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آنچه باید درباره خوردن و نخوردن شام بدانیدکالهبردارى مجرى قالبى رادیو از 70 اصفهانىفصل پنجم «خندوانه» با تمام حاشیه هایش به پایان رسید 3 تکنولوژى اشتباه که ایران را با بحران آب مواجه کرد سالمتاستانفرهنگ جهان نما

یک میلیون موتورسیکلت برقى مى شود
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تکرار  یک مشکل قدیمى سر راه 
اکران فیلم کیانوش عیارى

دماوند آتش زیر خاکستر است

دزدها و موبایل هاى 
هنرمندان!

5

جشنواره 
فیلم کودك را در 
اصفهان نگه داریم 

دبیر جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان خواستار شد:

4

جشــنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان اگر چه 
در طول مسیر 31 ســاله اش همواره از پستى ها 
و بلندى هــاى بســیارى عبور کرده اســت؛ اما 
چند سالى است با بازگشــت از همدان به شهر 
قبلى اش اصفهان به ســمت اعتال پیش مى رود. 
علیرضا رضاداد از جمله مدیران قدیمى سینماى 

کشورمان است که...

مراسم عزادارى محرم در مراسم عزادارى محرم در 600600  نقطه شهر اصفهان برگزار مى شود  نقطه شهر اصفهان برگزار مى شود
3

استاندار اصفهان:  بانک ها مشوق هاى الزم را براى موتورسواران جهت برقى کردن موتورسیکلت ها فراهم کرده اند 

غوغاى 33  میلیاردى 
رضا عطاران و جواد عزتى 

در «هزارپا»

اجازه دهید 
مناقشه بر سر حاج صفى

هنوز صحبت از کاوه است
انتقال گرانقیمت ستاره ایرانى شاغل در ژوپیرلیگ باز هم جنجال ســاز شد تا جایى که رسانه هاى این کشور 

خواستار تغییر زمان پنجره تابستانى فوتبال بلژیک شدند.
رسانه هاى معتبر بلژیک با اشاره به اینکه زمان نقل و انتقاالت فوتبال ژوپیرلیگ باید بازنگرى شود و تغییر کند 
نسبت به روند انتقال گرانقیمت ستاره ایرانى از شارلروا به بروژ انتقاداتى را مطرح کردند تا با استفاده از این ماجرا 

فشارهاى خود به رؤساى فدراسیون و اتحادیه فوتبال این کشور را بیشتر کنند.
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شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد بهره بردارى از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین واقع در ک مربندى 
پیربکران را از طریق مزایده و به صورت اجاره بهاء به اشــخاص حقیقى و یا 

حقوقى واجد صالحیت واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اســناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران

نوبت دوم

تعداد 3000 دستگاه موتورسیکلت، دوچرخه و تنه موتورسیکلت اوراقى 
توضیح: کلیه موتورسیکلت ها به صورت برش خورده، انجین شکسته، 

شماره شاسى و موتور سنگ گرفته و تحویل مى گردد.
کاال: شامل انواع پوشاك

محل بازدید وسایط نقلیه و کاال
زرین شهر- چمگردان: بلوار جانبازان- پارکینگ انتظامى چمگردان (موتورسیکلت)

نجف آباد: کمربندى جنوبى- باالتر از دادگسترى- روبروى بنگاه میوه بهار پارکینگ ایثار (موتورسیکلت)
اصفهان: جاده شیراز بعد از شهرك آزمایش قبل از داروسازى فارابى- کوچه تاکسى تلفنى سینا (کاال)

    زمان بازدید وسایط نقلیه:
دوشنبه مورخ 97/06/19 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 16 تا 18

زمان بازدید کاال
سه شنبه 97/06/20 از ساعت 15 الى 18

زمان حراج وسایط نقلیه:
سه شنبه مورخ 97/06/20 ساعت 9/30 الى 13

زمان حراج کاال:
چهارشنبه مورخ 97/06/21 از ساعت 9/30 الى 13 

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، 

کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ     پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى وسایط نقلیه و کاال به شرح ذیل را از 
طریق حراج حضورى به فروش برساند:

حراج حضورى

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

موضوع قرارداد باشند.
متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید از تاریخ 97/06/17 تا 97/06/30 به 

شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان مزایده 

مى باشد.

آگهى مزایده نوبت دوم

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ اول
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اجازه دهید 

فواید اعجاب انگیز گوجه فرنگى
3

 گوجه فرنگى منبع خوب آنتى اکسیدانى موسوم به «لیکوپن» است که
 به شدت در از بین بردن رادیکال هاى آزاد که عامل سرطان هستند، مؤثر است.
 این آنتى اکسیدان نه تنها در حالت خام، بلکه در کچاپ گوجه فرنگى هم یافت 

مى شود. مشخص شده است که لیکوپن موجود در گوجه فرنگى با سرطان مقابله 
مى کند...

فروش لوازم خانگى احتکارشده به تازه عروس ها

ت.
 

بله 
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به گزارش «تسنیم»، آیت ا... احمد جنتى، رئیس مجلس 
خبرگان رهبرى در تجدید میثاق اعضاى مجلس خبرگان 
با آرمان هاى بنیانگذار انقالب اسالمى در حرم مطهر امام 
راحل(ره) اظهار کرد: راجع به حضــرت امام(ره) هرچه 
بیشتر مطالعه و فکر مى کنم، احساس مى کنم ما امام(ره) 
را نشناختیم و به رهنمودهاى امام(ره) توجه نمى کنیم و 

درباره ایشان قصور و تقصیر زیادى داریم.
 وى افزود: ما دوست داشتیم درباره حاالت ایشان بیشتر 
بدانیم اما متأسفانه حاج احمد آقا که جعبه سیاه امام(ره) 
بودند و اطالعاتى داشــتند، دیگر نیســتند و از دست ما 

رفتند.

آیت ا... جنتى با بیان اینکه ما باید امام(ره) را بشناسیم و 
امام(ره) را معرفى کنیم، گفت: من سال گذشته هم گفتم 
باید در دنیا کرسى امام شناسى راه بیاندازیم و اگر این کار 
بشود بسیار مهم است. متأسفانه در دانشگاه هاى خودمان 

این کار را نکردیم و این خأل موجود است.
رئیس مجلس خبرگان رهبرى تصریح کرد: متأســفانه 
در حوزه هم که این همه عالــم و فاضل و مجتهد وجود 
دارد، وجود امام(ره)  براى بســیارى ناشــناخته است به 
ویژه نسلى که بعد از انقالب به دنیا آمدند؛ ما بعد از ائمه 
علیهم السالم شــخصى در تاریخ اسالم به این عظمت

 نمى شناسیم.

یک زمین شناس گفت: دماوند قله آتشفشانى فعالى است 
که امکان وقوع آتشفشان وجود دارد اما عالیم ناشى از 

وقوع این امر دیده نمى شود.
سیدرمضان موســوى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: 
بیش از دو میلیون سال است فعالیت دماوندآغاز شده و 
آخرین فعالیت نیز مربوط به 40 هزار سال قبل است اما 
امکان فعالیت مجدد آن وجود دارد چرا که تعداد زیادى 
آتشفشان در جهان هســت که خاموش بوده و به ناگاه 
فعال شده اند. عضو هیئت علمى دانشگاه علوم کشاورزى 
سارى افزود: از دالیل نیمه فعال بودن آتشفشان دماوند 
وجود چشــمه هاى آب گرم با دماى بیش از 60 درجه 

ســانتیگراد و همینطور خروج گازهاى ســمى از دهانه 
آن است. 

موسوى  تصریح کرد: زمان آغاز دقیق فعالیت آتشفشان 
دماوند نیازمند مطالعه بسیار جدى و با تجهیزات پیشرفته 
و به روز دنیاست.  این زمین شناس با بیان اینکه عالیم 
فعلى نشان از فعالیت جدى و نزدیک این آتشفشان ندارد، 
گفت: از عالیم آغاز آتشفشان، تغییر محل چشمه هاى 
آب گرم و ســرد، زلزله هاى مختلف در اطراف منطقه، 
رفتارهاى غیرطبیعى از حیوانات، موجودات و همینطور 
تغییرات پوشش گیاهى در منطقه است که خوشبختانه 

تاکنون این عالیم در منطقه مشاهده نشده است.

باید در دنیا کرسى 
امام شناسى راه بیاندازیم

دماوند
 آتش زیر خاکستر است

پیگیرى حواشى زوار عراقى 
حشـمت ا... فالحت    خبرگزارى دانشجو |
پیشه، رئیس کمیسـیون امنیت ملى مجلس با اشاره به 
حواشـى پیش آمده در خصوص حضـور زوار عراقى در 
مشهد مقدس با بیان اینکه نظر مسئولین این است که 
این بحث یک حاشیه سـازى و انحراف فکرى و خبرى 
است، افزود: ما به دنبال دستیابى به یک پاسخ روشن در 

این زمینه هستیم.

اصولگرایان حرف نمى زنند
   خبر آنالین | امام جمعه موقت اصفهان گفت: 
ما نباید غایب از صحنه باشیم اما غایبیم. حرف هایى هم 
که در اتاق جلسه مى زنیم براى همدیگر مى گوییم، این 
فایده ندارد چون این حرف ها را در خانه هم مى شود بیان 
کرد. حجت االسـالم محمدتقى رهبر افزود: بازنگرى 
اساسنامه و بازسـازى جامعه روحانیت کارهاى قلمى و 
کاغذى است اما در عرصه اجتماع باید حضور داشت و با 
مردم حرف زد. متأسفانه این رویکرد در جامعه روحانیت، 
جامعه مدرسین و سایر اصولگرایان خیلى ضعیف است.

بگم بگم2
  روزنامه جمهورى اسالمى | بعـد از 
گذشـت مدت ها از تهدیدهاى نفر دوم جریان انحرافى 
که مى گفت فیلمى تهیه کرده ام که در آن مطالب مهمى 
را گفته ام و در صورتى که بازداشت شوم منتشر خواهد شد 
و با انتشار آن چیزى براى مسئولین باقى نخواهد ماند... 
باالخره از طریق کانال رسمى پایگاه اطالع رسانى نفر 
اول این جریان روانه فضاى مجازى شـد. همانطور که 
اهل فن پیش بینى مى کردنـد، این فیلـم 40 دقیقه اى 
هم مثل بگم بگم هاى نفـر اول جریـان انحرافى هیچ 
مطلبى نداشـت و به همین دلیل بایـد آن را «بگم بگم 

شماره 2» نامید.

اراده اى براى برخورد نیست
  تسنیم| نماینـده مـردم فالورجان با اشـاره 
به راه انـدازى ایکس رى هـا در گمرکات کشـور گفت: 
هم اینـک کاالهـاى قاچـاق در مبـدأ ورود شناسـایى 
مى شـوند ولى اراده جدى بر مبارزه با قاچاق کاال وجود 
ندارد. سـیدناصر موسـوى الرگانى اظهار کـرد:  اعالم 
کاهش یافتن قاچاق با آنچه در بـازار مى بینیم متفاوت 
است و امروز دو صنعت در کشور در حال نابودى است؛ 
کفش که به طور کلى نابود شـد و صنعت نسـاجى هم 

همین مسیر را طى مى کند.

وقایع عاشورا تحریف نشود
  آفتاب نیوز |  آیـت ا... محمدهادى یوسـفى 
غروى، اسـتاد تاریخ اسـالمى گفـت: منبرى هـا نباید 
سـهواً یا عمداً فضایل مربوط بـه یک امـام را به امامى 
دیگر نسـبت دهند. وى با بیان اینکه علت بسـیارى از 
شـبهات، بیان مبهم و ناقص برخى علما بر منابر است، 
افزود: اگر کسى با شبهه اى مواجه مى شود بهتر است به 
روایت و نقل هـاى دیگر نیز مراجعه کنـد. مؤلف کتاب 
«مقتل سیدالشـهدا(ع)» اظهار کرد: روضـه خوان ها و 
مداحان براى اینکه نوآورى کنند و در اثر تکرارى شدن 
روضه هایشـان، اشـک مخاطب را از دسـت ندهند، در 

تعریف وقایع عاشورا دست به تحریف مى زنند.

پیچ سخت دولت دوازدهم 
  باشگاه خبرنگاران جوان |

پس از کناره گیرى  نوبخت از سخنگویى دولت، رسانه ها 
گمانه زنى هاى خود را در مورد مستأجر جدید ساختمان 
کوثر آغاز کردند. برخى از آنها از على جنتى، وزیر فرهنگ 
و ارشاد دولت یازدهم به عنوان سخنگوى جدید دولت نام 
بردند و برخى دیگر نهاوندیان، معاون اقتصادى رئیس 
جمهور را کاندیداى اصلى سخنگویى دولت دانستند. در 
این میان یک منبع آگاه از جهانگیرى و رحمانى فضلى 
به عنوان گزینه هاى احتمالى این سمت یاد کرد. با وجود 
این، واعظى رئیس دفتر دولت حسن روحانى اعالم کرده 
سخنگوى دولت به زودى معرفى مى شود ولى تا زمانى 
که وى مشخص نشده وزرا ملزم شده اند بیشتر مصاحبه 

کنند و با رسانه ها در ارتباط باشند.

خبرخوان
75 میلیون مراجعه به 

سایت سایپا!
  تسنیم| در حالى پیش فروش 50 هزار 
محصول سایپا از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
هفته گذشــته شروع شــد که طى 24 ساعت 
بیش از 75 میلیون مراجعه به ســایت فروش 
این شرکت شده است. بر اساس گزارش هاى 
رسیده، از ساعت 10 صبح چهارشنبه  تا 9 صبح 
پنج  شنبه بیش از 75 میلیون و 187 هزار مراجعه 
به سایت فروش شــرکت خودروسازى سایپا 
شده اســت و براى خرید 50 هزار خودرو بیش 
از یک میلیون و 888 هزار نفر هم تالش براى 
ثبت نام کردند که 48 هــزار نفر موفق به خرید 

شدند.

از کهنه استفاده کنیم!
انتشار پست هایى   روزنامه خراسان |

 درباره کمبود پوشک در چند روز اخیر به یکى 
از رایج ترین اتفاقات در شــبکه هاى اجتماعى 
تبدیل شده است... کاربرى در این باره نوشت: 
«طرف اســتورى  گذاشــته همین چندتا بسته 
پوشک شده دو میلیون تومن، خب اگه تو مصرف  
دو سال پوشک بچه ات رو یکجا  نخرى، قیمتش 
این جورى نمیره باال کــه!» کاربر دیگرى هم 
نوشــت: «دو روزه براى بچه هامــون ازکهنه 
اســتفاده مى کنیم و هیچ  اتفاقى هم نیافتاده. 
نمى دونم چــرا فقط دنبال بحرانــى تر کردن 

شرایط هستیم.»

1400 از 9000
 جماران | وزیر بهداشــت در خصوص 
قیمت داروهــاى خارجى در شــرایط کنونى 
کشورگفت: قیمت داروهاى خارجى که مشابه 
داخل نداشــته باشــند تغییر نمى کند. هاشمى 
یادآور شد: حدود 9000 قلم دارو در کشور وجود 
دارد که 1400 قلم از آن، تغییر قیمت داشــته و 
اگر کل سبد دارویى کشــور را در نظر بگیریم، 
قیمت دارو به طور متوســط 9 درصد افزایش 

پیدا کرده است.

شناى زنان ممنوع!
در ساحل زیباى جزیره قشم هیچ    برنا |
جایى مخصوص شناى زنان وجود ندارد. البته در 
این مورد آقایان هم کم بهره اند اما آنها هرجایى 
دلشان بخواهد مى توانند به آب بزنند اما در قشم 
به این بزرگى که بهترین آفتاب و مناسب ترین 
سواحل شنا را در سرتاسر آن مى شود دید هیچ 

امکانى براى شناى زنان وجود ندارد.

چرا دفترچه هم گران شد؟
  خبرگزارى صدا و سیما |

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم 
مهندسى گفت: کاغذ مورد نیاز تولیدکنندگان 
پارســال با دالر 3600 تومانى وارد مى شد که 
امسال این مبلغ به 4200 تومان افزایش یافته 
و عالوه بر آن باال رفتن هزینــه حمل و نقل و 
ترخیص مواد اولیه باعث افزایش قیمت دفترچه 

شده است.

ثروتمندها
 کجا زندگى مى کنند؟

مؤسسه «ولث فاوند» اعالم کرد    ایسنا|
هنگ کنگ داراى بیشترین تعداد ثروتمندان در 
بین شهرهاى جهان و آمریکا داراى بیشترین 
ثروتمندان در بین کشــورهاى جهان اســت.  
هنگ کنگ بــه رکورد ده هزار نفرى رســید و 
نیویورك را با 9000 نفر پشــت ســر گذاشت. 
شمار ثروتمندان داراى ثروت بیش از 30 میلیون 
دالر در جهان طى یکسال اخیر به 256 هزار نفر 
رسیده است. از این تعداد حدود 35 هزار نفر زن 

و مابقى مرد هستند. 

دارنده مدال ملى و نشان عالى دانش در ایران درباره وضع 
آب در کشور به «پانا» گفت: سه تکنولوژى به ما معرفى 
کردند که همــه آنها بدون فکر انجام و باعث شــد آب 
همینطور بى رویه استفاده شود تا به این وضع برسیم، یکى 
از این موارد این بود که چاه بزنیم و از آب هاى زیرزمینى 
اســتفاده کنیم که حاال داریم نتیجــه آن را مى بینیم. 
تکنولوژى دیگر این بود که از شلنگ آب استفاده کنیم و 
با خیال راحت در دقیقه ها و ساعت هاى طوالنى آب هدر 
رفت. سومین مورد هم ساختن سد بود که آن هم نتیجه 
بخش نبود و همینطور فقط سدسازى کردند بدون اینکه 

مزایا و معایب آن را بسنجند.
پرویز کردوانى، متخصص محیط زیست مى گوید:  حاال 
ســه تکنولوژى دیگر به ما معرفى مى کنند که اینها هم 
کارساز نیست. یکى از این موارد،  بارورسازى ابرهاست 
در حالى که این کار مشکل گشا نیست،  کشورهایى که 
خودشــان هم این راهکار را مطــرح کرده اند دیگر این 
کار را نمى کنند. این کار تفریحى است،  موقتى است نه 
اینکه بخواهیم به عنوان راهکار به آن نگاه کنیم. راهکار 
دیگرى که مطرح کرده انــد،  انتقال آب از خلیج فارس و 
دریاى عمان اســت. میلیاردها میلیارد باید خرج این کار 
شــود و باز هم بى فایده است. فقط شــهرهاى ساحلى 
مى توانند از چنین امکانى بهره مند شوند نه اینکه آب را 
با آب شیرین کنند و بعد لوله کشى به شهرهاى مرکزى 

ببرند. 
دکتر کردوانى همچنین درباره ســومین راهکارى که 
براى خروج از بحران بى آبى مطرح مى شــود،  توضیح 
داد: مى گوینــد از آب هاى ژرف اســتفاده شــود. آب 
ژرف بــا آب زیرزمینى و عمیق تفــاوت دارد. آب ژرف، 
عمق بســیار بیشــترى دارد و در اعماق 2000 مترى 
زمین اســت. ما پنج نوع آب ژرف داریــم که تنها یکى 

از آنها قابل اســتفاده است. در گســل ها و میدان هاى 
نفتى هم آب هــاى ژرف وجود دارد ولى قابل اســتفاده 
نیست. این هم راهکارى نیســت که بتوانیم به آن تکیه 

کنیم.
مؤلف کتاب هاى محیط زیست در ادامه گفت: بنابراین 

تنها راهکارى که وجود دارد این است که منابع آبى که 
داریم را درست اســتفاده کنیم، از آب هاى زیرزمینى و 
آ ب هاى سطحى درست و به اندازه بهره ببریم و در عین 
حال یک منبع آبى دیگر اضافه کنیــم،  باید از آب هاى 
غیرمتعارف اســتفاده کنیم که یکــى از آنها فاضالب

 است،  70 سال پیش کشورهاى دیگر فاضالب را تصفیه 
کردند، ما هم بایــد از همین راهکار اســتفاده کنیم تا 
بتوانیم به مشکل کم آبى غلبه کنیم. پدر جغرافیاى ایران 
اظهار کرد: یکى دیگر از راهکارها، جمع آورى آب باران

 است. 

