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درمان موهاى خشک به چند روش خانگىاصفهان در جایگاه سوم تعداد بازنشستگاندر جستجوى یک دختر دهه هفتادى مستعدپیشنهاد رئیس اسبق صداوسیما، براى حل مشکل پوشک محصوالت بزرگوار! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با لیموترش از ابتال به دیابت و پرفشارى خون 
پیشگیرى کنید

اصفهان در صدر استان هاى احتکارخیز
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سهم ایران از نفت خزر 
چقدر است؟

اسطوره ها در کالس مربیگرى

با فرصت هاى شغلى 
در اصفهان آشنا شوید 
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فعالیت 6000 
هیئت مذهبى در 
استان اصفهان
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یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به اینکه لیموترش از ابتال به دیابت و 
پرفشارى خون پیشگیرى مى کند، گفت: مصرف روزانه دو لیموترش براى افراد به 

منظور حفظ سالمتى بدن توصیه مى شود.

«عزادارى براى امام حســین(ع) نیرویى درونى و 
عشق است که انسان را به سوى معشوق مى کشاند.»

فرماندار اصفهان که در آســتانه فرا رســیدن ماه 
محرم در جلســه اى با اعضاى شــوراى هیئات 
مذهبى شهرهاى شهرســتان اصفهان در تاالر 
اجتماعات فرماندارى اصفهان شرکت کرده بود، 
پس از شنیدن درخواست ها و پیشنهادات اعضاى 
شــوراهاى هیئات مذهبى شــهرهاى شهرستان 
اصفهان با اعالم مطلب فوق گفت: ما هرچه داریم 

از محرم و صفر و امام حسین(ع) است و یاد  ...
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رد پاى خرید و فروش شهاب سنگ در اصفهان و نجف آباد!رد پاى خرید و فروش شهاب سنگ در اصفهان و نجف آباد!
2

طى روزهاى اخیر چند انبار احتکار کاال با مجموع ارزش 6 میلیارد تومان در اصفهان کشف شده است

ماجراى عجیب 
«شبکارى»

با این روش جاى محرم خالى نیست!
 امیرقلعه نویى در فصل هجدهم لیگ برتر موفق شــده با تغییر سیستم، 

مشکل سپاهانى ها پس از خداحافظى محرم نویدکیا را رفع کند.
هفته هشــتم رقابت هاى لیگ شــانزدهم بود که محرم نویدکیا 
علیرغم مخالفت احســان حاج صفى از دنیاى حرفــه اى فوتبال 
خداحافظى کرد، چــون فکر مى کرد کــه نمى تواند بــا توجه به 

مصدومیت کهنه اى که دارد، به تیم محبوب خود کمک کند.
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سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

آگهى مزایده عمومى
مرحله اول- نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى 
مرحله اول- نوبت اول

با توجه به اینکه شهردارى نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/739 
مورخه 97/05/01 شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شماره هاى 
5 و 7 تفکیکى از پالك ثبتى 1566 فرعى از 35 اصلى به ترتیب به متراژ 286/10 و 
312 مترمربع، واقع در خیابان شهید مفتح براساس قیمت پایه کارشناسى شده از 
طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 

10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 13 مورخ 97/05/08 شوراى اسالمى شهر ورزنه در نظر دارد انجام 
امورات خدمات شهرى شهر ورزنه را شــامل، جمع آورى و حمل و دفن زباله از مبدأ و بازیافت، رفت و روب و 
نظافت کلى شهر به صورت مستمر، انجام امورات کشتارگاه، انجام امورات سرایدارى و نامه رسانى و خدمات 
ساختمان ادارى شهردارى و انجام امورات مربوط به اجراییات و تخلفات ساختمانى که موارد به صورت کلى 
در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر خواهد شد را به صورت پیمانکارى و به مدت یکسال به شرکت هاى خدماتى و 
پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان در صورت داشتن شرایط الزم مى توانند جهت شرکت در 
مناقصه مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا روز یکشنبه مورخ 97/06/25 در ساعات 
ادارى به واحد خدمات شهرى شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و 
رسید دریافت نمایند. توضیح اینکه هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. همچنین کمیسیون در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختا ر است. 
www.varzaneh.ir :تلفن تماس: 03146482220                                    سایت شهردارى
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آزمون دعوت کى روش آزمون دعوت کى روش 
را مى پذیرد؟را مى پذیرد؟

کاهش ذخیره 
سد زاینده رود

 به کمتر از 
200 میلیون متر مکعب 
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مدیرعامل ســتاد دیه تأکید کرد وضعیت محکومان 
مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه بسیار بغرنج است.

اســدا... جوالیى در گفتگو با «ایلنا» ضمن اشــاره به 
افزایش تعداد پرونده هــاى محکومان مهریه به دلیل 
رشــد ناگهانى قیمت ســکه گفت: برخى از این افراد 
نمى توانند قسط اول مهریه را پرداخت کنند، از همین 
رو در زندان به ســر مى برند. وى ادامه داد: معیار 110 
سکه در سال 91 تعیین شد و براى همان دوره مناسب 
بود اما در حال حاضر این معیار با قیمت سکه همخوانى 
ندارد و معمــوًال افرادى که در حــال حاضر در زندان 
هستند، براى مهریه ســنگین راهى زندان نشده اند و 

متأسفانه بیشــتر این افراد نیز از قشر کارگر هستند و 
درآمدشان کمتر از دو میلیون تومان است و به طور مثال 
به پرداخت ماهانه یک سکه محکوم شده اند، اما باز هم 
نمى توانند حکم تعیین شــده را اجرا و سکه را پرداخت 
کنند و براى ده یا 20 سکه در زندان به سر مى برند. وى 
افزود: متأسفانه برخى افراد براى پیش قسط مهریه در 
زندان هستند، یعنى حتى نمى توانند یک سکه پرداخت 

کنند و از زندان آزاد شوند.
مدیر عامل ستاد دیه افزود: تالش مى کنیم طرحى را 
به مجلس ارائه دهیم تا بتوانیم آمار 3700 نفر محکوم 

مهریه را کاهش دهیم.

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد از بازگردانده 
شدن لوح هخامنشى مســروقه از دادگاه نیویورك به 

ایران خبر داد. 
غالمعلى خوشرو افزود: خوشــحالم که توانستیم نقش 
برجسته سر سرباز هخامنشــى را از دادستانى نیویورك 
تحویل بگیریم. وى افزود: این اثر 90 ســال پیش در 
ایران کشف و پس از چند ســالى از ایران خارج و سال 
گذشــته در حراجى در نیویورك کشف شــد و با ارائه 
اسناد به دادستانى نیویورك مشخص شد که متعلق به 
ایران اســت و به صورت غیرقانونى به فروش گذاشته 

شده است.

خوشرو با بیان اینکه دادستانى نیویورك بر اساس اسناد 
ارائه شده از سوى ایران، فروش این اثر را متوقف کرد، 
گفت: رســیدگى به ادعاى مالکان دروغین این اثر 11 
ماه به طول انجامید و مشخص شد که این اثر از ایران 
سرقت شده و قاچاقچیان آن را دست به دست کرده اند.

جمهورى اسالمى ایران در اکتبر 2017 با ارائه مدارك 
مالکیت، اســترداد این اثر تاریخى را از دادگاه نیویورك 
درخواســت کرد. دادگاه هم در 11 جوالى 2018 رأى 
نهایى خود را براى اســترداد اثر به ایــران اعالم کرد و 
در نهایت در تاریخ 4 ســپتامبر (13 شــهریور) تحویل 

نمایندگى ایران در سازمان ملل متحد شد.

زندان بخاطر پیش قسط
 یک سکه اى 

سرباز هخامنشى 
به وطن بازمى گردد

دردسر سفارت اجاره اى 
 روزنامـه خراسـان| یک عضو کابینه با ارسـال
 نامه اى به برخى مسـئوالن اجرایى، به مسـئله سفارت 
ایران در یک کشور همسایه پرداخته است. او اذعان کرده 
با توجه به استیجارى بودن سـفارت جمهورى اسالمى 
ایران در باکو، طى تفاهمى با دولت این کشور مقرر شده 
در مقابل اعطاى مجوز استمالك 99 ساله ششدانگ یک 
قطعه زمین به سـفارت جمهورى آذربایجان در تهران، 
دولـت آن کشـور در عملى متقابـل براى صـدور مجوز 
استمالك ساختمان کنونى سـفارت ایران در باکو اقدام 
کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفته و به زودى 

ابالغ رسمى خواهد شد.

همچنان استخر فرح!
 خبرآنالیـن| محمدهاشـمى در روزنامـه «ایران» 
خطاب به عضـو جبهـه پایدارى گفـت: آقـاى کریمى 
قدوسى مى داند که استخر فرح کجاست. استخر فرح در 
حقیقت در مشهد اسـت که وقتى آقاى قدوسى فرمانده 
بسیج مشهد بود، براى شنا به آنجا مى رفت و با دوستانش 
در آنجـا صحبـت و رایزنى مى کرد. اسـتخر فـرح یک 
عالمت و کد است بین آنها و اال در تهران چنین استخرى 
وجود ندارد و این استخرى که آقاى  هاشمى در آنجا فوت 

شد، سال 77 ساخته شده است.

سرنوشت سئوال از رئیس جمهور
 خبرگزارى دانشجو| نماینده مردم شاهین شهر 
گفت: سـئوال کنندگان از رئیس جمهـور اکنون در حال 
تدوین مستندات مدارك خود هستند تا به یک جمع بندى 
برسند. حسـینعلى حاجى دلیگانى با اشـاره به اظهارات 
هیئت رئیسه مجلس مبنى بر اینکه سئواالت رأى نیاورده 
در جلسه طرح سئوال از رئیس جمهور، استنکاف از قانون 
تلقى نشده و به قوه قضائیه ارسال نمى شوند، عنوان کرد: 
معتقدیم که در جلسه سئوال از رئیس جمهور استنکاف 
از قانون صورت گرفته و قانون نیز نقض شده است و ما 

مستندات این نقض قانون را در اختیار داریم.

روحانى سخنرانى مى کند؟
 ایسـنا| سـفیر آمریکا در سـازمان ملل اعالم کرد 
«دونالد ترامپ» ریاست جلسه شوراى امنیت ماه جارى 
میالدى با موضوع آنچـه «نقض قوانین بیـن المللى از 
سوى ایران» خوانده شده است را بر عهده خواهد داشت. 
«نیکى هیلى» همچنین گفت به پروتکل سازمان ملل 
پایبند خواهد بود و به مقامات ایرانى اجازه خواهد داد در 
صورت تمایل در این جلسـه سـخنرانى کنند. بر اساس 
اظهـارات دیپلمات هـا، ایران ممکن اسـت بـراى ایراد 
سخنرانى در جلسه 26 سپتامبر درخواست دهد. پیش بینى  
مى شـود حسـن روحانى، رئیس جمهور کشـورمان 25 
سپتامبر در مجمع عمومى سـازمان ملل سخنرانى کند. 
هیلى اظهار کرده اسـت که آمریکا با سخنرانى روحانى 

مخالفتى نخواهد کرد.

انتقاد از برخورد آمریکا با ایران
 تسـنیم| وزیر امور خارجه روسـیه با بیـان اینکه 
رویارویـى بیـن مسـکو و واشـنگتن همچنـان در حال 
افزایش است، آمریکا را به اسـتفاده ابزارى از دالر براى 
تنبیه سـایر کشـورها متهم کرده و برخورد این کشور با 

ایران را غیرحرفه اى و غیرواقع بینانه نامید.

جمهورى اسالمى خاص است 
 فارس| آیـت ا... محمدتقى مصباح یـزدى، رئیس 
مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امام خمینى(ره) قم، در 
هجدهمین اجالس سراسرى بسیج اساتید کشور، تصریح 
کرد: جمهورى اسـالمى یک ترکیب خاص است و این 
جمهورى با جمهورى هاى دیگر فرق دارد چون قالبش 
اسالمى اسـت. کسـانى مى گفتند جمهورى و اسالمى 
در کنار هم قـرار نمى گیرند، وقتى بحـث رفراندوم براى 
جمهورى اسالمى مطرح شـد عده اى هم مى گفتند که 
بگوییم جمهورى دموکراتیک اما امام(ره) اصرار داشـت 

جمهورى اسالمى، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد.

خبرخوان
زمزمه افزایش مجدد حقوق 
 تسنیم| درپى افزایش اخیر قیمت ها، دولت 
در حال نهایى کردن چند بسته حمایتى و معیشتى 
است که احتماًال یکى از این اقدامات افزایش مجدد 
حقوق کارمندان دولت اســت. حقوق کارمندان 
دولت که در ابتداى سال جارى 10 درصد افزایش 
یافته بود، در این مرحله مجــدد افزایش مى یابد 
ولى نرخ افزایش هنوز در دولت نهایى نشده است. 
شنیده شــده که افزایش مجدد حقوق از مهرماه 

اتفاق خواهد افتاد.

درخواست «عاجزانه»
 مجله دوستان| مهراب قاسم خانى بعد از 
دزدیده شدن گوشى موبایلش خطاب به رباینده در 
اینستاگرام نوشت: «دوست عزیزى که امروز توى 
میدون 7تیر گوشى منو زدى بردى. باور کن قول 
میدم اگه بهم پسش بدى هیچ کارى باهات ندارم 
و خیلى بیشتر از اونى که مى تونى بفروشیش بهت 
میدم. یادداشت هاى توى گوشیم خیلى برام مهم 

هستن...» 

نمى فروشند!
 انصاف نیوز| حسن حدادادى، تولید کننده  
صنف پالستیک و سلفون مى گوید: کارخانه هاى 
تولیدکننده  «یکبار مصرف» به توزیع کنندگان عمده 
کاال نمى فروشند، چرا که منتظر هستند جنسى را که 
چند روز قبل مثًال به قیمت 800تومان مى فروختند 
و امروز همان جنس را 1000 تومان مى فروشند در 

روزهاى آینده 1100 تومان بفروشند!

مهاجرت به شمال
 ایرنا| پروانه سلحشورى، نماینده مردم تهران 
در مجلس شوراى اســالمى، مشکالت زیست 
محیطى را ناشى از سوءمدیریت دانست و گفت: در 
چند سال اخیر 400 هزار نفر از خوزستان به سمت 
شمال کشور مهاجرت کرده اند؛ این مهاجرت ها که 
همچنان نیز ادامه دارد، بافت جمعیتى این منطقه 
را تغییر داده است. مى توان گفت حدود 10 درصد 

جمعیت این استان مهاجرت کرده اند.

محکوم به کاشت نهال 
 میزان| با حکم جایگزیــن حبس قاضى پور 
ابراهیم، دادرس دادگاه انقالب شهرستان صومعه 
سرا، یک محکوم، به کاشت نهال مکلف شد. متهم 
باید در اســفند ماه 1397 تحت نظارت شهردارى 
صومعه سرا نسبت به کاشت 20 اصله نهال اقدام و 

تا سه سال از آنها مراقبت کند.

ثانیه سرنوشت!
 تسنیم| شرکت خودروسازى سایپا در رابطه 
با فروش اینترنتى تعدادى از محصوالت سایپا که 
از صبح دیروز آغاز شده است اعالم کرد،  از همان 
دقایق نخســت آغاز فروش خودرو در این طرح 
حدود شش میلیون نفر سایت را مشاهده و در آِن 
واحد 700 هزار نفر خواســتار ورود به سایت براى 
ثبت شــده اند که ثبت نام این میزان تقاضا اصًال 
امکانپذیر نیست. شــرکت خودروسازى سایپا در 
این مرحله 50 هزار خودرو را پیش فروش مى کند.

چرا خرما گران شد
 میزان| دبیر انجمن خرماى کشــور گفت:  با 
وجود اینکه کشــت خرما در کشور به میزان نیاز و 
همانند سال هاى پیش انجام شده است و همچنین 
در بازار ها و میادین کمبودى نداریم، ولى اکنون در 
فصل برداشت، شاهد افزایش هزینه هاى برداشت 
محصول و در برخى موارد برداشــت نشدن آن از 
باغ ها هستیم که در نهایت به افزایش قیمت ها در 

بازار منجر مى شود. 

این روزها براى هر کار کوچــک و بزرگى، از خریدهاى 
روزانه گرفته تا خرید منزل مى توان ســرى به سایت ها 
و اپلیکیشــن هاى مختلف زد اما در این میان آگهى هاى 
با مضامین عجیب کم نیســتند که یکى از عجیب ترین 
آنها خرید و فروش شهاب سنگ است. تعداد آگهى هاى 
فروش شهاب ســنگ آنقدر زیاد اســت که انــگار تمام 
شهاب ســنگ هاى کائنات از بیگ بنگ تاکنون در دست 

صاحبان این آگهى هاى عجیب جمع شده است!
خبرنگار «ایسنا» براى پیگیرى این موضوع با چند تن از 
مدعیان فروش این نوع ســنگ ها تماس گرفت؛ عده اى 
از آنها سنگ را میراث خانوادگى اعالم مى کنند؛ عده اى 
دیگر خود را کشف کننده سنگ آسمانى اعالم مى کنند و 
مدعى هستند خودشان با چشمان خود شاهد سیر سقوط 

شهاب سنگ هاى موجود در بساط کذایى بوده اند.
تقریبًا تمامى این مدعیان محل سقوط شهاب سنگ هاى 
خود را مکان هاى دور افتاده و غیر قابل دســترس اعالم 
مى کنند؛ ارتفاعات جم در اســتان بوشــهر، کویر لوت، 
نجف آباد اصفهــان و مکان هایى از این دســت از جمله 

مناطقى است که اکثر این افراد نام مى برند.
فروشندگان شهاب سنگ براى اثبات ادعاى خود برگه اى 
را تحت عنوان برگه آنالیز یا شناســنامه به مشتریان خود 
ارائه مى کنند؛ ماجرا جایى جالب تر مى شود که پاى مراکز 
آموزش عالى کشــور هم به این بازار عجیب و غریب باز 
مى شود؛ این فروشندگان ادعا مى کنند برگه آنالیز را با یک 
تماس تلفنى از دانشگاه هاى دولتى مانند تهران و اصفهان 

مى توان دریافت کرد.

برخى از این فروشندگان پا را از آنالیز دانشگاه هاى تهران 
و اصفهان هم فراتر مى گذارند و مدعى هســتند تحویل 
شناسنامه و برگه آنالیز یک شهاب ســنگ از جمله امور 
عادى و معمول «سازمان زمین شناسى کشور» است که با 
دریافت مبلغى به راحتى آن را در اختیار شما قرار مى دهند.

مهمترین مســئله در ایــن تجارت نه چنــدان متعارف، 
قیمت هاى اعالمى اســت؛ این افراد دربــاره قیمت این 
ســنگ ها نرخ ها و نرخ گذارى هاى متفاوتى دارند؛ برخى 

خود را نیازمند معرفى و بیان مى کنند که سنگ بیش از مبلغ 
اعالم شده ارزش دارد و فقط به دلیل نیاز مالى که دارند زیر 
قیمت واقعى مى فروشند، اما عده اى دیگر سنگ را از آب 
گذشته معرفى مى کنند تا حدى که یکى از این فروشندگان 
مدعى مى شود سنگ را از سواحل کشور عمان پیدا کرده و 
پس از دریافت شناسنامه از دانشگاه تهران به ارزش واقعى 

آن پى برده است.
در موردى سخت باورپذیر، یکى از فروشندگان هم ادعا 

مى کند که درحال ارسال سنگ به دبى است و اگر قیمتى 
باالتر از شیخ عرب پیشنهاد دهیم سنگ را به ما مى فروشد.

