از  آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشــد. اصفهان کنارگذر اتوبان شــهید خرازى حدفاصل خیابان 
آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 223694 جوانمردى قاضى شعبه 

52 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه)  /5/629
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 970081 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
محمدرضا مهرپور با وکالت فرشته ترکیان والشانى و جمال صلواتى به نشانى: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- مجتمع پارك- طبقه ســوم- پالك 606 خوانده: پگاه اسالم پور به نشــانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: به تاریخ 12 شعبه 29 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 970081 و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى محمدرضا مهرپور با وکالت فرشته 
ترکیان والشانى و جمال صلواتى به طرفیت پگاه اسالم پور به خواسته مطالبه مبلغ چهارده میلیون و 
دویست هزار ریال (ریال 14/200/000) موضوع سه فقره چک به شماره هاى 522951- 96/6/10 و 
522965- 96/5/25 و 522968- 96/7/25 به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته 
و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313- 314 
قانون تجارت و مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 887/500 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدها (بشرح ذیل) تا زمان وصول براساس 
آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهى تا حصول  نتیجه در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. (96/6/10- 6/500/000 ریال و 96/7/25- 
3/700/000 ریال و 96/5/25- 4/000/000 ریال) م الف: 223716 شعبه 29 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/630
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960590 شماره دادنامه: 9709976794500523 تاریخ رسیدگى: 97/4/30 مرجع 
رسیدگى: شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: تیمور مرادى نشانى: خ رکن الدوله کوچه 
احســان (34) جنب دبســتان فرهنگیان 2 پ 12 طبقه 3 خوانده: 1- پروین رضایى نشانى: مجهول 
المکان 2- مرضیه سیه پوش نشانى: اصفهان- عالمه امینى- خ فردوس- فرعى 2 فرعى دوم- ك 
دوم- پ 12، 8158135683 خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى خواهان تیمور 
مرادى به طرفیت 1- پروین رضایى 2- مرضیه ســیه پوش به خواســته مطالبه مبلغ 17/760/000 
ریال بابت خسارات و افت و خواب خودرو سمند سوارى مدل 1387 به شماره انتظامى 13- 692 م 95 
با بررسى محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى خواهان و عدم حضور خواندگان على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 96/12/5 و مســتندات ابرازى خواهان منجمله نظریه کارشناسى که 
افت خودرو را مبلغ 10/000/000 ریال ده میلیون ریال و خواب آن را 6000/000 ریال اعالم نموده 
که این نظریه از اعتراض طرفین مصون باقى مانده و از طرفى خواهان با تقدیم ال یحه اى اعالم نموده 
خواســته خود را کاهش مى دهم و فقط افت و خواب خودرو را مى خواهم لذا شعبه دعوى خواهان را 
نسبت به خوانده ردیف اول (پروین رضایى) به عنوان راننده مقصر را وارد دانسته و مستنداً به ماده 198 
و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف 1 به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 222/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 1/500/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسى و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/8/13 که محاسبه آن 
بر عهده اجراى محترم احکام طبق شاخص نرخ تورم بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران میباشد را 
صادر و اعالم مى نماید و دعوى خواهان را نسبت به خوانده ردیف 2 مستنداً به ما بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م 
قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید با توجه به اینکــه خواهان دعوى خود را از دریافت 
خسارت مسترد نموده نســبت به خسارات وارده به خودرو به اســتناد بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد 
دعوى خواهان را صادر و اعالم مــى نماید و 20 روز پس از ابالغ قابل اعتــراض در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان میباشــد حکم صادره نســبت به خوانده ردیف 1 غیابى و 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــعبه و 20 روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 223723 شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /5/631
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709976793600525 شــماره پرونده: 9709986793600090 شماره بایگانى 
شعبه: 970093 خواهان: ابوذر مرادیان تهرانى فرزند حسین به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ اردیبهشت- ك شیرزادى- بن بست شجاعیان- پ 81 خوانده: غضنفر 
کرمیان به نشانى مجهول مکان خواســته: مطالبه وجه بابت... گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى ابوذر مرادیان تهرانى به طرفیت آقاى غضنفر کرمیان به خواسته مطالبه مبلغ 105/000/000 
ریال طبق قرارداد مورخ 95/05/22 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده 
اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد 515 و 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى، حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 332/500 /2 ریال بابت هزینه دادرسى و 
همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/02/15 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه میباشد و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پلک 57. م الف: 223729 نجفى- قاضى شعبه شش شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهید حججى) /5/632
اخطار اجرایى

شماره: 1045/88 به موجب رأى شماره 108 تاریخ 89/1/31 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابوالفضل یزدانى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 27/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/000 ریال خسارت دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها، ش 971043- 86/8/30 و 971041- 86/6/30 و 
971042- 86/7/30 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له رسول نعمتى نشانى: محمودآباد 
فرعى 12 ســنگبرى آروین . ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 233733 شــعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/633
راى اصالحى

شماره دادنامه: 9709973759500513 شــماره پرونده: 9609983759500588 شماره بایگانى 
شــعبه: 960605 تاریخ تنظیم: 1397/05/11 خواهان: آقاى جواد مولویــان جزى فرزند علیرضا به 
نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شــهر گز برخوار، بلوار شهدا خ جمهورى ك 
خادم کوى قادر پ 6 خواندگان: 1- آقاى على على مهرى به نشانى مجهول المکان 2- آقاى مهدى 
على مهرى فرزند على به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، 
فردوسى 2 شرقى پ 10 خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ثبت پرونده به کالسه فوق و 
انجام تحقیقات مقتضى ختم دادرســى اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى اصالحى مى نماید. راى اصالحى دادگاه: نظر به اینکه هنگام تایپ دادنامه شــماره 450 
مورخ 97/4/30 صادره از این دادگاه در پرونده کالســه 960605 مبلغ محکوم به 365/000/000 
ریال درج شــده، درحالى که مبلغ صحیح 265/000/000 ریال بوده، لذا بــه تجویز حاصل از ماده 
309 قانون آیین دادرسى مدنى مبلغ محکوم به اصلى را به 265/000/000 ریال تصحیح مى نماید. 
تسل یم رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى اصالحى ممنوع بوده و راى اصالحى صادره از لحاظ 
قابلیت واخواهى و تجدیدنظر خواهى تابع راى اصلى است. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، 
میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 