پروفسور پرویز کردوانى مطرح کرد 

3 تکنولوژى اشتباه 
که ایران را با بحران آب مواجه کرد

نصف جهان  برگزارى هرساله جشنواره فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان، موافقان و مخالفان پروپا قرصى دارد. این در 
حالى است که در سال هاى اخیر، تعداد مخالفان برگزارى 
این جشنواره به مراتب بیشتر شده و عمده مخالفت آنها 
نیز به ساخته نشدن فیلم هاى کودك و بودجه جشنواره 

معطوف بوده است.
اما در میان مخالفان برگزارى این جشنواره، چیستا یثربى 
از همه صریح تر اســت. این مدرس دانشــگاه، منتقد و 
فیلمنامه نویس ســینما و کارگردان و نمایشنامه نویس 
تئاتر که خودش روزگارى از دســت اندرکاران جشنواره 
هم بوده، انتقاداتش درباره سى و یکمین دوره جشنواره 

فیلم هاى کــودکان و نوجوانان که روز پنج شــنبه در 
اصفهان به پایان رسید را تندتر از همیشه مطرح مى کند. او 
مى گوید: ما امروز در کشورمان نه سینمایى براى کودك 
داریم و نه سینماگر دغدغه مند کودك! آقایان همه ساله 
بر مزار سینماى مرده کودك جشن مى گیرند و چند روزى 

خودشان و دوستانشان تفریح مى کنند!
دارنده مدرك دکتراى روانشناســى تربیتى از کانادا در 
گفتگو با «ســینماپرس» افزود: بنده مخالف سرسخت 
برگزارى جشــنواره[...] فیلم کودك هستم که بدل به 
«نان دانى» براى افرادى خاص شــده است! براى این 
دورهمى پول هاى کالنى صرف مى شــود درحالى که 

هیچ دســتاوردى براى سینماى کشــور و کودکان این 
مرز و بــوم نــدارد. این جشــنواره محلى شــده براى 
استراحت و تفریح دوســتان و نزدیکان دست اندرکاران 
برگزارکننده اش که دغدغه اى براى اعتالى سینماى 

کودك ندارند.
یثربى تصریح کرد: این جشــنواره براى کســانى است 
که همه ساله به اصفهان و همدان ســفر مى کنند و به 
هتل هاى گران قیمت مى روند و خــوش مى گذرانند و 
بابت برگزارى این مثًال جشــنواره پول هاى کالنى از 
وزارت ارشاد، سازمان سینمایى و بنیاد سینمایى فارابى 

دریافت مى کنند. 

چیستا یثربى: بر مزار سینماى مرده کودك جشن مى گیرند!

نصف جهان  دزدان خشــن پس از حملــه به کارگردان 
معروف سینما، گوشــى تلفن همراه او را سرقت کردند. 
عصر سه شــنبه هفته پیش علیرضا داود نــژاد مهمان 
مدیران و خبرنگاران روزنامه «ایران» بود. ساعتى بعد، 
پس از انجام گفتگو و بازدیــد، وى روزنامه را ترك کرد 
اما دقایقى از خروجش از روزنامه نگذشته بود که طعمه 

سارقان موبایل قاپ شد.
داودنژاد درباره این حادثه به خبرنگار «ایران» گفت: «از 
روزنامه که بیرون آمدم با تلفن همراهم صحبت مى کردم 
اما ناگهان مردى قوى هیکل و ســیاه پوش از پشــت 
ضربه اى به گیجگاهم زد در حالى که شوکه شده بودم او 
سعى داشت گوشى را از دستم بگیرد. به همین دلیل مرا 
هل داد و گوشى را گرفت. سپس با عجله دوید و چند متر 
جلوتر سوار موتورسیکلتى شد که متعلق به همدستش 

بود و با سرعت از آنجا دور شدند.» این کارگردان سینما 
در ادامه گفت: «گوشــى تلفنم بســیار گرانقیمت بود و 
اطالعات زیادى هم در آن داشــتم.» وى در حالى که از 
این اتفاق بسیار ناراحت بود گفت: «امیدوارم این مرد سیاه 
پوش با من تماس بگیرد و گوشى ام را برگرداند. اگر این 

اتفاق بیافتد مژدگانى خوبى به او خواهم داد.»
جالب آنکه این دومین سرقت گوشى همراه هنرمندان 
در روز سه شــنبه هفته پیش بود. در همین روز، مهراب 
قاسم خانى، نویسنده مجموعه هاى طنز تلویزیون هم 
با انتشــار متن کوتاهى در اینستاگرام خبر داد سارقى در 
میدان هفت تیر تهران، گوشى موبایلش را سرقت کرده 
و از او تقاضا کرد گوشى را پس بدهد و در ازاى آن، مبلغى 
بیش از ارزش گوشى تحویل بگیرد. قاسم  خانى نوشت 
که در این گوشى یادداشت هاى ارزشمندى داشته است. 

شــهرام ناظرى در واکنــش به حکم دادگاه شــکایت 
محمدرضا شجریان از صداوسیما مى گوید: یک هنرمند 
ســطح باال مى تواند با یک نوار یا یک سى دى کارش را 

بکند.
به گزارش «ایلنا»، روز سه شــنبه 13 شهریور خبر آمد 
که وکیل مدافــع محمدرضا شــجریان از ابالغ حکم 
دادگاه کارکنــان دولــت دربــاره شــکایت موکلش 
از صداوســیما خبر داده و گفته اســت: دادگاه، شکایت 
شــجریان مبنى بر پخش بــدون مجوز آثــارش را در 
صداوســیما رد کرده و گفته انتشــار این آثار در رسانه 
ملى موجب شــهرت شجریان شــده و به زیان او نبوده 

است!
شهرام ناظرى، اســتاد آواز ایرانى در خصوص این اتفاق 
گفت: صداوسیما همیشه این اجحاف را در حق هنرمندان 
انجام داده است. االن 40 ســال است که آثار مرا پخش 

مى کند و هیچ حق و حقوقى به من نداده است. 

ناظرى درباره این عبارت که «پخــش این آثار موجب 
شهرت شجریان شده و ضررى براى او نداشته است، پس 
شکایتش از صداوسیما رد مى شود»، هم گفت: صداوسیما 
شاید در مشهور شدن آدم هاى دیگر تأثیر داشته باشد و 
بتواند افرادى بى مایه را َعلَم کند ولى یک هنرمند سطح 
باال نیازى به این چیزها ندارد و مى تواند با یک نوار، با یک 

سى دى کارش را بکند. 
خواننده تصنیف هاى معروف ادامه داد: خود من هم جزو 
شاکیان از صداوسیما هستم و اگرچه هنوز این شکایت را 
به صورت رسمى ثبت نکرده ام اما همواره آمادگى اش را 

داشته ام.
ناظرى افزود: 40 سال است که من هیچ حق و حقوقى از 
صداوسیما نگرفته ام و تمام 50 اثرى که به وجود آورده ام 
تماماً با سختى و خون دل خوردن، بدون هیچ حمایتى در 
منزل شخصى ام بوده اســت و در واقع صداوسیماى من 
خانه خودم اســت و این گونه است که فکر مى کنم ظلم 

بزرگى در حقمان شده است! 
این خواننده، موسیقیدان و آهنگساز موسیقى اصیل ایرانى 
ادامه داد: من کارمند رسمى رادیو و تلویزیون ملى ایران 
بودم، یعنى یکسال قبل از انقالب به دلیل اینکه در رشته 
آواز شاگرد اول کنکور موسیقى شدم فوراً رادیو و تلویزیون 
ملى ایران استخدام رسمى ام کرد اما یک سال بعد که انقالب 
شــد آمدم بیرون و تا االن که با شما صحبت مى کنم به 

همان طریق است. 

واکنش شهرام ناظرى به حکم دادگاه شجریان: دزدها و موبایل هاى هنرمندان!

به دنبال شکایت از صداوسیما هستم

حمله کم سابقه «کیهان» به 2 نماینده مجلس
«کیهان» در ستون «گفت و شــنود» خود نوشت: «دو 
تن از وکیل الدوله هاى فراکســیون امیــد در نطق هاى 
پیش از دستور مجلس به بهانه مشکالت اقتصادى، هر 
لجنى که از دهانشان بیرون آمده بود را به چهره نظام و 
رزمندگان اسالم پاشیده اند!... حاال که دیگر خواجه حافظ 
هم مى داند مشکالت اقتصادى نتیجه عملکرد خود این 
وکیل الدوله ها و دولت تحت حمایت آنها بوده است باید 
خودشــان را لجن مال کنند!... به نظارت اســتصوابى و 

صنایع موشکى و مقاومت در مقابل زورگویى آمریکا و... 
نیز به شدت حمله کرده اند!... با این که نظارت استصوابى 
بود، بعضى از این اجق وجق ها وارد مجلس شدند، حاال 
ببین اگر نبود چى مى شد؟! و اگر فداکارى رزمندگان و 
صنایع موشکى کشــورمان هم نبود که این آقا و خانم 
نماینده االن باید پوتین تروریست هاى داعش را واکس 
مى زدند و به عنوان برده به شیوخ عیاش آل سعود فروخته 

مى شدند!»
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برپا بودن نمایشگاه لوازم 
خانه و آشپزخانه تا فردا

پنجمین نمایشـگاه تخصصى لوازم و تجهیزات خانه و 
و آشـپزخانه در محل برپایى نمایشـگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان برپاست.
در پنجمین نمایشگاه تخصصى لوازم و تجهیزات خانه و 
آشپزخانه محصوالت و خدماتى در بخش هاى آشپزخانه، 
تجهیـزات و متعلقات، لوازم خانگى، فـرش، گالرى ها و 
صنایع چوبى بـه نمایش در آمـده و امکان خریـد نیز تا 

فردا وجود دارد.

برگزارى اردوى  دانش آموزان 
کمیته امداد

2200 دانـش آمـوز امسـال در اردو هـاى تابسـتانى 
دانش آموزى در مجتمع فرهنگى- آموزشى شیخ بهایى 

اصفهان شرکت کردند.
معاون فرهنگـى کمیته امداد امـام خمینى(ره) اسـتان 
اصفهان گفت: این تعداد دانش آموز زیر پوشـش کمیته 
امداد تابستان امسال از برنامه هاى فرهنگى این 11دوره 
اردویـى در مجمتـع فرهنگى- آموزشـى شـیخ بهایى 
اصفهـان بهـره منـد شـدند. کریـم زارع گفت:رویکرد 
این نهـاد از برپایى ایـن اردوها، افزایش شـور و نشـاط 
دانش آموزان مهمان و بهره منـدى آنها از ظرفیت هاى 

فرهنگى، تفریحى و تاریخى استان اصفهان است.

برگزارى مسابقات ملى رباتیک 
دانش آموزى در نصف جهان

دومیـن دوره مسـابقات ملـى رباتیـک دانش آموزى 
با حضور 510 دانش آموز از سراسـر کشـور در سـالن 

نیلفروش زاده دانشگاه اصفهان برگزار شد.

افتتاح 2 مرکز بهداشت و 
سالمت در استان 

خانـه بهداشـت دشـتى و مرکـز خدمات جامع سـالمت 
روستایى اصفهانک با 619 میلیون تومان اعتبار افتتاح شد.

دادستان جدید سمیرم
 معرفى شد

آرش ابراهیمى با حکم رئیس قـوه قضائیه به عنوان 
دادستان جدید شهرستان سمیرم معرفى شد.

افزایش 13 درصدى تولید 
در فوالدمبارکه

فوالدمردان شـرکت فوالدمبارکه امسـال به رکورد 
جدیدى در  تولید نسبى  فوالد دست یافتند.

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان، تولید فوالد 
پارسال این مجموعه صنعتى را هشت میلیون و 660 
هزار ُتن عنوان کرد وگفت: امسال برنامه پیش بینى 
شده  تولید  9 میلیون و 600 هزارُتنى هدفگذارى شده 
است. بهرام سـبحانى، برنامه پیش بینى شده امسال 
را دستیابى به افزایش 10 درصدى در تولید محصول 
اعالم کرد و افزود: این درحالى است که در پنج ماهه 
امسـال، با دسـتیابى به رشـد 13 درصدى، از برنامه 

پیش بینى شده پیشى گرفتیم.

نوزدهمین نمایشگاه 
صنایع دستى در چهلستون

نوزدهمین نمایشـگاه ملى صنایع دستى اصفهان فردا 
با حضور مقامـات و هنرمندان صنایع دسـتى اسـتان 
در مجموعـه جهانى کاخ چهلسـتون اصفهـان افتتاح 

مى شود.
در نوزدهمیـن نمایشـگاه ملى صنایع دسـتى اسـتان 
اصفهان 31 استان کشـور مشـارکت فعاالنه خواهند 
داشت. این نمایشـگاه متشـکل از صد غرفه است که 
64 غرفـه مربوط به 30 اسـتان کشـور و 36 غرفه نیز 
اختصـاص بـه شـهرهاى اصفهان، مشـهد، شـیراز و 

مریوان دارد.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از فراهم شدن 
امکان پرداخت تلفنى صورتحساب گاز خبر داد.

مصطفى علوى اظهار کرد: امکان پرداخت صورت حساب 
گاز از طریق تلفن گویاى 38194 فراهم شده و مشترکان 
می توانند در تمام ساعات  شبانه روز، صورتحساب گاز خود 

را از طریق این سامانه تلفنى پرداخت کنند.
وى افزود: اطالع از آخرین صورتحســاب گاز، اطالع از 
جزئیات قبض و اعالم شماره کارکرد کنتور، از قابلیت هاى 
این سیستم تلفن گویا بوده که کاهش مراجعات حضورى 
به ادارات، کاهش مصرف سوخت به علت تردد، کمک به 

مدیریت زمان و... از جمله مزایاى این سامانه است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان توضیح داد: 
استفاده از این روش، در راستاى جلب رضایت مشترکان 
صورت گرفته که سبب توسعه دولت الکترونیک و بی نیاز 
شدن از مراجعه حضورى به ادارات گاز یا بانک ها و به 
تبع آن کاهش صرف وقت و هزینه براى مشــترکین 

خواهد شد.
وى خاطر نشــان کرد: مشــترکان مى توانند از طریق 
تماس با شــماره تلفن 38194 و انتخاب عدد«1»، با 
وارد کردن شماره اشتراك، شــماره کارت بانکى و رمز 
دوم اینترنتی، مبلغ صورتحساب گاز خود را به سادگى و 

بسیار سریع پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
در حال حاضر حدود 43 درصد از ناوگان این شرکت در اختیار 
بخش خصوصى است که با توجه به مصوبات اصل 44 قانون 
اساسى و تأکیدات وزارت کشور و سازمان شهردارى ها به 80 

درصد افزایش مى یابد.
 قدرت افتخارى اظهار کرد: از مجموع 102 خط اتوبوسرانى 
در اصفهان، 35 خط را بخش خصوصى و 67 خط را بخش 
دولتى اداره مى کند، همچنین 57 درصد ناوگان اتوبوسرانى 
شهر در اختیار بخش دولتى است. وى با بیان اینکه واگذارى 
اتوبوس ها به بخش خصوصى داراى جوانب مثبت و منفى 
است، ادامه داد: از آنجایى که اتوبوس ها متعلق به رانندگان و یا 

شرکت خصوصى است، رانندگان در حفظ و نگهدارى دستگاه 
خود کوشا هستند، اما در نظم، برنامه ریزى، رعایت زمانبندى، 
توجه به حقوق مسافران و توقف هاى بیجا ضعف وجود دارد 
که باید براى بهبود این وضعیت اقدام کرد.  مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه با اشاره به گالیه مردم در 
خصوص نبود سیستم سرمایش در تعدادى از اتوبوس هاى 
شهر، تصریح کرد: بخشى از ناوگان اتوبوسرانى از زمان تولید 
در کارخانه طى سنوات گذشته فاقد سیستم سرمایشى بوده که 
باتوجه به گذشت عمر مفید اتوبوس و گران بودن تجهیزات 
برودتى، نصب سیستم سرمایشى بر روى اتوبوس هاى قدیمى 

شهر توجیهى ندارد.

واگذارى 80 درصد ناوگان 
اتوبوسرانى به بخش خصوصى

فراهم شدن امکان پرداخت 
تلفنى صورتحساب گاز 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، برقى 
کردن موتورسیکلت ها تا سه سال آینده، به منظور کاهش 

آلودگى هوا را از برنامه هاى دولت اعالم کرد.
عیســى کالنترى در آیین افتتاح خط تولید موتورهاى 
پیشــرفته الکتریکى مغناطیس دائم در اصفهان اظهار 
کرد: در صورت تبدیل موتورســیکلت ها و خودروها به 
موتورسیکلت و خودروى برقى تا سه سال آینده، آلودگى 
هوا در کالنشهرها به صورت چشمگیرى کاهش خواهد 

یافت.
وى با اشاره به خطرات زیســت محیطى آلودگى هوا و 
آسیب هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از آن، افزود: بهبود 
کیفیت آلودگى هوا در کالنشهرها یکى از راهبردهاى مهم 
زیست محیطى دولت دوازدهم است و تالش دولت بر این 

است که کالنشهرها از هواى استاندارد بهره مند شوند.
■■■

اســتاندار اصفهان هم در این مراسم گفت: هدف ما این 
است که تا سه سال آینده نزدیک به یک میلیون دستگاه 

موتورسیکلت بنزینى در این استان به برقى تبدیل شود.
محســن مهرعلیزاده با تأکیــد بر اینکه هیــچ اجبارى 
در این کار براى موتورســواران نیســت، تصریح کرد: 
بانک ها مشوق هاى الزم را براى موتور سواران به منظور 
برقى کردن موتورســیکلت ها فراهم کــرده اند و ما با 
مشوق ها و تسهیالت ارزان قیمت، به دنبال پیاده کردن 

این طرح هستیم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بخشى از سود تسهیالت 
توسط یارانه دولتى و بخش دیگر توسط خریدار پرداخت 
مى شود، افزود: هماهنگى الزم با نیروى انتظامى براى 

پالك گذارى موتورسیکلت هاى برقى در استان انجام 
شده است و در این زمینه مشکلى نداریم.

مهرعلیزاده خاطرنشــان کرد: همکارى شــهردارى ها 
براى نصب جایــگاه هاى مخصوص شــارژ موتورها و 

دوچرخه هاى برقى الزم است. 
وى با اشــاره بــه تــردد حــدود 580 هزار دســتگاه 
موتورســیکلت بنزینى در کالنشــهر اصفهان و نقش 
آنهــا در آلودگى هــوا، اظهار کــرد: دولــت دوازدهم 

برنامــه هــاى ویــژه اى بــراى کاهــش آلودگــى 
کالنشــهرها دارد و با آغاز تصدى عیســى کالنترى در 
ســازمان حفاظت محیط زیســت این توجه ها بیشــتر 

شده است.