و اما قیمت! ارقامى که توســط این مدعیان ارائه مى شود 
قیمت هایى ســر به فلک کشــیده اســت؛ درست مثل 
ســنگ هاى مورد ادعاى خود که از کهکشان آمده این 
قیمت ها هم کهکشانى اســت باالخره هر چیزى باید با 

جنسش جور باشد!
 برخى از این فروشندگان فقط به قیمت روز دالر معامله 
مى کنند و مبلغى کمتر از صد دالر بابت هر گرم سنگ را 
قبول نمى کنند و مدعى مى شــوند در کشورهاى خارجى 
مشترى هاى زیادى براى سنگشــان وجود دارد. عده اى 
دیگر که به تومان معامله مى کنند شــهاب سنگ ها را به 
قیمت هایى نجومى مانند گرمى یک میلیارد ریال پیشنهاد 
مى دهند و توجیهشان براى این ارقام کهکشانى وجود طال 

و جواهرات قیمتى در داخل سنگ است.
عده اى دیگر که خود را کارشــناس در این زمینه معرفى 
مى کنند برخى از این ســنگ ها را تکــه اى از ماه و مریخ 
مى داننــد و این نــوع ســنگ ها را بــا اصالت ترین نوع 

شهاب سنگ معرفى مى کنند.
این در حالى است که دکتر عزت ا... قنواتى، استاد دانشگاه 
و عضو هیئت علمى دانشــگاه خوارزمى ضمن رد ادعاى 
این فروشندگان گفت: اینگونه موضوعات به هیچ عنوان 
صحت ندارد و کالهبردارى اى بیش نیست. قنواتى افزود: 
وجود شهاب سنگ بر روى زمین به قدرى نادر است که 
افراد عادى نه تنها قادر به شناســایى بلکه قادر به یافتن 

آن هم نیستند.

احتماالً این یکى را تا امروز نشنیده اید؛

رد پاى خرید و فروش شهاب سنگ در اصفهان و نجف آباد!

عــزت ا... ضرغامــى، رئیس اســبق صداوســیما در 
اینستاگرامش نوشت: «در میانه  میدان جنگ اقتصادى 
هستیم. شاید جهش بى سابقه  ســکه و ارز را پیش بینى 

مى کردیم ولى بحران پوشک را هرگز! گرانى و کمیاب 
شدن بســیارى از مایحتاج عمومى مردم قبل از اینکه 
به تحریم ها برگردد به ضعف مفــرط در مدیریت توزیع 
برمى گردد. پوشــک به هیچ وجه مشکل کشور نیست. 
مواد اولیه در گمرك است، تولید داخلى و واردات خارجى 
هم مشــکلى ندارد. خرید بیش از انــدازه برخى مردم 
نگران و احتکار تعدادى سودجو و سرازیر شدن بخشى از 
نقدینگى در این بخش، یک موضوع معمولى را به دغدغه 
جدى تبدیل کرده است. دولت باید راهبرد سهمیه بندى 
را با جدیت و اقتدار آغاز کند. از تجربیات همه دولت هاى 
گذشته استفاده کند و به مردم اطمینان دهد که نیازهاى 
ضرورى آنان به موقع و به اندازه الزم در اختیارشان قرار 

خواهد گرفت.»

عضو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بــازار پردیس 
از رونمایــى بــرج ایفــل در جزیره کیش خبــر داد و 
گفت: اجراى نورافشــانى در شــب از جاذبه هاى این

 برج خواهد بود. 
رسولى اظهار کرد: برج نمادین ایفل با سرمایه گذاري 
بخش خصوصی و با ارتفاع 30 متر درمحوطه بیرونى 
این بازار نصب و رونمایی شد. وى افزود: طراحى، ساخت 
و نصب برج نمادین ایفل به وسیله مهندسان و طراحان 

ایرانى اجرا شده است.
 رسولى اجراى نورافشانى در شب را یکى از جاذبه هاى 
ایفل یکی از جاذبه هاي زیباي جزیره کیش خواهد بود.این برج برشمرد و گفت: شب ها با اجراي نورافشانی برج 

پیشنهاد رئیس اسبق صداوسیما، براى حل مشکل پوشک

برج ایفل به کیش رسید!

یکى از مهمترین موضوعات در توســعه حوزه انرژى 
در خزر مشــترك بودن منابع با دیگر کشورهاســت. 
برآوردهــاى اداره اطالعات انــرژى آمریکا درمورد 
آمار ذخایر اثبات شــده نفت و گاز کشــورهاى خزر 
حاکى از آن است که ترکمنستان با یک میلیارد بشکه 

ذخیره نفــت و 19 تریلیون فوت مکعب 
گاز، روسیه با 1/6 میلیارد بشکه ذخیره 
نفت و 109 تریلیــون فوت مکعب گاز، 
آذربایجان با 5/8 میلیارد بشکه ذخیره 
نفــت و 51 تریلیــون فوت مکعب گاز، 
قزاقســتان با 32 میلیارد بشکه ذخیره 
نفت و 104 تریلیون فــوت مکعب گاز 
و ایران با 500 میلیون بشــکه نفت و 2 
تریلیون فوت مکعب گاز ذخایر متفاوتى 
در دریاى خزر دارا هستند. در واقع ایران 

در ســواحل خود کمترین ذخیره انرژى (نفت و گاز) 
را دارد. 

کارشناســان درمورد وضعیت ایــران در دریاى خزر 
مى گویند سواحل ایران در خزر عمیق بوده و بیشترین 
عمق را داراســت، از این رو براى حفارى و اکتشاف 

مقرون به صرفه اقتصادى نیست و به فناورى هزینه بر 
دریایى نیاز دارد و شکل ساحل ایران در خزر به صورت 
صاف اســت، براى نمونه اگر در مخازن و میدان هاى 
جنوبى ایران و در خشکى هزینه یک بشکه نفت 9 دالر 
محاسبه شود در خزر این هزینه به چند برابر مى رسد 

و اکتشــاف و حفارى نفت در ایــن منطقه مطلوبیت 
اقتصادى ندارد. نکته دیگر اینکــه ذخایر ایران طبق 
برآوردهاى اداره اطالعات انــرژى آمریکا، کمترین 
مقدار اســت که پرداخت هزینه براى چنین مقدارى 

شاید اقتصادى نباشد.

 رویــداد24|   خبر رســیده که عبــدا... نبى زاده 
بازداشت شده است. او را رئیس دفتر امام جمعه سابق 
شــیراز معرفى کرده اند. رئیس کل دادگسترى فارس 

درباره او گفته است حکم عبدا... نبى زاده فرد شیرازى 
به جرم کالهبردارى و تضییع مال از طریق نامشروع با 
داشتن بیش از هزار شاکى صادر شده است. آنگونه که 
رئیس دادگسترى استان فارس گفته نبى زاده اراضى را 
به باغشهر تبدیل و به افراد واگذار کرده است. بنابراین 

او به تحمل 11 سال حبس محکوم شده است.

یکى از دشوارترین مســئولیت ها، پذیرش مسئولیت 
نمایندگى ولى فقیه در شیراز است. بعد از اینکه آیت ا... 
دستغیب به شهادت رسید، آیت ا... محى الدین حائرى 
شیرازى به این سمت منصوب شده بود. بعد از درگذشت 
او هم آیــت ا... ایمانى بر این صندلى نشســت. او هم 
اردیبهشت امسال درگذشــت. حائرى و ایمانى هر دو 

ناچار به استعفا شــدند، عمومًا به دلیل شایعاتى درباره 
مســائل مالى. فرزند آیت ا... حائــرى در پرونده  طرح 
زمین هاى «فالحت براى فراغت» و آیت ا... ایمانى در 
مسائلى که نخستین بار جنبش عدالتخواه دانشجویى 
آن را مطرح کرد. حاال براى اولین بار مقامات قضائى از 

صادر شدن حکم رئیس دفتر حائرى سخن مى گویند.

سهم ایران از نفت خزر چقدر است؟

طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) طى 
چند سال گذشته با هدف شناسایى ظرفیت هاى اشتغال 
در هر استان آغاز شد که خالصه مطالعات استانى این 

طرح با «تحلیــل آموزش عالى و 
اشتغال»، استخراج ظرفیت هاى 
اشــتغال به تفکیک هر استان به 
تناسب ظرفیت هاى نیروى کار، 
شرایط زیســت محیطى و سایر 
شاخص هاى استانى و ملى است.

با توجه بــه اینکه نیاز بــازار کار 
هر استان متغیر اســت، در قالب 
طرح توسعه کسب و کار و اشتغال 
پایدار، رســته هــاى منتخب و 
اولویت دار 31 اســتان کشــور 
شناسایى شده تا تمام مداخالت 
توســعه اى و سیاســت هــاى 
اشتغالزایى در هر استان معطوف 
و متمرکز بر ظرفیت همان استان 
باشد.  از ســوى دیگر با توجه به 

میزان تطابق پذیرى بسیار پایین آموزش هاى رسمى و 
غیررسمى کشور با نیاز بازار کار، در قالب طرح تکاپوى 
رشته هاى مورد نیاز آموزش عالى (آموزش هاى رسمى 
و دانشگاهى) در هر اســتان و همچنین آموزش هاى 

مهارتى مورد نیاز (آموزش هاى غیررســمى و فنى و 
حرفه اى) به تفکیک هر استان نیز استخراج شده است.
در استان اصفهان 14 رســته داراى اولویت استان و 

میزان اشــتغال قابل ایجاد پیش بینى شده است. در 
این استان براى 15 هزار نفر ظرفیت ایجاد اشتغال از 
طریق «رسته هاى در اولویت توسعه اشتغال استان» 

وجود دارد.

با فرصت هاى شغلى در اصفهان آشنا شوید 

رسته هاى اولویت دار استان

بازداشت رئیس دفتر
 امام جمعه پیشین فارس
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90 درصد معابر روستایى 
تیران آسفالت شده است

فرمانـدار تیران و کـرون گفت: بیـش از 90 درصد از 
معابر روسـتایى شهرسـتان تیران و کرون آسـفالت 

شده است.
مجید حججى اظهار کرد: بقیه معابر نیز با اختصاص 

قیر رایگان از سوى بنیاد مسکن آسفالت مى شود.

آغاز برداشت پسته از 
باغ هاى استان 

برداشت پسـته از باغ هاى بارور اسـتان اصفهان آغاز 
شد.

مدیر امور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان، تولید پسته این استان را درامسال 75درصد 
کمتر از پارسـال عنوان کرد و گفت: امسال از 8000 
هکتار باغ پسته،5700 هکتار بارور و 2300هکتار آن 

نهال است.
احمدرضا رئیس زاده، اکبرى، احمد آقایى، کله قوچى 
و فندقى را از ارقام پسـته این اسـتان برشمرد و پیش 
بینى کرد تا نیمه آبان، 1750ُتن پسته از باغ هاى این 
استان برداشت شود. وى بخش عمده تولیدات پسته 
را در شهرسـتان هاى آران و بیدگل، اردستان، نایین، 
اصفهان، کاشان و نطنز  دانسـت و گفت: با صادرات 
پسته تولیدى این استان به 55کشور، ارزش اقتصادى 

باالیى عاید پسته کاران استان مى شود.

افتتاح296 مسکن مهر در استان 
با حضور قائم مقام وزیر راه وشهرسـازى، 296 واحد 

مسکن مهر در استان اصفهان افتتاح خواهد شد.
296 واحد مسـکن مهر اسـتان اصفهان بـه صورت 
پایلوت بـا حضورقائم مقـام وزیر راه وشهرسـازى در 

شهر نایین افتتاح مى شود.

راه اندازى دبیرخانه دائمى 
جشنواره کودك در اصفهان 

فتح ا... معین، رئیس شـوراى اسالمى شهر اصفهان 
با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمى نسبت 
به برگزارى جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان در اصفهان توجه ویژه دارد، گفت: تمهیدات 
الزم براى راه اندازى دبیرخانه دائمى این جشنواره در 

اصفهان در دستور کار قرار دارد.

موافقت اولیه با تأسیس
21 مجموعه گردشگرى جدید 

حمید امینى، معاون سـرمایه گذارى و امور طرح هاى 
اداره کل میراث فرهنگى اسـتان اصفهـان از صدور 
موافقت اولیه براى تأسیس 21 مجموعه گردشگرى 
و اقامتگاه بومگردى در پهنه استان اصفهان خبر داد.

دستگیرى رمال و کالهبردار 
میلیاردى

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى زنى 
که به بهانه جنگیرى، بالغ بر 30 میلیارد ریال از شش 

نفر کالهبردارى کرده بود، خبر داد.
سعید سلیمیان خاطرنشان کرد: کارآگاهان با یک کار 
علمى و پلیسى دقیق، زن رمال را به همراه همدست 
خود دسـتگیر و از مخفى گاه آنهاپنج کیلو و 750 گرم 
طال، سه کیلو و 500 گرم نقره، 20 سکه بهار آزادى، 
ظروف مسى و اشیاى عتیقه به ارزش 30 میلیارد ریال 

کشف کردند.

آغاز نظارت از مراکز عرضه و 
تولید مواد غذایى

طرح نظـارت وبازرسـى از مراکز عرضـه وتولید مواد 
غذایى اصفهان آغاز شد.

کارشناس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: 
40بازرس مرکز بهداشـت اسـتان بر 14هـزار مرکز 
عرضه و تولیـد مواد غذایى در شـهر اصفهان نظارت 

مى کنند.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 38 
نفر در حوادث کار اســتان اصفهان طــى چهار ماه 

نخست امسال جان باختند.
على ســلیمانى پور در خصوص مرگ و میر ناشى از 
حوادث کار در چهار ماه نخســت سال جارى اظهار 
کرد: در این بازه زمانى 38 نفر که همگى مرد بوده اند 

جان خود را از دست داده اند.
وى به افزایش آمار متوفیان ناشــى از کار اســتان 
اصفهان در چهار ماه نخســت امســال نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته اشــاره کرد و افزود: تعداد 
فوتى هاى حوادث کار بازه زمانى مشابه سال گذشته 

24 مورد بوده است.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان ادامه 
داد: بیشــترین علل فوت در حوادث کار به ترتیب 
مربوط به برخورد جسم سخت و ســقوط از بلندى

 بوده است.
وى در خصوص مصدومان ناشى از حوادث کار نیز 
تصریح کرد: آمار مصدومان  ناشــى از حوادث کار 
امسال 961 مورد شامل 64 زن و  897 مرد است که 
نسبت به  مدت مشابه سال قبل که 853 نفرشامل 
41زن و 812 مرد بوده،  12/7 درصد افزایش داشته 

است.

مدیر صندوق بازنشستگى استان اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان پس از تهران و خراسان رضوى سومین 
و بیشترین تعداد بازنشســتگان را دارد، گفت: میانگین 
حقوق بازنشستگان در استان اصفهان دو میلیون و 150 

هزار تومان است.
شــهروز عبادى با بیان اینکه 70 درصد بازنشســتگان 
اصفهانى را مردان تشــکیل مى دهند، افزود: میانگین 
حقوق دریافتى بازنشستگان در استان اصفهان دو میلیون 
و 150 هزار تومان است. وى با بیان اینکه حقوق ماهیانه 
بازنشستگان کشور به بیش از ســه هزار میلیارد تومان 
مى رســد، گفت: براى پرداخت حقوق یک بازنشســته 

حداقل باید از پنج نفر کسور بگیریم، اما در حال حاضر از 
هر 1/5 نفر کسورات اخذ مى شود.

عبادى با بیان اینکه حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ 
تورم افزایش پیدا نکرده است، خاطرنشان کرد: از سال 
92 به بعد همسان سازى نصف و نیمه انجام مى شود که 
در ســال هاى 95، 96 و 97 درحدود 18 درصد افزایش 

حقوق داشتیم.
مدیر صندوق بازنشستگى استان اصفهان با بیان اینکه 
یارانه خرید عینک، ســمعک و عصا افزایش پیدا کرده 
است، تأکید کرد: البته نسبت به هزینه واقعى موارد ذکر 

شده، این یارانه بسیار ناچیز است.

اصفهان در جایگاه سوم 
تعداد بازنشستگان

38 نفر در حوادث کار اصفهان 
جان باختند

نصف جهان  در روزى که ســخنگوى سازمان تعزیرات 
حکومتى، جدیدترین آمار کشفیات کاالهاى احتکار شده 
را اعالم کرد و اصفهان را در صدر استان هایى نشاند که 
بیشترین تخلف در این زمینه به نام آنها ثبت شده است، 
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان از کشــف 

احتکارهاى جدید میلیاردى در این استان خبر داد.
بنابراین گزارش، دیروز سید یاســر بایگانى، سخنگوى 
سازمان تعزیرات حکومتى گفت که از سوم مرداد ماه 97 
که بحث الزام به عرضه 38 قلم کاال که توسط وزیر صمت 
اعالم شده است تا به امروز 448 پرونده مربوط به احتکار 
با ارزش 676 میلیارد و 492 میلیون تومان تشکیل دادیم 
که از این تعداد 178 فقره پرونده مهم و ملى با ارزش ریالى 

598 میلیارد و 587 میلیون تومان است.
او اضافه کرد: طبق ارزش ریالــى، مهمترین پرونده هاى 
ما در رده اول مربوط به آهن و میلگرد بود که اســتان هاى 
آذربایجان شرقى، اصفهان و کرمانشاه بیشترین تخلفات را 
در این حوزه دارا بودند. لوازم خانگى، برنج و اقالم خوراکى 
و لوازم یدکى خودرو در رده هاى بعدى قرار دارند که استان 
هاى تهران، آذربایجان شرقى، اصفهان،کرمانشاه و فارس 

در این حوزه بیشترین تخلفات را دارا هستند.
از مواد اولیه نخ تا روغن موتور

در همین حال دیروز مدیرکل تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان هم از کشف چند انبار احتکار کاال به ارزش شش 

میلیارد تومان خبر داد.
غالمرضا صالحى در گفتگو با «تسنیم» با اشاره به کشف 
انبار احتکار مواد اولیه نخ، افــزود: یک انبار مواد اولیه نخ 
شامل پنبه پلى استر که ماده اصلى در تولید نخ محسوب 
مى شود به ارزش دو میلیارد تومان در شهر اصفهان کشف 
شد. وى با اشاره به کشــف دو انبار احتکار روغن موتور 

خودرو در شهر اصفهان، بیان کرد: عالوه بر کشف این دو 
انبار، انبار لوازم موبایل، انبار تسمه و لوازم یدکى خودرو نیز 
کشف شد که در مجموع ارزش کاالهاى کشف شده همه 

این انبارها، شش میلیارد تومان است.
صالحى با بیان اینکه دستور توزیع این کاالها براى عرضه 
به صورت روزانه صادر مى شود، گفت: برخورد با متخلفان و 
کسانى که در بازار، نابسامانى ایجاد کنند قاطع و بازدارنده 
اســت و افرادى که تحت عنوان محتکر هستند اگر به 

عنوان اخاللگر نظام اقتصادى شناخته شوند مورد برخورد 
جدى قرار مى گیرند.

مسابقه با گرانفروشى
اما آیت ا... ناصر مکارم شیرازى هم  دیروز به  احتکارهاى 
رو به افزایش واکنش نشان داد. این مرجع تقلید در جلسه 
درس خارج فقه خود با تأکید بر جدى گرفتن گرانى ها از 
سوى مسئوالن گفت: در این گرانى ها گروهى از مردم که 
عددشان کم نیست هم سهیم هستند، تا مى شنوند فالن 

جنس گران شده اجناسشان را احتکار کرده و مسئله احتکار 
در کشور غوغا مى کند، عده اى در مورد کاالهایى که هیچ 
ارتباطى با احتکار ندارند مسابقه با گرانفروشى گذاشته اند. 
مرجع تقلید شیعیان با نقل حدیثى از پیامبر اکرم(ص) ابراز 
کرد: کسانى که احتکار مى کنند به بیمارى صعب العالج 
مبتال مى شــوند. آیت ا... مکارم شیرازى افزود: کاالهاى 
این انبارهاى احتکارى که باز شده باید به قیمت عادالنه 

فروخته شود.