224191 مهدى پور رئیس شعبه چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /5/634
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9709973759500450 تاریــخ تنظیــم: 1397/04/30 شــماره پرونــده: 
9609983759500588 شماره بایگانى شــعبه: 960605 خواهان: آقاى جواد مولویان جزى فرزند 
علیرضا به نشانى استان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر و میمه- شهر گز برخوار- بلوار شهدا خ 
جمهورى ك خادم کوى قادر پ 6 خواندگان: 1- آقاى على على مهرى به نشانى مجهول المکان 2- 

آقاى مهدى على مهرى فرزند على به نشانى استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر 
شاهین شهر- فردوسى 2 شرقى پ 10 خواسته: مطالبه وجه چک رأى دادگاه: درخصوص دادخواست 
خواهان جواد مولویان فرزند علیرضا به طرفیت خواندگان 1- مهدى على مهرى فرزند على 2- على 
على مهرى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 265/000/000 ریال عهده بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و شرح دادخواست 
خواهان و ضمائم آن از جمله تصویر مصدق چک شماره 355596 به تاریخ 96/3/3 و گواهینامه عدم 
پرداخت آن و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرســى مورخ 97/4/30 و نظر به اینکه خوانده 
ردیف اول على رغم ابالغ واقعى و خوانده ردیف دوم على رغم ابالغ قانونى در این جلســه دادرسى 
حاضر نگردیده و الیحه اى ارسال ننموده و طبعًا در قبال خواسته خواهان دفاعى به عمل نیاورده است 
و نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانــدگان به ترتیب به عنوان 
صادرکننده و ظهرنویس دارد، لذا با موجه تشخیص دادن خواســته خواهان و با استناد به مواد 198، 
515، 519 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 403 قانون تجارت و ماده واحده الحاق یک 
تبصره به ماده 2 قانون صدور چک و استفســاریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم 
به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 365/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
7/425/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر اوراق پیوست دادخواست و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید چک لغایت وصول محکوم به که براساس نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اســالمى ایران هنگام اجراى حکم محاســبه و دریافت مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. ضمنًا واحد اجراى احکام موظف به محاسبه و اخذ هزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیر تادیه 
از خواهان به نفع صندوق دولت و سپس از خواندگان در حق خواهان خواهد بود. حکم صادره نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابى است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از 
آن ظرف مهلت مشابه قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد و نسبت 
به خوانده ردیف اول حضورى محسوب و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان خواهد بود. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظر ى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 224194 

سعید مهدى پور- رئیس شعبه چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /5/635
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973759200405 شــماره پرونده: 9209983759200888 شماره بایگانى 
شــعبه: 920917 تاریخ تنظیم: 1397/04/12 خواهان: آقاى محمدعلى مولویان فرزند حســین با 
وکالت خانم نازنین رضازاده جزى فرزند محمد به نشانى اصفهان، خ توحید میانى مجتمع پردیس ط 
3 واحد 12 خواندگان: 1- آقاى محمدتقى غیاثى 2- آقاى محمدحسن غیاثى فرزند مرتضى 3- آقاى 
محمدعلى غیاثى فرزند مرتضــى 4- خانم زهرا غیاثى فرزند مرتضى 5- خانــم زینب غیاثى فرزند 
مرتضى 6- خانم فاطمه غیاثى فرزند مرتضى همگى با وکالت آقاى حمید پارسى پور فرزند سهراب به 
نشانى شاهین شهر بلوار شریعتى پالك 6 جنوبى مجتمع راد واحد 2، 7- خانم منظر عبدالوهاب فرزند 
اصغر همگى به نشــانى مجهول المکان 8- صنایع هواپیماسازى ایران (هسا) به نشانى شاهین شهر 
هسا. خواسته: تنفیذ قرارداد عادى. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم نازنین رضا زاده به وکالت 
از آقاى محمدعلى مولویان فرزند حسین به طرفیت آقایان و خانم 1- محمدتقى 2- محمدحسن 3- 
محمدعلى 4- زهرا 5- زینب 6- فاطمه شهرت همگى غیاثى فرزندان مرتضى با وکالت آقاى حمید 
پارسى پور 7- منظر عبدالوهاب فرزند اصغر 8- صنایع هواپیماســازى ایران (هسا) به خواسته تنفیذ 
قراردادهاى عادى مــورخ 1373/10/7 و 1374/11/6 (تایید اصالــت قراردادها) و ابطال معامالت 
فیمابین خواندگان ردیف اول الى آخر (ابطال اقدامات تملیکى) و ابطال اســناد رسمى شماره 1342، 
1343، 1344، 1347 مورخ 78/4/5 دفتر 80 شــاهین شهر نسبت به 40 درصد از شماره پالك هاى 
ثبتى 48، 50، 44 باقیمانده و 49 همگى فرعى از 409 اصلى و الزام خواندگان به انتقال ســند رسمى 
کلیه حقوق متصــوره 40 درصد از پالك هاى ثبتى فوق الذکر به خواهان و پرداخت کلیه خســارات 
دادرسى بدین توضیح از سوى وکیل خواهان به شرح دادخواســت به استحضار مى رساند به موجب 
قراردادهاى مورخ 1373/10/7 و 1374/11/6 چهل درصد از شماره پالك هاى ثبتى 440 باقیمانده 
و 49 و 48 و 50 فرعى از 409 اصلى در حدود 32 هکتار به اســتناد وکالت نامه شماره 57691 مورخ 
1358/8/22 توسط آقاى فضیلى وکیل مالکین، خواندگان ردیف اول تا سوم و مورث خواندگان ردیف 
اول الى هفتم واگذار گردیده اســت و لکن پس از فوت وکیل مالکین و گذشــت سالیان و مراجعات 
مکرر خواندگان حاضر به انتقال رسمى حقوق متصوره مورد معامله نگردیده که با طرح دعوى تنفیذ 
قراردادهاى استنادى که تحت کالسه پرونده 860009 شعبه دوم حقوقى شاهین شهر مورد رسیدگى 
قرار گرفت با ارجاع به کارشناسى اصالت قراردادهاى اســتنادى احراز گردید که پس از استعالم در 
خصوص وضعیت ثبتى پالك هاى متنازع فیه از اداره ثبت شــاهین شــهر معلــوم گردیده در مورخ 
1378/4/5 على رغم معامالت قبلى و تصرفات موکل قســمت عمده اى از مــورد معامله به صنایع 
هواپیماسازى هسا منتقل گردیده است که با استناد به اینکه صنایع هواپیماسازى ایران (هسا) طرف 
دعوى قرار نگرفته قرار عدم اســتماع دعوى صادر گردیده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
صرف نظر از اینکه مطابق پاسخ استعالم ثبتى به شماره 19184 مورخ 89/9/17 و رونوشت مصدق 
اسناد مالکیت ارائه شده از سوى نماینده حقوق صنایع هواپیماسازى ایران (هسا) مالک رسمى پالك 
هاى ثبتى موضوع دعوى مى باشد و مطابق ماده 24 قانون ثبت اسناد و امالك دولتى کسى را مالک 
مى شناسد که ملک به اسم او ثبت شده یا کسى که ملک مزبور به او منتقل گردیده است و این انتقال 
نیز در دفتر امالك به ثبت رسیده اســت و مطابق مواد 46 و 48 قانون مذکور سندى که مطابق مواد 
فوق باید به ثبت برســد و به ثبت نرســیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد نظر 
به اینکه مطابق رونوشــت توافق نامه مورخ 1396/10/26 خواهان اقرار نموده است که تنها صاحب 
حق کردزراعى در اراضى مذکور بوده است و نسبت به هسا شــکایت خوی ش را مسترد نماید و تعهد 
نموده اســت هیچگونه ادعایى تحت هیچ عنوان و در هیچ مرجعى عنوان ننماید که به نحوى اراضى 
تحت مالکیت یا در اختیار هسا را شامل شود و مطابق توافق صورت گرفته فیمابین خواهان و شرکت 
هواپیماسازى (هسا) خواهان صرفا در راستاى این توافق نامه مى تواند مطالبات خویش را در مراجع 
مربوطه پیگیرى نماید على هذا با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا 
به ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 1257 قانون مدنى 
حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در دادگاه هاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. استان اصفهان، شهرستان 
شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 215295 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /5/639
ابالغ وقت دادرسى