یک میلیون موتورسیکلت برقى مى شود
استاندار اصفهان: بانک ها مشوق هاى الزم را براى موتورسواران جهت برقى کردن موتورسیکلت ها فراهم کرده اند

 مراسم عزادارى محرم
 در 600 نقطه شهر اصفهان 

برگزار مى شود
رئیس اداره خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان 
گفت: در آستانه فرارســیدن ماه محرم، هماهنگى 
الزم با حدود 400 هیئت و درخواست کننده  برگزارى 
مراسم عزادارى در مناطق 15 گانه شهر انجام شده 
اســت و در600 نقطه شهر مراســم  عزادارى برپا 

مى شود.
غالمرضا ســاکتى افزود: هماهنگــى براى حمل 
پسماندهاى تر و خشک تولید شده به صورت مستمر 
در طول شــبانه روز، توزیع کیســه و مخزن براى 
پســماندهاى تر و ســبد بازیافت براى جمع آورى 
پسماندهاى خشک در محل هاى برگزارى مجالس 
عزادارى از جمله برنامه هاى شهردارى در ایام ماه 
محرم اســت. وى با اشــاره به فعالیت پاکبانان در 
شیفت بعدازظهر براى استقرار در ایستگاه نذورات 
براى پاکسازى سریع و نظافت بهتر ادامه داد: در هر 
منطقه شهردارى اصفهان به صورت میانگین حدود 

15 نفر مازاد بر پاکبانان فعالیت دارند.
ساکتى خاطرنشان کرد: قرار اســت امسال قبل از 
صدور مجوز براى برپایى ایســتگاه هاى صلواتى، 
جانمایى ها به ســازمان تبلیغات ارسال  شود که در 
آن ضوابط ایمنى، آتش نشانى، ترافیکى و ضوابط 

20 گانه مبلمان شهرى در نظر گرفته خواهد شد.

اجراى طرح«بصیرت 
عاشورایى» در 344 امامزاده 
سرپرســت معاونت فرهنگــى و اجتماعى اداره 
کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
همزمان با آغاز ماه محرم، طرح بصیرت عاشورایى 
در قالب ســوگواره همراه با 9 برنامه شاخص در 
344 بقعــه متبرکه و امامزاده این اســتان برگزار

 مى شود.
حجت االسالم و المســلمین ولى ا... روان افزود: 
این طرح بــا هدف ایجاد بصیرت و آگاه ســازى، 
جلوگیرى از ورود بدعت  به عزادارى  ها و مجالس 
عزادارى امام حسین (ع)، ترویج فرهنگ و انتقال 
پیام عاشــورا در جوار بقاع متبرکــه، امامزادگان، 

حسینیه ها، تکایا و موقوفات اجرا خواهد شد. 

کالهبردارى مجرى قالبى 
رادیو از 70 اصفهانى

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: فردى که 
با معرفى خود به عنوان مجرى یکى از شــبکه هاى 
رادیویى توانسته بود از 70 نفر بالغ بر پنج میلیارد ریال 
کالهبردارى کند، در عملیاتى در شهرســتان کرج 

شناسایى و دستگیر شد.
سعید سلیمیان اظهار کرد: در پى شکایت تعدادى از 
شهروندان مبنى بر کالهبردارى فردى تحت عنوان 
مجرى یکى از شبکه هاى رادیویى از آنان، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه 
با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى استان اصفهان 
قرار گرفت. وى افــزود: در تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد که فردى با شــاکیان تماس گرفته و 
تحت عنوان اینکه مجرى یکى از شبکه هاى رادیویى 
است، عنوان مى کرد که «شما برنده جایزه ویژه ما 
در قرعه کشى شده اید» و با چرب زبانى خاصى آنها 
را پاى عابربانک کشــانده و پس از اینکه شاکیان، 
عملیات بانکــى را به دســتور تماس گیرنده انجام 
مى دادند، حسابشــان خالى مى شــد. رئیس پلیس 
آگاهى اســتان اصفهان گفت: متهم با هوش باالى 
خود آرزوها و نیازهاى شــاکیان را به هنگام ارتباط 
تلفنى دریافته و وعده جایزه اى با همان موضوع به 
آنان مى داد. وى با اشاره به اعتراف صریح متهم در 
مورد بزه انتســابى خود تصریح کرد: تالش ها براى 
کشف کالهبردارى هاى احتمالى متهم در استان هاى 

دیگر ادامه  دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان از 
افزایش 14 درصدى صادرات تعاونى هاى این استان 
از نظر ارزى در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته خبر داد.
محســن نیرومند گفت: 25 میلیــون دالر کاالهاى 
غیرنفتى بخش تعاون اســتان اصفهــان در پنج ماه 

گذشته از سال جارى به خارج از کشور صادر شد.
وى بدون اشــاره به وزن کاالهاى صادراتى، آنها را 
شامل صنایع دستى، فرش، نوار پرده، مواد پارافینى 
جامد، گالب، عرقیات گیاهى و مقصد را 30 کشــور 
در اروپا، آفریقــا، حوزه خلیج فارس و آســیاى میانه 

عنوان کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در 
ادامه به بهره بردارى از 67 طرح همزمان با روز تعاون 
در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: براى اجراى این 
طرح ها دو هزار و 770 میلیارد ریال ســرمایه گذارى 
شد که 87 درصد آن آورده متقاضیان (اعضاى تعاونى 

ها) و 13 درصد از محل تسهیالت بانکى بود.
وى عنوان کرد: این طرح ها در زمینه هاى مســکن، 
کشاورزى، خدماتى، صنعت، توزیعى، بهداشتى، حمل 
و نقل براى نزدیک به هشت هزار نفر شغل ایجاد کرد.

نیرومند ادامه داد: استان اصفهان ده سال گذشته در 
کشور از نظر شمار طرح ها، میزان سرمایه گذارى و 
اشتغالزایى در بخش تعاون داراى رتبه نخست یا دوم 

بوده است.
به گفته وى، هم اکنون نیز ســه هزار و 264 شرکت 
تعاونى بــا 541 نفر عضو در اســتان اصفهان در 18 
گرایش از جمله مسکن، صنعت، توزیعى، کشاورزى، 
خدماتى، بهداشــتى، حمل و نقل فعالیت مى کنند و 
زمینه ایجاد 57 هزار فرصت شغلى را به وجود آوردند.

وى با اشاره به راه اندازى ساالنه نزدیک به 80 شرکت 
تعاونى در استان اصفهان تأکید کرد: راه نجات اقتصاد 
کشور در شرایط کنونى، مردم نهاد کردن اقتصاد است 
و تعاونى کردن اقتصاد تنها راهى است که مى توان 

اقتصاد را به دست مردم سپرد.

وجود 3260 تعاونى در استان
امسال صادرات بخش تعاون استان 14 درصد افزایش یافت

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از فروش 
لوازم خانگى یک انبار احتکارشــده با احتساب دالر 
4200 تومانى براى تازه عروس هــا خبر داد و گفت: 
این شرایط شامل حال عروس و دامادهایى مى شود 
که قباله نامه ازدواج آنها از تاریخ اول خرداد 97 به بعد 

صادر شده باشد.
غالمرضا صالحى اظهار کرد: اجناس یک انبار احتکار 
لوازم خانگى در اصفهان که چندى پیش شناســایى 
شده بود، هم اکنون با نظارت نماینده سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و با نــرخ مصوب در حال توزیع میان 

مردم است.
وى افزود: شــرایط توزیــع لوازم خانگــى این انبار 
احتکارشــده براى کســانى که تازه ازدواج کرده اند، 

متفاوت است و با نرخ 4200 تومان به فروش مى رسد 
و این شرایط شامل حال عروس و دامادهایى مى شود 
که قباله نامه ازدواج آنها از تاریخ اول خرداد 97 به بعد 

صادر شده باشد.

فروش لوازم خانگى احتکارشده
 به تازه عروس ها

سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان با معرفى برترین هاى این جشنواره به کار خود 

پایان داد که این مراسم با حاشیه هایى همراه بود.
مقرر بود این مراسم ســاعت 20 و 15 دقیقه آغاز شود، 
اما به روال معمول بیشتر جشــنواره ها این برنامه نیز با 

تأخیر آغاز شد.
با وجودى که ناهماهنگى ها و بى نظمى هایى در برگزارى 
این مراســم به چشــم مى خورد، اما به گفته عده اى از 
مدعوین، مراسم اختتامیه امسال با نظم بهتر و بیشترى 

نسبت به سال هاى گذشته برگزار شد.
با این حال، آشــفتگى موجود در محل برگزارى مراسم 
اختتامیه و ایستادن تعدادى زیادى از حاضران، اینچنین 
تداعى مى کرد که تعداد عوامل اجرایى جشنواره از تعداد 

مهمانان بیشتر است.
همچنین به روال ســال هاى گذشــته، تعداد زیادى از 
خانواده ها به همراه کودکان خود بــراى حضور در این 
مراسم به محل برگزارى آن آمده بودند، اما به دلیل همراه 
نداشتن کارت ویژه حضور در اختتامیه، پشت درهاى سالن 

ماندند و موفق به ورود نشدند.
همچنین قرار گرفتن بیشــتر دوربین هاى فیلمبردارى 
در میانه سمت راست ســالن، باعث نارضایتى مهمانانى 

که در پشت سر آنها نشسته بودند شد، زیرا آنها به خوبى 
قادر به دیدن مراســم نبودند و نکتــه جالب اینکه یکى 
از این مهمانان به کرات خطاب بــه فیلمبرداران نهیب 

مى زد که  بنِشین!
مجرى این مراســم «هومن حاج عبداللهى» بود که در 
ابتداى برنامه توضیح داد که مــدل موهاى وى به دلیل 
بازى در یک فیلم به این شکل است و مهمانان باید چهره 

وى را تحمل کنند.
از جمله مهمانان این مراســم مى توان به وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، استاندار و شــهردار اصفهان، «سیپان 
کاشجیان» پیشــواى مذهبى ارامنه اصفهان و جنوب 
کشور، رئیس سازمان ســینمایى و تعداد قابل توجهى از 

بازیگران و هنرمندان سینما اشاره کرد.
در این مراسم سه برنامه استندآپ کمدى (کمدى ایستاده) 
اجرا شد که نشان مى داد این برنامه نیز تحت تأثیر فضاى 
موجود و اجراهاى متعدد استندآپ کمدى در کشور قرار 

گرفته است.
تعدادى از مهمانــان، اجراهاى اســتندآپ کمدى را در 
شأن این برنامه ندانستند و عنوان کردند که موضوع ها، 
اصطالحات و کلمه هاى نامناسب به ویژه براى کودکان و 

نوجوانان در برخى از این اجراها، به کار رفته است.
از دیگر حاشیه هاى این مراسم مى توان به قرائت نادرست 
فامیل استاندار اصفهان اشاره کرد؛ مجرى برنامه در یکى 
از اجراهاى خود به اشــتباه، فامیل اســتاندار اصفهان را 

«مهرعلیان» خواند که منجر به واکنش مهمانان شد.
حضور بانویى که در گوشــه اى از ســالن با زبان اشاره، 
رویدادهاى مراسم را براى تعدادى از کودکان و نوجوانان 

ناشنوا، بازگو مى کرد نیز از نکات قابل تقدیر مراسم بود.
این مراســم به نام کودکان و نوجوانان بود اما نکته قابل 
توجه اینکه بیشتر مهمانان حاضر در جلسه را بزرگساالن 
تشکیل مى دادند و اى کاش شور و نشاط بچگانه، بیشتر 

در فضاى این مراسم طنین انداز مى شد.

حاشیه هاى اختتامیه سى و یکمین جشنواره 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان

96پایگاه کمیته امداد اســتان اصفهان در جشن عاطفه ها 
پذیراى جمع آورى کمک هاى مردمى هستند. معاون توسعه 
مشــارك هاى مردمى کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان گفت: این پایگاه ها در قالب 36پایگاه کمیته امداد و 
مدرسه، 50 مرکز نیکوکارى و ده مسجد و مرکز بسیج استان 
اصفهان، کمک هاى مردمى را بــراى دانش آموزان نیازمند 

جمع آورى و بین 18 هزار دانش آموز نیازمند زیر پوشش کمیته 
امداد تقسیم مى کنند.مهدى رنجکش افزود: 85هزارخانوار  
مستمرى بگیرکمیته امداد استان اصفهان حدود 18 هزار دانش 
آموز دارند که به طور میانگین براى هریک از این دانش آموزان، 
صدهزار تومان هزینه براى خرید پوشــاك و لوازم التحریر 

پیش بینى شده است.

برپایى 96 پایگاه جمع آورى 
کمک هاى مردمى در جشن عاطفه ها
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حجت اشــرف زاده در جدیدترین آلبوم گــروه آلمانى 
«شیلر» به عنوان خواننده حضور دارد. هفته پیش یکى از 
قطعات آلبوم با صداى این خواننده و با حضور «کریستوفر 

فون دیلن» در تهران ضبط شد.
کریستوفر فون دیلن، سرپرست گروه آلمانى «شیلر» که 
آذر گذشته براى نخســتین بار در تهران به روى صحنه 
رفت، در دومین ســفرش به ایران و به عنوان سورپرایز 
قطعه «برلین تهران» را براى نخســتین بار اجرا کرد و 
این قطعه شروع پیوند فرهنگى ایران و آلمان در عرصه 
موسیقى شد. همچنین ضبط موزیک ویدئو این قطعه با 
تصاویرى از شهر تهران براى پخش در کنسرت هاى این 
گروه در سراسر دنیا از نکات قابل توجه بود. اما همکارى 
این گروه بــا ایران صرفًا به برگزارى کنســرت محدود 

نشد.
فون دیلن با شــنیدن صداى حجت اشرف زاده در زمان 
حضورش در ایران تصمیم به همــکارى با این خواننده 
گرفت و به همین دلیل پس از اتمام تور کنسرت هایش 
در اروپا، مجدداً به ایران سفر کرد تا همکارى اش با این 

آوازخوان ایرانى را دریکى از قطعــات جدیدترین آلبوم 
گروهش رقم بزند.

فون دیلن به همراه حجت اشرف زاده، خواننده موسیقى 
پاپ و ســنتى ایران، هفته پیش به ضبط آهنگى براى 
جدیدترین آلبوم گروه شیلر پرداخت تا تازه ترین اثر این 

گروه مطرح بین المللى با آواز ایرانى همراه باشد.
مصطفى کبیرى، تهیه کننده کنســرت تهــران درباره 
این همکارى گفت: تیم برگزارى کنســرت هاى گروه 
«شــیلر» در تهران، نگاه صرفًا بیزینســى به برگزارى 
اجراهاى خارجى در ایران نداشته است و ما از ابتدا قصد 
داشتیم عالوه بر برگزارى کنسرت هایى با استانداردهاى 
بین المللى در تهران، با معرفى موسیقى ایران به هنرمندان 
مطــرح بین المللى، فضایى را براى همــکارى و تعامل 
در این عرصه ایجاد کنیم و همچنین بتوانیم موســیقى 
ایران را از طریق چنیــن همکارى هایى به مردم دنیا در 
فضایى گسترده تر معرفى کنیم. وى ادامه داد: اکنون این 
همکارى موجب مى شود تا بســیارى از مردم دنیا با آواز 

ایرانى آشنا شوند. 

جدول فروش هفتگى سینماى ایران با اعالم صدرنشینى فیلم سینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى 
در نهمین هفته از اکران این اثر منتشر شد.

فیلم سینمایى «هزارپا» توانست در هفت هفته به فروشى معادل 33 میلیارد تومان دست پیدا کند که 
در نوع خود یک رکورد محسوب مى شود. این فیلم هم اکنون پرفروش ترین فیلم سینمایى تاریخ 

سینماى ایران به حساب مى آید.
رضا عطاران، جواد عزتى، ســارا بهرامى، مهران احمدى، الله اسکندرى، شهره 

لرستانى، ســپند امیرســلیمانى، امیرمهدى ژوله، محمد نادرى و ارشا 
اقدسى از جمله بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

در خالصه فیلم «هزارپا» که به سبک کمدى ساخته شده، 
آمده است: «دزدى، اتفاقى متوجه راز یک دختر مى شود و 

سعى مى کند از این موقعیت سوء استفاده کند...»

پلیس فــدرال آمریکا کفش هــاى یاقوتى رنگ «جودى 
گارلند» در فیلم ســینمایى «جادوگر شــهر اُز» را پس از 
13 سال پیدا کرد. به گزارش بى بى ســى، این یک جفت 
کفش یاقوتى که تصور مى شــود از ارزشمندترین وسایل 
جامانده از فیلم سال 1939 باشــد، در سال 2005 از موزه 
«مینه سوتا» دزدیده شده بود. « جودى گارلند» در مجموع 
چند جفت کفش یاقوتى در فیلــم خاطره انگیز «جادوگر 
شــهر اُز» پوشــیده بود که چهار جفت از آنها باقى مانده

 است.
اندکى پس از آنکه سارق، شبانه وارد موزه مینه سوتا شد و 
کفش ها را دزدید، یک فرد ناشناس یک میلیون دالر براى 
افشاى نام دزد و محل پنهان شدن او جایزه تعیین کرد اما 
این جایزه در دهمین سالگرد ماجرا اعتبار خود را از دست داد. 

به همین دلیل، معلوم نیست در یافتن کفش هاى یاقوتى 
پاى پول هم در میان بوده اســت یا نه. ضمن اینکه پلیس 
فدرال آمریکا هیچ اطالعاتى درباره فرد رباینده یا نحوه پیدا 

شدن کفش ها منتشر نکرده است.
کفش هاى گارلند در «جادوگر شهر از» بیمه یک میلیون 
دالرى داشتند اما کارشناسان مى گویند ارزش واقعى این 

کفش ها دو برابر یعنى تقریبًا دو میلیون دالر اســت. موزه 
جودى گارلند در گرند رپیدز، محل تولد ســتاره آمریکایى 
کفش هاى یاقوتى را از مجموعه دارى به نام «مایکل شا» 
امانت گرفته و در موزه مینه سوتا به نمایش گذاشته بود اما 
دزد یا دزدها با روشى بسیار ســاده وارد موزه شده و آن را با 
شکستن محفظه شیشه اى برداشــته بودند. نکته عجیب 
اینکه دوربین هاى امنیتى در شــب سرقت کار نمى کردند 
و هیچ نشانه اى حتى در حد یک اثر انگشــت از دزدها در 
محل ماجرا باقى نمانده بود. مدیران موزه مینه سوتا جاى 
خالى «کفش هاى یاقوتى دوروتــى» را در تمام این مدت 
خالى نگه داشته بودند و سه سال پیش مستند «چه کسى 
کفش هاى یاقوتى را دزدید؟» درباره این ماجرا به نمایش 

عمومى درآمد.

جشــنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان اگر چه در طول مسیر 31 
ساله اش همواره از پستى ها و بلندى هاى بسیارى عبور کرده است؛ 
اما چند سالى است با بازگشت از همدان به شهر قبلى اش اصفهان 
به سمت اعتال پیش مى رود. علیرضا رضاداد از جمله مدیران قدیمى 
سینماى کشورمان اســت که امسال دومین ســال دبیرى خود در 
جشنواره فیلم هاى کودك و نوجوان را پشت سر مى گذارد. به همین 
مناسبت خبرگزارى «فارس» درباره کم و کیف وضعیت جشنواره با او 

به گفتگو پرداخته که بخش هایى از آن را مى خوانید.