اصفهان در صدر استان هاى احتکارخیز
طى روزهاى اخیر چند انبار احتکار کاال با مجموع ارزش 6 میلیارد تومان در اصفهان کشف شده است

«عزادارى براى امام حسین(ع) نیرویى درونى و عشق 
است که انسان را به سوى معشوق مى کشاند.»

فرماندار اصفهان که در آستانه فرا رسیدن ماه محرم در 
جلسه اى با اعضاى شــوراى هیئات مذهبى شهرهاى 
شهرســتان اصفهان در تاالر اجتماعــات فرماندارى 
اصفهان شرکت کرده بود، پس از شنیدن درخواست ها و 
پیشنهادات اعضاى شوراهاى هیئات مذهبى شهرهاى 
شهرستان اصفهان با اعالم مطلب فوق گفت: ما هرچه 
داریم از محرم و صفر و امام حســین(ع) اســت و یاد و 
خاطره شهدا که بخاطر عشق به امام حسین(ع) عزادارى 

کرده و به شهادت رسیدند را گرامى مى داریم.
احمد رضوانــى اظهار کرد: اســتان اصفهان شــش 
هزار هیئت مذهبــى دارد کــه 2200 هیئت مذهبى 
در شهرســتان اصفهان اســت و بیش از 30 شــوراى 
هیئات مذهبى در این اســتان وجود دارد که همه اینها، 
نشــان دهنده عالقه و محبت مــردم اصفهان به اهل 

بیت(ع) است.
وى با بیان اینکه در آستانه فرا رســیدن ماه محرم، در 
شرایط خاص و جنگ اقتصادى قرار داریم، گفت: واقعًا 
امروز دشمنان کمر همت را براى ایجاد مشکل در نظام 
بسته اند و مردم وضعیت بسیار سختى به لحاظ گرانى، 

قیمت ارز، طال، معیشت و... دارند که مسئوالن باید به 
فکر باشند و کار اساســى براى کاهش دردهاى مردم 

انجام دهند و رضایت مردم را جلب کنند.
رضوانى ادامه داد: ما به کمک نیروهاى انتظامى جلوى 
خرافات را گرفته و هشــدار مى دهیم مردم توصیه هاى 
امنیتى و انتظامى را مدنظر قرار دهند. فرماندار اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر گوشــت منجمد گوسفند و 
گوشت مرغ براى هیئات مذهبى و براساس تقاضا آماده 
توزیع است و پیگیرى براى تأمین و توزیع برنج و روغن 

در حد مقدورات صورت خواهد گرفت.
■■■

قبل از ســخنان فرماندار اصفهان، مسئوالن و اعضاى 
شــوراهاى هیئات مذهبى و نمایندگان دســتگاه هاى 

خدمات رسان، نقطه نظرات خود را اعالم کردند.
رئیس هیئات مذهبى اســتان اصفهان در این جلســه 
با بیان اینکــه مجموعه هیئات مذهبــى در محالت و 
شهرستان ها از افراد مورد اعتماد مردم جامعه و از اقشار 
تحصیلکرده هستند، گفت: هر هیئت مذهبى یک پایگاه 
امنیتى در سطح محالت و شهرهاست و هیئات مذهبى 

در همه صحنه ها حضور دارند.
جعفرى ادامــه داد: هیئات مذهبى در ســال، با 57 روز 
اعیاد شــاد و 37 روز ایام مذهبى و در مجموع نزدیک 

به یکصد روز با عشق به اهل بیت(ع) فعالیت دارند. این 
در حالى است که هیئات مذهبى ما عالوه بر عزادارى و 
برگزارى مراسم شاد، در سطح محالت و مساجد نسبت 
به وضعیت معیشــت، ازدواج و جلوگیرى از طالق هم 
مســاعدت مى کنند، ولى انتظار هم دارند که از سوى 
شهردارى ها حمایت و پشتیبانى شوند و به آنان بیش از 

گذشته توجه شود.
■■■

سرهنگ ابوالقاســم چلمقانى، پلیس راهور شهرستان 
اصفهان هم با بیان تذکراتى درخصوص برگزارى مراسم 
عزادارى در ماه محرم گفت: داربســت ایســتگاه  هاى 
صلواتى حتى المقدور در سواره رو نباشد. با شهردارى و 
کالنترى محل هماهنگى شود و هیئات با دریافت مجوز 
عزادارى کنند و در مســیر عزادارى، محل عبور براى 

عابران در نظر گرفته شود تا رفت و آمدها مختل نشود.
کارشناس مسئول مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان نیز 
بر رعایت مسائل بهداشتى در مساجد و تکایا تأکید کرد و 
گفت: 521 مسجد تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 
اصفهان قرار دارند که 76 مسجد از نظر شرایط بهداشتى 
مناسب نیستند و 40 درصد مســاجد با عمر بیش از 20 
سال، جایگاه کفش ندارند و از نظر بهداشتى همراه بردن 

کفش درون مسجد ممنوع است.

طاهرى مساجد فاقد آشپزخانه را از معضالت دانست و 
افزود: هرگونه پخت و پز در شرایط نامناسب، مسمومیت 
ایجاد مى کند و حتى باید از نگهدارى غذاى پخته شده در 

اینگونه محیط ها، خوددارى کرد.
نماینده سازمان تبلیغات اســالمى استان اصفهان هم 
مسئولیت ساماندهى هیئات مذهبى را سازمان تبلیغات 
اسالمى برشــمرد و گفت: محرم امســال مصادف با 
بازگشایى مدارس بوده و شعار ما «هر هیئت یک سنگر 

اجتماعى» است.
حســن جعفرى یکى از اقدامات در هیئــات مذهبى را 
قرآن محورى اعالم کرد و افزود: در این راستا حفظ جزء 
30 قرآن به هیئات مذهبى ابالغ شده و هیئات مذهبى 
نیز آن را آغاز کرده اند. وى با بیان اینکه ایســتگاه هاى 
صلواتى داراى مجوز و کد هستند، گفت: در صورتى که 
در ایســتگاه هاى صلواتى تخلفى انجام شود رسیدگى 

خواهد شد. 
داودى، نماینده شهردارى اصفهان نیز در این جلسه، از 
تشکیل ستاد محرم در کلیه مناطق و نواحى شهردارى 
اصفهان خبر داد و افزود: تا امروز 250 مجوز براى هیئات 
مذهبى صادر شــده تا ایســتگاه صلواتى دایر کنند. او 
درخواست کرد به منظور جلوگیرى از ایجاد معضل در 
سطح شهر، هیئت ها ایستگاه هاى صلواتى را یکى کنند.

فعالیت 6000 هیئت مذهبى در استان اصفهان
ساسان اکبرزاده

طرح هادى روستاها 
بازنگرى مى شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: با موافقت فرمانــداران و وجود ظرفیت هاى 
گردشگرى در روستاها، طرح هادى روستایى با رویکرد 

گردشگرى بازنگرى مى شود.
غالمحســین خانى با بیان اینکه خدمات رسانى در 
منطقه غرب کشــور در ارائه فعالیت هاى این نهاد 
در اســتان اصفهان خللى ایجاد نکرده، تصریح کرد: 
طرح هادى روســتایى در تمامى روستاهاى باالى 
20 خانوار انجام شــده و کار بازنگرى این طرح ها در 
حال انجام است، اما سرعت انجام بازنگرى به دلیل 

محدودیت هاى اعتبارى به کندى انجام مى شود.
وى ادامه داد: با مشارکت مسئوالن محلى، بازنگرى 
طرح هادى روستایى انجام مى شــود که در صورت 
همکارى و مشارکت مسئوالن امیدواریم به زودى این 
طرح ها مورد بازنگرى قرار گیرد. خانى یادآورشد: در 
بازنگرى طرح هاى روستایى نیازها دیده مى شود و در 
روستاهاى داراى پتانسیل گردشگرى، توسعه روستا و 
ارائه خدمات بر اساس هویت گردشگرى و تاریخى آنها 

انجام مى شود تا اینکه پتانسیل روستایى حفظ شود.

هوشمند شدن ناوگان 
اتوبوسرانى تا سال آینده 

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: هوشمند سازى ناوگان اتوبوسرانى، سال آینده 

اجرایى مى شود.
 علیرضا صلواتى اظهارکرد: تــا دو ماه آینده، با جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصى، مراحل نصب سیستم 
هوشمندسازى ناوگان اتوبوسرانى در اتوبوس هاى 
شهر آغاز مى شــود. وى افزود: پیش بینى مى شود تا 
سال آینده طرح هوشمندســازى ناوگان اتوبوسرانى 
تکمیل و در اختیار شهروندان قرار داده شود و در این 
صورت آنها مى توانند با اســتفاده از تلفن هاى همراه 
هوشمند و تابلوهاى LED که در ایستگاه ها نصب 

شده، زمان حضور اتوبوس را مطلع شوند. 
وى با بیان اینکه این سیستم موجب تنظیم مناسب 
سفرهاى شهروندان خواهد شــد، ادامه داد: در حال 
حاضر خط یک متــروى اصفهان داراى سیســتم 
هوشــمند و برنامه زمانبندى است که شهروندان به 
موجب آن مى توانند با آگاهى قبلى و تنظیم زمان در 
ایستگاه مترو حاضر شوند. صلواتى خاطرنشان کرد: 
اجراى این برنامه زمانبندى براى ناوگان اتوبوسرانى به 
دلیل فرسودگى ناوگان و ترافیک شهرى با مشکالتى 
مواجه است و چنانچه اتوبوسى از ناوگان حمل و نقل 
شهرى خارج شــود، برنامه زمانبندى با اختالالتى 
 BRT مواجه مى شــود.وى با بیان اینکــه خطوط
موجود در شهر به این سیستم مجهز است، گفت: در 
این راســتا زمان حضور آخرین سرویس و زمانبندى 
حضور اتوبوس BRT در ساعات پر تردد و کم تردد 
اطالع رسانى مى شود و همچنین قرار است ظرف یک 
ماه آینده برنامه ریزى براى نصب سامانه اطالع رسانى 

در خطوط پر مسافر انجام شود.

بازار مسکن نیازمند
 بسته هاى حمایتى است

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با اشاره به 
بازار مسکن در تابستان امسال، گفت: افزایش تقاضا و 
مراجعات به دفاتر امالك کاذب بود و زمانى مى توانیم 
بگوییم بازار مسکن رونق پیدا کرده که ساخت و ساز 

هم در این بازار رونق پیدا کند.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: هرگاه در حوزه ساخت 
و ساز مسکن و صدور پروانه هاى ساخت رونق داشته 
باشیم، مى توان گفت بازار مسکن از حالت رکود خارج 
شده و رونق پیدا کرده که در چند ماه اخیر چنین آمارى 
مشاهده نشده است. وى خاطرنشان کرد: مشکل خالى 
ماندن برخى منازل و آمار مربوط به خانه هاى خالى، به 
این دلیل است که این ساختمان ها متناسب با تقاضا 

ساخته نشده اند و اکثر آنها داراى متراژ باالست.
جهانگیرى گفت: دولت بایــد براى خروج از رکود در 
بازار مسکن و باال بردن قدرت خرید مردم، بسته هاى 
حمایتى مانند پرداخت وام و تسهیالت ارائه کند. وى 
افزود: وام و تسهیالت باید متناسب با نیاز خریداران 
و متقاضیان ساخت و ساز باشــد و با انجام اقدامات و 
بررسى هاى کارشناسى، از افزایش نقدینگى جلوگیرى 
شده و از متقاضى واقعى در بازار مسکن حمایت شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان 
گفت: ذخیره ســد زاینده رود به کمتر از 200 میلیون متر مکعب کاهش 
یافت تا باز هم زنگ خطر کمبود آب و افت شدید منابع آبى، حتى براى 

مصرف آشامیدنى به صدا در آید.
حسن ساســانى میزان ذخیره آب پشت ســد زاینده رود را 197 میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و افزود: این میزان نسبت به حجم ذخیره شده در 

بلند مدت، بیش از 600 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.
وى ادامه داد: پارســال در چنین روزهایى، بدون احتساب آبى که براى 
کشت کشاورزى شــرق و غرب منطقه رها شــد، حدود 234 میلیون 

مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود.
به گفته معاون آب منطقه اى اصفهان، ورودى این ســد اکنون 6/5متر 

مکعب در ثانیه و خروجى از آن 21/5 متر مکعب در ثانیه است.
ساسانى با تأکید بر اینکه بحران کم آبى و به نوعى خط قرمز حجم آب 
پشت سد فقط مختص فصول گرم نیست، تصریح کرد: در صورت عدم 
بارش در ابتداى فصل پاییز، شــرایط آبى ناگوار خواهد شــد، بنابراین 
صرفه جویى همچنان باید جزو اولویت هاى مردم باشد و اتمام تابستان به 

منزله پایان مصرف بهینه آب نیست.
وى اضافه کرد: مردم مناطق مرکزى کشور به ویژه استان هاى اصفهان 
و یزد باید 25 تا 30 درصد از مصرف آب آشامیدنى خود را کاهش دهند، 
در غیر این صورت شرایط دشــوارى رخ خواهد داد و تأمین آب با چالش 

روبه رو خواهد شد.

کاهش ذخیره سد زاینده رود به کمتر از 200 میلیون متر مکعب 
نماینده مردم فریدن در مجلس شوراى اسالمى 
از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادى در این 
شهرستان خبر داد و گفت: با ایجاد این منطقه، 
غرب استان اصفهان تحرك و رونق اقتصادى 

را شاهد مى شود. 
اکبر ترکى با اشــاره به تصویــب الیحه یک 

فوریتى انتخاب فریدن به عنوان منطقه ویژه اقتصادى، اظهار کرد: براساس الیحه یک 
فوریتى دولت به مجلس، ایجاد هشــت منطقه آزاد تجارى- صنعتى و 12 منطقه ویژه 
اقتصادى در نظر گرفته شد که با توجه به شرایط چهار شهرستان غرب استان اصفهان، 
زیرساخت هاى مناســب، منابع اقتصادى و فاصله از مرکز اســتان، همچنین با توجه به 
مباحثى مانند بیکارى و مشکالت معیشتى، ایجاد منطقه ویژه اقتصادى در غرب استان به 
مرکزیت فریدن را پیشنهاد دادیم. وى افزود: این پیشنهاد به رئیس کمیسیون اقتصادى 
مجلس ارائه شد و در نهایت با تصویب کمیسیون، این موضوع در صحن علنى مجلس 
آمد و با تالش بسیار و همراهى نمایندگان، انتخاب فریدن به عنوان منطقه ویژه اقتصادى 

به تصویب رسید.

فریدن منطقه ویژه اقتصادى شد
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کیومرث پوراحمد سه سال بعد از «کفش هایم کو؟» به دنبال ســاخت فیلمى تازه با نام «تیغ 
و ترمه» است؛ فیلمى زن محور که مضمونى ملتهب حول یک دختر جوان را روایت مى کند.

تاکنون حضور پژمان بازغى و هومن برق نورد در «تیغ و ترمه» حتمى شده و گروه تولید به دنبال 
یک دختر جوان مستعد هستند که ایفاى نقش را به وى بسپارند؛ دخترى که علیرغم برگزارى 
فراخوانى سراسرى هنوز پیدا نشــده ولى پوراحمد همچنان امیدوار است بتواند چهره اى تازه و 

مستعد از میان دهه هفتادى ها براى این نقش انتخاب کند.
از میان عوامل پشــت دوربین «تیغ و ترمه» تاکنون حضور علیرضا زرین دست به عنوان مدیر 
فیلمبردارى، مهرى شــیرازى به عنوان طراح چهره پردازى و مهــران ملکوتى به عنوان مدیر 

صدابردارى قطعى شده است.
على قائم مقامى که پیش تر «کفــش هایم کو» را هم تهیه کرده بود و بهار امســال هم فیلم 
کثیرالمحدودیت زندگى پسر اینستاگرامى با نام «جشــن دلتنگى» را  روى پرده داشت، تولید 

«تیغ و ترمه» را برعهده دارد.

کارگردان نمایش «شــبکارى» دلیل قطع همکارى با سام درخشانى را 
فاش کرد. 

صحرا فتحى به انصراف سام درخشــانى از حضور در نمایش «شبکارى» واکنش 
نشان داد و دلیل متفاوتى از آنچه سام درخشانى به عنوان علت انصرافش اعالم کرده بود را براى 

پایان همکارى با درخشانى عنوان کرد.
قرار بود سام درخشانى و بهنوش بختیارى در نمایش «شبکارى» به کارگردانى صحرا فتحى 
در کانادا روى صحنه بروند که پس از مدتى خبر رسید احسان کرمى جایگزین درخشانى شده 

جدایى اش از «شــبکارى» است. سام درخشانى با انتشــار پستى دلیل 
را نداشتن حال و روز خوب مردم دانست: 
«توى روزاى پر فشار و سخت این روزها 
که دل هامون سرد شده برا فردا و نگران 
خیلى چیزهاییم، دیروز تصمیم سختى 
گرفتم. تصمیم به انصــراف از بازى در 

نمایش «شبکارى» که قراره توى کانادا 
اجرا بشــه. مى دونم انصراف از این نمایش 

کمکى به وضعیت معیشت مردم و سردى 
دل هاشون نمى کنه، ولى هرچقدر فکر 

کردم نشد... خیلى حال و روز خوبى 
ندارم. یعنى حال و روز خوبى نداریم. 
 هزینه هاى سفر هم سر سام آوره و 
مخ آدم سوت مى کشه... یک هفته 
با خودم کلنجار رفتــم و در نهایت 

تصمیم به انصراف گرفتم...»
اما صحــرا فتحى در مــورد عدم 
همکارى با سام درخشانى مى گوید 
که درخشانى قصد داشته همسر و 
دخترش را همراه خودش به کانادا 
ببرد که گروه از تأمین بودجه براى 

حضور آنان عاجز بوده است.

نام و جزئیات جدیدى از ششمین قسمت «جان سخت» اعالم شد.
قسمت ششم سرى فیلم هاى «جان سخت» نه تنها «بروس ویلیس» را بار دیگر به پرده سینما 
بازمى گرداند، بلکه گذشته شخصیت «جان مک کلن» را هم به تصویر مى کشد. تهیه کننده این 

فیلم حاال عنوان فیلم ششم را هم اعالم کرده است.
«لورنزو دى بوناونتورا» به مجله «امپایر» گفته که این فیلم «مک کلن» نام خواهد داشت و از 
روى همین عنوان مى توان به نیت او و دیگر سازندگان فیلم پى برد. آنها مى خواهند ریشه هاى 

این شخصیت را در قسمت ششم به نمایش بگذارند.
فیلمنامه این دنباله-مقدمه «جان مک کلن» 60 ساله را در کنار نسخه جوان او در بیست و چند 

سالگى نشان مى دهد. 
قسمت پنجم «جان سخت» که در سال 2013 اکران شــد، نتوانست موفقیت فیلم قبلى را در 
گیشه تکرار کند. نخستین قسمت «جان سخت» در سال 1988 و بر اساس رمانى از «ردریک 
تورپ» ساخته شد و شخصیت «جان مک کلن» را به عنوان یک قهرمان بى کله فیلم هاى اکشن 

به سینمادوستان معرفى کرد و باعث شهرت بروس ویلیس، بازیگر این نقش شد.

عبدا... اســکندرى، چهره پرداز سرشناس 
سینما تصویرى از گریم متفاوت رضا رویگرى 
در فیلــم جدید جواد رضویان منتشــر کرد. 
رویگرى در ســال هاى اخیر به دلیل عوارض 
بیمارى اش کمتر فرصت بازى پیدا کرده است.

فیلم جدید جواد رضویان با عنوان «زهر مار»  
در ژانر کمدى ساخته مى شود و رضا رویگرى 
یکى از بازیگران آن است. تصویر زیر از گریم 
رویگرى در این فیلم در اینســتاگرام عبدا... 