بدینوسیله به اقاى اردشیر جمشیدى خزلى فرزند قاســم مجهول المکان در پرونده کالسه 210/97 
به عنوان خوانده است جهت الزام به انتقال ســند مالکیت یکدستگاه اتومبیل سوارى سمند ایکس به 
شماره انتظامى 89 ج 343 ایران 19 ابالغ میشود در تاریخ 1397/06/26 ساعت 18 جهت رسیدگى 
و دفاع از خود در شوراى حل اختالف شعبه ششم زیباشهر (مبارکه) حاضر شود در صورت عدم حضور 
یا ارسال الیحه بصورت غیابى موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد کرد. م الف: 223530 

شعبه ششم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /5/641
حصر وراثت

آقاى حشمت اله کاویانى مبارکه فرزند ســیف اله داراى شماره شناســنامه 885 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالســه پرونده 97/442 این شــورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان سیف اله کاویان مبارکه فرزند نقى به شــماره ملى/ شناسنامه 61 در تاریخ 
1394/07/29 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته و ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حجت اله کاویان فرزند سیف اله کدملى 5419087464 نسبت 
به متوفى فرزند 2- قدرت کاویانى مبارکه فرزند ســیف اله شماره شناســنامه 452 نسبت به متوفى 
فرزند 3- حشمت اله کاویانى مبارکه فرزند ســیف اله کدملى 1829241680 نسبت به متوفى فرزند 
4- عصمت کاویانى مبارکه فرزند سیف اله کدملى 5419084351 نسبت به متوفى فرزند 5- فرخنده 
کاویانى مبارکه فرزند ســیف اله کدملى 1829223429 نسبت به متوفى فرزند 6- معصومه کاویانى 
مبارکه فرزند سیف اله کدملى 1827988061 نســبت به متوفى فرزند 7- صغرا بیگم کاویان فرزند 
نعمت اله کدملى 5419057565 نسبت به متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 223888 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)  /5/644
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973723101079 شــماره پرونده: 9609983723101511 شماره بایگانى 
شــعبه: 962117 خواهان: خانم مائده حلوانى بغالنى نژاد فرزند حمزه به نشــانى اســتان اصفهان، 
شهرستان مبارکه، شهر مبارکه، صفاییه محله 1 خ اطلسى پ 7 خوانده: آقاى فرداد میربانى فرزند سید 
احمد به نشانى مجهول المکان خواســته: طالق به درخواست زوجه به تاریخ 97/5/13 در وقت فوق 
العاده شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مبارکه به تصدى امضا کننده ذیل تشکیل است و 
پرونده کالسه 962117 از دفتر واصل و تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
ضمن اعالم ختم رسیدگى و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص دعــوى خانم مائده حلوانى بغالنى نژاد فرزند حمــزه به طرفیت آقاى فرداد 
میربانى فرزند سیداحمد به خواسته صدور الزام زوج به طالق به جهت عسر و حرج، دادگاه با بررسى 
مدارك و مستندات خواهان و احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین به موجب سند نکاحیه شماره 4766 
مورخ 1382/12/6 دفتر رسمى ازدواج شماره 74 لنجان و مســاعى دادگاه و شوراى حل اختالف و 
داوران جهت سازش زوجین موثر واقع نگردیده اســت و از طرفى نیز زوجه اصرار بر طالق داشته و 
حسب اظهارات گواهان تعرفه شده و حسب تحقیقات محلى صورت گرفته در مورخه 97/1/19 توسط 
مامورین نیروى انتظامى شهرستان مبارکه و استعالم صورت گرفته به شماره 515-1463/14 مورخه 
97/1/29 مبنى بر خروج زوج از کشور و عدم ورود وى و ترك منزل توسط زوج لذا عسر و حرج زوجه 
را محرز دانسته و در خصوص مهریه و نفقه جداگانه اقدام و در این پرونده ادعایى نداشته است و اجرت 
المثل ایام زوجیت را به زوج بذل نموده و جهیزیه نزد زوجه مى باشد و داراى 2 فرزند مشترك به نام 
حوریا 13 ساله، ستاش10 ساله که با زوجه زندگى مى کنند و با توجه به سن آنها در خصوص حضانت و 
مالقات دادگاه مواجهه با تکلیفى نمى باشد. از پدر شوهر و مادرشوهر اصداقى صورت نگرفته است لذا 
با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1130 قانون مدنى 
و مواد 26، 24، 27، 29، 31، 32، 33، 37 قانون حمایت خانواده مصوب 91 حکم به الزام زوج به طالق 
خواهان به لحاظ عسر و حرج صادر و اعالم مى نماید و نوع طالق بائن و مدت اعتبار حکم طالق شش 
ماه پس از تاریخ ابالغ راى فرجامى یا انقضاى مهلت فرجام خواهى است و احراز شرایط صحت اجراى 
صیغه طالق با رعایت جهت شرعى و قانونى به عهده مجرى طالق مى باشد تا زوجین با مراجعه به 
یکى از دفاتر رسمى طالق نسبت به اجرا و ثبت صیغه طالق اقدام نمایند و در صورت امتناع زوج به سر 
دفتر رسمى طالق جهت اجراى صیغه طالق نمایندگى اعطا مى گردد. زوجه حسب گواهى پزشکى 
قانونى شماره 995 مورخ 97/5/6 فاقد حمل و منفیمى باشد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
محترم تجدیدنظر اصفهان  مى باشد. اصفهان شهرســتان مبارکه، بلوار خلیج فارس جنب بانک ملى 
دادگسترى شهرستان مبارکه. م الف: 224186 موسوى پور دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان مبارکه /5/646
حصر وراثت