سال گذشــته از ثبات زمان و مکان جشنواره 
فیلم کودکان  و نوجوانان ســخن مى گفتید. با 
اینکه زمان برگزارى جشنواره کودك از مهر 
ماه به تیر ماه انتقال پیدا کرد، ما امســال نیز 
شاهد انتقال جشنواره از تیر ماه به شهریور ماه 
هستیم. چرا ثباتى که سال گذشته درباره آن 

صبحت مى کردید، محقق نشد؟
به نکته درستى اشــاره کردید. ثبات در زمان و مکان برگزارى یک 
جشنواره از اهمیت باالیى برخوردار اســت؛ اما همانگونه که سال 
گذشته اشاره کردم تا پنج ســال این تغییر را به دلیل همزمانى با دو 

ماه محرم و صفر داریم. خاستگاه جشنواره فیلم کودك، روز جهانى 
کودك یا روز دانش آموز بود که این دو رویداد در مهر و آبان ماه قرار 

داشت.
این دو روز (روز جهانى کودك و روز دانش آموز) تا پنجســال با ماه 
محرم و صفر همزمان شــده اســت و ذات برگزارى جشنواره فیلم 
کودك، شادى و نشاط به همراه دارد. به همین دلیل بعد از برگزارى 
جشنواره کودك سال 95 در شوراى سیاستگذارى جشنواره فیلم هاى 
کودکان  و نوجوانان، تصمیم گرفته شد که این جشنواره را به مدت 
پنج سال در تابستان برگزار کنیم. امسال ما قصد داشتیم که سى  و 
یکمین جشنواره فیلم هاى کودکان  و نوجوانان را در اواخر خردادماه 
برگزار کنیم؛ اما درست در همین بازه زمانى جام جهانى فوتبال برگزار 
مى شد و با توجه به حضور تیم  ملى ایران، برگزارى جشنواره در این 
زمان عمًال شور، نشاط، بازخوردها و تأثیرگذارى هاى جشنواره فیلم 
کودك را کاهش مى داد. به عالوه اینکه چند جشــنواره دیگر هم 
به همین دلیل زمان برگزارى شــان را تغییر دادند. بنابراین تصمیم 
گرفتیم جشــنواره را بعد از جام جهانى و در تیرماه برگزار کنیم؛ اما 
همکاران ستاد اجرایى اصفهان، درخواســت کردند که با توجه به 
تغییرات مدیریتى شهردارى اصفهان زمان بیشترى براى آماده کردن 
مقدمات برگزارى جشــنواره در اختیارشان قرار گیرد. لذا در شوراى 

عالى جشنواره، این زمان براى برگزارى قطعى شد. 
محل برپایى جشــنواره فیلم کودك پیش از 
این به صورت مستمر بین همدان و اصفهان 
جابه جا مى شد و حال چند سالى است که این 
جشنواره تنها در اصفهان برگزار مى شود. آیا 
این استقرار جشنواره فیلم کودك در اصفهان 
به آن معناست که این جشنواره از این پس در 

اصفهان ادامه حیات خواهد داد؟
از دهه 60 که براى اولین بار جشنواره فیلم کودك در اصفهان برگزار 
شد، هیچ دلیلى وجود نداشت که این جشــنواره در اصفهان نباشد. 
مکان برگزارى یک جشنواره و متعهد بودن به برگزارى جشنواره ها 
به مکان برگزاریشان، اهمیت بســیارى در جهان دارد. بسیارى از 
جشــنواره هاى دنیا با مکان برگزاریشان شــناخته مى شوند؛ مانند 
جشنواره «کن». بعضاً جشنواره ها از نظر زمانى جابه جا مى شوند؛ اما 
هیچگاه از نظر مکانى جابه جا نمى شوند. سال هایى که جشنواره در 
اصفهان برگزار نشده و برگزارى آن به شهر دیگر سپرده شده است، به 
این علت بوده که شرایط برگزارى، غالباً از نظر سیاسى و چه از لحاظ 
دیگر فراهم نشده است. خاستگاه برگزارى جشنواره کودك و نوجوان، 
اصفهان است. در ســالى که جشــنواره به همدان نقل مکان کرد، 

جشنواره با برگزار کردن یا نکردن یا در جایى دیگرى برگزار کردن 
مواجه بود. به عبارتى اگر به همدان نمى رفت، کًال برگزار نمى شد.

یعنى در آن ســال امکان برگزارى جشنواره 
فیلم کودك، تنها در شهر اصفهان عملى نبود؟

بله؛ مدیریت شهرى اصفهان، آماده برگزارى نبودند. 
اصفهان در برخى ایام، درگیر مالحظاتى 
مى شود که این محدودیت در آن زمان نیز 

وجود داشت. اکنون ما باید تمام تالشمان را به 
کار بگیریم که جشنواره را با کمترین نقص 

در شــهر اصفهان، پایدار نگه داریم؛ 
هم به علت فضاى تاریخى این 

شهر و هم به دلیل ظرفیتى 
که اصفهان دارد. 

دبیر جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان خواستار شد:

جشنواره فیلم کودك را در اصفهان نگه داریم 
جشنواره با برگزار کردن یا نکردن یا در جایى دیگرى برگزار کردن 

مواجه بود. به عبارتى اگر به همدان نمى رفت، کًال برگزار نمى شد.
یعنى در آن ســال امکان برگزارى جشنواره 
فیلم کودك، تنها در شهر اصفهان عملى نبود؟

بله؛ مدیریت شهرى اصفهان، آماده برگزارى نبودند. 
اصفهان در برخى ایام، درگیر مالحظاتى 
مى شود که این محدودیت در آن زمان نیز 

وجود داشت. اکنون ما باید تمام تالشمان را به
کار بگیریمکه جشنواره را با کمتریننقص 

در شــهر اصفهان، پایدار نگه داریم؛ 
هم به علت فضاى تاریخى این

شهر و هم به دلیل ظرفیتى 
که اصفهان دارد. 

ن نگه داریم 

تا پنج ســال این تغییر را به دلیل همزمانى با دو نبیگذشته اشاره کردم نز ه رى هر ى یری ییر
مقدمات برگزارى جشــنواره در اختیارشان

صداى خواننده ایرانى 
در آلبوم موسیقى گروه آلمانى

ینى فیلم سینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى 

3شى معادل33 میلیارد توماندست پیدا کند که 
 اکنون پرفروش ترین فیلم سینمایى تاریخ 

دى، الله اسکندرى، شهره 
حمد نادرى و ارشا 

شده، 
ود و 

غوغاى 33  میلیاردى 
رضا عطاران و جواد عزتى در «هزارپا»

کیانوش عیارى تأکید کرد حاضر نیست 
«خانه پدرى» را در گــروه هنر و تجربه 

اکران کند.
هفته گذشته معاون نظارت و ارزشیابى 
سازمان سینمایى از رفع توقیف چند فیلم 
سینمایى خبر داد و اعالم کرد که «خانه 
پدرى» کیانوش عیارى هم مجوز الزم 
براى اکران در ســینماهاى گروه هنر و 
تجربه را دارد. اما کیانوش عیارى دوباره 
گفته حاضر نیســت «خانه پدرى» را در 

گروه هنر و تجربه کند.
عیارى، نویســنده و کارگردان سینماى 
ایران درباره اظهارنظر چند روز گذشته 
ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابى و 
نظارت سازمان سینمایى درباره آخرین 
وضعیت اکران فیلــم «خانه پدرى» که 
گفته بود این فیلم مجوز اکران در گروه 
«هنروتجربه» را دارد، گفت: من این فیلم 
را در گروه «هنروتجربه» اکران نمى کنم 
زیرا معتقدم «خانه پدرى» باید فراگیر 
دیده شــود و برایم معنى ندارد که فقط 
در تهران و برخى شهرستان ها آن هم 
در سالن ها و ســانس هاى محدود روى 

پرده برود.
او با تأکید بر اینکــه مردم در همه جاى 
کشور باید امکان برابرى براى تماشاى 
فیلم ها داشته باشند، بیان کرد: چرا باید 
مردم دیگر شهرستان هاى فاقد گروه 
«هنروتجربه» در قرنطینه فرض شوند 
و امکان تماشــاى تعدادى از فیلم ها را 
که در این گروه به اکران مى رســند از 

دست بدهند.
عیارى با اشاره به مذاکرات پیشین خود 
با مسئوالن ســینمایى که آنها خواستار 
حذف یک صحنه را داشــتند، خبر داد: 
اعالم کرده اند اگر صحنه مربوط به قتل 
در زیرزمین از فیلم حذف شود،  مى توانیم 
آن را در سرگروه سینمایى اکران کنیم 
و اگر حذف نشــود، محــدود به گروه 

«هنروتجربه» خواهد شد.
کارگردان «خانه پدرى» در پاسخ به اینکه 
اگر براى اکران در ســرگروه براى فیلم 
شرط سنى درنظر گرفته شود، آیا با آن 
موافقت خواهد کرد یا خیر هم گفت: حتماً 
با این شرط موافقت خواهم کرد چراکه 
یک روند حرفه اى است که در سینماى 
جهان هم مرسوم است. ضمناً به تبلیغ 

فیلم هم کمک خواهد کرد.

تکرار  یک مشکل قدیمى 
سر راه اکران فیلم 
کیانوش عیارى

فیلم سینمایى  «مگ» جدیدترین فیلم «جیسون 
استاتهام»، بازیگر مطرح فیلم هاى اکشن سینماى 
هالیوود توانست با فروشى فوق العاده در کمتر از 
یک ماه اکران در ســینما هاى جهان به فروشى 

معادل 400 میلیون دالر دست پیدا کند.
«مگ» جدیدترین فیلم «جیســون اســتاتام»، 
بازیگر مطرح فیلم هاى اکشن سینماى هالیوود 
توانست با فروشى فوق العاده در کمتر از یک ماه 
اکران در سینما هاى جهان به فروشى معادل 400 

میلیون دالر دست پیدا کند.
این فیلم سینمایى با فروشى معادل 45 میلیون دالر در سینما هاى هالیوود حاال براى اکران جهانى آماده مى شود و با توجه 

به افتتاحیه فوق العاده خود امید زیادى به گیشه چین دارد.
پس از اینکه یک کوسه 70 فوتى در آب یافت مى شود که به نظر مى رسد از گونه هاى منقرض شده باشد، «تیلور» به 

ایستگاه تحقیقاتى فراخوانده مى شود، اما کوسه فرار کرده و تیلور براى یافتن این کوسه راهى دریا مى شود.
«فیلم سینمایى مگ» بر محور گروهى از دانشمندان مى چرخد که در گودال عمیق درازگودال ماریانا گونه هاى جدیدى 
را کشف مى کنند. شامل یک کوسه غول پیکر به نام «مگالودون»، موجوداتى که سال ها تصور مى شد منقرض شده اند.
«جونز تیلور»، کاپیتان نیروى دریایى با نقش آفرینى استاتهام براى کمک به ایستگاه تحقیقاتى فراخوانده مى شود، اما 
خیلى زود هیوال فرار مى کند و در مسیرش همه چیز و همه کس را مى خورد و به این ترتیب یک مسابقه با زمان براى 

متوقف کردن آن آغاز مى شود.

گیشه جهان تحت سلطه یک کوسه عظیم الجثه

کفش هاى دوروتىِ «جادوگر شهر اُز»  پیدا شد

 برنامه «خندوانه» بــه کارگردانى رامبد جــوان یکى از 
پرمخاطب ترین برنامه هاى تلویزیون در چند ســال اخیر 
است که در هر قســمت با چهره هاى سرشناس سینما، 
تلویزیون، ورزش، سیاست و مانند آن در مورد خنده و شادى 
گفتگو مى  شــود. این برنامه در ادامه راه تولید با افزودن 
عروسک «جناب خان» در بین مخاطبان محبوبیت پیدا 
کرد و به جایى رسید که پذیرفتن این برنامه بدون حضور 
جناب خان غیر قابل باور و ســخت بود. عروســکى که با 
خالقیت ها و هنر اجرایش در موسیقى، کالم و گرداندن، از 
سایر عروسک ها متمایز بود و این به محبوبیت فصل دوم 
با درصد بســیار باالترى از فصل یک کمک کرد. حضور 
جناب خان که دیگر مردم با او انــس گرفته بودند بیش از 
پیش شد و شاید فصل سوم «خندوانه» به علت خالقیت ها 
و هنرنمایى عروســک جناب خان و صدا پیشه آن محمد 
بحرانى به ویژه در اجراهایى که به زبان شهرهاى مختلف 

کشور داشت  بیش از فصل هاى دیگر دیده شد.
اما فصل چهارم برنامه «خندوانه» بدون جناب خان پخش 
شد. در این فصل مذاکراتى با مالک این عروسک  انجام 
شد اما به نتیجه نرســید و جناب خان در این فصل حضور 
نداشت. بنابراین چهار عروسک که برادر بودند به برنامه 
دعوت شــدند اما بســیار کم در برنامه حضور داشتند. اما 
ایده دیگرى که فصل چهارم را بــا وجود نبود جناب خان 
با استقبال مخاطبان روبه ررو کرد بخش «خنداننده شو» 
بود. در این مسابقه شــرکت کنندگان براى اولین بار در 
طول برنامه از میان مردم انتخاب شدند و اقدام به اجراى 
استندآپ کمدى کردند. در این مسابقه 16 نفر از چند صد 
هزار نفر انتخاب شده و زیر نظر مربیان خود که شامل رامبد 
جوان، شقایق دهقان، حسن معجونى و اشکان خطیبى بود 
آموزش دیدند و طى هر قسمت به صورت چهار نفره با هم 

به رقابت پرداختند. در فصل چهارم برنامه «خندوانه»، نبود 
عروسک جناب خان با آن اجراهاى شیرین و دوست داشتنى 
براى مخاطب ملموس بود و به چشم مى آمد اما رامبد جوان 
با ایده هاى خالقانه اى که در ایــن فصل پیاده کرد تقریبًا 
محبوبیت برنامه «خندوانه» را پا برجا نگه داشــت البته با 

تمام حاشیه ها!
و اما فصل پنجم «خندوانه» از اردیبهشت ماه سال جارى 
همزمان با اولین شب ماه مبارك رمضان روى آنتن رفت. در 
این فصل با رایزنى ها و مذاکرات حقوقى که انجام شد و به 
دلیل رأى صادره درباره اختالفات بر سر مالکیت جناب خان، 
این عروسک مجدداً به برنامه بازگشت و در این فصل به 
اجراى برنامــه پرداخت. این فصل حاشــیه هاى زیادى 
داشت؛ از اجراى شرکت کننده هاى استندآپ کمدى سرى 
دوم مسابقه «خنداننده شو» و انتقادهاى شدید به اجراى 
شــوخى هاى 18+ آنها تا جدال لفظى شدیدى بین رامبد 
جوان و محمدحســین فرح بخش کارگردان سینما؛ ابتدا 
فرح بخش تهیه کننده و کارگردان سینما در صحبت هایى 
تهیه کننده برنامه «خندوانه» را به زد و بند و رانت خوارى 
متهم کرد و سپس رامبد جوان این ادعا را رد کرد و گفت: 
«اگر ادعایى دارید با سند مطرح کنید و اگر نه حرفى نزنید.» 
این سخنان باعث واکنش شدیدترى از سوى فرح بخش در 

نوزدهم تیرماه سال جارى شد.
بعد از حواشــى مختلفى که در ماه هاى اخیر دوروبر رامبد 
جوان و برنامه «خندوانه»اش وجود داشت این مجرى به 
تازگى در یک نشست رسانه اى شرکت کرد و کوشید در این 
نشست پاسخگوى پرسش هاى بخشى گزینش شده(!) از 
اهالى رسانه باشد. رامبد جوان مجبور شد درباره دستمزدى 
که از «خندوانه» مى گیرد و همچنین ارتباط این برنامه با 
برخى ارگان هاى خاص توضیحاتى دهد؛ توضیحاتى که 
البته پرسش هایى تازه تر را مطرح کرد. یکى از این پرسش 

ها بعد از توضیح رامبد درباره دســتمزدش از «خندوانه» 
حادث شد. رامبد جوان گفت:  «دســتمزدم در فصل اول 
"خندوانه" سه میلیون بود! در فصل دوم پنج میلیون و در 
فصول بعد هم فقط "یک ذره" اضافه شد!» پرسش منتج 
از این ادعا آن است که رامبدجان! پس بودجه شراکت در 
تولید متوالى سه فیلم مختلف از کجا آمده؟ آیا با همان «یک 
ذره» اضافه حقوق، پول شراکت در تولید متوالى فیلم هاى 

«قانون مورفى»، «طال» و «زیرنظر» جور شده؟
 با این همه همزمان با فرارسیدن ماه محرم و صفر و برپایى 
بیرق عزاى ساالر شهیدان اباعبدا... الحسین (ع) و اهل بیت 
آن حضرت،دیشب 16 شهریور ماه فصل پنجم از برنامه 
تلویزیونى «خندوانه» به پایان رسید. این در حالى است که 
رضا رشیدپور، مجرى برنامه «حاال خورشید» که مهمان 
جوان در شب عید غدیر بود درباره تداوم پخش «خندوانه» 
از او پرسید و جوان گفت: «فکر کنم تا فصل 6 و 7 را بسازم. 
البته ساخت "خندوانه" بسیار سخت است و گاهى من را از 

زندگى شخصى خودم هم دور مى کند.»
او البته بعداً در مصاحبه اى درخصوص پخش این برنامه 
در عید نوروز 98 گفت: «"خندوانه" پس از محرم و صفر تا 
نوروز 98 روى آنتن مى رود، اما براى پخش در ایام نوروز 
هنوز برنامه اى مشخص نیست، البته فکر هایى براى آن 

داریم که امیدوارم بتوانیم "خندوانه" را اجرا کنیم.»

فصل پنجم «خندوانه» با تمام حاشیه هایش به پایان رسید 
محیا حمزه
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مناقشه بر سر حاج صفى

اجازه دهید باور نکنیم!اجازه دهید باور نکنیم!
بحث بر سر نحوه انتقال احســان حاج صفى به 
تراکتورســازى تبدیل به مناقشــه بین باشگاه 
تراکتورسازى و ســپاهان و هواداران این دو تیم 

شده است. 
داســتان از انتشــار نامه باشــگاه ســپاهان به 
المپیاکوس بــا موضوع درخواســت رضایتنامه 
قرضى و یا قطعى حاج صفى شروع شد و جواب 
باشگاه المپیاکوس که تنها حاضر به انتقال قطعى 

این بازیکن با مبلغ 500هزار یورو است. 
چند روز بعد از این نامه نگارى، تصاویر حاج صفى 
با پیراهن تراکتورســازى منتشــر شد که نشان 
مى داد تراکتورسازى با احسان قرارداد بسته است. 
رسانه ها و هواداران فوتبال براساس نامه منتشر 
شده باشگاه المپیاکوس نسبت به هزینه اى که 
باشگاه تراکتورسازى براى کاپیتان تیم ملى انجام 
داده بود اظهارنظرهاى متفاوتى مى کردند که این 
فضا با بیانیه عجیب باشگاه تراکتورسازى همراه 
شد که ارســال نامه و انتشــار آن توسط باشگاه 
ســپاهان را عملى غیر حرفه اى و غیر اخالقى

مى دانســت! این در حالى اســت که مسئولین 
باشگاه سپاهان صرفًا براى آگاه ساختن هواداران 
این تیم که مؤکداً تقاضــاى جذب حاج صفى را 
داشــتند اقدام به رفتارى کرده بود که در دنیاى 

حرفه اى کامًال مرسوم است. 
اخیراً رسانه ها با اتکا به گزارش یک سایت یونانى 
در مورد آزاد شــدن حاج صفى بــدون پرداخت 
پول دوباره بحــث فراموش شــده را در فضاى 
مجازى و رسانه ها تبدیل به موضوع اول کردند. 
نکته این بحث در این اســت کــه در حالى که 
رســانه هاى ورزشــى یونان در زمــان انتقال 
احسان حاج صفى از پانیونیوس به المپیاکوس، 
رقم ایــن انتقال را 600 هزار یــورو اعالم کرده 
بوند که با توجه به زمــان باقیمانده قرارداد حاج 

صفى بــا باشــگاه پانیونیوس منطقــى به نظر 
مى رســد و حتى در ســایت «ترانسفر مارکت» 
هم رقم 540 هزار یورو بــه عنوان رقم پرداختى 
توســط باشــگاه المپیاکوس اعالم شده است، 
چگونه این باشــگاه حاضر شــده اســت با آزاد 
کردن بازیکن ملى پــوش 28 ســاله ایرانى از 
خیر 600 هزار یورو هزینه ترانســفر این بازیکن 
بگذرد آن هم در حالى که اگر مشــکل پرداخت 
حقوق این بازیکــن بود مى توانســت با قرض 
دادن این بازیکن به باشــگاه هــاى خواهانش، 
هزینه هاى خود را کاهش دهد و در زمان مناسب
 اقدام به فــروش این بازیکن کنــد بدون اینکه 

متضرر شود. 
نامه باشــگاه المپیاکوس به سپاهان و رد کردن 
انتقال قرضى و درخواست 500 هزار یورو، در کنار 
هزینه هایى که این باشگاه براى خرید حاج صفى 
همین یکسال پیش انجام داده بود در کنار رویکرد 
مدیریت اقتصادى در فوتبال اروپا که باشــگاه را 
یک بنگاه اقتصادى مى بیند دالیلى است محکم 
براى اینکه انتقال مجانى حاج صفى را باور نکنیم.
ما هر چند که از ورود ســتاره ها بــه لیگ برتر 
اســتقبال مى کنیم ولى نباید اجــازه بدهیم که 
شفافیت و پاسخگویى جاى خود را به بازى هاى 
رسانه اى و فضاى سیاهى بدهد که فوتبال را به 
سمت ورشکســتگى مالى و معنوى مى کشاند. 
جالب اینکه سایت «ترانسفر مارکت» معتبرترین 
سایت نقل و انتقال بازیکن در مقابل انتقال حاج 
صفى عالمت سئوال گذاشته که اگر این انتقال 
مجانى بود در مقابل این اسم فیرى مارکت درج 

مى شد.
بگذریم  که بى دلیل نبود که خود حاج صفى رسمًا 
اعالم کرده بود که المپیاکوس مافیایى ترین تیم 

اروپاست!