اسکندرى منتشر شده است.

شبکه HBO  اولین تریلر از جدیدترین اقتباس آزاد 
از شاهکار «ســرآرتور کانن دویل» یعنى «شرلوك 
هلمز» را منتشــر کرده اســت. در این سریال خانم 
«شــرلوك هلمز» و دکتــر «واتــو تاچیبانا» جاى 
دو شــخصیت اصلى داســتان دویل را مى گیرند تا 
ســخت ترین و پیچیده ترین معماهاى جنایى را در 
ژاپن حل کنند. «یوکو تاچه یوچى» در این ســریال 
نقش «شرلوك هلمز»  را بازى مى کند و «شیهورى 
کانجیا» نیز ایفاگر نســخه زنانه «دکتر واتســن» 
است. به این ترتیب براى اولین بار دوستداران دنیاى 
کانن دویل شــاهد نقش آفرینى دو زن جرم ســتیز 

و مصمم به جاى دو شــخصیت همیشگى داستان 
خواهند بود.

لحن «شرلوك» این سریال نسبت به شرلوك شبکه 
BBC با بازى «بندیکت کامبربچ» بازیگوشــانه 

تر است. 
این «شرلوك» تازه یک زن جوان ژاپنى االصل متولد 
بریتانیاست که در توکیوى امروزى به تعقیب و حل 
پرونده هاى جنایى مشغول است.  باید منتظر ماند و 
دید که آخرین اقتباس از مخلوق ماندگار آقاى کانن 
دویل مى تواند طرفداران قدیمى «شرلوك هلمز»  را 

راضى کند یا نه.

از روزهایى که شــبکه نمایش خانگى بــه عنوان یک 
رســانه جدى و البته رقیبى براى تلویزیون قد علم کرد 
ســال هاى زیادى نمى گذرد اما در همین مدت با برخى 
از تولیداتش توانست جاى خودش را در میان مخاطبان 
باز کند. سریال «قهوه تلخ» فصل جدیدى را در شیکه 
نمایش خانگى رقم زد، گرچه پایان نامعلوم این سریال در 
پخش، خیلى ها را نسبت به این رسانه بدبین کرد اما در 
ادامه با ساخته شدن مجموعه هایى چون «شاهگوش» 
و این اواخر «شهرزاد» و «عاشقانه» اعتماد از دست رفته 
مخاطبان بازگشــت و دوباره خیلى ها به خرید و دنبال 
کردن آثار در این رســانه روى خوش نشان دادند. البته 
در این میان نباید از غضب مخاطبان نسبت به تلویزیون 
نیز به سادگى گذشت، چون همین مسئله باعث گرایش 
بیشــتر طیف هاى مختلف جامعه به سمت آثارى که در 

شبکه نمایش خانگى تولید شدند شد.
این روزها اما عالوه بر اخبارى که درباره تولیدات جدید 
براى شبکه نمایش خانگى به گوش مى رسد و تقریبًا هر 
روز نام یک کارگردان جدید هم به لیست فیلمسازهایى 
که براى این رســانه سریال مى ســازند اضافه مى شود 
خبرهایى درباره افزایش قیمت محصوالت این رسانه هم 
شنیده شد، اخبارى که خیلى هم زود به واقعیت پیوست.

افزایش قیمت دى وى دى فیلم ها و سریال هاى شبکه 
نمایش با عرضه ســریال «ممنوعه» بــه عنوان اولین 
مجموعه اى که سى دى اش با قیمت ده هزار تومان رنگ 
واقعیت به خود گرفت و در ادامه برخى پخش کنندگان 
دیگر هم براى عقب نماندن از ایــن قافله دى وى دى 
محصوالتشان را گران تر عرضه کردند. پخش کنندگان 
سریال هاى «بالش ها» و «ساخت ایران 2» قسمت هاى 
جدید خود را به جاى شش هزارتومان در سراسر کشور، 
با قیمت هاى ده و هشت هزارتومانى روانه بازار کردند. 
اختالف دو هزار تومانى هم قیمت محصولى اســت که 

در تهران و شهرستان توزیع مى شود و همین مسئله نیز 
حرف و حدیث هاى زیــادى را در محافل خبرى مطرح 

کرده است.
با همه این اوصاف اما به نظر مى رســد اعتراضى که در 
رســانه ها و همچنین از سوى مردم نســبت به افزایش 
قیمت بلیت ســینماها اتفاق افتاد درباره افزایش قیمت 
محصوالت شــبکه نمایش خانگى چنــدان به گوش 
نمى رسد. همچنین اما حضور فیلمسازان براى ساخت 
سریال براى این رسانه پررنگ است و در حال حاضر نیز 
چندین کارگردان جدید به سمت ســاخت اثر براى این 

رسانه آمده اند.
سریال هایى که ادامه پیدا کردند

در میان ســریال هایى که در حال حاضر براى شــبکه 
نمایش خانگى ساخته مى شــوند، برخى از کارها ادامه 
فصل هاى قبلى آثارى اســت که ساخته شدند. «خوب، 
بد، جلف» قبًال فیلم  سینمایى اش به کارگردانى پیمان 
قاسم خانى ساخته شد و حاال ابوالحسن داودى قرار است 
سریالش را بســازد. او این روزها به همراه گروهش در 

تدارك پیش  تولید این سریال است.
«گیسو؛ عاشقانه اى دیگر» هم سریال جدیدى است که 
منوچهر هادى قرار است آن را بسازد، بعد از پایان فصل 
اول این ســریال صحبت هایى مبنى بر ســاخت فصل 
دوم این مجموعه شنیده شــد اما همان موقع هادى در 
اینستاگرام خود نوشت: «عاشــقانه» یک فصل بوده و 
تمام شده. اما او قرار اســت سریالى دیگر به نام «گیسو؛ 

عاشقانه اى دیگر» را بسازد.

منتظر چه مجموعه هاى جدیدى باشیم؟
«نهنگ آبى» به کارگردانى فریدون جیرانى یک سریال 
جدید براى شبکه نمایش خانگى است، خبر ساخت این 
سریال ابتدا با نام «تلگرام» دست به دست شد اما بعدها 

نام این سریال به «نهنگ آبى» تغییر پیدا کرد. بازیگران 
صاحب نام زیادى در این سریال قرار است جلوى دوربین 
بروند که از میان آنها مى توان به حضور لیال حاتمى، ساعد 
سهیلى، حسین یارى، ویشکا آسایش، ماهور الوند، مجید 
مظفرى، پریوش نظریه و آزاده صمدى اشاره کرد. نکته 
جالب اینکه این سریال اولین حضور لیال حاتمى در شبکه 
نمایش خانگى است و باید منتظر ماند و دید این بازیگر 
هم مى تواند به اندازه ترانه علیدوستى که با «شهرزاد» 
به محبوبیت چندین برابر رسید به دل مخاطبان راه پیدا 

کند یا خیر.
«رقص روى شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه هم 
سریال دیگرى است که براى نمایش خانگى در دست 
تولید اســت. این ســریال هم از حضور بازیگران چهره 
زیادى بهره برده اســت و اولین بازى بهــرام رادان در 
سریالى براى شبکه نمایش خانگى نیز به حساب مى آید. 
سعید کنگرانى، بازیگر سرشناس پیش از انقالب هم، بعد 

از سال ها در این سریال نقش آفرینى مى کند.
گلستانه پس از تهیه کنندگى سریال موفق «عاشقانه» 
این بار با کارگردانى سریال «رقص روى شیشه» دومین 

تجربه خود را در شبکه نمایش خانگى خواهد داشت.

مهران احمدى و سیروس مقدم هم هستند
حسین پارســایى، مدیرکل دفتر نمایش خانگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد، از ساخته شدن سریال هاى «سال هاى 
دور از خانه» به کارگردانى مهران احمدى و «خواب زده» 
به کارگردانى سیروس مقدم خبر داده است اما اطالعات 
دقیقى هنوز از به مرحله پیش تولید یا به تولید رســیدن 
این آثار وجود ندارد. ولى با توجه به استقبالى که با وجود 
گرانى ها همچنان از شــبکه نمایش خانگى وجود دارد 
بعید نیست در آینده اى نه چندان  دور اسم کارگردان هاى 

بیشترى را در این رسانه بشنویم.

آثار تازه شبکه نمایش خانگى که رقیب تلویزیون مى شوند

لیال حاتمى جا پاى 
ترانه علیدوستى مى گذارد؟

هنگهنگ

در جستجوى یک دختر دهه هفتادى مستعد

ماجراى عجیب «شبکارى»

فاش شدن اطالعات قسمت جدید «جان سخت»

عهده دارد.

«شــبکارى» دلیل قطع همکارى با سام درخشانى را 

صراف سام درخشــانى از حضور در نمایش «شبکارى» واکنش 
را براى بود آنچه سام درخشانى به عنوان علت انصرافش اعالم کرده فاوتى از

رخشانى عنوان کرد.
انى و بهنوش بختیارى در نمایش«شبکارى» به کارگردانى صحرا فتحى 
نه بروند که پس از مدتى خبر رسید احسان کرمى جایگزین درخشانى شده 

جدایى اش از «شــبکارى» ى با انتشــار پستى دلیل
ز خوب مردم دانست: 
ر و سخت این روزها 
 شده برا فردا و نگران 
یروز تصمیم سختى 
نصــراف از بازى در 

» که قراره توى کانادا 
م انصراف از این نمایش 

معیشت مردم و سردى 
ه، ولى هرچقدر فکر 

حال و روز خوبى 
وز خوبىنداریم.

م سر سام آوره و 
کشه... یک هفته 
تــم و در نهایت 

 گرفتم...»
 در مــورد عدم 
خشانىمى گوید 
 داشته همسر و 
ودش به کانادا 
ن بودجه براى

ده است.

از روزهایى
رســانه ج
ســال هاى
تولیداتش از
باز کند. س
نمایش خا
پخش، خی
ادامه با سا
و این اواخر
مخاطبان
کردن آثار
در این میا
نیز به ساد
بیشــتر ط
شبکه نمای
این روزها
براى شبک

روز نام یک
که براى ای
خبرهایىد
شنیده شد
افزایش قی
نمایش با

مجموعه اى
واقعیت به
دیگر هم
محصوالت

سریال هاى
جدید خود

ق ا

عجیب «شبکارى»

«شبى با عبدى» در 
محرم هم پخش مى شود

همزمــان با ایــام مــاه محــرم و تغییر برنامــه هاى 
شبکه هاى تلویزیونى، شبکه نســیم هم تغییراتى را در 

پخش برنامه هاى خود دارد.
کمال طباطبایى، تهیه کننده برنامه «شــبى با عبدى» 
در خصوص وضعیت پخش این برنامه در ماه محرم به 
«صبا» گفت: با توجه به نزدیکى ماه محرم و تغییراتى که 
در روند برنامه هاى طنز به وجود مى آید، قرار اســت دو 
هفته اول ماه محرم برنامه شبى با عبدى پخش نشود، 
ولى بعد از این زمان برنامه با حال و هواى محرم و اندکى 

تغییر ادامه پیدا مى کند.
گفتنى است؛ برنامه «شــبى با عبدى» جمعه ها ساعت 
21 به تهیه کنندگــى کمال طباطبایــى و کارگردانى 

محمدحسین لطیفى روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

گریم متفاوت و دیده نشده رضا رویگرى 

شرلوك هلمز زنانه ساخته شد!

حمید گودرزى، بازیگر ســینما و تلویزیون در فیلم 
سینمایى«ســالم علیکم حاج آقــا» در نقش یک 

روحانى ظاهر مى شود .
فیلمبردارى فیلم سینمایى «سالم علیکم حاج آقا» 
(چشمان فرشته) به نویسندگى و کارگردانى حسین 
تبریزى با انجام تست گریم نهایى بازیگران از دیروز 

چهارشنبه 14 شهریورماه در تهران آغاز شد.
فیلمبردارى این اثر سینمایى در تهران انجام مى شود 
و تمامى لوکیشن ها نیز انتخاب شده است. در چند روز 
گذشته جلسات دورخوانى فیلمنامه این فیلم همراه با 

بازیگران و کارگردان انجام شده است.
فیلم جدید حســین تبریزى یک کمــدى اجتماعى 
اســت. حمید گودرزى، لیال اوتــادى، على صادقى، 
رز رضــوى، زهرا جهرمى، سوســن پــرور، ارژنگ 
امیرفضلى، مهران رجبى، بیتا عالمى، هلیا آهنگرى، 
امین چنارانى، على بنایى، اشــکان قاســمى، شیوا 
خســرومهر، بهنوش بختیارى، مریــم کاویانى و با 
حضور محمدرضا شریفى نیا و پوریا پورسرخ بازیگران 

این فیلم سینمایى هستند.

«دنیــل کریگ» و «ریــان جانســون» که براى 
فرنشایزهاى مطرحشان شــناخته مى شوند در یک 

فیلم مستقل با یکدیگر همکارى مى کنند.
دنیل کریــگ در نقش یــک کارآگاه در اثر جنایى 
«چاقوها بیرون» نوشــته جانســون بازى خواهد

 کرد. 
جانســون کارگردانــى و تهیه کنندگــى فیلمنامه 
خود را نیــز برعهــده دارد. انتظار مــى رود تولید 
فیلم در ماه نوامبر پیش از آنکه کریگ جلوى دوربین 

قسمت 25 ام «جیمز باند» قرار گیرد شروع شود.
 جانسون که به همراه شریکش «رام برگمن» فیلم 
را تهیه خواهد کــرد قرار اســت «چاقوها بیرون» 
را پیش از شــروع فیلمبردارى قسمت جدید بدون 
عنوان «جنگ ســتارگان» به تهیه کنندگى دیزنى 
و لــوکاس فیلــم بســازد. آخرین فیلم جانســون

 در سال 2017 «جنگ ستارگان: آخرین جداى» نام 
داشت که بیش از 1/3میلیارد دالر در سراسر جهان 

فروش کرد.
«چاقوها بیرون» از طریق یــک کمپانى جدید که 
جانســون و برگمــن در هفته جارى در جشــنواره 
تورنتــو آن را راه انــدازى مى کننــد تأمین مالى

 خواهد شد.
دنیــل کریــگ، بازیگــر مجموعــه فیلــم هاى 
«جیمــز بانــد» در چهــار فیلــم اخیــر بانــد به

نام هاى «کازینــو رویــال»، «ذره اى آرامش»، 
«اســکاى فــال» و «اســپکتر» بــازى کــرده 
اســت. بــا ایــن حــال بــراى آخرین قســمت 
«جیمز بانــد» هنوز هیــچ کارگردان تــازه اى به 
عنوان جایگزین «بویل» که به تازگى از پروژه باند 
خارج شد اســتخدام نشــده اســت و این احتمال 
وجــود دارد تاریــخ 8 نوامبر 2019 کــه پیش تر 
براى اکران فیلم جدید «جیمز باند»  اعالم شــده 

بود تغییر کند.
کریــگ ســال گذشــته در دو فیلــم مســتقل 
«شــاهان» ســاخته «دنیــز گامزه ارگــوون» و 
«لوگان خوش شــانس» به کارگردانى «اســتیون 

سودربرگ» بازى کرد.

حمید گودرزى را 
در نقش روحانى ببینید

ستاره سینما 
کارآگاه جنایى شد
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نصف جهان  پس از معرفى محمد کریمى، بازیکن جوان 
سپاهان به عنوان بازیکن ماه لیگ برتر در برنامه 90، وى 
به عنوان کشف قلعه نویى از لیگ یک مورد تمجید قرار 
گرفت و در ادامه نیز برخى رسانه ها از جمله سایت برنامه 
90 و همینطور «خبر آنالین» در گزارش هایى به بررسى 
کشف ها و محصوالت فوتبالى امیر قلعه نویى پرداخته اند.

جام هاى پرتعداد قلعه نویى در لیــگ برتر، از او تصویرى 
نتیجه گرا ساخته اســت. مربى که معموًال خوب نتیجه 
مى گیرد و خوب جام مى برد و امسال هم با سپاهان، براى 
قهرمانى لیگ مى جنگد. با این حال شاید بخش دیده نشده 
کارنامه قلعه نویى، بازیکنانى باشــند که او براى اولین بار 
در لیگ برتر به آنها بازى داده اســت. لیستى پرتعداد، که 
بســیارى از آنها تبدیل به ســتاره هاى بزرگى در فوتبال 

ایران شده اند.
جدیدترین آنها یعنى محمد کریمى که امسال به لیگ برتر 
آمده، در ماه اول حضورش توانست جایزه بازیکن ماه را از 
تیم آنالیز 90 بگیرد و شروعى رؤیایى در سطح اول فوتبال 
ایران داشته باشد. مرور مشهورترین بازیکنانى که اولین 
بازى لیگ برترى شان را زیر نظر قلعه نویى انجام داده اند، 
نشان مى دهد بازیکن شناسى قلعه نویى در این سال ها به 

اندازه جام هاى او پررنگ بوده است.
امیرحسین صادقى

زمانى که قلعه نویى استقالل بحران زده لیگ دوم را تحویل 
گرفت، بازیکنان جوان زیادى به تیم اضافه کرد که یکى 
از آنها امیرحســین صادقى بود. صادقى در تیم هاى پایه 
استقالل بازى مى کرد و سابقه بازى در لیگ برتر را نداشت. 
امیر قلعه نویى در لیگ سوم، به او اعتماد کرد و براى اولین 
بار این مدافع 22 ساله را به زمین فرستاد. صادقى سال ها، 
در تیم هاى قلعه نویى بازى کرد و بازیکن محبوب او بود. 
جام جهانى 2006، همراه تیم ملــى به آلمان رفت و جام 
جهانى 2014، به صورت ثابت در ترکیب تیم «کارلوس 

کى  روش» بازى کرد.

پیروز قربانى
قبل از صادقى به تیم اصلى استقالل اضافه شد اما مثل او، 
توسط قلعه نویى به ترکیب اصلى رسید. استقالل با زوج 
صادقى و قربانى، دوباره اوج گرفت و لیگ پنجم قهرمانى 
لیگ برتر را به دســت آورد. قربانى در کنــار قلعه نویى، 
دو قهرمانى با استقالل کســب کرد لیگ هشتم پس از 

قهرمانى هر دو از استقالل رفتند.
وحید طالب لو

یکى از جسورانه ترین تصمیم هاى قلعه نویى در استقالل، 
نیمکت نشین کردن پرویز برومند و بازى دادن به دروازه بان 
جوانى به نام وحید طالب لو بود. طالب لو به مرور جایگاهش 
را در اســتقالل تثبیت کرد و دروازه بان اول این تیم شد. 
جام جهانى 2006 در لیست تیم ملى بود و جام ملت هاى 
2007، در ضربــات پنالتى براى تیم ملــى به مربیگرى 
قلعه نویى بازى کرد. قلعه نویى و طالب لو سه دوره مختلف 

در استقالل با هم کار کردند.
اکبر ایمانى

بازیکن تیم هاى پایه سپاهان بود و با نظر قلعه نویى، به تیم 
اصلى رفت و بازى کرد. البتــه تعداد بازى ایمانى زیر نظر 
قلعه نویى، بیشتر از یک نشد و در پایان فصل قلعه نویى از 
سپاهان رفت. فصل پیش ایمانى نیم فصل به ذوب آهن 

رفت و دوباره زیر نظر قلعه نویى بازى کرد.
امید ابراهیمى

شاید مهمترین بازیکنى باشد که قلعه نویى به فوتبال ایران 
معرفى کرد. لیگ دهم قلعه نویى تصمیم گرفت ابراهیمى را 
از شهردارى بندرعباس لیگ یکى بخرد. خریدى که شروع 
دوران یکى از بهترین هافبک هــاى تاریخ فوتبال ایران 
بود. امید خیلى زود در سپاهان قلعه نویى تبدیل به بازیکن 
ثابت شد و بعد از رفتن او یکى از ستون هاى تیمش باقى 
ماند. لیگ چهاردهم با پیشنهاد قلعه نویى، به تهران رفت و 

پیراهن استقالل را پوشید.
محسن فروزان

در لیگ یک، بازیکن داماش و گسترش بود و لیگ یازدهم 
پیراهن تراکتورسازى را پوشــید. قلعه نویى او را تبدیل به 
دروازه بان اول تراکتورسازى کرد و به پیراهن تیم ملى هم 
رسید. لیگ چهاردهم که قلعه نویى تصمیم به کنار گذاشتن 
رحمتى گرفت، فروزان را براى استقالل خرید و نیم فصل، 

او یکى از مسافران جام ملت هاى آسیا شد.
مجید حسینى

مدافع محبوب منصوریان، «وینفرد شــفر» و کى روش، 
براى اولین بار توســط قلعه نویى در لیگ برتر بازى داده 
شد. لیگ چهاردهم قلعه نویى که آخرین فصل حضورش 
در استقالل را تجربه مى کرد، تصمیم گرفت در چند بازى 
به مدافع جوانى بازى بدهد که همان فصل خریدارى شده 
بود. حسینى اولین بازى هاى لیگ برترى اش را با پیراهن 
استقالل انجام داد و فصل بعد با رفتن قلعه نویى، به راه آهن 

قرض داده شد.
محسن کریمى

اواخر لیگ چهاردهــم، یک چهره جدید در اســتقالل 
درخشید. بازیکنى که پیش از آن، در لیگ برتر بازى نکرده 
بود. کریمى بعد از رفتن قلعه نویى هم در استقالل ماند و 
بازى هاى خوبى انجام داد اما مصدومیت هاى پى در پى، او 
را از فوتبال دور کرد. تا حدى که فصل پیش در اولین بازى 
بعد از مصدومیت، هت تریک کرد و دوباره خانه نشین شد.