آقاى مهدى احمدپور داراى شماره شناســنامه 5410067290 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 97/452 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مجتبى احمدپور فرزند غالمعلى به شماره شناســنامه/ ملى 235 در تاریخ 1397/05/14 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 
1- مهدى احمدپور فرزند مجتبى کدملى 5410067290 نســبت به متوفى فرزند 2- على احمدپور 
فرزند مجتبى کدملى 5410184351 نسبت به متوفى فرزند 3- فاطمه احمدپور مبارکه فرزند رضاقلى 
شماره شناسنامه 270 نسبت به متوفى همسر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى، درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 225761 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)  /5/648
ابالغ رأى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى خانم سلیمه قنبرزاده فرزند حسین 
دادخواستى به طرفیت مصطفى تقى پور فرزند عزیزاله به خواســته مطالبه نفقه تقدیم که به شوراى 
حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به 375/96 ثبت و نظر کارشناس صادر گردیده و خوانده مجهول 
المکان معرفى نموده است به تقاضاى خواهان و دستور شورا به اســتناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که 

با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق 
خود و دریافت نسخه ثانى نظر کارشناس براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 
جهت رسیدگى حاضر شــوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود ، م الف  

595 شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان/ 5/637 
حصروراثت 

ایمان رسولى هسنیجه داراى شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســید عبداهللا رسولى هسنیجه بشناسنامه 37 در 
تاریخ 97/05/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. سید میالد رسولى هسنیجه تاریخ  تولد 1378 ش ش 1080530509 ، 2. سید عباس رسولى 
هسنیجه تاریخ  تولد1376 ش ش 1080462821 ، 3. سید ایمان رسولى هسنیجه تاریخ  1365 ش 
ش 23 ، 4. رضوان السادات رسولى هسنیجه تاریخ  تولد 1369 ش ش 1080125973 ، 5. سید احسان 
رسولى هســنیجه تاریخ  تولد 1371 ش ش 108240128 ، 6. الهام السادات رسولى هسنیجه تاریخ  
تولد 1363ش ش 9  7.سید جواد رسولى هسنیجه تاریخ  تولد 1373 ش ش 1080344365 (فرزندان 
متوفى) ، 8.خدیجه شــفیعى علویجه فرزند  قنبر على تاریخ تولد 1337 ش ش 212 (همسر متوفى) 
9.سید رضا رسولى هسنیجه فرزند ســید محمد تاریخ  تولد 1308 ش ش 637 (پدر متوفى)، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 226282/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت/5/638
ابالغ وقت رسیدگى

 مکاتبات قضائى-شماره نامه: 1397009000727688 شــماره پرونده: 9609983733000281 
شــماره بایگانى پرونده: 960310- موضوع: نامه به مدیرکل فرهنگ و ارشــاد جهت نشر آگهى به: 
اداره ارشاد؛ ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد- باســالم،احتراما در پرونده کالسه 960310 این 
شعبه با توجه به شکایت اســداهللا عظیمى علیه آقاى مهدى میرزایى فرزند میرزاعلى دایر برسرقت و 
برداشت غیرمجاز از کارت عابربانک به مبلغ ده میلیون ریال و نظر به اینکه متهم مهدى میرزایى فرزند 
میرزاعلى مجهول المکان میباشــد لذا مراتب وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت 
آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار درج تا بدین وسیله به متهم ابالغ گردد در روز سه شنبه 
مورخ: 97/07/10 راس ساعت 9 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه اول بازپرسى شهرستان 
نجف آباد حاضرشــود. در صورت عدم حضور و ارایه الیحه اقدام به صــدور تصمیم خواهد گردید. 

226276/م الف حسین محمدى-بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب نجف اباد/5/640
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدرضا ســبحانى نیا دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ یکصدو نود میلیون ریال 
به طرفیت خواندگان: 1.على رضاپور 2.محمدآقائى عطاآبادى به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 558/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 97/07/23 ساعت 10:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده ردیف دوم مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 225783/ م الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/642
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حمید رضاوندى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ 156/500/000 ریال 
به طرفیت خوانده 1.حمزه تقى فرد 2.حســنعلى رضاوندى به شــوراى حل اختالف شعبه 2حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 440/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/07/08 ساعت 9:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 223982/ م الف شعبه 2حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/643
 حصروراثت 

مصطفى همتیان داراى شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواســت به کالسه 583/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربانعلى همتیان بشناسنامه 
10644 در تاریخ 97/04/30 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. عصمت همتیان ش ش 774 ، 2. مرتضى همتیــان ش ش 779 ، 3. مصطفى 
همتیان ش ش 71 ، 4. عفت همتیــان ش ش 325 ، 5. محمدرضا همتیــان ش ش 265،  6.عزت 
همتیان  ش ش 587 7.زهرا همتیان ش ش 888 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 223912/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/645
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس ســلیمیان با وکالت عظیمه صادقى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده سکینه قدیرى به شوراى حل اختالف شــعبه 6 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 282/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/31 ساعت 
4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 226403/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/647
 حصروراثت 

آقاى حسین ثمره نیا داراى شناسنامه شماره 198 به شرح دادخواست به کالسه 594/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى ثمره نیا بشناسنامه 
284 در تاریخ 1397/04/16 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. حسین ثمره نیا  ش ش 198 ، 2. زهره ثمره نیا  ش ش 507 ، 3. حسن ثمره نیا  ش 
ش 854 ، 4. طیبه ثمره نیا  ش ش 201 ، 5. رضا ثمره نیا  ش ش 758، 6. على ثمره نیا  ش ش 129 
، 7. محمد ثمره نیا  ش ش 2256 (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 کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 223971/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/650