نصف جهان باشــگاه تراکتورســازى که در ماجراى 
جذب احسان حاج صفى در بیانیه اى به طور عجیبى 
به سپاهان حمله کرده بود، پس از شعله ور شدن آتش 
اختالفات دو باشــگاه، حاال درخواســت آتش بس 
داده اســت. در این بیانیه  که تبریزى ها خواسته اند
حرف هاى قبلى خود را ماست مالى کنند آمده است:

«سال هاست که پیوند برادرانه بین تبریز و اصفهان 
و میان هواداران تراکتورسازى و سپاهان ایجادشده و 
سال به سال تداوم داشته و همچنان محکم و پابرجا 

بوده و خواهد ماند.
هواداران راســتین تراکتورسازى و طرفداران صدیق 
و صمیمى سپاهان سال هاســت که پیمان اخوت و 
برادرى بسته اند و با هیچگونه تحریکات و رفتارهاى 
تفرقه افکنانه علیه هــم نخواهند بود و بهتر اســت 
مدیران و مسئوالن نیز با خویشتندارى در این راه به 
جاى تشدید مســائل به فکر تقویت این رابطه حسنه 
و دوســتى هاى قدیمى و ماندگار باشند که دلخوشى 
هزاران هوادار عاشــق دو استان متمدن و فرهنگساز 

است. هرچند این پیوند و حس انسان دوستى و برادرانه 
در مورد سایر شهرها و اســتان هاى کشور هم صدق 
مى کند و پابرجاســت اما هواداران تراکتورســازى 
هیچگاه لطف و محبت طرفداران خونگرم اصفهانى 
را فراموش نمى کنند و همواره در راستاى تقویت این 

رابطه سالم تالش کرده و کوشش خواهند کرد.
موضوع رقابت یک امر طبیعى و جــذاب در فوتبال 
است که تنها در میدان مبارزه صورت مى گیرد و عیار و 
ارزش آدم ها و تیم ها در قالب تأسى از قوانین و رعایت 

قواعد رفتار جوانمردانه جلوه گر مى شود.
هواداران تراکتورســازى ضمــن احترام بــه تمام 
مسئوالن و مدیران باشگاه سپاهان، امیدوارند جایگاه 
هواداران فهیم و بافرهنگ این تیــم با مصاحبه ها و 
گفتگوهاى احساســى برخى افراد خدشه دار نشود و 
برخى بحث هاى ناشیانه در فضاى مجازى، پیج هاى 
اینســتاگرام و کانال هاى تلگرامى و... موجب آسیب 
رسیدن به احساسات پاك هزاران و میلیون ها طرفدار 
و هوادار دو تیم محبوب و مردمى ایران زمین نشود.» 

 «کریم بوضیاف»، کاپیتان مصدوم الدحیل قطر که در 
بازى رفت با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا حضور 

نداشت براى دیدار برگشت آماده بازى شد. 
بوضیاف یکى از بهترین بازیکنان الدحیل و تیم ملى 
قطر است که در پســت هافبک بازى مى کند. غیبت 

او در بازى رفت پرسپولیس و الدحیل در ترکیب تیم 
قطرى کامالً  مشــهود بود. اما او با کمک پزشــکان 
تیمش به بهبودى کامل رســیده است و  مى تواند در 
بازى برگشت دو تیم که روز 26 شهریور در ورزشگاه 

آزادى برگزار مى شود بازى کند.

انتقال گرانقیمت ســتاره ایرانى شاغل در ژوپیرلیگ 
باز هم جنجال ساز شــد تا جایى که رسانه هاى این 
کشور خواســتار تغییر زمان پنجره تابستانى فوتبال 

بلژیک شدند.
رسانه هاى معتبر بلژیک با اشاره به اینکه زمان نقل و 
انتقاالت فوتبال ژوپیرلیگ باید بازنگرى شود و تغییر 

کند نســبت به روند انتقال گرانقیمت ستاره 
ایرانى از شارلروا به بروژ انتقاداتى را مطرح 
کردند تا با استفاده از این ماجرا فشارهاى 
خود به رؤســاى فدراســیون و اتحادیه 

فوتبال این کشور را بیشتر کنند.
کاوه رضایى در شــرایطى که سه هفته 

ابتدایى را با پیراهن شارلروا به میدان 
رفته بــود بعد از بــازى با 

اندرلخت به یکباره با قــراردادى پنج تا هفت میلیون 
یورویى راهى بروژ شد تا یک هفته بعد از بازى شارلروا 
با اندرلخت این بار با پیراهن بروژ مقابل پرافتخارترین 

باشگاه بلژیک به میدان برود.
همین اتفاق بهانه اى بود تا ســردبیر ســایت معتبر 
Voteball بلژیــک با انتقــاد از نحوه نقل و 
انتقاالت و اتفاقى که پیرامون انتقال کاوه 
رضایى در هفته هاى ابتدایى رخ داد تا 
شوك بزرگى به شارلروا و طرفدارانش 
وارد شــود و اینکه مهاجم ایرانى در 
کمتر از یک هفته با پیراهن دو تیم 
مقابل اندرلخت به میدان رفته است 
خواستار تغییر زمان جابه جایى هاى 
تابستانى در این کشور شود. 

تراکتورسازى درخواست آتش بس داد

بیایید با هم دوست باشیم!

کاپیتان خطرناك آماده شد

قطعاً ما برنده پرونده ایم!

سوار کارى مهمتر از تیم ملى

اسب حیوان نجیبى است؟!

هنوز صحبت از کاوه است

انتقاالت فوتبال ژوپیرلیگ باید بازنگرى شود و تغییر
کند نســبت به روند انتقال گرانقیمت ستاره 

ایرانىاز شارلروا به بروژ انتقاداتىرا مطرح
کردند تا با استفاده از این ماجرا فشارهاى 
خود به رؤســاى فدراســیون و اتحادیه 

فوتبال این کشور را بیشتر کنند.
کاوه رضایى در شــرایطى که سه هفته 

ابتدایى را با پیراهن شارلروا به میدان
رفته بــود بعد از بــازى با 

Voteball بلژیــک با انتقــاد از نحوه نقل و
انتقاالت و اتفاقى که پیرامون انتقال کاوه
رضایى در هفته هاى ابتدایى رخ داد تا
شوك بزرگى به شارلروا و طرفدارانش
وارد شــود و اینکه مهاجم ایرانى در
کمتر از یک هفته با پیراهن دو تیم
مقابل اندرلخت به میدان رفته است
خواستار تغییر زمان جابه جایى هاى
تابستانى در این کشور شود. 

مدیر حقوقى باشگاه سپاهان مى گوید دفاعیات ما ادعاى خلعتبرى مبنى بر داشتن طلب از باشگاه سپاهان را رد 
مى کند. خلعتبرى، مهاجم سابق تیم فوتبال سپاهان مدعى است که مطالبات مالى اش را از این تیم دریافت نکرده 

و به همین دلیل از تیم سابقش به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان شکایت کرده است.
محمد جازان، مدیر حقوقى باشگاه سپاهان در این باره اما مى گوید: «خلعتبرى خواستار دریافت مطالبات سال هاى 
قبل خود شده است و ما این پرونده شکایت را بررسى مى کنیم. البته ما دفاعیاتى داریم که ادعاى خلعتبرى را رد 
مى کند و مدارك و مستندات خود را به مراجع قضائى مى دهیم تا این پرونده حل و فصل شود. تابش مدیرعامل 
باشگاه سپاهان در جریان جزئیات پرونده شکایت خلعتبرى است و اطالعات کامل را به اصحاب رسانه مى رساند. 
هواداران نگران این موضوع نباشند چرا که مدارك مستندى درباره طلب خلعتبرى داریم که به طور حتم رأ ى به 

نفع ما صادر مى شود.»

در حالى که اردوى تیم ملى از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده 
اما ســردار آزمون با وجود حضور در ایران، همچنان غایب 
اردوى تیم ملى است. مسئله اى که این سئوال را به وجود 
آورد که آیا غیبت او با هماهنگى کادرفنى تیم ملى است؟ 

«کارلوس کى روش» جواب روشنى به این سئوال نداد.
 «نصف اشتباهاتمان ناشى از این است که وقتى باید فکر 
کنیم، احساس مى کنیم و وقتى که باید احساس کنیم، فکر 
مى کنیم.» شــاید نزدیک ترین مصداق براى این عبارت 
«هاروکى موراکامى»، ســردار آزمون مهاجم جوان تیم 
ملى است. دلیل آن هم روشن اســت و آن چیزى نیست 
جز خداحافظى احساسى آزمون از بازى هاى ملى در سن 

24 سالگى!
این تصمیم ســردار در برهه اى گرفته شــد که کارلوس 
کى روش، سرمربى تیم ملى است و همه مى دانند که این 
مربى پرتغالى اصولى دارد که بــه هیچ عنوان از آنها کوتاه 
نمى آید. یکى از این اصول، لزوم احترام به لباس تیم ملى 
است و اینکه تیم ملى از هر بازیکنى بزرگ تر است؛ اصلى که 
باعث شد سید مهدى رحمتى پس از خداحافظى از تیم ملى 

دیگر رنگ لباس تیم کشورش را نبیند.
با این حال کى روش در این موضوع خاص از موضع خود 
کوتاه آمد و پس از خداحافظى آزمون، دوباره او را به تیم ملى 
دعوت کرد. طبق صحبت هاى کــى روش، او اولین نفرى 

بوده که از خداحافظى آزمون آگاه شده و به این علت که از 
دالیل این خداحافظى آگاه بوده، دوباره مهاجم جوانش را در 

لیست ملى پوشان قرار داده است.
با اینکه کى روش از دلیل اصلــى خداحافظى آزمون پرده 
برنداشــت اما با توجه به پست اینســتاگرامى که آزمون 
منتشر کرد، «تشــدید بیمارى مادر به علت نامهربانى  و 
قدرنشناسى عده اى و توهین هایى که به هیچ وجه حق او و 
هم تیمى هایش نبود»، به عنوان دلیل او براى خداحافظى با 

لباس تیم ملى مطرح شده بود.
در اینکه همیشه انتقاد یا حتى توهین به بازیکنان فوتبال 
وجود دارد شکى نیســت اما اینکه بازیکنى این مسائل را 
بهانه کند تا از تیم ملى کشورش جدا شود، جاى هیچ دفاعى 
ندارد. همانطور که على دایى یا ستارگان دیگر فوتبال ایران، 
با وجود انتقادات و توهین ها هیچگاه پیراهن تیم ملى ایران 

را کنار نگذاشتند و تا آخرین لحظه براى این تیم جنگیدند.
با تمام این اوصاف کى روش به آزمون فرصت دوباره داده 
و با توجه به پیشینه اى که از این مربى پرتغالى وجود دارد، 
خودش را هم تا حدى کوچک کــرده و در معرض پیکان 
تیز انتقادات قرار داده اما چرا ســردار آزمون با وجود رفتار 
پدرانه اى که کى روش نسبت به او داشته، هنوز در اردوى 

تیم ملى حضور پیدا نکرده است؟
آزمون چند روزى است که در ایران به سر مى برد اما در این 

مدت یا در کورس هاى اســب دوانى به سر برده یا در 
حال اکران مســتند مربوط به اسبش بوده است. 
در این بین این سئوال پیش مى آید که آیا آزمون 
با هماهنگى با کى روش هنوز در اردوى تیم ملى 
حضور پیدا نکرده است؟ وقتى در حاشیه تمرین 
چهارشنبه هفته گذشــته تیم ملى این سئوال از 

کى روش پرسیده شد، او پاســخ روشنى نداد و تنها 
گفت که درست نیســت بازیکنى با 24 سال سن از تیم 

ملى خداحافظى کند.
در حال حاضر تمام درها براى حضور دوباره در تیم ملى براى 
سردار آزمون باز است اما در این یک هفته از او رفتارهایى سر 

زده که به نظر مى رسد اکران مستند و حضور در کورس 
اسب دوانى اولویت باالترى نسبت به حضور در تیم ملى 

ایران براى او دارد.
آزمون در پســت خداحافظى اش در اینســتاگرام 

نوشت: «کسى چه مى دونه که در پس خنده هاى 
من چه ســختى هاى تلخى وجــود داره؟!» 
مهاجم جوان تیم ملى بایــد بداند که مردم 
ایران در اوضاع کنونى کشور به قدرى مشکل 
و مشــغله دارند که وقت توجه به خنده هاى 
مهاجم سرکش تیمشان را ندارند. آنها تنها 

احترام براى کشورشان را مى خواهند. 

ه سر برده یا در 
 بوده است. 
ه آیا آزمون 
ى تیم ملى 
شیه تمرین 
ن سئوال از 

نى نداد و تنها 
2 سال سن از تیم 

بارهدر تیم ملى براى
ته از او رفتارهایى سر 

 حضور در کورس 
حضور در تیم ملى

ینســتاگرام 
 خنده هاى 

داره؟!» 
ه مردم
مشکل 
ه هاى 
ها تنها 

 ستاره ســابق استقالل به شایعه بازگشــتش به این تیم 
واکنش نشــان داد. در هفته ها و ماه هاى اخیر شــایعات 
زیادى مبنى بر اینکه فرهاد مجیدى، شــماره 7 محبوب 
سابق استقالل به عنوان عضو هیئت مدیره، مربى و دستیار 
«وینفرد شفر» در رسانه ها مطرح شده و حتى مصاحبه ها 
و اخبارى هم که صحت آن مشخص نیست، از او انتشار 
پیدا کرده ولى اکنون مجیدى به تمام این حواشى واکنش 

نشان داد و گفت:
«اخالق من را همه شما مى شناسید. نه اهل مصاحبه هاى 
روزانه و هفتگى هســتم و نه اهل واکنش نشــان دادن 
به هر خبر بى اساســى، اما این روزها در تیم اســتقالل 
شیطنت هایى در حال رخ دادن اســت که باید درباره اش 

گفت.
از روزى که فوتبال را کنار گذاشــتم بارها از سوى وزارت 
ورزش و مدیران و مســئوالن مختلف به من پیشــنهاد 

همــکارى داده اند. در چند وقــت اخیر هم 
صحبت هایى در این مورد انجام شــده که 
هیچ ارتباطى با موضــوع مربیگرى در تیم 

بزرگساالن اســتقالل نداشــته اما هر روز 
شایعاتى در این مورد منتشر مى شود.

 آقاى امیرحسین فتحى هم این خبر را تکذیب 
کردند اما دوباره شــیطنت هایى صورت 

مى گیرد. آقاى شــفر هــم که در 
سفر هستند، پس این وسط چه 

کسانى خبرسازى مى کنند؟
متأســفانه عوامل رسانه اى 
فردى که عمر حضورش در 
استقالل بیش از یک فصل 
نبــوده، در یــک روزنامه 
تیتر مى زنند که «فرهاد 

مجیدى همراه کاناوارو در استقالل» با این 
خبر دروغ مى خواهند به سرمربى استقالل 
القا کنند که اگــر مجیدى بیاید، او قصد 

دارد کاناوارو را جایگزین شما کند!
از ســوى دیگر این خط را در داخل تیم 
هم یک نفر دنبال مى کند. کسى که در 
زمین از کورس هاى سرعتى 
عقب مى افتــد اما در 
بیرون از زمین با 
دسیســه هاى 

مختلــف 
ســرعت به 
خرج داده و 
در انتقال 
و جدایى 

دو بازیکن مهم و کلیدى اســتقالل نقش مهمى داشته و 
حتى به جاى آنها ســفارش جذب یک بازیکن مصدوم را 
داده است! اگر این شیطنت ها ادامه یابد با جزئیات بیشترى 

درباره این موارد صحبت خواهم کرد.
خطاب به هواداران عزیز استقالل صریح و شفاف دو نکته 
را بگویم. اول اینکه درباره حضور در کادر فنى اســتقالل 
تصمیمى ندارم و در این مورد پیشنهادى هم نشده است. 
دوم اینکه وحشــت این افراد از بازگشت کسى مثل من، 
برچیده شدن بســاط رفتارهاى موذیانه، منفعت  طلبى ها 
و بازى  هاى کثیفشان است. سرانجام من به تیم محبوبم 
برمى گردم و به کمک هواداران عزیــز یک تیم ایده آل 
خواهیم ساخت اما در شرایط فعلى استقالل و سرمربى این 
تیم به آرامش نیاز دارند. ســهم خواهى ها را کنار بگذارید 
و به اســتقالل، یکى از معدود دلخوشى هاى زندگى این 

مردم رحم کنید.»

من بیایم، بازى هاى کثیــــــــــفتان به خطر مى افتد!

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

شــتش به این تیم 
ى اخیر شــایعات 
7 محبوب 7شــماره

یره، مربى و دستیار 
 و حتى مصاحبه ها 
 نیست، از او انتشار 
ن حواشى واکنش 

 اهل مصاحبه هاى
نش نشــان دادن 
در تیم اســتقالل 
 که باید درباره اش 

رها از سوى وزارت 
ف به من پیشــنهاد 

همــکارى داده اند. در چند وقــت اخیر هم 
صحبت هایى در این مورد انجام شــده که 
هیچ ارتباطى با موضــوع مربیگرى در تیم 

بزرگساالن اســتقالل نداشــته اما هر روز 
شایعاتى در این مورد منتشر مىشود.

 آقاى امیرحسین فتحى هم این خبر را تکذیب 
کردند اما دوباره شــیطنت هایى صورت 

مى گیرد. آقاى شــفر هــم که در 
سفر هستند، پس این وسط چه 

کسانى خبرسازى مى کنند؟
متأســفانه عوامل رسانه اى 
فردىکه عمر حضورش در
استقالل بیش از یک فصل 
نبــوده، در یــک روزنامه 
تیتر مى زنند که «فرهاد 

مجیدى همراه کاناوارو در استقالل» با این 
خبر دروغ مى خواهند به سرمربى استقالل 
قصد  القا کنند که اگــرمجیدى بیاید، او

دارد کاناوارو را جایگزین شما کند!
از ســوى دیگر این خط را در داخل تیم

هم یک نفر دنبال مى کند. کسى که در 
زمین از کورس هاى سرعتى 
عقب مى افتــد اما در 
زمین با بیرون از

دسیســه هاى 
مختلــف 

ســرعت به 
خرج داده و 
در انتقال

و جدایى 

دو بازیکن مهم و کل
حتى به جاى آنها سـ
داده است! اگراین ش
درباره این موارد صح
خطاببه هوادارانع
را بگویم. اول اینکه
تصمیمى ندارم و در
دوم اینکه وحشــت
برچیده شدن بســا
و بازى  هاى کثیفشا

برمى گردم و به کمک
خواهیم ساخت اما د
تیم به آرامش نیاز د

و به اســتقالل، یکى
مردم رحم کنید.»