محمد کریمى
بازیکنان معرفى شــده ژنرال در تراکتورســازى، در حد 
طاهران و مهدى زاده بودند و در ذوب آهن هم شرایط همین 
بود. او در بازگشت به ســپاهان، نشان داد هنوز تخصص 
ویژه اى در معرفى بازیکنــان جدید و غافلگیرکننده دارد. 
سپاهان در کنار خریدهاى گرانقیمت و میلیاردى این فصل، 
محمد کریمى را از خونه به خونه لیگ یک خرید. بازیکنى 
که در لیگ یک هم چندان فیکس بازى نمى کرد. کریمى 
از هفته دوم، در سپاهان درخشید و در اولین ماه حضورش 
در سطح اول فوتبال ایران، بهترین بازیکن ماه بوده است.

حاال نوبت محمد کریمى است

محصوالت بزرگوار!
اسطوره ها 

در کالس مربیگرى  

دوره جدید مربیگرى رده  B آسیا در شهر اصفهان 
به راه افتاد و بسیارى از بازیکنان سابق دو تیم بزرگ 
اصفهانى نیز در آن حضور یافتنــد. دوره اى که با 

مدرسى مجتبى توتونى برگزار مى شود.
 اما از مطرح تریــن نام هایى کــه در این دوره از 
کالس ها حضور یافتند مى توان به اسطوره طالیى 
پوشــان اصفهانى یعنى محرم نویدکیا اشاره کرد. 
محرم که یکى دو فصل پیش از دنیاى فوتبال کنار 
کشیده بود این روزها به طور جدى به دنبال حضور 
در عرصه مربیگرى است و قطعًا حضور در چنین 

کالس هایى را براى خود الزامى مى داند. 
 به غیر از نویدکیا، از دو تیم بزرگ اصفهانى یعنى 
سپاهان و ذوب آهن نفرات نام آشناى دیگرى نیز 
در این دوره حضور یافتند که از آن جمله مى توان به 
مهدى رجب زاده، محمد صلصالى، فرشاد بهادرانى 

و... اشاره کرد.

اشک هاى قطبى 

افشین قطبى با چشــمانى اشک آلود از مربیگرى 
تیم شیجیاژوانک کناره گیرى کرد تا این تیم چینى 

به دنبال گزینه هاى جدید براى نیمکتش باشد. 
افشین قطبى در 21 ماه گذشــته هدایت این تیم 
در لیگ دسته اول چین را عهده دار بود و روزهایى 
تقریبًا موفق در این باشگاه چینى داشت و در حالى 
که این تیــم در رده پنجم جــدول رده بندى قرار 

داشت از سمت خود کناره گیرى کرد. 
بنابر گزارش رســانه هاى چینى هــزاران هوادار 
چینى باشگاه اوربرایت که بعد از شنیدن این خبر به 
محل اقامت قطبى آمده بودند باعث به وجود آمدن 
صحنه هاى دراماتیکى شدند. طرفداران این باشگاه 
چینى که یکى از پرهوادارترین باشگاه هاى کشور 
چین است، از تصمیم قطبى چندان راضى نیستند، 
اما به نظر مى رسد مشکل بودجه و دشوارى رقابت 
با تیم هاى ثروتمند لیگ دســته اول چین براى 
صعود، این مربى همیشه امیدوار را ناامید کرده بود. 
 مهرداد خانبان و جهانیــار محبى، دو عضو ایرانى 
دیگر این باشگاه به دنبال این تصمیم قرارداد خود 
را فسخ کردند و از باشگاه جدا شــدند.  به نوشته 
رسانه هاى فوتبال چین، پیشنهادى جذاب از یک 

باشگاه بزرگ علت اصلى این تصمیم بوده است.

 والیبالیست اصفهانى به 
لیگ ترکیه پیوست

مائده برهانى، والیبالیســت ملى پوش اصفهانى با 
عقد قراردادى یکســاله به تیم کچورن اسپور در 
لیگ برتر والیبال ترکیه پیوســت. برهانى پیش از 
این و در ســال 95 با پیوستن به تیم شومن کالب 
بلغارستان لژیونر شــده بود. وى در فصل گذشته 
لیگ برتر والیبال بانوان ایران و در نیم فصل دوم به 
همراه زینب گیوه به تیم پیکان تهران پیوست و با 

این تیم قهرمان ایران شد.
برهانى بازى در تیم هاى باشــگاهى ســپاهان و 
گیتى پسند اصفهان، دانشگاه آزاد، بانک سرمایه و 
پیکان تهران و حضور در جام باشگاه هاى آسیا را در 

کارنامه ورزشى خود دارد.
این والیبالیست ملى پوش سال هاست در تیم ملى 

والیبال بانوان کشورمان توپ مى زند.

نصف جهــان  امیرقلعه نویى در فصل هجدهم لیگ برتر 
موفق شده با تغییر سیســتم، مشکل سپاهانى ها پس از 

خداحافظى محرم نویدکیا را رفع کند.
هفته هشتم رقابت هاى لیگ شــانزدهم بود که محرم 
نویدکیا علیرغم مخالفت احســان حاج صفى از دنیاى 
حرفه اى فوتبال خداحافظى کرد، چون فکر مى کرد که 
نمى تواند با توجه به مصدومیت کهنه اى که دارد، به تیم 

محبوب خود کمک کند.
در آن مقطع عبدا... ویسى هدایت تیم سپاهان را برعهده 
داشت و مشــکل عدم وجود یک هافبک بازیساز همراه 
این تیم بود تا اینکه «سرور جپاروف» براى نیم فصل به 
این تیم پیوست و به خصوص در زمان حضور «زالتکو 
کرانچار» به خوبى توانســت نقش خود را به عنوان یک 

هافبک بازیساز در تیم ایفا کند.
در پایان فصل امــا جپاروف با ســماجت منصوریان از 
سپاهان جدا شد و علیرغم اصرار کرانچار براى حفظ او به 

استقالل بازگشت.
لیگ هفدهم با عدم حضور یک پلى میکر (بازیساز) براى 
ســپاهان خاتمه یافت و در فصل جارى بسیارى انتظار 
داشتند که حل این مشکل در اولویت هاى فنى قلعه نویى 
قرار داشته باشــد و به همین دلیل هم بود که قلعه نویى 
براى به خدمت گرفتن «والدیمیــر کومان» و بختیار 

رحمانى اقدام کرد.
با این حال در ایــن بین قلعه نویى 

روش دیگــرى را براى حل این 
مشــکل براى ســپاهان در 
نظر گرفــت؛ تفکرى که تا 
بدین جاى فصل به خوبى 
توانســته انتظارات قلعه 
نویى و هواداران سپاهان 

را برآورده کند.
 در واقــع ســرمربى 
ســپاهان در سیســتم 
خود به بازیکن شماره 

10 اعتقادى ندارد 
و این وظیفه میان 
بازیکنــان خــط 
میانى تیم تقسیم 

شده است.
در خط میانى سپاهان که معموًال پنج بازیکن حضور دارند، 
مهدى کیانى به عنوان مهره کلیدى و برقرار کننده ارتباط 
خط دفاعى و خط میانى به شمار مى رود و یک خط جلوتر 
از این بازیکن نیز دو وینگر چپ و راست یعنى محمدى 
و انصارى حضور دارند که در میانه میدان توسط محمد 

کریمى و سجاد شهباززاده حمایت مى شوند. 
کریمى و شــهباززاده که خصوصیات متفاوتى دارند، در 
واقع همان شــماره 10 تیم به شــمار مى روند. کریمى 
بازیکنى فانتزى تر نسبت به شهباززاده به شمار مى رود 
و سجاد هم برترى فیزیکى در میانه میدان ایجاد مى کند 
تا با حضور حداکثرى و اضافه شــدن وینگرها و کیانى، 
جنگ هاى میانه میدان به سود سپاهانى ها خاتمه یابد. 
این دو بازیکن حاال دو مهره تأثیرگذار سپاهان هستند و 
براى توصیف هماهنگى آنها همین موضوع کافى است 
که بدانید دو گل شهباززاده در لیگ برتر روى پاس هاى 
محمد کریمى به دســت آمده اســت. با این 
روش دیگر جاى خالى بازیکنى مانند 
محرم نویدکیا در سپاهان به چشم 

نمى آید.
در پایان هفته ششــم سپاهان با 
10 امتیــاز رتبه دوم جــدول را در 
اختیــار دارد و با 12 مرتبــه گلزنى 
بهترین خط حملــه لیگ را 
به خــود اختصاص داده 
است. امیرقلعه نویى 
که از روز دوشــنبه 
تمرینــات طالیى 
پوشــان را پس 
روز  چنــد  از 
تعطیالت از سر 
گرفته است، 
این روزها بى 
شک در حال رفع 
نقاط ضعف و تقویت 
نقاط قوت تیم خود است تا با آمادگى 
بیشترى ادامه مسابقات را از سرگیرد 

و با قدرت جام حذفى را آغاز کند.

با این روش جاى محرم خالى نیست!

مهاجم مورد نظر استقالل در فصل گذشته بدون اینکه 
قراردادى امضا کند از این باشگاه شکایت کرده است.

«یازالده گومز» قبل از امضاى قرارداد با «مامه تیام» به 
ایران آمد تا بعد از تأیید تست پزشکى با استقالل قرارداد 

امضا کند اما کادرپزشــکى باشگاه سالمت او را 
تأیید نکردند و در اتفاقى عجیب این بازیکن از 

آبى ها به فیفا شکایت کرده است.
اما دلیل شکایت گومز از استقالل چیست؟ 
در نامه اى که از ســوى فیفا به باشــگاه 
اســتقالل آمده اینطور مطرح شده است 
که دعوتنامه اى که از سوى باشگاه به این 

بازیکن براى حضور در ایران ارسال 
شده شبیه به پیش قرارداد بوده 

که از ســوى دو طرف به 
امضا رســیده است و 

بنابرایــن باشــگاه 
استقالل باید تمام 

مفاد قرارداد این 
بازیکن را اجرا 

کند.

در واقع در نامه اى که باشگاه استقالل براى گومز ایمیل 
کرده است هم مبلغ قرارداد و هم تمام بندها در آن وجود 
داشته است و به همین دلیل این مهاجم با شکایت به فیفا 
اعالم کرده است که با این باشــگاه پیش قرارداد امضا 
کرده و باید تمام بندهاى آن رعایت شود. این مسئله 
نشــان مى دهد گومز حضور در ایران را به منزله 
عقد نهایى با استقالل تلقى کرده است در حالى 
که مدیران وقت باشــگاه به گمان خود براى 
او دعوتنامه فرســتاده اند که در تست هاى 

پزشکى شرکت کند.
اگر وکالى باشگاه اســتقالل نتوانند حقانیت 
خود را ثابت کنند باشــگاه با قیمت 
فعلــى دالر باید پنــج میلیارد 
تومــان به گومــز پرداخت 
کند که این بى تردید یک 
اشــتباه تاریخى از سوى 
مدیران قبلى باشــگاه 

محسوب مى شود.

شکایت شگفت انگیز مهاجم پرتغالى از استقالل

به گزارش وب ســایت نود، اولیــن اردوى آمادگى تیم 
ملى فوتبال ایران براى حضور در جام ملت هاى آسیاى 
2019 امارات چند روزى اســت که آغاز شــده است. 

«کارلوس کــى روش»، ســرمربى تیم ملى 
که هنوز قراردادى با فدراســیون فوتبال 
امضا نکرده است، براى این اردو که در آن 
یک بازى دوستانه هم در تاشکند مقابل 

ازبکســتان انجام مى دهند، ســردار آزمون 
مهاجم باشگاه روبین کازان روسیه که بعد از 
جام جهانى 2018 از تیم ملى خداحافظى کرده 

بود را دوباره به تیم ملى دعوت کرده 
است. ســئوالى که براى همه  

اهالى فوتبال وجود دارد این 
است که آیا ســردار آزمون 
دعوت کــى روش براى 
حضور دوباره در تیم ملى 
را قبول مى کند یا اینکه 
روى تصمیــم خودش 
مصر است و قصد ندارد 

دیگر در تیــم ملى فوتبال 
ایران بازى کند.

آنچه  مسلم است سردار آزمون در تهران 
حضــور دارد. این احتمال وجــود دارد که 

آزمون با هماهنگى با کى روش به مرخصى رفته باشد.
با توجه به حضور سردار در تهران، نهایتًا تا امروز تکلیف 
حضور دوباره  او در تیم ملى مشخص مى شود. اگر او در 
تمرین شرکت کند که مشخص مى شود 
دعوت کى روش را پذیرفته اســت. اما 
اگر سردار به سر تمرین تیم ملى نرود با 
توجه به شناختى که از روحیات کارلوس 
کى روش، ســرمربى تیم ملى وجود دارد، 
مى توان حــدس زد که این مهاجــم لژیونر 
فوتبــال کشــورمان، دیگر رنگ 
پیراهــن تیــم ملى را 

نمى بیند.

آزمون دعوت کى روش را مى پذیرد؟
مربى اسبق سپاهان با سفر به ژاپن در تیم هاى کاوازاکى و 

یوکوهاما به فعالیت مربیگرى خود ادامه مى دهد.
کریم قنبرى، مربى اسبق تیم فوتبال سپاهان در گفتگو با 
«ایمنا» اظهار کرد: با رایزنى هایى که به صورت شخصى 
با باشگاه هاى کاوازاکى و یوکوهاما در ژاپن داشتم مقرر 
شد تا در کنار تیم هاى کاوازاکى و یوکوهاما فعالیت کنم، 
امکانات و فضاى فوتبال ژاپن خیلى پیشرفته است و مى 
توانم با حضور در این کشور اطالعات بسیار به روزى از 

فوتبال کسب کنم.

وى افــزود: در لیگ یــک و 2 ژاپن با ایــن دو تیم کار 
مى کنم، از مســابقات یک لیگ 12 هفته و از لیگ 2 ده 
هفته باقى مانده است که حدود پنج یا شش هفته در کنار 
آنها خواهم بود و با توجه به وقفــه اى که در لیگ ایران 
وجود دارد فرصت خوبى است تا با فوتبال ژاپن هم آشنا 
شــوم. طى این مدت هم در تمرینات و هم در مسابقات 
حاضر خواهم بود تا بتوانم یک ارزیابى کلى از آنها داشته 
باشــم. کریم قنبرى که ســابقه طوالنى در مربیگرى
 فوتبال ایران دارد 13 سال در باشگاه سپاهان فعالیت کرد 

و در تیم هاى النصر امارات، نفت تهران، راه آهن و پیکان 
به عنوان مربى حضور داشته است.

باشگاه استقالل که در حال رسیدگى به پرونده معوقات 
خود به مربیان و بازیکنان پیشینش است، ممکن است به 
زودى با شکایت باشــگاه ذوب آهن درگیر مشکل جدى 

دیگرى شود.
چک اول استقالل براى رضایتنامه مرتضى تبریزى که 
مبلغ آن 500 میلیون تومان بود و تاریخش 31 مرداد بود 

پاس نشده است و مسئوالن استقالل در تماس شفاهى 
با مدیران ذوب آهن از آنها خواسته بودند تا 13 شهریور به 
آنها فرصت دهند که این خواسته مورد موافقت قرار گرفت 
ولى با رسیدن موعد مقرر و پاس نشدن دوباره این چک، 
سعید آذرى با مدیران استقالل تماس گرفته ولى جواب 

سرباال شنید.

این موضوع باعث شده آذرى تصمیم به شکایت از باشگاه 
استقالل بگیرد و اگر این اتفاق بیافتد، ذوبى ها عالوه بر 
500 میلیون مبلغ چــک، مى توانند غرامت 50 درصدى 
دیرکرد پرداخت که نســبت به آن توافق شده بود را هم 
طلب کنند و با این حساب آبى پوشان محکوم به پرداخت 

750 میلیون خواهند شد.

کریم خان در ژاپن!

مرتضى تبریزى براى استقالل دردسرساز شد!

ی یم ر ز ی
صل امــا جپاروف با ســماجت منصوریان از 
دا شد و علیرغم اصرار کرانچار براى حفظ او به 

زگشت.
هم با عدم حضور یک پلى میکر (بازیساز) براى 
 خاتمه یافت و در فصل جارى بسیارى انتظار 
حل این مشکل در اولویت هاى فنى قلعه نویى 
 باشــد و به همین دلیل هم بود که قلعه نویى
دمت گرفتن «والدیمیــر کومان» و بختیار 

دامکرد.
 در ایــن بین قلعه نویى 

ــرى را براى حل این 
 براى ســپاهان در 
ـت؛ تفکرى که تا 
ى فصل به خوبى 
 انتظارات قلعه 
داران سپاهان 

کند.
ع ســرمربى 
 در سیســتم 
زیکن شماره

ى ندارد 
یفه میان 
ن خــط 
م تقسیم 

ن پ ر یر هر و ن زی ب و ین
براى توصیف هماهنگى آنها همین موضوع کافى است
که بدانید دو گل شهباززاده در لیگ برتر روى پاس هاى
محمد کریمى به دســت آمده اســت. با این
روش دیگر جاى خالى بازیکنى مانن
محرم نویدکیا در سپاهان به چش

نمى آید.
در پایان هفته ششــم سپاهان
د 10 امتیــاز رتبه دوم جــدول را
12 مرتبــه گلزنى 2اختیــار دارد و با
بهترین خط حملــه لیگ
به خــود اختصاص داد
است. امیرقلعه نویى
که از روز دوشــنب
تمرینــات طالیى
پوشــان را پس
رو چنــد  از 
تعطیالت از س
گرفته است
این روزها بى
شک در حال رف

نقاط ضعف و تقویت
نقاط قوت تیم خود است تا با آمادگى
بیشترى ادامه مسابقات را از سرگیر
و با قدرت جام حذفى را آغاز کند.