 حصروراثت 
آقاى احمد رضا طاهرى عزیز آبادى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 580/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى چترائى 
عزیز آبادى بشناســنامه 290 در تاریخ 1396/09/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعید طاهرى عزیز آبادى ش ش 23 ، 2. علیرضا طاهرى 
عزیز آبــادى ش ش 38 ، 3. فاطمه طاهرى  ش ش 16 ، 4. احمد رضــا طاهرى عزیز آبادى ش ش 
17 ، 5. مهرى طاهرى عزیز آبادى ش ش 397 (فرزندان متوفــى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 223968/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/651
 حصروراثت 

آقاى احمد رضا طاهرى عزیز آبادى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 581/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطانعلى طاهرى 
عزیز آبادى بشناســنامه 70 در تاریخ 1376/12/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه طاهرى  ش ش 16 ، 2. سعید طاهرى عزیز آبادى 
ش ش 23 ، 3. احمد رضا طاهرى عزیز آبادى ش ش 17 ، 4. مهرى طاهرى عزیز آبادى ش ش 397 
، 5. علیرضا طاهرى عزیز آبادى ش ش 38، 6. غالمعلــى طاهرى ش ش 24 ،(فرزندان متوفى)، 7. 
صغرى چترائى عزیز آبادى ش ش 290 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى
 اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 223966/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/652
 حصروراثت 

على کریمى داراى شناسنامه شــماره 5715 به شرح دادخواست به کالســه 574/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى کریمى بشناسنامه 
1 در تاریخ 97/03/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1. على کریمى ش ش 5715 ، 2. باقر کریمى ش ش 32، 3. محمد کریمى ش ش 38 ، 
4. حمید کریمى ش ش 165 ، 5. عقیل کریمــى ش ش 1080390820 (فرزندان متوفى)، 6. زینب 
منورى ش ش 20747 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 223965/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/653

 ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709973730301367 شــماره پرونده: 9709983730300453 شماره بایگانى 
شعبه: 970457 –در پرونده کالسه: 9709983730300453 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نجف 
اباد(3حقوقى سابق) تصمیم نهایى شــماره: 9709973730301367 خواهان: خانم سحرالسادات 
قدیمى فرزند سید اکبر به نشانى استان اصفهان-شهرستان نجف اباد-شهر گلدشت-خ منتظرى-ك 
ش کاووسى ،  خوانده:آقاى سید اکبر قدیمى فرزند سید مرتضى  به نشانى مجهول المکان، خواسته: 
اذن در ازدواج. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دادخواست خانم سحر الســادات قدیمى  بطرفیت آقاى سید اکبر قدیمى بخواســته اذن در ازدواج 
دادگاه باتوجه به محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان و آقاى سعادت براتى در جلسه دادرسى 
و تحقیقات مرجع انتظامى و نظر به مهریه مقرر شــده لذا با جلب نظر قاضى مشــاور خانواده ازدواج 
موصوف را به مصلحت دانسته و به استناد ماده 1044 قانون مدنى حکم به اذن ازدواج خواهان با آقاى 
سعادت براتى با مهریه مندرج در ســند عادى مورخه 97/02/05 صادر واعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مدت مذکور قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 223915/م الف داود خوشنویس- 

رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد (3 حقوقى سابق)/5/654
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9710103731003511 شــماره پرونده: 9509983733000661 شماره بایگانى 
شعبه: 970666، آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم- به آقاى/خانم حامد ایران پور 
فرزند حمید خواهان: آقاى بهمن سلیمانى دادخواستى بطرفیت خوانده آقاى حامد ایران پور به خواسته 
کالهبردارى به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
کالسه 9509983733000661 شعبه 101دادگاه کیفرى دوشهر نجف اباد (101جزایى سابق) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/08 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 223904/ م الف محمد فرهمندى- شعبه 

101 دادگاه کیفرى دوشهر نجف آباد(101 جزایى سابق)/5/655
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت آیسان گســتر سپاهان 
رضوانشهر سهامى خاص به شــماره ثبت 584 
و شناســه ملــى 14003063466 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1397/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع 
فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به نحو ذیل تغییر 
یافت: انجام کلیه فعالیت هــاى بازرگانى از قبیل 
صادرات و واردات، خریــد و فروش، تولید، تعمیر 
و توزیع کاالهاى مجاز بازرگانى اخذ تســهیالت 
از بانک هــاى دولتــى و خصوصــى صرفاً جهت 
تحقق اهداف شــرکت، انجام کلیــه امور مربوط 
به ترخیص کاال از گمرکات کشــور، شــرکت در 
مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى مشارکت 
و سرمایه گذارى در شرکت هاى دولتى و خصوصى 
اخذ واعطاى نمایندگى از شــرکت هاى دولتى و 
خصوصى، انجام امورهــاى خدماتى، نظارت اجرا 
در زمینه هاى ســاختمانى از قبیل لوله کشى، آب 
برق، آبیارى قطره اى، تأسیســات، کارخانجات 
و ادارات و تهیه و طبخ غذا و امور فضاى ســبز و 
خدمات شــهرى، حمل و نقل، تعمیر و نگهدارى 
ساختمان و ماشین آالت، خدمات عمومى (تنظیفات، 
پیشخدمتى، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگوئى 
تلفن و سایر موارد مشابه) امور چاپ و تکثیر. ثبت 
موضوع فعالیت به شــرح مذکور بــه منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم 
پس از کســب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح 
امکانپذیر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى تیران و کرون (226598)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه خیریه حمایت از 
بیماران سرطانى نورمحیى اصفهان به شماره 
ثبت 4974 و شناسه ملى 14006616023 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/02/07 و نامه شماره 5057/1/2025 
مــورخ 97/03/07 فرمانــدارى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیمین همتى به 
کدملى 3340054398 بــه عنوان رئیس 
هیئت مدیره- فروزان جهانبخشى به کدملى 
1817062190 بــه عنــوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره- پوریــا عادلى به کدملى 
2590858426 به عنوان خزانه دار و عضو 
هیئت مدیــره- محمد طاهرى بــه کدملى 
0050967991 بــه عنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره- اردشــیر محقق بــه کدملى 
1291007415 به عنوان عضو هیئت مدیره- 
حامد کرباسى به کدملى 2360483714 به 
عنوان عضو على البدل هیئت مدیره- معصومه 
جهانبخش به کدملــى 1817219480 به 
عنوان عضو على البدل هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات مؤسسه با امضاى مدیرعامل 
و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب 
رئیس هیئــت مدیره و مهر مؤسســه معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (226600)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ماهان سمعک اسپادان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
57526 و شناسه ملى 14006423801 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1397/04/10 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد: خانم مرضیه منشىء به کدملى 
1287912291 بــا پرداخــت 10 میلیون 
ریال به صندوق شــرکت وارد شرکت و جزء 
شرکاء شرکت محسوب مى گردد و سرمایه 
شــرکت از مبلغ 30000000ریال نقدى به 
40000000 ریال افزایــش یافت و ماده 4 
اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد: ماده 4 
اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ 40000000 
نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت 
و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت لیست 
شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک 
بدین شرح مى باشد: 1- آقاى محمدحسین 
پوردکان دارنده 20 میلیون ریال و خانم نیلوفر 
زیدانى دارنده 10 میلیون ریال و خانم مرضیه 
منشىء دارنده 10 میلیون ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (226685)