من بیایم، بازى هاى کثیــــــــــفتان به خطر مى افتد!
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اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426795300169 شــماره پرونده: 9709986795300027 شماره 
بایگانى شعبه: 970027 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9709976795300377 محکوم علیه ســلیمه امینى هرندى فرزند عباس نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى یکدستگاه خودرو پژو 
GLX مدل 93 به شماره انتظامى 54 ى 263 ایران 13 و پرداخت مبلغ 1/310/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. مشــخصات محکوم له: على لطیفى پور فرزند محمود نشانى: اصفهان خوراسگان 
جى شــرقى محله قصر کوچه نیکو پ 29. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالــى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هــر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57.  م الف: 235287 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /6/387
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960537 شــماره دادنامــه: 9609976796302133- 96/7/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جالل قربانیان به نشانى: اصفهان 
خ جى مهدیه کوى شهید عباس ســلمانى بن بســت مظاهر پالك 100 خوانده: میکائیل 
جعفرى به نشانى: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى 
حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى جالل قربانیان بــه طرفیت آقاى میکاییل جعفرى به 
خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 633033/15- 95/8/25 به 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه دادخواســت تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 430/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (95/8/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پ س از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 235283 طاهرى- قاضى شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/388
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9710426795900136 شــماره پرونــده: 9609986795900795 
شــماره بایگانى شــعبه: 960796 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096795900134 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609976795903310 محکوم 
علیه داروئى و بهداشتى آذر سهره نشــانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
7/500/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 897776 مورخ 87/9/30 و مبلغ 
1/153/750 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: وحید نورشرق دهاقانى 
فرزند ایت اله نشــانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- مشتاق دوم 
روبروى پل شهرســتان مجتمع فراز پ 19 ط 2. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هــر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف. م الف: 235275 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو ) /6/389
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 970087 شــماره دادنامــه 9709976798000304- 97/5/29 تاریخ 
رسیدگى 97/04/27 مرجع رســیدگى: شعبه 47 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
مهدى حاجى حسینى پائین دروازه به نشانى: اصفهان- خ بزرگمهر- خ رکن الدوله- کوچه 
11- پ 43 خوانده: آقاى حمیدرضا حیدرى به نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت یکفقره ســفته به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسى 
و تأخیر تأدیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى مهدى حاجى 
حسینى پائین دروازه به طرفیت آقاى حمیدرضا حیدرى فرزند محمد به خواسته محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت صدور یکفقره سفته به شماره 345282 
مورخه 96/02/27 بانضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه دادرسى، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و نیز با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در 
روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد، که به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 
و 305 و 302 و 306 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/498/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
تاخیر تادیه از تاریخ دادخواســت مورخه 97/02/29 تا تاریخ اجرا حکم و هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 235272 سلیمانى نسب- قاضى  شعبه 47 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/390
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 970064 شــماره دادنامه 188- 97/5/10 تاریخ رســیدگى 97/04/20 
مرجع رسیدگى: شعبه 47 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید عبدالحسین رئیسى: 
اصفهان- خ بزرگمهر- خ شیخ صفى- ك ش مرتضى طباطبائى بن پرستو پ 21 خواندگان: 
1- شرکت سیمرغ فراز ســپاهان: برخوار- خورزوق- فلکه ســیمرغ- سیتى سنتر سیمرغ 
(شرکت سیمرغ فراز ســپاهان) 2- ابراهیم بهرمندپور: مجهول المکان 3- حسین رجبى: 
اصفهان- برخوار- خورزوق- فلکه ســیمرغ- ســیتى سنتر سیمرغ (شــرکت سیمرغ فراز 
سپاهان) وکیل: سید حسن حسینى: اصفهان- میدان شهدا- مجتمع پرتو- ط چهارم- واحد 
52 خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت دو فقره چک به انضمام خسارات قانونى 
و تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى سید 
عبدالحسین رئیسى به طرفیت شرکت سیمرغ فراز سپاهان و آقاى ابراهیم بهرمندپور فرزند 
عبدالرحمن و آقاى حسین رجبى خوانده ردیف ســوم با و کالت آقاى سید حسن حسینى به 
خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت صدور دو فقره چک 
به شــماره 028055 و 028054 مورخ 96/02/20 و 96/02/10 عهده بانک ملى بانضمام 
خســارات تاخیر تأدیه و مطلق خســارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان بر 
مطالبه وجه آن و اینکه خوانده ردیف اول و دوم در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده و وکیل خوانده ردیف سوم در جلسه حضور یافته، لذا دعوى خواهان 
علیه خواندگان ردیف اول و دوم ثابت به نظر میرســد، که به استناد مواد 310 و 312 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى 
خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/400/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها مورخ 
96/02/20 و 96/02/10 تا تاریخ اجراء حکم در حق خواهان و نسبت به خوانده ردیف سوم 
حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره براى خواندگان ردیف اول و 
دوم غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و بیست روز پس 
از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى اصفهان میباشــد. م الف: 235269 سلیمانى 

نسب- شعبه 47 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/391
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970350700608 شــماره پرونده: 9609980350700962 شماره 
بایگانى شــعبه: 961152 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محبوبه السادات تدین 
فر فرزند سید رسول به نشانى  اصفهان نیکبخت. ساختمان وکال ماکان واحد 45 خواندگان: 
1- على شاددل فرزند صفرعلى 2- صفرعلى شــاددل فرزند حیدر 3- حجت اله دهخدائى 
فرزند اسدا... همگى به نشانى مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه: درخصوص دادخواست بانک 
مهراقتصاد با وکالت محبوبه الســادات تدین فر بطرفیت على شاددل- صفرعلى شاددل- 
حجت اله دهخدائى مبنى بر مطالبه ى مبلغ 300/000/000 ریال از وجه برگ چک شماره 
423764- 96/5/9 بانک ملى ایران به مبلغ 410/000/000 ریال و خســارات قانونى که 
خوانده اول صادرکننده چک و ســایرین ضامنان پرداخت وجه آنند بــا توجه به محتویات 
پرونده، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن و اینکه ماندن ســند مزبور در دست 
دارنده نشان اشــتغال ذمه صادرکننده ان اســت و خواندگان دلیلى بر برائت ذمه خود ارایه 
و ایراد و دفاعى نکرده اند ادعاى خواهان ثابت و مسلم تشــخیص داده میشود و مستندا به 
ماده 3 قانون صدور چک و ماده 403 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 9/862/000 ریال 
هزینه دادرســى و 8/400/000 ریال حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
سررسید تا زمان اجراى حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمت هاى ساالنه اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاســبه خواهد شد، در حق خواهان صادر میگردد. 
راى صادر شده غیابى و ظرف بیســت روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و با انقضاى 
مهلت مزبور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
است. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 311. م الف: 235347 وطن خواه- دادرس شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /6/393
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976836500831 شــماره پرونده: 9609986836500926 شماره 
بایگانى شــعبه: 961047 خواهان: رؤیا الشریف فرزند مهدى به نشــانى استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خانه اصفهان- خ نوبهار- خ گلبرگ- مجتمع شایان 
واحد 8- کدپســتى: 8194916145 کدملى: 1290862291 همــراه: 09366748573 
خوانده: امید فروزش فرزند على به نشانى اصفهان- اتوبان ذوب آهن- پل حسین آباد- ك 
شقایق- پ 3- (در حال حاضر مجهول المکان مى باشد) خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشکار: دادگاه پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم رویا الشریف 
فرزند مهدى به طرفیت آقاى امید فروزش فرزند على به خواسته صدور گواهى عدم امکان 
سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد، با این توضیح که حسب تصویر مصدق شده سند 
نکاحیه به شــماره 11251 پیوست دادخواســت طرفین در تاریخ 85/2/26 در دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شماره 110 اصفهان به نحوه دائم و رسمى ازدواج نموده اند و علقه زوجیت بین 
آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفى سعى و تالش دادگاه و داوران براى ایجاد 
ســازش بین آنها مؤثر واقع نگردید و با لحاظ مراتب ذیل که زوجین فرزند مشترك ندارند و 
زوجه حاضر شده یک ســکه از مهریه را در قبال طالق بذل نماید و اعالم داشته باردار نمى 
باشــم و در این پرونده ادعاى مالى ندارم و به لحاظ اینکه زوج منزل مشترك را ترك نموده 
تقاضاى طالق داشته و گواهان و تحقیقات مراجع انتظامى آنرا تایید کرده اند تحقق شروط 
موضوع بند 8 از شرائط ضمن عقد در سند نکاحیه رسمى مربوط ترك زندگى محرز است لذا 
با توجه به شرح فوق و نظریه مشاور قضایى و به استناد مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنى 
و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به احراز شرایط مذکور صادر مى نماید 
خواهان مى تواند پس از قطعیت رأى و با مراجعه به یکى از دفاتر طالق و با توجه به اختیارات 
حاصله از وکالت بالعزل مندرج در ســند نکاحیه و رعایت مقررات شرعى و قانونى خود را 
به نحو خلع مطلقه نماید زوجه مى تواند به وکالــت از زوج دفاتر طالق راامضاء نماید حکم 
صادره شــش  ماه پس از قطعیت اعتبار دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض واخواهى در این مرجع و ســپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 235343 
کریمى دســتگردى- رئیس شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى) /6/394
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960844 شــماره دادنامــه: 9709976793800084- 97/1/29 مرجع 
رسیدگى: شعبه هشت شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى احسان اژدرى فرزند 
عباس به نشانى مشهد- ادیب 42- ممیز 2- پالك 1 واحد 8 خوانده: آقاى دانیال مرتضایى 
دمابى فرزند نورعلى به نشــانى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى احسان اژدرى فرزند عباس به طرفیت 
آقاى دانیال مرتضایى دمابى فرزند نورعلى به خواسته مطالبه مبلغ 43/400/000 ریال وجه 
چک به شــماره 941/09000364- 96/5/30 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/602/500 
میلیون ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 هزار ریال بابت نشر آگهى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/5/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 235288 شعبه هشتم شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)  /6/395
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960384 شــماره دادنامه: 9609976795301433- 96/10/27 خواهان: 
جالل قربانیان کردآبادى فرزند حسین به نشانى: اصفهان خ جى- خ مهدیه- کردآباد- کوچه 
ش عباس سلمانى- 100 خواندگان: 1- سیروس اسماعیلى یاغبستلو میراحمدلو 2- جواد 
جعفرى به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به تاریخ 96/10/10 
با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــعبه 23 ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى جالل قربانیان کردابادى به طرفیت 1- سیروس اسماعیلى 
یاغبستلو میراحمدلو 2- جواد جعفرى به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت 1 
فقره  چک به شماره 456022 به انضمام کلیه خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده 
و وصف تجریدى بودن چک و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه که ظهور بر اســتقرار دین و اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و خواندگان در جلســه رســیدگى و اینکه مشارالیه ها در 
قبال دعوى مطروحه دفاعى به عمل نیــاورده و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى 
مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، شــورا به لحــاظ مصون ماندن دعوى و 
مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده 
و مســتنداً به مواد 198- 515- 522- 519 قانون آئین دادرسى مدنى و رأى وحدت رویه 
536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومى دیوانعالى کشور، حکم به محکومیت تضامنى خوانده 
ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس، به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/020/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (96/4/28) تا زمان وصول براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. 
رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظــر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 235271 عبادى- قاضى شعبه 23 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /6/396
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976805200886 شــماره پرونده: 9709986805200299 شماره 
بایگانى شعبه: 970299 خواهان: منصور ترکى فرزند غالمرضا به نشانى استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ امام خمینى- خ شریف شــرقى- کوچه 52- بن 
بست شهید ترکى خواندگان: 1- اصغر عباســى 2- على نظر شمالى فرزند نعمت همگى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
آقاى منصور ترکى به طرفیت 1- آقاى اصغر عباســى 2- على نظر شمالى به خواسته مبلغ 
30/000/000 ریال وجه چک به شماره 647856- 647872 عهده بانک صادرات با انضمام 
مطلق خســارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که مســتندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به مبلغ ریال بابت اصل 30/000/000 خواسته و مبلغ 
1/971/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ 1393/06/31- 1393/07/30 سررسید لغایت اجراى حکم که محاسبه آن 
طبق شــاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع 
شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 235221 موسوى- قاضى شعبه 52 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/397
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420350400207 شــماره پرونده: 9509986793500320 شماره 
بایگانى شعبه: 950634 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970350400361 محکوم علیه محمدرضا نصر اصفهانى فرزند على نشانى: 

اصفهان- مجهول المکان محکوم اســت به بحضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و سپس 
انتقال رســمى ســوارى فوق الذکر با پالك انتظامى ایران 71- 561 د 55 بنام خواهان و 
با احتســاب هزینه دادرســى به مبلغ 6/050/000 ریال در حق محکوم له حسین حیدرى 
سودجانى فرزند شکراله نشانى: اصفهان- اصفهان خ معراج کوچه امام زاده بن بست شهید 
صدوقى پالك 356 و پرداخت مبلغ 11/500/000 ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان ا صفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 235294 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /6/398
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002130000044/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600051 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139703802130000006 تاریخ صــدور: 1397/06/13 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وســیله به آقاى ایمان غفورى فرد فرزند منوچهر شناســنامه شــماره 4218 
ســاکن مبارکه، خیابان سلمان، کوچه شهید غفارى، کدپســتى: 8481687991 ابالغ مى 
شود که آقاى على اصغر فتاحى جهت وصول مبلغ 7/000/000 ریال به استناد چک شماره 
1475/450439/14 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600051 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش  مورخ 96/5/2 مامور ابالغ اداره پست، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 241550 معاون اداره 

ثبت اسناد و امالك مبارکه /6/405
حصر وراثت

آقاى امیرحســین ســعیدى فرزند صفرعلى داراى شماره شناســنامه 4 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالســه پرونده 97/489 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه زمانى شاه کوچکى فرزند محمدعلى به شماره ملى/ 
شناسنامه 1280844701 در تاریخ 97/5/8 در اقامتگاه دائمى  خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صفرعلى سعیدى فرزند 
عباس شماره شناسنامه 12 نسبت به متوفى همسر 2- امیرحسین سعیدى فرزند صفرعلى 
شماره شناســنامه 4 نســبت به متوفى فرزند 3- علیرضا ســعیدى فرزند صفرعلى شماره 
شناسنامه 43 نسبت به متوفى فرزند4- طاهره ســعیدى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 
112 نسبت به متوفى فرزند 5- اکرم سعیدى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 193 نسبت به 
متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متولى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م 
الف: 240505 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک) /6/406
ابالغ رأى

گردشکار: به تاریخ 97/5/13 در وقت مقرر جلسه شــوراى حل اختالف شعبه هفتم مبارکه 
به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشکیل اســت و پرونده 58/97 تحت نظر است شورا با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. 240- 97/5/29 رأى شــورا: درخصوص درخواست مهدى توکلى فرزند محمد على 
بطرفیت مجتبى قاسمى به خواســته مطالبه مبلغ 145/650/000 ریال بابت خرید اجناس 
طبق فاکتور و رســید به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى لغایت زمان اجراى 
حکم شــورا با توجه به اوراق پرونده و اظهارات خواهان و با عنایت به اینکه خوانده با توجه 
به آگهى ابالغ وقت رسیدگى در روزنامه کثیراالنتشار سیماى شهر مورخه 1397/2/30 در 
جلسه حاضر نشــده و دفاع موجهى در قبال دعوا و برائت ذمه خویش دفاع موثرى مبنى بر 
پرداخت آن به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده 
198 ز قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 145/650/000 
ریال بابت اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/2/17 ثبت دادخواست لغایت 
اجراى حکم و هزینه دادرســى به مبلغ 1/890/625 ریال در در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهى در این شورا و پس از 
مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر در مح اکم عمومى شهرســتان مبارکه مى باشد. م الف: 
240994 رضوانى- قاضى شــعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع 

شماره یک) /6/407
مزایده اموال غیرمنقول

شماره درخواست: 9710463726000004 شماره پرونده: 9609983723200098 شماره 
بایگانى شعبه: 970184 این اجراى احکام در نظر دارد درخصوص پرونده 970184 اجراى 
احکام مدنى اموال آقاى اسداله و محمدرضا خالویى و خانم محبوبه شیخ که دستور فروش 
آن به علت عدم قابلیت افراز صادر شده اســت را از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 97/7/7 
ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه 
بصورت فى المجلس به حساب سپرده شــماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى 
مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به 
حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصارف دهد ده درصد 
تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از 
اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. 
محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه- طبقه 1- اموال مورد 
مزایده عبارت است از: شش دانگ یک باب منزل مسکونى به آدرس مبارکه- خیابان امام 
صادق- کوچه مکتب العباس- پالك 6- ملک قسمتى به شماره ملک 149 فرعى از 478 
اصلى بخش 9 اصفهان و داراى عرصه اى به مساحت تقریبى 300 متر مربع و داراى اعیانى 
اعیانى در دو قسمت در اضالع شــمالى و جنوبى ملک که اعیان قسمت جنوبى با دیوارهاى 
خشتى و سقف تیرآهن و آجر ضربى و کف موزاییک و دربهاى داخلى و بیرونى و از نوع فلزى 
و اندود گچى با زیربناى 125 مترمربع و ساختمان ضلع شمالى شامل زیرزمین با زیربناى 33 
مترمربع و طبقه همکف با زیربناى 60 مترمربع با دیوارهاى آجرى و سقف تیرآهن و نماى 
آجرى لفتون با دربهاى بیرونى از نوع آلومنیومى و اندود داخلى گچ و اندود و کف موزاییک 
و داراى محوطه ســازى موزاییکى و داراى امتیازات آب و برق و گاز و فاضالب و تلفن مى 
باشد و موازى یک دانگ مشاع از کل شش دانگ ملک براساس یک فقره سند عادى توسط 
آقاى محمدرضا خالویى به خان محبوبه شــیخ واگذار گردیده اســت و در زمان واگذارى، 
ورودى ملک راهرویى به عرض متوســط 3 متر از ضلع شــمال  غربى بوده اســت و ورود
 اتومبیل به داخل ملک امکانپذیر بوده است لیکن قسمتى از راهروى ورودى توسط شرکاى 
دیگر ملک به همسایه غربى واگذار شــده و عمال ورودى ملک را به 1/70 متر تقلیل داده و 
در این حالت ورود اتومبیل به داخل ملک میســر نمى باشد لذا ارزش کل شش دانگ توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 2/580/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت 
پیشــنهادى فروخته خواهد شــد. م الف: 241543 مدیر اجراى احکام مدنى دادگســترى 

شهرستان مبارکه /6/408
ابالغ رأى

شماره: 549- 97/5/23 شماره پرونده: 97- 180 بتاریخ 97/5/20 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه دوم شوراى حل اختالف مبارکه به تصدى امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه 
97-180 تحت نظر قرار دارد شــورا با بررســى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
رسیدگى مبادرت به صدور رأى به شرح ذیل مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى آقاى 
احمدرضا زمانى فرزند کریم بطرفیت مجتبى مهربان فرزند على اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 
110/000/000 ریال به اســتناد وجه یک فقره چک عهده بانک مسکن به شماره سریال 
624362 مورخ 95/5/31 به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، نظر به اوراق و 
محتویات پرونده با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
داشــته و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و عدم حضور خوانــده علیرغم ابالغ وقت 
رسیدگى در روزنامه کثیراالنتشار مورخ 97/4/9 به شــماره 3233 و عدم تقدیم الیحه اى 
جهت برائت ذمه خویش لذا شــورا دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مســتنداً به 
مواد 310، 314، 320 قانــون تجارت و تبصره الحاقى به مــاده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 515، 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/5/31 
لغایت اجراى حکم با توجه به نرخ شاخص تورم بانک مرکزى که توسط دایره اجراى احکام 
محاســبه خواهد گردید و پرداخت مبلغ 2/875/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى 
حقوقى شهرستان مبارکه مى باشد. م الف: 239248 موسوى پور- قاضى  شعبه دوم شوراى 

حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /6/409
تبصره 3 ماده 120

آگهى موضوع تبصره 3 ذیل 120 آیین نامه قانون ثبت – شماره: 139785602030003223      
آقاى مهدى سلطانى نجف آبادى فرزند حســینعلى احدى از وراث حسینعلى سلطانى نجف 
آبادى اعالم نموده که سند مالکیت تمامت یازده-سیزدهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 1 فرعى از 1742 اصلى واقــع در قطعه دو نجف آبــاد بخش 11 ثبت 
اصفهان متعلق به موروث او آقاى حسینعلى سلطانى نجف آبادى نزد آقاى منصور سلطانى 
نجف آبادى مى باشد. که با توجه باینکه ســند انتقال شماره 50041  مورخ 1391/05/21 
دفترخانه 42 نجف آباد بموجب دادنامه شماره 9309973730400846 مورخ 1393/09/04 
شعبه چهاردهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان نجف اباد و دادنامه شماره 
9409970369200948 مورخ 1394/08/09 شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
ابطال گردیده است و سند مالکیت به شماره سریال 034983 الف/16-89 مورد ثبت صفحه 

530 دفتر 630 متعلق به مرحوم حسینعلى ســلطانى نجف آبادى مى گردد و سند مالکیت 
طبق شرح فوق نزد منصور سلطانى نجف آبادى مى باشد لذا مراتب یک نوبت بموجب نامه 
شــماره 139785602030002635 مورخ 1397/05/14 به منصور سلطانى نجف آبادى 
اخطار شده و سند را تسلیم ننموده مراتب بدستور موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت آگهى میشود چنانچه دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم ننماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشتن انرا ظرف مدت 
مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم ننماید. در صورت انقضاء مدت 
و عدم وصول اعتراض موجه و عدم ارائه سند مالکیت نســبت به صدور سند مالکیت وراث 
طبق گواهى حصر وراثت شماره 716 مورخ 1392/04/24 و گواهى دارائى شماره 46428 
مورخ 1397/05/01 وراثت مرحوم آقاى حسینعلى ســلطانى نجف آبادى شناخته شده اند 
طبق مقررات اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار 1397/06/17 235454/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 6/345
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030002813آقاى احمد فنائى نجف ابادى فرزند محمدعلى باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت 2 سهم مشاع از9 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین شماره 620/17 واقع در قطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که در دفتر 613 صفحه 572 بنــام احمد فنائى نجف 
ابادى فرزند محمدعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى منزل ازبین رفته اســت. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
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 سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 97/06/17  235229/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 6/369
 قرارتامین خواسته

کالسه پرونده :97 / 174 ش 10ح شــماره قرار: 252 - 1 / 5 / 97 در خصوص درخواست 
اقاى / بانک مهر اقتصاد به نمایندگى اقاى جواد تک روستا با وکالت خانم مریم موثق خوانده 
آقا / خانم محسن دست افکن فرزند حسن به شــماره ملى 2721848186 بنشانى شاهین 
شهر خ فردوسى فرعى 6 غربى پ 46  گردشــکار : خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده در این شعبه اقامه و در خواست رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته  به استناد 
مدارك موجود در پرونده را نموده است که پس از قبول دادخواســت در وقت فوق العاده با 
توجه به محتویات و مستندات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید قرارتامین 
خواسته درخصوص درخواســت آقاى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى اقاى جواد تک روستا 
با وکالت خانم مریم موثقبه طرفیت  محسن دست افکن فرزند حسن به خواسته قرارتامین 
خواســته معادل 267 / 872 /144 بابت یک فقره چک بانک ســپه به شماره 487468 با 
توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شــورا و مالحظه مستندات درخواست خواهان 
و با عنایت به این که خواهان به موجب فیش سپرده به شماره مورخه به مبلغ ریال خسارت 
احتمالى طرف دعوى را تودیع نموده است لذا درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 
11 قانون شوراى حل اختالف مصوب 10 / 8 / 1394 و بند ج ماده 108 و مواد 116 و 117 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین و توقیف معادل 
مبلغ 267 / 872 / 144 ریال از اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم مى گردد . قرار صادره 
ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه مى باشد235514 /م الف .مجتبى 

رضوانى – قاضى شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/378 
حصروراثت 

نازنین بیگم آیتى داراى شناسنامه شــماره 22646 به شرح دادخواست به کالسه 689/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم 
بیگم آیتى بشناســنامه 9404 در تاریخ 1396/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. نازنیــن بیگم آیتى ش ش 22646 
، 2. بتول آیتى نجف آبادى ش ش 585 ، 3. صدیقه بیگــم آیتى نجف آبادى ش ش 136 
، 4. شــاهزاده بیگم آیتى نجف آبادى ش ش 14935 (خواهران متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 239076/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/399
 حصروراثت 

جواهر عابدینى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 205 به شــرح دادخواست به کالسه 
721/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه بیگم ایزدى خواه نجف آبادى بشناســنامه 14726 در تاریخ 1397/05/06 اقامتگاه 
دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. جواهر 
عابدینى نجف آبادى ش ش 205 ، 2. خدیجه عابدینى ش ش 208 ، 3. عزت عابدینى ش 
ش 733 (فرزندان متوفــى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 239399/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/400
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 343-1397/04/10 تاریخ:97/04/09 شماره پرونده: 39/97 خواهان: سمیه 
براتى فرزند قربانعلى به نشانى گلدشت خیابان امام کوچه ساحل بن بست سهیل درب رو به 
رو خوانده: مهدى غالمى فرزند محمد نشانى: جاده ساوه شهرك صالحیه خیابان 30مترى 
ولى عصر کوچه گلستان 1 - حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته، جلسه حوزه هفتم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشــکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى سمیه براتى بطرفیت 
مهدى غالمى بخواســته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال بابت وجه 2 فقره چک شماره 
388883-1396/02/31 و 388882-1395/12/31 عهــده بانک رفاه کارگران و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى با توجه به محتویات پرونده رونوشت چک و گواهى 
عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق 
نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشــده و دفاعى و انکارى ننموده است، لذا شورا 
دعوى خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
و مواد 307و309و310و313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 160/000/000 بابت 
اصل خواسته و 3/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه 
نشر آگهى و خسارت تاخیرتادیه درپرداخت از سررسید چک 1396/02/31 و1395/12/31 
لغایت اجراى حکم درحق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از ابالغ  
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد است. 239096/م 

الف کاظمى- قاضى شورا حل اختالف گلدشت/6/401
 اخطار اجرایى

شــماره 788/96 به موجب راى شــماره 139/97 تاریخ 1397/03/06 حوزه 6 ویالشهر 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه جواد مانده 
على به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت 
وجه دو فقره سفته و همچنین استرداد 5فقره چک به شــماره هاى 682106-383831-
682113-682124-332941 و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 1396/11/15 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ یک میلیون ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: 
افراسیاب سلطانى نژاد به نشانى: نهضت آباد خیابان آبشار پالك 13،  ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 239079/م الف-شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/402
 حصروراثت 

طاهره چترایى داراى شناســنامه شماره 2518 به شرح دادخواســت به کالسه 716/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا 
چترایى عزیز آبادى بشناســنامه 17 در تاریخ 1397/06/02 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. طیبه چترایى عزیزآبادى ش 
ش 314 ، 2. طاهره چترایى ش ش 2518 ، 3. صــادق چترایى عزیزآبادى ش ش 1027 ، 
4. ماهرخ چترایى عزیز آبــادى ش ش 1819366634 ، 5. فرخ لقا چترایى عزیز آبادى ش 
ش 161 (فرزندان متوفــى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 239078/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/403
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1496/96 دادنامه 204/96-
1397/02/26مرجع رســیدگى شــعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سمیرا 
شکرالهى نشانى: خانه اصفهان کوچه ســعدى بن بست یاس دومین خانه سمت چپ طبقه 
سوم خوانده: هاجر نوروزى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء ، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا درخصوص دعوى خانم سمیرا شــکرالهى به طرفیت خانم هاجر نوروزى به خواسته 
مطالبه مبلغ سیزده میلیون ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى ، شورا از توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان و شهود تعرفه شــده ایشان و با عنایت به حضور خوانده در جلسه 
رســیدگى و اقرار صریح وى بر مدیونیت خویش نسبت به بخشى از خواسته لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت بخشى از خواسته و مبلغ 
شصت و هفت هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمایدو در خصوص الباقى خواســته با توجه به عدم کفایت اولیه اثباتى توسط خواهان شورا 
مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر واعالم مى 
نماید. راى صادره حضورى واز تاریخ ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظردر محاکم 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشــد235233/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

پنجم حوزه قضایى نجف آباد-محمد امین مقیمى/ 6/404
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت اطالعاتى اسکان سراى 
سپاهان شرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 13162 و شناســه ملى 10260341786 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1397/05/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقاى رامین ملک زاده به کدملى 
1293045780 خانم فرنوش فدائى به کدملى 
0078173949 براى مــدت نامحدود انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجارى 

اصفهان (241585)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت اطالعاتى اسکان سراى 
سپاهان شرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 13162 و شناســه ملى 10260341786 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى 
رامین ملک زاده به کدملــى 1293045780 به 
سمت مدیرعامل 2. خانم فرنوش فدائى به کدملى 
0078173949 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و 
مدارك و اوراق بهاءدار با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(241584)

آگهى تغییرات
آگى تغییرات مؤسســه انجمن خیریه فاطمــه الزهرا س بافران به شــماره ثبت 16 و شناســه ملى 
10260005588 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 1397/04/24 و به 
استناد نامه شــماره 286/515/14/1464 مورخ 1397/05/22 فرماندهى انتظامى شهرستان نایین 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبى پوربافرانى 1249650526 و محمدمهدى پوربافرانى 1249596548 
و حســین عرب بافرانى 1249704405 و عباســعلى پوربافرانى 1249766109 و حسینعلى مدبر 
1249602629 به ســمت اعضاى اصلى هیات مدیره و حمیدرضا مفتــاح 4621435744 و مجتبى 
پوربافرانى 1249823986 به سمت اعضاى على البدل هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
مظاهر پوربافرانى 1249695821 و سهراب مفتاح 4621381571 به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى نایین (241593)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مسافربرى درون شهرى 
بانوان فضیلت نائین شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 617 و شناسه ملى 10861174003 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/04/19 و برابر ســند صلح شماره 
15177 مورخ 1397/03/29 صادر از دفترخانه 
اسناد رسمى شــماره 334 نائین تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - خانم سعیده الســادات پورکاظمى 
محمدى بــه شــماره ملــى 1249789176، 
350000 ریال ســهم الشــرکه خود را به خانم 
طیبه قاسمى سپرو فرزند قاســم به شماره ملى 
1249969360 واگذار نمود و از شــرکت خارج 
گردید. - آقاى غالمرضا نظرى محمدى به شماره 
ملــى 1249725232، 350000 ریال ســهم 
الشرکه خود را به آقاى مهدى قاسمى سپرو فرزند 
قاسم به شماره ملى 1249745802 واگذار نمود 
و از شــرکت خارج گردید. - خانم اعظم قاسمى 
سپرو به شماره ملى 1249773385، 300000 
ریال سهم الشرکه خود را به آقاى حسام قاسمى 
سپرو فرزند مهدى به شماره ملى 1240071310 
منتقل گردید و از شــرکت خارج شد. در نتیجه در 
سرمایه شرکت تغییر حاصل نگردید شرکا فعلى و 
میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل مى باشد: 
خانم طیبه قاسمى ســپرو دارنده 350000 ریال 
سهم الشرکه- آقاى مهدى قاسمى سپرو دارنده 
350000 ریال سهم الشرکه- آقاى حسام قاسمى 
سپرو دارنده 300000 ریال سهم الشرکه. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى نایین (241589)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت گیتى نماى اصفهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
57939 و شناسه ملى 14006598916 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/05/22 آقاى ابراهیم احمدى 
فالورجانى به شــماره ملى 1110738331 
فرزند على با پرداخــت مبلغ 750000 ریال 
به صندوق مؤسســه در ردیف شــرکا قرار 
گرفت. آقاى جعفر گلشن مهر به شماره ملى 
4071142367 فرزند على نقى با پرداخت 
مبلغ 250000 ریال سهم  الشرکه در ردیف 
شرکا قرار گرفت. ســرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به 
شرح فوق اصالح گردید. شرکا فعلى و میزان 
سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل مى باشد: 
آقاى اشکان نجارزاده دارنده مبلغ 750000 
ریال سهم الشرکه-و آقاى غالمرضا مرزبان 
دارنده مبلغ 250000 ریال سهم الشرکه-

آقاى احمدى فالورجانى دارنده مبلغ 750000 
ریال سهم الشرکه- آقاى جعفر گلشن مهر 
دارنده مبلغ 250000 ریال سهم الشــرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (241583)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت فنى مهندسى پیشتاز 
کنتــرل آپادانا شــرکت با مســئولیت محدود 
بــه شــماره ثبــت 38131 و شناســه ملى 
10260557088 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/05/25 رسول توال 
کدملــى 1281609889 و فرهــاد توال کدملى 
1293065358 به عنــوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(241582)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت توان ساخت گستر سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 14554 
و شناســه ملى 10260355497 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1397/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محســن عابدى کدملى: 2298650731 حامد 
نادى کدملى: 1271493039 احمد نادى ملى: 
1270222287 به عنــوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مهدى 
على جانى کدملى: 1272778924 على فضلى کد 
ملى: 1290627428 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (241581)

آگهى تغییرات
آگهى تغییــرات شــرکت مســافربرى درون 
شهرى بانوان فضیلت نائین شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 617 و شناســه ملى 
10861174003 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
گردید: - خانم طیبه قاســمى سپرو به شماره ملى 
1249969360 به سمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره و آقاى مهدى قاسمى سپرو به شماره ملى 
1249745802 به ســمت رییس هیات مدیره و  
حسام قاسمى سپرو به شماره ملى 1240071310 
به ســمت نایب رییس هیات مدیــره براى مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق 
بهادار از قبیل چک، سفته، برات و اسناد تعهدآور و 
قراردادها با امضاء منفرد آقاى مهدى قاسمى سپرو 
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. - مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى نائین 
به نشانى شهرستان نائین- بخش مرکزى- شهر 
نائین- محله شــهید رجایى- خیابان مرحوم على 
اکبر نوائــى- خیابان جانبــازان- پالك 9- طبقه 
همکف- کدپســتى 8391818955 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى نایین (241590)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت اطالعاتى اسکان سراى 
سپاهان شرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 13162 و شناســه ملى 10260341786 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ماده 18 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: هیأت 
مدیره شــرکت مرکب از 2 نفر خواهد بود که در 
مجمع عمومى عادى یا عادى به طور فوق العاده 
از بین شرکا و یا از خارج انتخاب مى شوند. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(241592)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مسافربرى درون شهرى 
بانوان فضیلت نائین شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 617 و شناسه ملى 10861174003 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1397/04/20 خانم طیبه 
قاسمى سپرو به شــماره ملى 1249969360 
و آقاى مهدى قاســمى سپرو به شــماره ملى 
1249745802 و  حسام قاسمى سپرو به شماره 
ملى 1240071310 به عنــوان اعضاى هیات 
مدیره براى مدت نامحــدود انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى نایین 

(241591)

تغذیه و شیوه زندگى مادر تأثیر بسزایى در میزان رشد 
کودك دارد و همچنین مصرف اسیدهاى چرب موجود 
در مغزها و روغن ماهى تأثیر رشــد قــدى کودك را 

تضمین مى  کند.
کوتاه شدن قد کودکان معموًال در مراحل پیش از تولد 
و پس از تولد اتفاق مى افتد. تغذیه و شیوه زندگى مادر 

تأثیر بسزایى در میزان رشد کودك دارد.
مصرف ریزمغذى هــا و ویتامین ها،کربوهیدرات ها و 
پروتئین ها نیز مى تواند به رشــد قدى کودکان کمک 
شایانى بکند، اما اینکه کمبود کدام  یک بیشترین تأثیر 
را در تأخیر و کندى رشد کودکان دارد، هنوز مشخص 

نیست.
کمبود خفیف روى، ویتامین A، آهن، کلسیم و ید نیز 

تأثیر شایانى در رشد قدى کودکان دارد. منابع مهمى که 
حاوى روى هستند عبارتند از گوشت ها، حبوبات، مغزها 

و غالت کامل.
بر اســاس تحقیقات، اســتفاده از غذاهاى حیوانى و 
همچنیــن مکمل هــاى تغذیــه اى چون کلســیم 
تأثیــر بســزایى در افزایش رشــد قدى کــودکان 

دارد.
در اثر سوء تغذیه کودکان، حتى زمانى که  ویتامین ها 
و مکمل هاى غذایــى ابتداى خردســالى کودك به 
او داده شده باشــند هم باعث نمى شــود که از کوتاه 
قدى کــودك جلوگیرى شــود، زیرا بــراى کودکان 
توصیه مى شود مخلوط مکمل ها و ویتامین ها استفاده 

شود. 

 ،A گوجه فرنگى داراى مقادیر چشمگیرى ویتامین
 ،B6 و همچنیــن ویتامین K ویتامین ،C ویتامین

فوالت و تیامین است.
گوجه فرنگى همچنین منبع خوب پتاســیم، منگنز، 
منیزیم، فسفر و مس است. همچنین این ماده خوراکى 
حاوى فیبر، پروتئین و شــمارى از ترکیبات ارگانیک 
نظیر لیک وپن است. در ادامه به برخى خواص ترکیبات 

موجود در گوجه فرنگى اشاره مى شود.

سرشار از آنتى اکسیدان
 گوجه فرنگى منبع خوب آنتى اکســیدانى موســوم 
به «لیکوپن» اســت کــه به شــدت در از بین بردن 
رادیکال هاى آزاد که عامل ســرطان هستند، مؤثر 
است. این آنتى اکســیدان نه تنها در حالت خام، بلکه 
در کچاپ گوجه فرنگى هم یافت مى شود. مشخص 
شــده اســت که لیکوپن موجود در گوجــه فرنگى

 با ســرطان مقابله مى کند و تأثیر خوبــى در مقابله 
با سرطان هاى پروســتات، گردنه رحم، معده، گلو و 

مرى دارد. 

سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى 
مصرف تنها یــک عدد گوجه فرنگــى، 40 درصد از 
نیاز روزانه شــما به ویتامین C را تأمیــن مى کند. 
ویتامین C یک آنتى اکســیدان طبیعى اســت که با 
رادیکال هــاى آزاد عامل ســرطان مقابله مى کند. 
میزان پتاسیم موجود در گوجه فرنگى به حفظ سالمت 

دســتگاه عصبى کمک مى کند و آهــن موجود در آن، 
موجب حفظ جریان عادى خون در بدن مى شود. ویتامین 
K که براى لختگى خــون و کنترل خونریزى ضرورى 

است، هم به وفور در گوجه فرنگى یافت مى شود.

حفظ سالمت قلب
 بازهم لیکوپن موجود در گوجه فرنگى از اکســایش 
لیپید خــون، کــه تأثیر حفاظتــى در مقابــل انواع
 بیمارى هاى قلبى-عروقى دارد، پیشگیرى مى کند. 
مطالعات نشان داده اند که مصرف منظم گوجه فرنگى 
منجر به کاهــش میزان کلســترول LDL و ترى 
گلیسیریدهاى موجود در خون مى شود. این لیپیدها 
نقش حیاتى در بیمارى هاى قلبى-عروقى و رسوبات 

چربى در عروق خونى دارند.

بهبود بینایى
 ویتامین A موجود در گوجه فرنگى به قدرت بینایى 
بهتر کمک کرده و از شب کورى و دژنراسیون ماکوال 

پیشگیرى مى کند.

کمک به روند هضم
 مقادیر باالى فیبر موجود در گوجه فرنگى با پیشگیرى 
از یبوست و اسهال، به حفظ سالمت سیستم گوارش 
کمک مى کنــد. مطالعات نشــان داده اند که گوجه 
فرنگى به پیشــگیرى از زردى و حذف مؤثر سموم از 

بدن نیزکمک مى کند. 