ایرانآمد تا بعد از تأیید تست پزشکى با استقالل قرارداد 
امضا کند اما کادرپزشــکى باشگاه سالمت او را

تأیید نکردند و در اتفاقى عجیب این بازیکن از
است. آبى ها به فیفا شکایت کرده

اما دلیل شکایت گومز از استقالل چیست؟ 
در نامه اى که از ســوى فیفا به باشــگاه 
اســتقالل آمده اینطور مطرح شده است 
که دعوتنامه اى که از سوى باشگاه به این 

بازیکن براى حضور در ایران ارسال 
شده شبیه به پیش قرارداد بوده

که از ســوى دو طرف به 
امضا رســیده است و 

بنابرایــن باشــگاه 
استقالل باید تمام
مفاد قرارداد این 
بازیکن را اجرا 

کند.

اعالم کرده است که با این باشــگاه پیش قرارداد امضا 
کرده و باید تمام بندهاى آن رعایت شود. این مسئله 
را به منزله نشــان مى دهد گومز حضور در ایران
است در حالى با استقالل تلقى کرده عقد نهایى

که مدیران وقت باشــگاه به گمان خود براى 
او دعوتنامه فرســتاده اند که در تست هاى 

پزشکى شرکت کند.
اگر وکالى باشگاه اســتقالل نتوانند حقانیت 
خود را ثابت کنند باشــگاه با قیمت 
فعلــى دالر باید پنــج میلیارد

تومــان به گومــز پرداخت 
کند که این بى تردید یک 
سوى اشــتباه تاریخى از

مدیران قبلى باشــگاه 
محسوب مى شود.

وزى اســت که آغاز شــده است. 
ش»، ســرمربى تیم ملى 

 فدراســیون فوتبال 
ى این اردو که در آن 
هم در تاشکند مقابل 

ى دهند، ســردار آزمون 
ن کازان روسیه که بعد از 
یم ملى خداحافظى کرده

ى دعوت کرده 
 براى همه  
این  دارد
 آزمون 
 براى 
 ملى 
ینکه 
دش 
دارد 

وتبال 

ردار آزمون در تهران 
حتمال وجــود دارد که 

حضور دوباره  او در تیم ملى مشخص مى شود. اگر او در 
تمرین شرکت کند که مشخص مى شود 
دعوت کى روش را پذیرفته اســت. اما 
اگر سردار به سر تمرین تیم ملى نرود با 
توجه به شناختى که از روحیات کارلوس 
کى روش، ســرمربى تیم ملى وجود دارد، 
مى توان حــدس زد که این مهاجــم لژیونر 
رنگ  فوتبــال کشــورمان، دیگر
پیراهــن تیــم ملى را 

نمى بیند.

سرپرســت ذوب آهن گفت: شــایعات پیرامون مشکل 
محسن مسلمان با کادر فنى ذوب آهن، کامًال بى اساس 
است. این بازیکن از ناحیه همسترینگ در بازى با سپاهان 
مصدوم شــده بود که به تمرینات اضافه شده و مشکلى 

براى ادامه فصل ندارد.
مجید حاج رسولیها در گفتگو با «ایمنا»، در مورد لیست تیم 
ملى و حضور فقط یک بازیکن از ذوب آهن در این لیست 

ادامه داد: موِضع ما قبًال توسط آقاى آذرى مشخص شده، 
به نظر مى رســد «کارلوس کى روش» از همان لیست 
قبلى براى دعوت بازیکنان در این اردو اســتفاده کرده و 
امیدوارم به مرور زمان و با گذشت لیگ بازیکنان بیشترى 
از ذوب آهن در لیست تیم ملى حاضر باشند چرا که از نظر 
ما چند بازیکن ذوب آهن پتانســیل حضور در تیم ملى را 

دارا هستند.

بازگشت مسلمان به تمرینات ذوب آهن
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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 شــماره 139760302177000448 مورخ 1397/04/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا زارع ده آبادى فرزند محمد حسین به شــماره شناسنامه 1301 اصفهان و 
شماره ملى 1285797418 درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
590 فرعى واقــع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 109/70 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم معصومه کریمى محرز گردیده است. 
2- برابر راى شماره 139760302177000449 مورخ 1397/04/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم بتول زمانى علویجه فرزند فضل اله به شــماره شناسنامه 55 نجف آباد و شماره 
ملى 1092030484 درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3824 
فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 227/03 مترمربع 

انتقالى از مالکین رسمى  آقاى شهرام زمانى علویجه محرز گردیده است. 
3- برابر راى شماره 139760302177000450 مورخ 1397/04/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم نصرت زمانى علویجه فرزند محمد یوسف به شــماره شناسنامه 82 نجف آباد و 
شماره ملى 1091828751 درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 276/63 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مجید زمانى علویجه محرز گردیده است. 
4- برابر راى شماره 139760302177000453 مورخ 1397/04/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم معصومه کریمى علویجه فرزند اکبر به شماره شناسنامه 307 اصفهان و شماره 
ملى 1289480079 درششدانگ یکباب خانه  احداثى بر روى قسمتى از پالك 3395 
فرعى واقع در علویجــه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان کــه به پالك 4708 فرعى 
اصالح شده است به مساحت 180/36 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم صدیقه 

قنبریان محرز گردیده است. 
5- برابر راى شماره 139760302177000451 مورخ 1397/04/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محســن نظرى علویجه فرزند مســلم به شــماره شناســنامه 225 اصفهان و 
شــماره ملى 1285906551 درششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى ششــدانگ 
پالك 784/3 فرعى واقــع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 
99/65 مترمربع انتقالى از مالک رســمى خانم صغرى قنبریان محرز گردیده است. 
در اجراى ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى 
بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفــروزى متقاضى صادر گردیــده و در دو نوبت به 
فاصله 15 روز منتشــر مى شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
نمــوده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهــى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و 
ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعــى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شــد و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
پنج شنبه 1397/05/30تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1397/06/15 م الف نوبت 

اول: 225971 ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسناد امالك مهردشت/5/770
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511750736- 97/6/11  نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق 
اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
1- راى شــماره 139660302025008761 مورخ 1396/04/13 هیات اول آقاى 
مراد على باصیرى به شناسنامه شماره 103 کدملى 1284178315 صادره از اصفهان 
فرزند سلطانعلى بر یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 110 اصلى واقع در 
بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
آمیرزا محمود خان فاتح. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/6/15 تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1397/6/31 م الف: 239071 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /6/353
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023009515- 97/6/11 منصور آزما فرزند على محمد باستناد 
یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 203/4 واقع در بخش یک که 
در صفحه 428 دفتر 234 امالك ذیل ثبت 93457 بنام خودشان ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند رســمى شــماره به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى ملک داراى یک فقره بازداشت دارد 
از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود 
که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نســبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 239461 صفایى- رئیس ثبت 

اسناد  مرکزى اصفهان /6/355
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023009516- 97/6/11 منصور آزما فرزند على محمد باستناد 
یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 203/2 واقع در بخش یک که 
در صفحه 434 دفتر 234 امالك ذیل ثبت 93459 بنام خودشان ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند رسمى شماره به او انتقال قطعى یافته ومعامله دیگرى هم انجام 
نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى ملک داراى یک فقره بازداشت میباشد 
از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود 
که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نســبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 239463 صفایى- رئیس ثبت 

اسناد  مرکزى اصفهان /6/356
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه: 9710103730102413 شــماره بایگانى شعبه: 
970530 ابالغ از وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم- محمد قنبرى قمصرى 
فرزند حســینعلى خواهان آقاى ابراهیم شیاسى دادخواســتى بطرفیت خوانده آقاى 
محمد قنبرى و غیره به خواســته مطالبه مبلــغ 1/450/000/000ریال مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709983730100526 شعبه 1 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد ثبت و وقت  رســیدگى مورخ 1397/07/17 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودنخوانده و درخواســت خواهان مراتب و یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد 239592/م الف محمد دهقانى عشــرت آباد - منشى شــعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/ 6/358
ابالغ وقت رسیدگى

 وقــت رســیدگى- شــماره ابالغنامه:9710103730102420شــماره بایگانــى 
شعبه:970531 ابالغ از وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم- بهزاد عباسى فرزند 
غالمعلى خواهان آقاى ابراهیم شیاســى دادخواســتى بطرفیت خوانده آقاى بهزاد 
عباسى و غیره به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983730100527 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
ثبت و وقت  رسیدگى مورخ 1397/07/16 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد 239561/م الف محمد دهقانى عشرت 

آباد - منشى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 6/359
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه: 9710103730102419  بایگانى شعبه:970531 
ابالغ از وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم- حمید ابراهیمــى فرزند خواهان 
آقاى ابراهیم شیاســى دادخواســتى بطرفیت خوانده آقاى حمیــد ابراهیمى و غیره 
به خواســته مطالبه طلب مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 

9709983730100527 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و 
وقت  رسیدگى مورخ 1397/07/16 ســاعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 239534/م الف محمد دهقانى عشرت 

آباد- منشى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 6/360
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى- شــماره ابالغنامه:9710103730102407 شــماره بایگانى شعبه: 
970014، ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- به آقاى مهدى 
رضائى فرزند بختیار  خواهان: آقاى افشــین رضائى همامى دادخواســتى بطرفیت 
خواندگان آقایان مهدى رضائى فرزند بختیار و محمد على معزى فرزند عباســعلى به 
خواسته مطالبه مبلغ 1300/000/000 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983730100014 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/07/24 ســاعت 09:30 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 تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود،نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 239275/م الف محمد دهقانى عشرت 

آباد - شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 6/361
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سجاد ایزدى به وکالت سید امین کافى موسوى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده عبدالحمید جورابیان به شــوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 667/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/23 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود 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. 239270/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/362
ابالغ وقت رسیدگى

 مکاتبات قضائى-شماره نامه:1397009000848225 شــماره پرونده:9509983
733000838موضوع:نامه به مدیرکل فرهنگ و ارشــاد جهت نشــرآگهى به اداره 
ارشاد ریاست محترم اداره فرهنگ ارشاد باسالم احتراما در پرونده کالسه 950956 
این شعبه با توجه به شــکایت آقاى صمد حیدرى علیه یاسین نوذرى فرزند داریوش 
دایر بر جعل و استفاده از ســند مجعول و کالهبردارى و نظر به این که متهم یاسین 
نوذرى فرزند داریوش مجهول المکان مى باشد لذا مراتب وفق ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدین 
وسیله به متهم ابالغ گردد در روز سه شنبه مورخ 1397/08/01 راس ساعت 9صبح 
جهت رسیدگى به اتهام خود در شــعبه اول بازپرسى شهرستان نجف آباد حاضر شود. 
در صورت عدم حضور و ارایه الیحه اقدام به صدور تصمیم خواهد گردید.239246/م 
الف حسین محمدى - بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف 

آباد/6/363
ابالغ وقت رسیدگى

1397009000837012شــماره پرونــده:   مکاتبــات قضائــى- شــماره نامه:
9609983733000097 موضوع:نامه به مدیرکل فرهنگ و ارشــاد جهت نشرآگهى 
به اداره ارشاد ریاست محترم اداره فرهنگ ارشاد باســالم احتراما در پرونده کالسه 
960111 این شعبه با توجه به شکایت آقاى اصالن مقدسى علیه آقاى منصور رعیتیان 
فرزند محمود دایر بر انتقــال منافع مال غیر وتدلیس و نظر بــه این که متهم منصور 
رعیتیان فرزند محمود مجهول المکان مى باشد لذا مراتب وفق ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدین 
وسیله به متهم ابالغ گردد در روز دوشــنبه مورخ 1397/07/30 راس ساعت 9صبح 
جهت رسیدگى به اتهام خود در شــعبه اول بازپرسى شهرستان نجف آباد حاضر شود. 
در صورت عدم حضور و ارایه الیحه اقدام به صدور تصمیم خواهد گردید.239186/م 
الف حسین محمدى - بازپرس شــعبه اول دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

نجف آباد/ 6/364
 حصروراثت 

سمیه جعفرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 113 به شرح دادخواست به کالسه 
714/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلى جعفرى نجف آبادى بشناسنامه 14763 در تاریخ 1397/04/16 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. سمیه جعفرى نجف آبادى ش ش 113 ، 2. مریم جعفرى نجف آبادى ش ش 
3399 ، 3. محمد جعفرى نجف آبادى ش ش 499 ، 4. ســهیال جعفرى نجف آبادى 
ش ش 1080032010 ، 5. فاطمه جعفرى نجف آبادى ش ش 25 (فرزندان متوفى)، 
6. لیلى هادیان الرگانى ش ش 4 ، (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 239127/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/365
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ســید مصطفى آیتى دادخواستى به خواســته الزام خوانده رسول خزائلى به 
طرفیت خوانده رسول خزائلى به شوراى حل اختالف شــعبه 3 شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 271/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 97/07/29 ســاعت 3عصر 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 شــد. 239280/ م الف شعبه 3 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/366
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید یوســفى دادخواستى به خواســته الزام خواندگان مســعود سلطانى، 
حمیدرضا رمیار، روح اهللا کیان پور به طرفیت خوانده مسعود سلطانى، حمیدرضا رمیار، 
روح اهللا کیان پور به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 616/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/07/15 
ســاعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد 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 نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى اســت 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. 239833/ م الف شعبه سوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/368
ابالغ اجراییه

 آگهــى ابــالغ اجرائیــه شــماره بایگانــى 9700106- شــماره پرونــده : 1 / 
139704002141000065 شــماره بایگانى پرونده : 9700106 شــماره ابالغیه : 
139705102141000782تاریخ صدور 7 / 6 / 1397 بدین وسیله به  بدهکارپرونده 
اجرایى شماره 13970400214000065/1آقاى على پزشکه  نام پدر : تقى  تاریخ تولد 
: 9 / 3 /1337 شماره ملى : 4849282474 شماره شناسنامه : 573 به نشانى شاهین 
شهر جاده گازفردوسى فرعى 9غربى پالك 20 کدپستى 8319915991برابرشماره 
چک 287533تاریخ 95/12/25وشــماره چک 287532تاریــخ 95/12/20جمعابه 
مبلغ 25/000/000ریال به آقــاى مهدى فریدنى بدهکارمى باشیدوبســتانکارعلیه 
شــمااجراییه صادرنموده وپرونده اجرایى به شماره بایگانى 9700106درواحداجراى 
اسنادرسمى شــاهین تشــکیل شــده وطبق گزارش مورخ 97/2/23مامورمربوطه 
ابالغ خیابان حافظ شمالى 5 غربى پالك 37 امالك اســایش مدیون پرونده شماره 
139604002141000046 ابالغ  به علت عدم شناســایى درمحل اقامت شــما به 
شرح صدراالشاره میســرنگردیده لذا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا ى مفاداسنادرســمى  مراتب فقط   دریک نوبت درروزنامه جهت اطالع شمادرج 
ومنتشروپس ازانتشــارآگهى درروزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گرددوآگهى 
دیگرى منتشرنخواهدشــدوپس از10روزعملیات اجرایى علیه شمااقدام خواهدشد. 
235360 /م الف مجتبى سلطانیان - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 

 6/370/
مزایده 

صورتمجلس 9709003759700209 شــماره پرونــده 9609980361700989و 
9609980361700993 شماره بایگانى شــعبه : 970213 و 970214 تاریخ تنظیم 
7 / 6 / 97در پرونــده 970213 ح 2 اجــراء آقــاى علیرضاجنتى بــه پرداخت مبلغ 
290/495/430ریــال درحق آقاى عبدالــه رفیعى ومبلــغ 14/524/771ریال حق 
االجراى دولتى محکوم گردیده است ودرپرونده 970214ح 2اجرآقاى علیرضاجنتى 
وآقاى مصطفى وعیدى به پرداخــت 503/527/139ریال درحق آقاى عبداله رفیعى 

ومبلغ 25/176/356ریال بابت حق االجراى دولتى درحــق صندوق دولت محکوم 
شــده اندکه محکوم له درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیــف اموال بدهکاران 
که شــامل 47462مترلوله نیوپایپ مى باشــدوطبق نظریه کارشــناس دادگسترى 
هرمترلولــه PEX AL PEXنیوپایــپ پنــج الیــه باقطر16میلیمتربه ارزش 
16950ریال وجمعابه ارزش 804/480/900ریال مى باشــدونظریه ارزیابى مصون 
ازایرادواعتراض بوده لذادرروزدوشنبه مورخ 97/6/26ساعت 8:30صبح دردادگسترى 
شــاهین شــهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایــده درمعرض فروش 
گذاشته مى شود.مزایده ازقیمت کارشناســى شروع وبه خریدارى که باالترین قیمت 
راپیشنهادکندفروخته مى شود.برنده مزایده باید10درصدقیمت نهایى مزایده را همراه 
داشته باشد تابه حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290277002نزد بانک 
ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى راحداکثرظرف یک ماه پرداخت کندودرصورتى 
که برنده مزایده درموعد مقرربقیه بهاى اموال رانپردازدســپرده او پس ازکسر هزینه 
هاى مزایده بــه نفع دولت ضبــط ومزایده تجدیدمــى گردد.متقاضیــان خریدمى 
توانددرمدت پنج روزقبل ازروزى که براى فروش معین شده استبه این شعبه مراجعه 
وبامعرفى این اجرااموالى راکه آگهى شــده مالحظه نمایند.محکوم له مى تواند مثل 
سایرین درخریدشرکت نماید وتســلیم مال فقط بعدازپرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهدگرفت .آگهى مزایده عالوه برانتشــاردرروزنامه درقسمت اجراومحل فروش 
الصاق مى شــود م الف  235161مدیراجراى احکام شــعبه دوم حقوقى دادگسترى 

شاهین شهر/ 6/371 
رأى اصالحى

راى شــورا - به نام خدا- به تاریخ 97/5/25پرونده 644/96دروقت مقررفوق العاده 
تحت نظراستمالحظه مى گردددادنامه شماره 188/97/4/27صادره درپرونده کالسه 
644/96اشتباه رخ وازمواردسهوالقلم است فلذاباعنایت به مراتب یادشده بااعالم ختم 
دادرسى به شرح ذیل مبادرت به صدوروانشاءراى اصالحى مى نمایند  راى اصالحى 
درخصوص سهوالقلمى موجوددردادنامه شماره 188/97مبنى برعدم درج حق الوکاله 
وکیل دردادنامه نظربه حدوث این ســهوالقلمى باذکرمحکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 6/000/000ریــال بابت حق الوکاله وکیل اضافه مى گردد.دردادنامه یادشــده 
ازآن مستندبه ماده 309قانون آیین دادرسى مدنى رفع اشتباه مى نمایدتسلیم دادنامه 
اصالحى ممنوع وفاقداعتباراســت ودادنامه اصالحى ازحیث قابلیت تجدیدنظرتابع 
دادنامه اصلى است . م الف 235571-ســیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه دوم شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 6/372 
فقدان سندمالکیت

آقاى اصغرشفیعى فرزند عباس به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 189793 را که 
به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 57578 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  
اصفهان ( شاهین شهر ) که در دفتر592 صفحه 58ذیل ثبت 136585به نام نامبرده  
ثبت وسند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سندانتقال  قطعى 28304 مورخ 2 /9 / 90 
دفترخانه 143 شاهین شهرمالکیت یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و ملک 
فاقدبازداشتى ودارادوسندرهنى به شــماره هاى 17177و17178مورخ  86/10/25  
دربانک مســکن دفتر143شاهین شهربوده و نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده ، 
چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق 
. ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . ناصر صیادى 235593 /م الف رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/  6/373 
قرارتامین خواسته