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان على باستانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده على حقیقى به 
شوراى حل اختالف شعبه 10 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 233/97 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/07/04 ســاعت 03:45عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 223894/م الف شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد-خیابان گلبهار/5/656
 حصروراثت

 مهدى مقدسى داراى شناسنامه شماره 6860 به شرح دادخواست به کالسه 601/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف مقدسى بشناسنامه 76 
در تاریخ 97/05/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. مهدى مقدســى  ش ش 6860 ، 2. مهرى مقدسى ش ش 20 ، 3. مریم مقدسى ش ش 
717 ،(فرزندان متوفى)،  4. صدیقه رحیمى آخوره علیائى  ش ش 51 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 223866/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/657
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002133000141/1 شماره بایگانى پرونده: 9700177 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000033 بدین وسیله به آقاى رسول سقائى فرزند حیدرعلى مقیم:اصفهان خیابان 
حمزه اصفهانى کوى شــهید شــمس پالك 11 کد پســتى8158659751 و خانم شــهین سقائى 
فرزند حیدرعلى مقیم: نجف اباد-گلدشــت بلوار ابوذر بن بســت اصغر ترکیان پالك 13 کد پستى 
9388152083 که برابــر گواهى مأمور مربوط ابالغ اجرائیه در آدرس اعالمى بســتانکار به شــما 
امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم محترم کاظمى فرزند قاســم به استناد سند ازدواج شماره 
1454 مورخ 45/09/05 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 62 نجف اباد جهت وصول مبلغ شصت هزار 
ریال پول رایج کشور به عنوان بهاء باغ که باتوجه به تبصره الحاقى ماده 1082 قانون مدنى به مبلغ 
114/466/153 ریال افزایش یافته است.درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه مرحوم حیدرعلى سقائى 
نجف ابادى را نموده است که اجرائیه به کالســه 9700177 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد 
مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت 
در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام نمائید و از 

تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت 
به پرداخت بدهى مورث خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمــن تعلق جریمه دولتى 
عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 

218496/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/5/658
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحسین چترائى به وکالت امین سبحانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده تنفیذ انفساخ و 
استرداد ثمن به طرفیت خوانده مرتضى نور محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 599/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/27 
ساعت 11صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 226320/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/662
اخطار اجرایى 

 96/43 محکوم علیه: مهدى سعیدى فرد- نام پدر: بهرام على- نشــانى محل اقامت: بندر عباس-  
آزادگان 21 نگین- طبقه 6 – واحد 12محکوم له: على نقدى- نام پدر:عوضعلى- نشانى محل اقامت: 
باغبهادران- بلوار ولى عصر- جنب میوه فروشى رفیعى محکوم به به موجب رأى شماره 170 تاریخ 
97/03/02 حوزه 1حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبهادران(به مجب راى شماره- تاریخ- 
شعبه- دادگاه عمومى-) که قطعیت یافته. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 50,000,000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,400,000 ریال بابت هزینه دارسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجراى حکم بر اساس 
شاخص قیمتهاى اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در شــعبه اجراى احکام محاسبه و در حق خواهان 
اعالم  میگردد. و پرداخت مبلغ 2,500,000 ریال بابت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت. م.الف 

223842 رئیس شورا شعبه اول مجتمع شماره یک بخش باغبهادران/5/663 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه:209 خواهان: محمدرضا جعفریان فرزند محمد- نشانى: فوالدشهر-محله ب4- خ 
اندیشه4-پ 224 خوانده: رضا یزدان زاده- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا 
با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. «رأى قاضى شــورا» در خصوص دادخواست آقاى 
محمدرضا جعفریان فرزند محمد به طرفیت آقاى یزدان زاده مبنى بر مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال 
با احتساب کلیه خسارات قانونى وارده و خسارت تأخیر تأدیه ، بدین شرح که خواهان اظهار مى دارد 
نزد بانک کلى شعبه فوالدشهر ضامن تسهیالت خوانده گردیده ام و در اثر عدم پرداخت اقساط وام، 

بانک تا کنون معادل شصت میلیون ریال از حساب من برداشت کرده است. شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و پاسخ استعالم صورت گرفته از بانک ملى که حاکى از آن است که مبلغ 52,690,000 ریال 
بابت تسهیالت خوانده از حسابهاى خواهان برداشت گردیده اســت و نظر به اینکه خوانده در جلسه 
رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جاناب ایشان واصل نگردیده است خواسته خواهان را محرز 
تشخیص داده، لذا مستندا به مواد 198، 502، 519، و 521 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 709 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
52,690,000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست  
(96/11/02)  لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت مبلغ 843,625 ریال بابت خسارت دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه از شــورا و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى شهرستان  لنجان مى باشد و اما در خصوص مازاد خواسته با توجه به استعالم صورت 
گرفته از بانک ملى مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرســى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم بر بیحقــى خواهان صادر و اعالم میگردد. رأى صــادره حضورى و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى شهرستان لنجان مى 
باشد./د م.الف 223887  زیبا یوسفى-  قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/5/664 

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- خانم صدیقه صادقى درخواستى به مبلغ 
30,000,000 (سى میلیون ) ریال به طرفیت آقاى على اصغر هرندى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 97/464 در شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در روز سه شــنبه مورخ 97/06/27 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت 
وقت رسیدگى ابلغ تلقى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف 223929 دبیر شعبه ششم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/5/665 
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962747 جلسه ى مزایده 
اى در روز یک شــنبه مورخ 1397/06/18 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول 
محکوم به در حق محکوم له و به جهت  فروشش شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونى تحت پالك 
ثبتب 3408 فرعى  از 395 اصلى  واقع در فوالدشهر- محله سى 3- خیابان شهید مفتح- ساختمان 
عالم آرا- جنب ســاختمان بهداشــت به کد پســتى 8491449464 دو خوابه در طبقه اول- داراى 
اعیان به مساحت 81/11 متر مربع داراى انشــعابات آب، برق، گاز و فاضالب. که توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 900,000,000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک 