شاید شما هم از آن دســت افرادى باشید که تصمیم 
گرفته اند براى کم کردن وزن یا هــر دلیل دیگرى، 
شام را از برنامه غذایى خود حذف کنند. احتماًال تصور 
مى کنید حذف این وعده غذایى برایتان مزیت هایى 
دارد. اگرچه خوابیدن با شــکم خالى در افراد مختلف، 
اثرات متفاوتى دارد اما کارشناســان ضــرر این کار را 

بیشتر از فایده آن مى دانند. 

1- کم شدن خواب
وقتى بــدون خوردن شــام به رختخــواب مى روید، 
گرسنگى باعث مى شــود مدام غلت بزنید و به راحتى 
به خواب نروید. حتــى زمانى که باالخــره به خواب 
مى روید احساس گرسنگى مغز را هوشیار نگه مى دارد 
و در نتیجه نمى توانید خواب کافى و عمیقى داشــته 
باشــید. اگر امیدوارید که با نخوردن شام، وزن خود را 
کم و سالمتى خود را حفظ کنید، باید بدانید که گرسنه 

خوابیدن مى تواند نتیجه عکس داشته باشد.

2- افزایش وزن
بســیارى از مردم تصور مى کنند گرســنه خوابیدن 
مزیت هایى دارد. اما در حقیقت، هر چه بیشتر احساس 
گرسنگى کنید، احتمال آنکه بعداً پرخورى کنید بیشتر 
است. اگر براى خوردن غذا تا زمانى که به شدت گرسنه 
شوید صبر کنید، ممکن اســت قند خونتان افت کند و 
بنابراین تمایل پیدا مى کنید هر غذایى را بخورید. بدتر 

آنکه خوابیدن با معده خالى مى تواند منجر به پرخورى 
در زمان صبح شود. این مسئله قند خون را به شدت باال 
مى برد و طى بقیه ساعات روز ســوخت و ساز بدن را 

درگیر یک چرخه معیوب مى کند. 

3- از دست رفتن توده عضالنى
اگر شب ها گرســنه بخوابید، تمام تالش هایتان در 
باشــگاه براى تقویت عضالت تان را هــدر خواهید 
داد. تحقیقات نشــان مى دهد خوابیدن با معده خالى 
مى تواند آن دسته از مواد مغذى بدن را از بین ببرد که 
براى تبدیل پروتئین به عضله ضرورى هستند. در این 
حالت بدن براى کسب انرژى شروع به تخریب عضالت 
مى کند. براى آنکه بیشترین بهره را از روزهاى ورزش 
کردنتان ببرید، سعى کنید چند ساعتى پیش از خواب 
شام بخورید و آب کافى بنوشید، اما از پرخورى پرهیز 
کنید. احســاس ســیرى آرامش بخش این امکان را 
مى دهد تا خوابى راحت و مناســب داشته باشید و در 
عین حال بدن مى تواند تمامى فعالیت هاى شــبانه 

خود را انجام دهد.

4- منظم شدن وعده هاى غذایى
تعیین یک برنامــه منظم براى وعده هــاى غذایى 
تأثیر زیادى در دســتیابى به اندام متناسب دارد. اگر با 

معده خالى بخوابید، صبح بسیار گرسنه از خواب بیدار
مى شوید و آمادگى آن را دارید که یک صبحانه کامل 
بخورید. اگر صبحانه شما سرشار از فیبر و پروتئین باشد، 
مدت زمان بیشترى ســیر مى مانید و در نتیجه برنامه 

غذایى تان منظم خواهد شد. 

5- کاهش انرژى
شاید تصور کنید که بدن شب ها نیازى به انرژى ندارد 
اما بدن شما 24 ساعته انرژى مصرف مى کند و کالرى 
مى سوزاند. بنابراین باید انرژى مورد نیاز آن را تأمین 
کنید تا حتى زمانى که خواب هستید راندمان بدن حفظ 
شود. اگر گرســنه به خواب بروید، تمام شدن انرژى 
بدنتان اثراتى طوالنى مدت بر باقــى روزتان خواهد 

داشت، بنابراین قبل از خواب کمى غذا بخورید.

6- بدخلق شدن
اگر بدون صبحانه به ســر کار بروید، در حالى که شب 
گذشته هم گرسنه خوابیده اید، قطعاً بدخلق خواهید شد. 
تحقیقات نشان مى دهد زمانى که چیزى نخورده باشیم 
سطح ســروتونین یعنى همان هورمون تنظیم رفتار، 
دچار نوسان مى شــود و این مسئله روى بخش هاى 

کنترل کننده خشم در مغز اثر مى گذارد.

7- کاهش وزن
تحقیقات نشــان مى دهد دیر غذا خوردن در شب ها 
منجر به افزایش وزن مى شود. خوابیدن با یک معده 
پر مى تواند باعث افزایش ســطح انســولین و گلوکز 
در جریان خون شــود و از آنجایى کــه فعالیت بدنى 
در زمان شب کمتر اســت، وقتى خواب هستید بدن 
کالرى هاى اضافى را تبدیل به چربى مى کند. بعضى 
کارشناسان معتقدند بین زمان شام و صبحانه دستکم 
باید 12 ساعت فاصله باشــد. در تحقیقى مشاهده شد
 موش هایى که 16 ســاعت چیزى نمى خوردند (اما 
رژیم غذایى شان مواد چرب و پر کالرى بود) هم وزن 
موش هایى بودند که برنامه غذایى عادى و رژیم غذایى 
سالمى داشــتند. با این حال اگر شــب ها بدون شام 
مى خوابید باز هم باید در طول روز از افراط در خوردن 
شــیرینى جات پرهیز کنید. مواد مغــذى وعده هاى 
غذایى تان باید کافى و متعادل باشــد تا شب ها زمان 

خواب احساس گرسنگى نکنید.

شوید صبر کنید، ممکن اســت قند خونتان افت کند و 
بنابراین تمایل پیدا مى کنید هر غذایى را بخورید. بدتر 
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فواید اعجاب انگیز گوجه فرنگى

 راه حل درمان کوتاهى قد کودکان

از این میوه هاى تابستانى خون ساز غافل نشوید
کم خونى را مــى توان با میوه هاى تابســتانى جبران کــرد. از جمله میوه هاى 
خون ســاز تابســتانى مى توان به هلو، آلوزرد و انبه اشــاره کــرد. در ادامه به

 خون سازى به وسیله میوه هاى تابستانى پرداخته ایم.

هلو
کارشناسان بهداشــت و سالمت به کســانى که به 
کم خونى فقر آهن مبتال هســتند، توصیه مى کنند که 
مصرف غذاهاى غنــى از آهن را ماننــد هلو در رژیم 
غذایى شــان افزایش دهند. آهن بــه افزایش تولید 
هموگلوبین کمک مى کنــد، در نتیجه کم خونى را به 
حداقل مى رســاند و مانع از آن مى شود. هلو همچنین 
میزان باالیــى از ویتامیــن C دارد که کمک مى کند 

بدنتان در جذب آهن بهتر عمل کند.

آلو زرد
میزان باالى ویتامیــن C در آلو زرد به 
افزایش جذب آهن در بدن کمک مى کند. 
افزایش جذب آهن احتمــال درمان کم 
خونى را افزایــش مى دهــد، زیرا آهن 
مى تواند میــزان هموگلوبیــن خون را 
افزایش دهد. از ایــن رو، این میوه براى 

کم خونى بسیار مناسب است.

انبه
انبه سرشار از آهن اســت. افرادى که از کم خونى رنج مى برند، باید 
انبه را در رژیم غذایى روزانه شــان قرار دهنــد. عمومًا زنان پس از 
یائسگى ضعیف مى شوند و باید انبه و سایر میوه هاى سرشار از آهن 
مصرف کنند. در دوران باردارى هم باید از مصرف بیش از اندازه  انبه 

اجتناب کرد.
انبه  نارس سبز و تازه داراى قابلیت درمان اختالالت خونى است. این 
شکل خاص انبه، انعطاف پذیرى رگ هاى خونى را افزایش مى دهد و 

باعث تقویت تولید گلبول هاى قرمز جدید در خون مى شود. 

آلو 
آلوخشک یکى از بهترین میوه هاى درمانگر محسوب 
 مى شود. این میوه خوشرنگ و خوشمزه به هضم غذا 
کمک مى کند، ضدیبوست اســت و باعث تسکین  
التهاب هاى بدن مى شود. عالوه بر این، آلو میوه اى 
انرژى زا محسوب مى شود و مهمتر از همه اینکه به 

جذب آهن کمک زیادى مى کند.

آنچه باید درباره خوردن و نخوردن شام بدانید
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هــر آینــه تــرس از خــدا کلیــد رســتگارى و درســتکارى و اندوختــه 
روز بازپســین (و آزادى از هر بندگى و رهایى از هر تباهى) است . هر 
که را نیازى باشــد، نیازش بدان برآید. هر که گریزان است رهایى یابد. 
هر که را خواسته اى است به خواسته هاى خود برسد. پس عمل کنید که 
عمل را به آسمان برند. توبه کنید که توبه ســود دهد و دعا کنید که دعا 

موال على (ع)شنیده شود.

سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان

سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان در نظر دارد تعدادي از مستحدثات خود شامل کارگاه- فروشگاه و دفاترکار 
شهرك کارگاهى امیرکبیر واقع در خیابان امام خمینى، کیلومتر 8 جاده اصفهان- تهران، خیابان عطاالملک و واحدهاى کارگاهى فروشگاهى مجتمع تجارى 
کارگاهى قصرصنعت واقع در خیابان زینبیه، کیلومتر دو جاده اصفهان- حبیب آباد را به صورت نقد یا نقد و اقســاط از طریق مزایده به فروش رساند. لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/06/17 تا پایان وقت اداري مورخ 1397/07/01 اقدام به واریز مبلغ 700,000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه 
حساب هاى شماره 0202025877009 یا 0202731208009 نزد بانک ملى شعبه اصفهان و به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربى بزرگراه شهید صیاد 
شیرازى، حدفاصل خیابان هاى هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالك 5، و یا ساختمان اداري شهرك کارگاهى امیرکبیر واقع در خیابان امام 

خمینی، خیابان عطاء الملک مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 33866029 و33862521
1- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/07/02 می باشد. 

2- پیشنهادات در تاریخ 1397/07/02 بازگشایی می شود.
3- ارائه سپرده شرکت در مزایده طى ضمانت نامه یا فیش بانکى الزامى است. 

4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
5- هزینه انتشار آگهى به نسبت بر عهده برندگان مزایده است.

« آگهی مزایده »

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1357 مورخ 97/06/05 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت 
به واگذارى دو قطعه زمین به متراژهاى 382/46 م.م و 382/56 م.م واقع در شهرك سلیمان صباحى بیدگلى- بلوار حکمت 
شرقى به ازاى هر مترمربع به ترتیب 9/000/000 ریال و 6/500/000 ریال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا 
از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز 

از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله اول) نوبت دوم

ستار شیرازى*| با تشــکیل دهیارى و تصویب قانون این نهاد 
عمومى غیردولتى تحولى عظیم در مدیریت روســتاهاى کشــور 
و مشــارکت مردم در این امر به وجود آمد. ایجاد آرمان روســتاى 
غنى و ایجاد چشمه فعالیت شــوراها و دهیار در مدیریت روستا از 
مهم ترین دستاوردهاى این قانون بود اما تالش پرثمرى ازمدیران 
کشورى براى جامع شدن قانون دهیارى ها در طول دوران دولت ها 
مشاهده نشد و تنها با دستورالعمل و آئین نامه هایى برگرفته از قانون 
شــهردارى هاى این نهاد عمومى غیردولتى چراغ راهى داشــت. 
البته این چراغ با حجم کار بســیار مهم روستاها به عنوان پایه هاى 
اقتصادى کشور بسیار ناچیز و کم نور بود که مشکالت عدیده اى را در 
طول مدت عمر دهیارى ها به دنبال داشت و راه حل نجات آن، فقط 
تصویب قانون جامع دهیارى هاست که اخیراً به صورت الیحه دولت 
و از طرف دیگر طرح نمایندگان به مجلس شوراى اسالمى پیشنهاد 
شده است. در سال هاى اخیر توجه به روستاها و مهاجرت معکوس 
به دالیل مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آغاز شده است که 
تصویب هرچه زودتر این قانون و سپردن کامل مدیریت جامع روستا 
به نهاد دهیارى و جلوگیرى از موازى کارى در مدیریت روســتاها 
توسط ادارات و سازمان هاى دیگر و انجام امور روستا از طریق صرفًا 
مدیریت ارشد روستا (دهیارى) ضرورى به نظر مى رسد؛ اما متأسفانه 
با سمت و سو پیدا کردن و زیاده روى برخى از سازمان ها و ادارات، 
سعى در جذب اعتبارات روســتایى و دخالت در این موضوع باعث 
شده مدیران روستایى از کوچک ترین آنها که دهیار روستا مى باشد 
تا باالترین که مدیران ارشد کشــورى مى باشند از اهمیت موضوع 

مدیریت روستا و برنامه ریزى توسعه روستایى و رسیدگى حقیقى به 
امور روستا غافل بمانند. لذا انتظار مى رود نمایندگان محترم مجلس 
شوراى اسالمى با مطالعه بیشتر و راهبردى کردن قانون دهیارى ها 
از شیطنت هاى برخى سازمان ها و نهادها در تسخیر ناعادالنه سهم 
مدیریت روستایى جلوگیرى نمایند. این موضع نیاز به بررسى و باز 
کردن الیه هاى مطلب دارد که از حوصله این مقاله خارج است. در 
قوانین جمهورى اسالمى ایران و همچنین مؤکداً در فرمایشات مقام 
معظم رهبرى سفارش به تشکیل تعاونى ها و سپردن امور به آنها با 
عناوین مختلف شده است. از جمله الزمه فعالیت دهیارى ها در هر 
بخش جغرافیایى تشــکیل این تعاونى ها و تجمیع توان اقتصادى، 
فنى و عمرانى دهیارى ها براى خدمت رسانى بهتر به روستاییان و 
روستاهاست که ضرورت تشکیل این تعاونى ها در دهه هشتاد توسط 
مدیران استان اصفهان تشخیص داده شد و به عنوان یک طرح از 
طریق وزارت کشــور به کلیه استان هاى کشور در سطح هر بخش 
تعمیم داده شد؛ اما تشکیل تعاونى ها نیاز به نظارت و آموزش داشت 
که حدود یک دهه مدیران مربوطه اداره تعاون و وزارت کشور از آن 
غافل ماندند و در چند سال اخیر این مهم توسط دفتر امور روستایى 
و شوراهاى استاندارى اصفهان با تشــکیل اتحادیه استانى براى 
شرکت هاى تعاونى دهیارى هاى استان تنها از طریق مبادى قانونى 
و ضوابط تعاون با تشــکیل اتحادیه مزبور امکان پذیر بود؛ اما نباید 
از فعالیت هاى عمرانى و خدماتى بســیار مطلوب این شرکت هاى 
تعاونى در راستاى خدمت رســانى به روستاییان و روستاها در طول 
این دهه آغازین غافل ماند تا جایى که بسیارى از این تعاونى ها در 

سطح استان و حتى کشورى مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتند که 
در مجال دیگر به صورت شایســته قابل پرداختن است؛ اما در این 
مقاله به نقــش اتحادیه و اهمیت ایجــاد آن مى پردازیم. مدیرکل 
دفتر امور روستایى استاندارى اصفهان با هدف نظارت، مدیریت و 
ساماندهى شرکت هاى تعاونى دهیارى ها به عنوان بخش مهمى از 
سرمایه روستاها در انجام امور عمرانى و خدماتى، حساسیت ایجاد 
تشــکیالتى براى این امر را در سطح اســتان ضرورى دانست و با 
مشارکت خود شــرکت هاى تعاونى دهیارى هاى استان، اتحادیه 
مزبور را در سال 1393 در سطح استان تشکیل داد و برنامه منظم و 
مدونى براى آموزش، نظارت و تقویت ارکان تعاونى هاى دهیارى ها 
تنظیم کرد که پس از گذشت سه ســال نمره آن از زبان مدیران 
روستایى و بخش و شهرستان قابل اذعان است؛ اما راهى طوالنى 
براى رسیدن به نقطه ایده آل و آرمان مدیریت و کنترل دقیق براى 
خدمت این شــرکت هاى تعاونى به دهیارى ها و روســتاییان در 
پیش روست. ضمن اینکه مهم ترین عامل موفقیت را باید همکارى 
صمیمانه دفتر امور روســتایى و شوراهاى اســتاندارى با اتحادیه 
شــرکت هاى تعاونى دهیارى ها دانســت. از طرفى حجم سنگین 
وظایف دفتر امور روستایى و شوراها و وسعت بسیار زیاد روستاهاى 
استان باعث شده تا اتحادیه نیز یارى رسان این امر به عنوان بخش 
خصوصى باشد. اما نباید غافل ماند که اتحادیه تنها وظیفه نظارتى 
شرکت هاى تعاونى دهیارى ها و رســیدگى به امور آن را دارد و از 
دخالت در امور دهیارى ها منع گردیده است. از طرفى تفکیک شرح 
وظایف هر سازمان و تشکیالتى باعث رسیدگى بهتر به امور مى شود 

و از طرف دیگر نقص در قوانین باعث رسیدگى مطلوب مى گردد که 
تنها پوشاندن این نقص هماهنگى ادارات و سازمان ها براى پر کردن 
این موضوعات اســت. مدیرکل دفتر امور روستایى و شوراهاى 
استاندارى جناب آقاى دکتر ســعید انصارى با مدیریت مناسب 
و لحظه اى در این راســتا از طریق اتحادیه سعى در رفع نواقص 
قانونى براى رسیدگى امور دهیارى ها و روستاها داشت که البته 
ستودنى است اما نیاز به همکارى مدیران شهرستانى و استانى نیز 
دارد. اتحادیه شرکت هاى تعاونى دهیارى هاى استان اصفهان در 

راستاى سیاست هاى سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور 
براى اعتالى دهیارى ها و تقویت شرکت هاى تعاونى دهیارى ها 
تالش نموده و مى تواند بازوى قوى در سطح استان براى پیشرفت 
و توسعه روستاها باشد که نیاز به برنامه ریزى و تهیه نقشه راه در 
این زمینه با تفاهم و تأیید سازمان ها و ادارات دخیل در مدیریت 

روستایى استان دارد.
*مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى دهیارى هاى 

استان اصفهان

جناب آقاى مهندس شیرازى 
کسب رتبه اول اتحادیه شرکت هاى تعاونى دهیارى هاى استان اصفهان در سیزدهمین جشنواره تعاونى هاى برتر استان 

را به شما تبریک عرض مى نمایم.
اتحادیه شرکت  هاى تعاونى دهیارى هاى 
استان اصفهان با زیر مجموعه 40 شرکت 
تعاونى دهیارى ها در استان اصفهان فعالیت 
خود را از اســفندماه سال 1393 آغاز نموده 
اســت که در حوزه خدمــات عمرانى ، فنى 
و بازرگانى، ادارى و مالى ، امــور بیمه اى ، 
مشاوره و حقوقى ، ماشــین آالت خدماتى 
دهیارى، در حوزه هاى گردشگرى و توسعه 
کار آفرینى روســتایى با همکارى دانشگاه 
هنر اصفهان  در حوزه آموزشى براى دهیاران 
و کارکنان دهیارى با همکارى مؤسســات 
آموزشى و دانشگاه ها در زیر مجموعه دفتر 
امور روستایى اســتاندارى اصفهان و اداره 
کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى براى روستاها 
و دهیارى هاى کل اســتان مشغول فعالیت 

مى باشد.

اتحادیه شرکت  هاى تعاونى دهیارى هاى استان اصفهان پس از گذشت 4 سال از تأسیس، بعنوان 
اتحادیه برتر در استان شناخته شد .

تصویب قانون جامع دهیارى ها، چراغ راه مدیریت روستاها

اتحادیه شرکت  هاى تعاونى دهیارى هاى استان اصفهان