کالســه پرونده :96 / 685 ش 5 ح شــماره قــرار: 308- 20 / 5 / 97 در خصوص 
درخواست اقاى / خانم حســن آقا بابایى فرزند قاسم بنشانى شــاهین شهر شریفى 
بستنى سلطان خوانده آقا / خانم غالم حســین یعقوبیان مجهول المکان گردشکار : 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده در این شعبه اقامه و در خواست 
رســیدگى و صدور قرار تامین خواسته  به اســتناد مدارك موجود در پرونده را نموده 
است که پس از قبول دادخواست در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مستندات 
پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید قرارتامین خواسته نظر به اینکه 
خواهان با تقدیم دادخواســت تقاضاى صدور قرار تامین خواســته به استناد مطالبه 
دادخواست تقدیمى و قبض ســپرده شــماره 229563 – 3 / 5 / 97 را نموده است 
چون ار کان و شرایط در خواست فارهم مى باشــد لذا شورا به استناد ماده 292 قانون 
تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 
000 / 900 / 33 ریال از اموال خوانده غالم حسین یعقوبیان تا پایان رسیدگى صادر 
و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه 
مى باشــد234113/م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 6/374 
فقدان سندمالکیت

خانم سمیه کیان پور  فرزند على  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 438504د/94 
را که به میزان از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 75462 / 301 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 374 دفتر873 ذیل ثبت بنام خانم 
سمیه کیان پور  فرزند على  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 15305 
مورخ 9 / 10 / 93 دفترخانه 226 شاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى 
دیگرى هم انجام نشده  و بموجب سند شماره 19924 مورخ 20 / 12/ 94 دفتر 226 در 
رهن بانک مسکن شعبه شاهین شهر قرارداشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده 
، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق 
. ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 234764 /م الف ناصر صیادى – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/  6/375 
فقدان سندمالکیت

آقاى / خانم محمدرضا شاهى جونقانى به وکالت از آقاى محمد شاهى با ستناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 33 شاهین شهر رسما گواهى 
شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 606490 د / 91را به شماره پالك 
ثبتى 66843 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در 
ص 529 دفتر736 ذیل ثبت 165966بنام محمد شاهى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و بموجب سند شماره 179501 مورخ 16 /5 / 91 دفترخانه 33شاهین شهر ششدانگ 
پالك فوق الذکر به او انتقال قطعى یافته و بموجب سند انتقال 186918 مورخ 23 / 
11 / 1392 دفترخانه شماره 33 چهاردانگ مشــاع از ششدانگ پالك مرقوم به غیر 
واگذار گردیده و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتــب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 235371 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 6/376 
فقدان سندمالکیت

خانم پروانه تقى یاررنانى فرزند على  با ســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 317409 
الف 95 را که به میزان از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 65132 / 301 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص دفتر ذیل ثبت بنام خودش ثبت 
و صادر و تســلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 47166مورخ 7 / 2 / 96 دفترخانه 
143شــاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و 
بموجب سند شماره مورخ دفتر در رهن بانک مسکن شعبه شــاهین شهر قرارداشته 
و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده 
، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهــى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد . 235410 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر/ 6/377 
فقدان سندمالکیت

آقاى ابراهیم ســورانى فرزنداسداله باســتناددوبرگ استشــهادیه محلى که هویت 
وامضاء شهودرسماگواهى شده مدعى است سندمالکیت خودبه شماره 069009راکه 
به میزان شــش دانگ به شــماره پالك ثبتى 301/60856واقع دربخش 16حوزه 
ى ثبتى اصفهان (شــاهین شــهر)که درصفحه 46دفتر626به نــام مالک فوق ثبت 
وصادروتسلیم گردیده وبه موجب ســندقطعى 237058مورخ 94/11/12به اوانتقال 
قطعى یافته وســابقه رهن وبازداشــت هم ندارد ومعامله دیگرى هم انجام نشــده 
ونحوه ى گم شدن جابه جایى اعالم شــده چون درخواست صدورسندالمثنى گردیده 
طبق تبصره یــک اصالحى مــاده 120آ.ق.ث مراتب آگهى مــى گرددکه هرکس 
مدعى انجام معاملــه یاوجودسندمزبورنزدخودباشــدازتاریخ انتشــارآگهى تا10روز 
اعتراض خودرابه این اداره اعالم واصل سندراارائه نمایدتامراتب صورتمجلس واصل 
ســندبه ارائه کننده مســتردگردد.اگرظرف مهلت مقرراعتراضى نرســدیادرصورت 
اعتراض اصل سندارائه نشودالمثى سندمرقوم صادروبه متقاضى تسلیم خواهدشد- م 
الف 235597 ناصرصیادى صومعه - رییس ثبت اســنادوامالك واحدشاهین شهر/ 

 6/379

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان مرجع رسیدگى : شــعبه هفتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان : اســماعیل بوالحســنى فرزندحسن-نشانى: فوالدشهر 
–سى 3-بلوار فالحى –ســاختمان زرین 2-ط 3-پ28 خوانده شیما رئوفى فرزند 
خسرو –نشانى : مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشــکار : شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده وبا توجه به نظریه مشــورتى اعضاءختم رسیدگى را اعالم و 
بشــرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دادخواست 
آقاى اسماعیل بوالحســنى فرزند حسن به طرفیت خانم شــیما رئوفى فرزند خسرو 
عنایت به خواســته صدور حکم به محکومیــت خوانده به پرداخــت طلب خواهان 
بشرح متن با انضمام خســارات دادرســى و تاخیر تادیه به مبلغ 16،000،000ریال، 
به شــرح تقدیمى شــورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و مســتندات خواهان 
منجمله رو نوشت جزییات تراکنش بانک ملى ایران مورخ 96/12/4و پاسخ استعالم 
شــماره 229مورخ 30/ 3097اجراى احکام شهرســتان لنجان و توجها به اظهارات 
خواهان در جلســه مــورخ 97/6/28و اینکه خوانده با ابالغ نشــر آگهى در جلســه 
شوراحضور نیافته و دفاع وایرادى نســبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى 
بعمل نیاورده است. نتیجتا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص ،و مستندابه مواد 
198و519و522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ  16،000،000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ مذکور 
از تاریخ تقدیم دادخواست توســط خواهان در 1397/1/3لغایت زمان اداى دین و نیز 
پرداخت مبلغ 950،000ریال بابت هزینه دادرســى حق خواهــان صادر واعالم مى 
نماید.راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا و سپس 
بمدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد./د م:الف239181 هاشمى - قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان/6/380 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده :139704002129000269/1 شــماره بایگانى:9700350 شماره 
ابالغیــه: 139705102129000779تاریخ صــدرو:1397/06/04 ابالغ اجراییه 
کالسه 9700350به آقاى حسن جاللى ورنامخواســتى بدین وسیله به آقاى حسن 
جاللى ورنامخواســتى ، نام پدر رضا،شماره شناسنامه :2098،شــماره /شناسه ملى 
1171364369،متولد:1397/11/04،به نشــانى : ورنامخواست –خ شریعتى –ك 
فتح –پ 64ابالغ مى شــود که ناهید فرهمند دهقانپور ورنامخواستى جهت وصول 
مبلغ 259،948،521 (دویســت وپنجاه ونــه میلیون و نهصدوچهل وهشــت هزارو 
پانصد وبیست و یک) ریال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2894مورخ 
1388/07/08و ســند طالق 213مورخ 1397/04/29دفترازدواج 76 طالق شماره 
149شهر زرین شهراستان اصفهان ، علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9700350دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 97/05/20مامور 
ابالغ ،آدرس شمامورد شناسایى واقع نگردیده است، لذا بنابه تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18آئین نامه اجرامفاد اجرائیــه فقط یک مرتبه در یکــى از روزنا مه هاى کثیر 
االنتشارمحلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایى 
جریان خواهد یافت. م الف :239084 محمد رضا ابراهیمى - مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان/6/381                                                                                            
حصر وراثت

خانم سکینه موسوى دارافشــانى بشناسنامه شماره  8  به شــرح دادخواست کالسه 
97/1082  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شادروان محمد على فالحیان کلیشــادى  بشناسنامه شماره 2929  در تاریخ 27/ 
1396/04  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- سکینه موسوى 
دارافشانى شماره شناسنامه 8 نسبت مادر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یــا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 686 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 6/383 
حصر وراثت

آقاى محسن دهقان کلیشــادى بشناسنامه شماره  82  به شــرح دادخواست کالسه 
97/1084  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شــادروان محمد جواد دهقان  بشناسنامه شــماره 40  در تاریخ 06/ 1397/06  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- حمید رضا دهقان کلیشادى 
شماره شناســنامه 59 نســبت فرزند 2- مهدى دهقان کلیشادى شــماره شناسنامه 
1100126325 نسبت فرزند 3- محسن دهقان کلیشادى شماره شناسنامه 82 نسبت 
فرزند 4- لیال دهقان کلیشادى شماره شناسنامه 504 نسبت فرزند 5- زینب دهقان 
کلیشادى شماره شناســنامه 58 نســبت فرزند 6- عصمت دهقان کلیشادى شماره 
شناسنامه 19 نسبت فرزند 7- بتول اکبرى کلیشادى شماره شناسنامه 9 نسبت همسر 
، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 685 

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 6/384 
اخطار اجرائیه

شــماره 1108/96ش ســوم مشــخصات محکوم علیه : 1- حمیده بازیار 2- مهناز 
حسینى 3- امیرعلى خادمى فرزند صمد 4- امیر حســین خادمى فرزند صمد همگى 
مجهول المکان  – مشــخصات محکوم له : اکبر نیســانى جبیب آبادى فرزند محمد 
حســن شــغل آزاد به نشــانى اصفهان حبیب آباد – برخوار – خ ش مطهرى جنب 
مخابرات ك مخابرات پ1 محکوم به : بموجب رأى شــماره 20  تاریخ 97/01/15 
حوزه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به انتقال سند رســمى خودرو پراید به شماره 931 ب 21 
ایران 83 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 700/000 ریال بابت خسارات دادرسى در 
حق محکوم له و نیم عشــر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق 
دولت. ماده 34 قانون اجراى احــکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  م 

الف 687  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه سوم /  6/385 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رســیدگى- نظر به اینکه آقاى ابراهیم اله دادیان به 
طرفیت آرش حیدرى به خواســته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم 
حقوقى ارجاع به کالســه 317/97 ش2 ثبت و براى روز مورخ 97/07/21 ســاعت 
08:30 وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به 
تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى جرى االنتشار رســمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید 
که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم 
نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر 
در شــوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رســیدگى حاضر شوید و در غیر 
اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شــود . م الف  684 مدیر دفتر شعبه 

دوم حقوقى  فالورجان/ 6/386 
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 13978560203000333 سلطان موســى عرب نجف آبادى فرزند على به 
شماره شناسنامه 19579 باستناد دو برگ برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت نیم سهم مشاع از چهل و سه 
سهم ششدانگ از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره543 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 586 دفتر 168 امالك ذیل ثبت 30071 بنام نامبرده 
ثبت و سند بشماره 965765 صادر و تســلیم گردیده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى از بین رفته است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نمــوده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود 
المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 
1397/06/15 241181/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

نجف آباد/ 6/367
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023009513- 97/6/11 منصور آزما فرزند على محمد باستناد 
یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 203/3 واقع در بخش یک که 
در صفحه 431 دفتر 234 امالك ذیل ثبت 93458 بنام خودشان ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند رســمى شــماره به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایى ملک داراى یک فقره بازداشت 
میباشد از بین رفته/ مفقود شــده است چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبــق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب 
آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 239466  

صفایى- رئیس ثبت اسناد مرکزى اصفهان /6/357
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســفر یاد خاطره شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43005 و شناسه 
ملى 10260608370 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1397/03/27 و 
نامه شماره 19876 مورخ 1397/04/13 سازمان 
هواپیمایى کشــورى تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام 
شرکت به سفر یاد ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (241410 )

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت رسپینا مهر اســپادانا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 48628 و شناسه 
ملى 10260668489 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید: دوخت و دوز، تولید و توزیع کلیه البســه و 
پوشاك- ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه 
نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (237352) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییــرات شــرکت کاوندگان کویر ســبز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 708 و شناسه ملى 
10101301867 مرکــز اصلى شــرکت از واحد 
ثبتى نطنز به واحد ثبتى تهران به نشــانى اســتان 
تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزى- شهر 
تهران- ناصرخسرو- کوچه منصور الحکما- کوچه 
حشــمتى- پالك 4- مجتمع نور- طبقه دوم- واحد 
309 کدپستى 1116661991 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى نطنز (239059) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســفر یاد خاطره 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
43005 و شناسه ملى 10260608370 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/03/27 و نامه شماره 19876 مورخ 
1397/04/13 سازمان هواپیمایى کشورى 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم صادقپور 
عمروآبادى شــماره ملى 1199909866 
به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدطالب 
اسماعیلى شماره ملى 1199633674 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن 
فروغى ابرى شماره ملى 1283824061 به 
سمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره در صورت غیبت مدیرعامل با امضاى 
رئیس هیئت مدیره و نایــب رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل 
شرکت نامبرده مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤ سسات 

غیرتجارى اصفهان (241407)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت روســتائى دهق شرکت 
تعاونــى به شــماره ثبــت 49 و شناســه ملى 
10260015150 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1396/08/25 و به استناد نامه شماره 
1903/741/184/3/205 مــورخ 1396/1/21 
اداره تعــاون روســتایى شهرســتان نجف آباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجتبى میرزایى 
دهقــى 1092005366 به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و آقاى مسعود میرزایى 0057098311 به 
عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ســهراب 
دهقان و آقایان جواد نصیــرى 1090576684 
و عبدالعلى خوندابــى 1091908028 به عنوان 
اعضاء هیئــت مدیــره و آقاى ســهراب دهقان 
1092032746 منشى هیئت مدیره و آقاى احمد 
دمابى 1090633211 به عنوان مدیرعامل براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه چک ها، قراردادها 
و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نماید 
و یا تمام یا قسمتى از حق شرکت را منتفى سازد، به 
استثناى مواردى که هیئت مدیره به منظور اداره امور 
داخلى و جارى شرکت ترتیب خاصى داده باشد و 
پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و 
درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاى نائب رئیس 
هیئت مدیره معتبر خواهد بود. اوراق عادى شرکت 
فقط با امضاى مدیرعامل و مهر شرکت صادر خواهد 
شد مگر مراسالت هیئت مدیره که امضاى رئیس 
هیئت مدیره صورت خواهــد گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى نجف آباد (239060) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســفر یاد خاطره 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
43005 و شناسه ملى 10260608370 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1397/03/27 و نامه شماره 19876 
مورخ 1397/04/13 سازمان هواپیمایى 
کشــورى تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
ابوالقاسم صادقپور عمروآبادى شماره ملى 
1199909866 و محمدطالب اسماعیلى 
شماره ملى 1199633674 و حسن فروغى 
ابرى شماره ملى 1283824061 به سمت 
اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. آقاى سید ایمان جم 
نشان شماره ملى 1288410158 و زهرا 
نظام زاده اژیه شماره ملى 5659942741 
بــه ترتیب به ســمت بازرســان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

 (241403)

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به اینکه لیموترش از ابتال به دیابت و پرفشارى 
خون پیشــگیرى مى کند، گفت: مصرف روزانه دو لیموترش براى افراد به منظور حفظ 

سالمتى بدن توصیه مى شود.
احمد اسماعیل زاده در ارتباط با خواص تغذیه اى و درمانى لیموترش اظهار کرد: لیموترش 
حاوى ویتامین C فراوان است و تحقیقات به عمل آمده نشان مى دهد مصرف این ماده 
غذایى سبب تقویت سیستم ایمنى و ساخت کالژن بیشتر در بدن، براى استفاده در پوست، 

 مو و استخوان به ویژه در کودکان در حال رشد مى شود. وى افزود: فیبر موجود در لیموترش 
باعث کندى جذب قند و چربى در بدن شده، بنابر این مصرف آن از ابتال به دیابت و چربى 

خون پیشگیرى مى کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به اینکه لیموترش عالوه بر ویتامین C حاوى 
پتاسیم نیز است، گفت: بنابراین مصرف این ماده غذایى، عالوه بر کنترل فشارخون از ابتال 
به پرفشارى و پیشرفت آن پیشگیرى مى کند. وى ادامه داد: بنابر این توصیه مى شود به طور 

کلى همه افراد روزانه مصرف دو لیموترش را در برنامه غذایى خود قرار دهند.
اسماعیل زاده بیان کرد:  از طرفى در کشــور ما مصرف نمک باالست و این مسئله عامل 
اصلى پرفشارى به شمار مى رود، بنابر افراد دچار پرفشارى خون یا کسانى که محدودیت 
مصرف نمک همچون بیماران کلیوى دارند، بهتر است از لیموترش به عنوان طعم دهنده 
استفاده کنند. وى خاطرنشان کرد: فیبر موجود در لیموترش نیز براى بهبود عملکرد سیستم 

گوارشى مطلوب است و از ابتال به سرطان هاى این دستگاه از بدن پیشگیرى مى کند. 

مصرف یک لیوان آب هندوانه 20درصد نیاز روزانه به ویتامین c و 14درصد نیاز روزانه 
به ویتامین A را تأمین مى کند، همچنین از دیدگاه طب ایرانى، هندوانه داراى مزاج 

سرد و تر است و مصرف آن در افراد سردمزاج مناسب نیست.
بخش گوشتى قرمزرنگ هندوانه حاوى آنتى اکســیدان «لیکوپن» است. رنگدانه 
لیکوپن اثرات آنتى اکسیدانى قوى دارد. این آنتى اکسیدان به تمامى نقاط بدن وارد 

مى شود و رادیکال هاى آزاد را خنثى مى کند.
پوست هندوانه نسبت به بخش گوشتى آن، حاوى آب و شــکر کمتر و میزان فیبر 
بیشــترى اســت. عالوه بر خواص بخش گوشــتى هندوانه، تحقیقات نشان داده 
است قسمت سفید پوســت این میوه حاوى مقدار زیادى اســیدآمینه «سیترولین» 
اســت که با مکانیسم اتســاع ســرخرگ ها، مى تواند ســبب بهبود گردش خون 

شود.
همچنین نتایج مطالعات نشان دهنده نقش مهم سیترولین در سیکل اوره بدن است، 
به این ترتیب که سیترولین قادر است نیتروژن خون را جذب و آن را به ادرار تبدیل کند. 
این آمینواسید همچنین قادر است اسیدآمینه «آرژینین» تولید کند که در افراد دچار 
کمبود این اسیدآمینه مفید است. آرژینین همچنین مى تواند رشد ماهیچه ها را بهبود 

ببخشد، سیستم ایمنى را تحریک کند و با خستگى مبارزه کند.
در صورت تمایل افراد سردمزاج به خوردن هندوانه، بهتر است هندوانه همراه با عسل 
یا شکر میل شود. آب هندوانه به عنوان مسکن تشنگى، ُمدر و خنکى در بیماران مبتال 
به تب و بیمارى هاى عفونى کاربرد دارد. مرباى پوست هندوانه نیز براى تقویت هضم 
توصیه شده است. تخم هندوانه نیز داراى اسیدهاى چرب اشباع و غیراشباع (اولئیک 

اسید و لینولئیک اسید) است که مصرف خوراکى دارد.
در مجموع میوه هندوانه داراى آب فراوان، انرژى اندك و مواد مغذى بیشــتر نسبت 
به سایر میوه هاســت و اثرات مفیدى در بهبود سالمتى بدن دارد. در صورت مصرف 
به اندازه و مناسب، هندوانه مى تواند خواص مفیدى براى فرد مبتال به دیابت داشته 
باشد. البته با توجه به اینکه مصرف هندوانه همراه سایر میوه ها که شاخص گلیسمیک 
باال دارند، مى تواند موجب افزایش قند خون به میزان خطرناك شود، بنابراین مبتالیان 
به دیابت بهتر است که با پزشک یا یک متخصص تغذیه در این زمینه مشورت کنند  

و راهنمایى بگیرند.