مورد نظر دیدین نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه ى مزایده شــرکت نمایند مزایده قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت 
برنده شــدن الباقى را ظرف مدت بیســت روز پرداخت نمایند. م.الف 223992 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان لنجان/ 5/667 
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم- کالسه پرونده :970208 وقت رســیدگى :97/6/27ساعت 
10/30 خواهان :سکینه مختارى کرچگانى فرزند محمد خوانده:عبداالمیر فرجى فرزند عبد الکریم 
خواسته:طالق به در خواســت زوجه خواهان دادخواستى تســلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده 
وجهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده ووقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویز ماده 73آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیر االنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید 
ودر وقت مقرر باالجهت رســیدگى حضور بهم رســاند ضمنًاچنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم 
شود دریک نوبت منتشرو مدت آن ده روز خواهد بودبدیهى است که در صورت عدم حضور در جلسه 
دادرسى دادگاه غیابارســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م:الف224212 مدیردفتر دادگاه 

عمومى بخش باغبهادران/5/668 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگى- شــماره : 96/749 – خانم محبوبه رهنما فرزند امیر 
دادخواســتى به طرفیت آقاى ســید مهرداد میراحمدى فرزند ســیدفضل اله  به خواسته مطالبه که 
به این دادگاه ارجاع و به کالســه 96/749 ثبت و براى روز ســه شــنبه مورخ 97/06/27  ساعت 
5عصر وقت رسیدگى تعیین گردیده اســت و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضاى 
خواهان و دستور دادگاه مســتنداً به ماده 73 ق . آ . د . م یک نوبت آگهى و از خوانده دعوت مى شود 
با مراجعه به دفتر دادگاه نشــانى خود را اعالم و نســخه ثانى دادخواســت و ضمایم را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر شــود ، این آگهى به منزله ابالغ محسوب و در صورت عدم حضور 
دادگاه غیابًا رســیدگى و رأى قانونى صادر خواهد کرد . م الف 404 شــوراى حل اختالف شــعبه 5 

فالورجان/5/669 
ابالغ اخطار تبادل لوایح

شــماره پرونده: 9609983640700652 آگهى ابالغ اخطاریه تبادل لوایح به خانم پریچهر پوالدى 
- در خصوص تجدیدنظر خواهى بیژن خوشبخت به طرفیت شما نسببت به دادنامه ......1050.......... 
صادره از این شعبه، به شما ابالغ میشــود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف مدت ده روز پس از رویت اخطاریه 
به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. ضمنا با مراجعه به دفتر دادگاه  ضمائم را تحویل 

بگیرید. م.الف 223960 مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه حقوقى لنجان /5/666 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه خیریه حمایت از 
بیمــاران ســرطانى نورمحیــى اصفهان 
به شــماره ثبــت 4974 و شناســه ملى 
14006616023 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1397/01/31 
و نامــه شــماره 5057/1/2025 مــورخ 
اصفهــان  فرمانــدارى   97/03/07
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســیمین همتى 
بــه کدملــى 3340054398، فــروزان 
جهانبخشــى به کدملى 1817062190، 
پوریــا عادلــى 2590858426، محمــد 
طاهرى 0050967991 و اردشــیر محقق 
1291007415 به عنــوان اعضاى اصلى 
هیئــت مدیــره و معصومــه جهانبخش 
کرباســى  حامــد  و   1817219480
2360483714 به عنوان اعضاى على البدل 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
علیرضا انصارى کدملــى 1818948631 و 
حشــمت اله قادرى کدملى 1819351084 
به عنوان بازرسان اصلى و على البدل به مدت 
یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (226599)

مؤسس انجمن کارفرمایى مؤسسات حقوقى و داورى استان اصفهان
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت مى گردد تا در مجمع عمومى مؤسس 
انجمن صنفى کارفرمایى مؤسسات حقوقى و داورى استان اصفهان که در روز 
سه شنبه 27 شهریورماه 1397 رأس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات 
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعى استان اصفهان واقع در اصفهان هتل پل اول بلوار 

آیینه خانه نبش جنب بن بست ماه برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب اساسنامه
2- انتخاب اعضا اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهى هاى انجمن

آگهى دعوت مجمع عمومى

روزیتا موجودى نماینده هیئت مؤسس انجمن صنفى 
مؤسسات حقوقى و داورى اصفهان

در حالى که مصرف برخى چربى ها باعث افزایش سالمت مى شود، مصرف انواع دیگر، خطر ابتال به کلسترول بد 
و بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد. شما نیاز به برخى چربى ها در رژیم غذایى روزانه خود دارید چون مصرف 

آنها منجر به افزایش انرژى، حمایت از رشد سلولى، محافظت از اندام شما، جذب مواد مغذى و تولید هورمون ها 
مى شود. روغن ها همچنین مى توانند منبع خوبى از چربى هاى سالم باشند:

بهترین و بدترین روغن ها براى سالمت شما

روغن زیتون : 
   یک عنصر اساســى از رژیم غذایى مدیترانه اى است و براى پخت 
انواع غذاها مورد اســتفاده قرار مى گیرد. روغن زیتون منبع خوبى از 
اسیدهاى چرب امگا 3 براى کاهش خطر ابتال به بیمارى قلبى، کاهش 

التهاب و کاهش کلسترول بد است.

روغن کانوال : 
  در سال 2006 میالدى، سازمان غذا و داروى آمریکا اعالم کرد مصرف روغن 
کانوال در پخت و پز مواد غذایى حتى ایمن تر از روغن زیتون است؛ به خصوص 
در مورد غذاهایى که نیاز به درجه حرارت باال براى پخته شدن دارند. مصرف 
این نوع روغن نیز خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى را کاهش مى دهد.

روغن آووکادو :  
 سرشار از اسیدهاى چرب غیراشباع است و مى تواند کلسترول را در محدوده 

ســالم نگه دارد و جذب برخى مواد مغذى را افزایش دهد. 
روغن آووکادو از بهترین روغن ها براى پخت و پز اســت 
و حتى براى ســرخ کردن مواد غذایى نیز مى توان از آن 

استفاده کرد.

روغن کتان :
 منبع خوبى از اســید آلفا لینولنیک؛ یکى از سه اسید 
چرب امگا 3 است. شما نیاز به مصرف امگا 3 از طریق 
رژیم غذایى دارید زیرا بدن شــما نمى تواند آن را به 
تنهایى تولید کند. اســیدهاى چرب امگا 3 همانطور 
که گفته شــد، باعث کاهش التهاب مى شوند و خطر 
ابتال به ســرطان را نیز کاهش مى دهند. روغن کتان 
همچنین مى تواند باعث کاهش عالیم آرتریت شود. 
توجه کنید که روغن کتان نباید در معرض حرارت قرار 
گیرد و بهتر است از آن براى تهیه غذاهاى سرد مانند 

ساالدها استفاده کنید.