وقتى موهاى تان خشک مى شود، شکننده شده و آرایش و فرم دهى به آنها نیز سخت مى شود. اما داشتن موهاى خشک درمان موهاى خشک به چند روش خانگى
به معناى وجود مشکل جسمى و بیمارى نیست و باید مشکل خشکى موها برطرف شود. قرار گرفتن در معرض خورشید، مدل دار 
کردن موها با استفاده از گرما، رطوبت هوا، سیگار کشــیدن و برخى عوامل دیگر مى توانند منجر به بروز خشکى و آسیب 
دیدگى موها شوند. خبر خوب اینکه براى رفع خشکى موها مى توانید اقداماتى انجام دهید که در ادامه به آنها اشاره مى شود.

براى درمان موهاى خشک، موها را کمى کوتاه و 
مرتب کنید

اگر موهایتان خیلى خشک اســت، احتماًال الزم است آنها 
را کمى کوتاه و مرتب کنید. حتى اگر موهایتان خیلى بلند 
نباشند، شــکاف هاى انتهاى مو و موخوره باعث مى شوند 
حالت دادن به مو سخت شــود و موى شما خشک به نظر 
برسد. با کوتاه کردن موها بخش هاى ناسالم مو دور ریخته 

مى شود و موى سالم و تازه رشد مى کند.

  براى رفع موهاى خشک ویتامین مصرف کنید
موهاى خشک براى تغذیه خود به برخى ویتامین ها نیاز دارند، اما این 
ویتامین ها به طور مســتقیم بر روى مو و ناخن هــم تأثیر مى گذارند. 
ویتامین A، ویتامین C، بیوتین biotin (که گاهــى ویتامین H نامیده 
مى شــود) و مواد معدنى مانند آهــن به حفظ ســالمت موها کمک 
مى کنند. از آنجایى که ویتامین هاى پریناتال حاوى تمام ویتامین هاى 
نامبرده هستند، برخى افراد از این ویتامین ها فقط به علت تأثیر آنها بر 
روى مو استفاده مى کنند. به عالوه، در حال حاضر بیشتر رایج است از 
مکمل هایى مصرف مى شــود که تنها حاوى بیوتین هستند تا به این 

ترتیب، موها ظاهرى زیباتر داشته باشند. 

به رژیم غذایى خود امگا 3 و آنتى اکسیدان اضافه کنید
مکمل هاى دریایى از نازك شــدن موها جلوگیرى مى کنند و باعث درخشــندگى بیشتر مو 
مى شوند. براى رسیدن به نتیجه مشابه بدون مصرف مکمل، بهتر است میزان پروتئین دریایى 
موجود در رژیم غذایى خود را افزایش دهید. پروتئین هایى دریایى عبارتند از ماهى ســالمون، 

ماهى خال مخالى، ماهى تن و ساردین.
تمام موارد نام برده حاوى «پپتید» و امگا 3 هستند که به درخشنده تر شدن موها کمک مى کنند. 
به عالوه ممکن است الزم شود آنتى اکسیدان بیشترى نیاز داشته باشید تا با استرس مبارزه کنید. 
استرس باعث مى شود موها کهنه تر به نظر برسند. غذاهایى که سرشار از آنتى اکسیدان هستند، 

عبارتند از گردو، لوبیا، بلوبرى، کلم بروکلى  و گوجه فرنگى.  

  از شستن هر روز موها اجتناب کنید
شامپو مى تواند کثیفى و عرق روى موها را برطرف کند، اما شامپو مى تواند «ســبوم» موها را نیز از بین ببرد. سبوم چربى طبیعى 
موهاست که میزان مناســب آن باعث درخشــندگى و زیبایى موها مى شود. ســبوم بیش از حد، منجر به چرب شدن ظاهر موها
 مى شود. اما براى برطرف کردن سبوم بیش از حد الزم نیست هر روز موهاى خود را بشویید. با شستشوى یک روز در میان موها 
مى توانید موهایى تمیز و سالم تر داشته باشید. اگر موهاى خشک دارید توصیه مى شود شامپوى مخصوص موهاى خشک و 
یا شامپو بچه استفاده کنید. هر دوى آنها مى توانند بدون اینکه سبوم مو را به طور کامل از بین ببرند، باعث تمیزى موها شوند.  

از سشوار براى خشک کردن موها استفاده نکنید
بعد از حمام کردن، استفاده از سشوار باعث مى شــود رطوبت زیادى در موها از بین برود و 
خشکى موها تشدید شــود. به همین دلیل توصیه مى شود به جاى استفاده از سشوار براى 
خشک کردن موها، موهایتان را با حوله ببندید تا به مرور زمان خشک شود. اگر قرار است 
با موى خیس بخوابید، از پارچه ســاتن بر روى بالشت خود استفاده کنید تا به این ترتیب از 
جذب آب موها به وسیله بالشت جلوگیرى شود. بررسى ها نشان داده اند مرطوب نگهداشتن 
موها براى مدت طوالنى، به اندازه استفاده از سشوار براى موها آسیب رسان و مضر است.  

دوش آب سرد بگیرید
استفاده از آب داغ در زمان دوش گرفتن باعث سوختن موها مى شود. دوش گرفتن با  آب سرد 
مزیت هاى زیادى دارد و رشد سریع تر موها یکى از مزیت هاى آن است. در زمان حمام کردن، 
بعد از اینکه به موهاى خود شامپو زدید، به مدت یک تا دو دقیقه موهاى خود را با آب خنک یا 

درجه حرارت پایین بشویید تا ساقه موها احیا شود و پوست سرتان هم بهبود پیدا کند.

 از روغن هاى ضرورى براى موهاى خود استفاده کنید
 اســتفاده از روغن هاى طبیعى براى موها به عنوان یک درمان خانگى طرفــداران زیادى دارد. 
تحقیقات زیادى در مورد تأثیر روغن هاى طبیعى بر روى موها انجام نشده، اما امتحان کردن آن 
هیچ ضررى ندارد. قبل از حمام کردن مى توانید چند قطره روغن طبیعى را به انتهاى موهاى خود 
بزنید. برخى روغن هایى که مى توانید استفاده کنید، عبارتند از روغن نارگیل، روغن نعناع و روغن 

اسطوخودوس.  

آپاندیس به یک باره و بدون عالیم نمى ترکد بلکه داراى عالیم هشدار دهنده است. 
اگر آپاندیس بترکد و اطالع نداشته باشید، خطرات بسیارى را به همراه خواهد داشت. 
اگر با عالیم هشدار دهنده ترکیدن آپاندیس آشنا شوید مى توانید از ترکیدن آن 

خبردار شوید و اقدامات الزم براى بروز عواقب احتمالى را انجام دهید.

دل درد بیشتر از همیشه
آپاندیسیت معموًال باعث درد شدید مى شــود که از ناف به سمت راست و پایین 
شکم پخش مى شود. اگرچه این حالت لزوماً به معناى ترکیدن آپاندیس نیست اما 
ممکن است به سى تى اسکن نیاز باشد. به گفته متخصصان، برخى از بیماران دچار 
ناراحتى هاى متفاوت مى شوند. درد هنگام راه رفتن، سرفه کردن، عبور از دست انداز 
جاده، مى تواند نشانه ملتهب بودن کل دیواره شکم باشد. در این شرایط آپاندیس 

در آستانه ترکیدن است. 

حالت تهوع، استفراغ و بى اشتهایى
باید دانست که این عالیم مى تواند نشانه وجود باکترى معده باشد؛ از طرفى هر 
فردى که آپاندیسیت دارد، لزوماً با این عالیم روبه  رو نخواهد شد. اما اگر دچار حالت 
تهوع و درد ُشدید حتماً به پزشک مراجعه کنید. زیرا التهاب آپاندیس گاهى اوقات 
آثارى روى دستگاه گوارش و سیستم عصبى مى گذارد که به تهوع و استفراغ منجر 

مى شود.
 

تکرر بیش  ازحد ادرار
در برخى افراد، آپاندیس در قسمت پایین تر و در لگن قرار دارد و خیلى نزدیک به 
مثانه است. هنگامى که مثانه با آپاندیس ملتهب تماس پیدا مى کند، مثانه نیز ملتهب 
مى شود. در نتیجه، احساس نیاز به دفع مکرر ادرار پیدا مى کنید که دردناك نیز است. 

البته، این حالت مى تواند از عالیم عفونت لوله ادرارى نیز باشد. 

تب و لرز
تب و لرز به معناى التهاب در جایى از بدن است. زمانى که آپاندیس ملتهب مى شود، 
این حالت مى تواند به شکل درد موضعى و با تب و لرز بروز کند، بنابراین اگر درد معده 

بدتر شد و یا اینکه دچار تب شدید به پزشک مراجعه کنید. 

گیج هستید
حالت گیجى مى تواند نشانه بدتر شدن عفونت باشد؛ حتى ممکن است عفونت وارد 
جریان خون شده باشد و منابع زیادى از بدن مانند اکسیژن را مصرف  کند به  طورى 

 که مغز به اندازه کافى اکسیژن دریافت نمى کند و عملکرد مناسبى ندارد.

با عالیم ترکیدن آپاندیس آشنا شوید!

با لیموترش از ابتال به دیابت و پرفشارى خون پیشگیرى کنید
خواص اعجاب انگیز هندوانه

ر ى ور
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پس به خورشید و ماه و درخت و آب و سنگ بنگر و آمد و شد این شب 
و روز و روان گشتن این دریاها و بســیارى این کوه ها و بلندى این 
قله ها و پراکندگى این لغت ها و زبان هاى گوناگون . واى بر کسانى 
که آفریننده و مدبّر آنها را انــکار کنند و چنان پندارند که گیاهانى 
هســتند که هیچ برزگرى آنها را کشــت نکرده اســت و این اشــکال 

موال على (ع)گونه گون را صانعى نیست .

زهرا اخوان نسب، رئیس شوراى عالى بانوان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان گفت:  نسل جوان امروز که به دلیل قرار گرفتن در دنیاى اطالعات و فناورى 

بسیار خوش فکر و خالق مى باشد، آینده بهترى را براى کشور رقم بزند. 
وى افزود: یکى از اهداف مهم شــوراى عالى بانوان، افزایش سطح آگاهى و کمک به 
توانمندتر شدن جوانان بویژه بانوان بوده تا در مسیر درست قرار گرفته و آینده روشنى 
را رقم بزنند. وى مشارکت اتاق بازرگانى با یونسکو در به اشتراك گذارى تجارب سایر 
کشورها و نحوه بهره مندى آنها از ظرفیت هاى جوانان و مشارکت آنها در فعالیت هاى 
مختلف و همچنین افزایش سطح نشاط و سالمت و کمک به تربیت جوانان کارآفرین 

را بسیار مهم عنوان کرد. 
***

در ادامه شیدا مهنام، رئیس اداره علوم اجتماعى و انسانى کمیسیون ملى یونسکو ضمن 
ابراز خرســندى از نگاه ویژه اتاق بازرگانى اصفهان به جوانان گفت: جلب مشــارکت 
جوانان در امور مختلف، استفاده از ایده هاى نو آنها و کمک به افزایش سطح دانایى و 
آگاهى این قشر، به ویژه در شهر خالق و فرهنگى اصفهان  بسیار حایز اهمیت مى باشد. 
وى کارآفرینــى را وظیفه اى بــراى افراد داراى دغدغه دانســت و گفت: ریســک 
در کارآفرینى بســیار باال بوده و تنها عشــق و انگیزه مشــوق کارآفرینان مى باشد. 
مهنام افزود: در فضاى بین المللى هر فرد حقیقى بر اســاس ایــده هاى نو و عالیق 

شــخصى خود و یا بر اســاس جایگاه و مســئولیتى که بــر عهده دارد، مــى تواند 
به یک کارآفرین تبدیل شده و به ایجاد یک شبکه جدید  بپردازد.

 رئیس اداره علوم اجتماعى و انسانى کمیسیون ملى یونسکو با بیان اینکه روح مشارکت 
اجتماعى در ایرانیان وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه  بعضًا به دلیل تعصبات بى مورد، 

افراد بى انگیزه شــده و نبود خودباورى، موجب عدم مشارکت اجتماعى خواهد شد که 
برگزارى چنین نشســت هایى مى تواند منجر به تقویت این روحیه و جلب مشارکت 

حداکثرى افراد شود. 
مهنام با بیان اینکه یونســکو داراى 5 دپارتمان فرهنگ، آمــوزش، ارتباطات، علوم 

اجتماعى وعلوم طبیعى است، تصریح کرد: اهداف دپارتمان علوم اجتماعى و انسانى 
که متولى اصلى موضوع جوانان مى باشد، دســتیابى به دانش روز، استانداردسازى و 
بررسى ارزش هاى تسهیل کننده همکارى هاى بین المللى در مسیر دگرگونى هاى 
اجتماعى توســعه پایدار همچون عدالت، برابرى، رفع تبعیض و مبارزه با فقر، تقویت 
ارتباط میان پژوهش و سیاســت گذارى، تقویت مشارکت اجتماعى جوانان در فرایند 

پژوهش و سیاست گذارى و...مى باشد. 
وى در ادامه یکى از مهمترین اقدامات اتاق بازرگانــى اصفهان را ترغیب جوانان به 
مهارت آموزى دانست و گفت: متأســفانه مدرك گرایى و عدم آموزش مهارت هاى 
موردنیاز یکى از  بحران هاى جامعه امروز کشــور است که اتاق بازرگانى مى تواند در 

این زمینه کمک کند. 
مهنام ایجاد تشکلى در اتاق بازرگانى اصفهان به عنوان اولین شبکه کارآفرینى جوانان 
با قابلیت تعامل و اتصال به یونســکو و سپردن بخشــى از امور به نمایندگان جوان، 
انتخاب رابطین بین اتاق اصفهان و یونســکو با هدف تعریف پروژه هاى مشترك با 
استفاده از ایده هاى جوانان، جلب مشارکت جوانان در حفاظت از میراث مادى و معنوى 
اصفهان و همچنین کمک به توانمندسازى دختران و زنان با استفاده از پتانسیل هاى 
موجود در یونســکو را از جمله راه هاى تعامل اتاق بازرگانى اصفهان و یونسکو اعالم 

کرد. 

بیشترین تولید ماهانه آهن اســفنجى در واحد احیاى مستقیم مجتمع فوالد سباى شرکت 
فوالدمبارکه ثبت شد.

مدیر تکنولوژى و اجراى پروژه هاى مجتمع فوالد ســبا، تولید آهن اسفنجى واحد احیاى 
مستقیم مجتمع فوالد سبا را  115هزار و 672تن بیان کرد و گفت: تالشگران مجتمع فوالد 
سبا توانســتند با بهره گیرى هر چه بهتر از تجهیزات و افزایش بهره ورى، بیشترین تولید 

ماهانه را دراین واحد ثبت کنند.
 بهمن خلیلى رکورد قبلى تولید این واحد را 112هــزار و 675تن اعالم کرد و افزود: تالش 
مى شود در ماه هاى آینده روند رکوردشکنى در تمام خطوط تولید این مجتمع استمرار یابد. 
وى افزود: پارسال در شــرکت فوالدمبارکه و مجتمع فوالد سبا  هشت میلیون و 455 هزار 

تن آهن اسفنجى تولید شد.

ذوب آهــن اصفهــان به عنــوان مــادر صنعت فوالد کشــور 
همزمــان بــا ســپرى نمــودن دوران طراحى،ســاخت و
 راه انــدازى بخــش هــاى مختلــف کارخانــه، نقــش

بى بدیلى در ساخت و راه اندازى و پشتیبانى از صنایع مختلف کشور، 
پشــتیبانى از جبهه هاى جنگ و آموزش و تربیت نیروى انسانى 
متخصص ایفا کرده است که صنعتگران کشور به آن واقف هستند. 
على قاسمى، مدیر ساخت و تولید شــرکت سهامى ذوب آهن در 

خصوص بخشى از این دستاوردها سخن گفته است. 
قاســمى گفت: مجموعه کارگاه هاى ســاخت و تولید از ســال 
1396 بر اساس تصمیم مدیریت شــرکت، از مدیریت مهندسى 
نت مکانیک تفکیک شــد. بخش کارگاهى آن شــامل کارگاه 
هاى ریخته گرى و مدل ســازى، اســکلت فلــزى و آهنگرى، 
مکانیکــى و عملیــات حرارتــى و پنجــاه و یــِک ســاخت و 
بخش پشــتیبانى نیــز زیــر مجموعه هایــى نظیــر طراحى، 
برنامــه ریــزى و تکنولوژى،فنــى اقتصــادى، کنتــرل 
کیفــى ســاخت داخــل وخــارج و انبارهــا و تــدارکات را 
شامل مى شود. این مجموعه به صورت متمرکز با هدف پشتیبانى 
کارخانه از نظر رفع نیاز قطعات و تجهیزات مکانیکى با حدود 700 
نفر پرسنل فعال است. وى افزود : بر اساس سیاست گذارى چند 
سال اخیر شرکت و شرایط خاص آن، پشتیبانى کارخانه از بیرون 
بسیار محدود شد و تأکید بر این بود که نیازها در داخل مجموعه 

تأمین شود. 

 85 درصد از قطعات مکانیکى مورد نیاز خط تولید 
در ذوب آهن ساخته مى شود

وى در ادامه با اشــاره به پتانســیل هاى قابل توجه موجود در 
کارخانه، حجم فعالیت نیروهاى پیمانکار در شــرکت را بسیار 
کمتر از گذشــته عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 

85 درصد از تولید قطعات ساختنى در داخل و توسط نیروهاى 
کارخانه انجام مى شود.

وى ادامه داد: همچنین در راســتاى حمایــت از تولید داخل و 
کاهش هزینه ها، قطعات قابل تولید در داخل کارخانه و یا داخل 

کشور، از خارج وارد نمى شود.
***

مدیر ساخت و تولید شرکت ســهامى ذوب آهن ادامه داد: همت 

کارکنان این مدیریت در پروژه هاى اخیر شــرکت نمود بیشترى 
یافت، به صورتى که در پروژه PCI تاکنون به لحاظ تناژ درحدود 
130 تن تجهیزات اســکلت فلزى و مکانیکى (شامل بونکرها،

 پیچ هاى مورد نیاز جهت فنداســیون ها و ...) تولید و یا تکمیل و 
بیش از 9 هزار و 600ماشین ساعت قطعه جهت پروژه هات شارژ 

تولید گردید.
وى افزود: همچنین تولید قطعات ساختنى مورد نیاز در پروژه 
برج 4 خاموش کننده کک ســازى قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز تعمیرات اساســى کوره بلند یک انجام و یــا در حال اجرا 

مى باشد. 

 آموزش نیروى انسانى متخصص، نیاز اساسى 
شرکت

وى در پاســخ بــه این ســئوال کــه بــراى انتقــال دانش و 
تجربیــات بــه نســل هــاى آینــده چــه برنامه ریــزى اى 
کــرده اى؟، گفــت: ذوب آهن اصفهــان یکــى از موفق ترین 
شرکت ها در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز خط تولید 
کارخانه در ایران به شمار مى رود که ثمره سال ها تالش و کوشش 
شبانه روزى نسل هاى مختلف است که در جاى جاى کارخانه به 
بار نشسته و نیاز است به گونه اى برنامه ریزى شود که آیندگان نیز 

از آن بهره مند شوند. 

دستیابى به بیشترین تولید ماهانه دستاوردهاى شرکت ذوب آهن در یک نگاه
آهن اسفنجى در فوالد سبا 

ایجاد «شبکه کارآفرینى جوانان»راه تعامل اتاق بازرگانى و یونسکو 

سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان در اصفهان خاتمه یافت

پایان یک هفته پرواز پروانه ها بر فراز شهر
گزارش تصویرى: ایمنا 