ى تواند کل
 افزایشد
ت و پز اســ
آ ى توان از

ه اسید 
طریق 
ن را به

انطور 
و خطر 
 کتان 
 شود. 
ت قرار 
 مانند 

لسترول را در محدوده 
 دهد. 
ـت 
 آن 

روغن نارگیل: 
از آن دسته روغن هاست که باید با احتیاط 
مورد استفاده قرار گیرد. روغن نارگیل حاوى 
چربى هاى اشباع است البته نه به خطرناکى 
چربى اشباعى که در گوشت قرمز وجود دارد 
و منجر به انسداد شریان ها مى شود. با این 
حال توصیه ها بر این است که کسانى که 
دچار کلسترول باال هستند، از مصرف این 

روغن اجتناب کنند.

روغن پالم: 
 این نــوع روغن نیز حــاوى چربى 
اشباع اســت و به گفته کارشناسان 
انجمن دیابت آمریکا، کســانى که 
در معرض خطر بیمارى هاى قلبى 
هســتند و یا دیابت دارنــد، باید از 

مصرف آن خوددارى کنند.

روغن کنجد: 
از این نوع روغن نیــز مى توان 
براى ســرخ کردن مواد غذایى 
اســتفاده کرد. در کشــورهاى 
آسیایى بیشتر از روغن کنجد در 
پخت و پز و ســرخ کردن غذاها 

بهره مى برند.

روغن هسته انگور: 
چربى اشباع شده کمى دارد و یک انتخاب سالم 

براى پخت و پز غذاها محسوب مى شود.

زنان و مردان همیشه تفاوت هایى دارند. در این مطلب  به 
چند حقیقت جالب در مورد بدن زنان پرداخته شده است.

زنان گردن منعطف ترى دارند
تا به حال دقت کــرده اید وقتى مردهــا و زن ها را صدا 
مى زنید چطور به سمت شــما بر مى گردند؟ اگر این کار 
را امتحان کنید، خواهید دید که مــردان تمام بدن خود 
را مى چرخانند اما زن ها فقط سرشــان را بر مى گردانند. 
این مسئله به ســاختار عضالت بر مى گردد که در بدن 
زنان از انعطاف پذیرى بیشــترى برخوردار است. با این 
حال تحقیقات نشــان مى دهد گردن درد در میان زنان 

شایع تر از مردان است.

گوش زنان حساس تر است
این مسئله در حقیقت ناشى از فرایند تکامل است. طبق 
تحقیقات، زنان در زمان خواب نسبت به صداهاى اطراف 
خود حساس هستند به همین دلیل با شنیدن صداى گریه 
بچه به سرعت بیدار مى شوند.  البته این مسئله در مورد 
صداهاى با فرکانس باال صدق مــى کند و آرام صحبت 
کردن باعث بیدار شــدن زن ها نمى شــود. با این حال 
تحقیقات نشــان مى دهد زنان در برابر اختالالت خواب 

آسیب پذیرتر از مردان هستند.

زنان منطقى تر از مردان هستند
برخالف تصور رایج که زنان را احساســى تر و مردان را 
منطقى تر مى داند، حقیقت امر کامًال برعکس اســت. 

محققان با انجام تســت هاى مختلفى پــى برده اند هر 
چه ضخامت قشــر مغز بیشتر باشــد هوش شناختى و 
عمومى افراد باالتر است. قشر مغز زنان در مقایسه با مغز 
مردان، ضخامت بیشترى دارد. در عین حال، مردان مغز 
بزرگ ترى دارند، مسئله اى که نقش مهمى در احساسات 

و تصمیم گیرى آنها دارد.

زنان روابط مســتحکم تــرى برقرار 
مى کنند

علت این مسئله باالتر بودن سطح هورمون اکسى توسین 
در بدن زنان اســت. اکسى توســین که به آن هورمون 
عشق گفته مى شود، پیوند میان افراد را تقویت، روابط را 
مستحکم و اضطراب را کم  مى کند. به عالوه، هورمون 
اکسى توســین در روابط مادر و فرزندى و حتى شیردهى 

نقش مهمى دارد.

بدن زنان تا دهــه 20 زندگــى  تغییر 
مى کند

اگر در زمان نوجوانى سبک زندگى ناسالمى داشتید و حاال 
در دهه 20 زندگى خود هستید، هنوز هم براى تغییر سبک 
زندگى تان دیر نشــده. بدن زنان تا دهه 20 زندگى آنها 

همچنان به رشد و تغییر ادامه مى دهد. 
بنابراین به خوردن موز و بــادام ادامه دهید چون کمک 
زیادى به مســتحکم تر شــدن  اســتخوان هاى شما 
مى کنند. انجام ورزش هم بــراى تقویت عضالت الزم 

است.

حقایقى درباره زنان که نمى دانستید!

یک متخصص تغذیه با توصیه به اینکه باید تا دو ساعت بعد از خوردن غذا از نوشیدن چاى امتناع کرد، درباره 
تداخل مواد غذایى مختلف و جلوگیرى از جذب برخى مواد غذایى خاطرنشان کرد یکى از مسائل مهم در تغذیه 
بر هم کنش آهن و کلسیم است که معموًال مصرف زمان مواد حاوى کلسیم مانند لبنیات با مواد حاوى آهن 
باید فاصله دار باشد.تیرنگ نیستانى با اشاره به اینکه آهن معموًال به دو شکل معدنى با منشأ گیاهى (غیرهم) 
و عالى (هم) با منشأ حیوانى در ترکیبات غذایى وجود دارد، افزود: آهن عالى که معموًال در گوشت قرمز و جگر 
وجود دارد جذب مى شــود و کمتر تحت تأثیر عوامل دیگر قرار مى گیرد ولى آهن موجود در گیاهان ممکن 

است تحت تأثیر کلسیم کمتر جذب شود.

چند ساعت پس از غذا چاى بخوریم؟
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کســى که نعمت هاى فــراوان خدا بــه او روى کــرد، نیازهاى 
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و آنکس که حقوق واجب الهــى در نعمت ها را نپردازد، خداوند 

آن را به زوال و نابودى کشاند.
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خمینى شهر- خیابان امیرکبیر- کوچه 36- کارخانه بلوك جهان (ظروف چینى)

زمان بازدید:
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