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آب مروارید چیست و چگونه ایجاد مى شود؟قیمت مرغ کاهش یافتجزئیات درگذشت ناگهانى حسین عرفانى 30 نماینده مجلس در 100 جلسه تأخیر داشته اند ماجراى فیلم خصوصى سردار آزمون چیست؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

18 هزار فرصت شغلى در اصفهان از بین رفت
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رقابت3 فیلم ایرانى براى 
معرفى به اسکار 2019

 داستان زوج 2000 ساله 

تذکر رهبر معظم انقالب 
به رسانه ملى

ماجراى ادامه دار 5
یک فیلم توقیفى 
با حضور ستاره ها 
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نماینــده اصالح طلب مجلــس مى گوید کمیته 
فرهنگــى مجلــس براى رفــع توقیــف فیلم 
«آشغال هاى دوست داشــتنى» با وزیر فرهنگ 

و ارشاد جلسه برگزار مى کند.
محســن امیریوســفى، شش ســال پیش فیلم 
«آشغال هاى دوست داشتنى» را جلوى دوربین 
برد. در این فیلم شهاب حسینى، صابر ابر، هدیه 

تهرانى، نگار جواهریان، اکبر عبدى...

سفر به ایران براى اروپایى ها چقدر آب مى خورد؟سفر به ایران براى اروپایى ها چقدر آب مى خورد؟
یک زوج کارگر اروپایى براى اقامت یک زوج کارگر اروپایى براى اقامت 55 روزه در اصفهان  روزه در اصفهان 150150 یورو هزینه مى کنند در حالى که حقوقشان  یورو هزینه مى کنند در حالى که حقوقشان 20002000 یورو است یورو است

2

به رغم تالش براى پایدار ى اشتغال موجود؛

انصارى فرد هم جزیره نشین شد
مهاجم تیم ملى ایران به تیمى از کشور انگلیس پیوست. 

کریم انصارى فرد، مهاجم تیــم ملى ایران بعد از جدایــى از المپیاکوس یونان با عقد قراردادى رســمى 
به تیم ناتینگهام فارست انگلیس پیوســت. این تیم قدیمى در چمپیونشــیپ حضور دارد و سرمربى اش 

«آیتور کارانکا» اسپانیایى است.
این مهاجم ملى پوش قبل از بازى با ازبکستان از پیوستنش به ناتینگهام ...
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با پیوستن به ناتینگهام فارست؛

44

 روایت کارگردان «رگ خواب» 
از ابتذال در سینما

فیلمسازى 
دست آدم هاى نامحرم 
افتاده است

کمیسیون فرهنگى مجلس وارد کار شد

وقت مناسب براى غذا خوردن چه زمانى است؟
هر یک از ما سه وعده غذایى اصلى در روز شامل صبحانه، ناهار و شام را 

به طور معمول در زمانى مشخص صرف مى کنیم. گاهى اوقات، در 
روزهاى تعطیل یا تعطیالت آخر هفته ممکن است تغییرى در این 
ساعات صورت بگیرند. زمان مناسب براى غذا خوردن به کشورى 

که در آن زندگى مى کنید، بستگى دارد. با وجود این، برخى قواعد پایه 
وجود دارند که همه مى توانند مد نظر قرار دهند.

موارد زیر تنها جنبه توصیه دارند و همه چیز به نیازهاى شما 
باز مى گردد...
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حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس با اشاره به از دستور کار خارج شدن طرح شفاف 
ســازى آراء نمایندگان اظهار کرد: از دســتور کار خارج 
شدن این طرح امرى بسیار عجیب بود چرا که بسیارى 
از همکاران تا لحظه آخر خواستار امضاکردن طرح شفاف 

سازى بودند، اما در لحظه رأى گیرى به آن رأى ندادند.
وى با بیان اینکــه اقدام این افراد بیانگر این اســت که 
آنها حاضرند تنها نامشــان در لیست امضاکنندگان این 
طرح باشد، اما در عمل رأیشان شفاف نباشد، افزود: این 
موضوع نوعى دوگانگى و دو نقشــى بازى کردن است. 
حاجى دلیگانى تصریح کرد: ما به جد مصر هســتیم که 

طرح شــفاف ســازى آراء را به صورت عادى از طریق 
کمیسیون شورا ها دنبال کنیم چرا که آن را به نفع کشور 

و بسیار مفید مى دانیم.
نماینده مردم شاهین شهر در بخش دیگرى از سخنانش 
یادآور شــد: نماینده اى ســراغ داریم که از 213 جلسه 
مجلس 153 جلســه را تأخیر داشته اســت. 30 نفر از 
نمایندگان در بیش از صد جلســه علنى تأخیر داشتند، 
اما این موارد در جایى بیان نمى شود طبیعى است وضع 
ما تا زمانى که این گونه با مســائل برخورد شود و نماینده 
درباره الیحه و طرحى مطالعه نداشته باشد  بهتر از این 

نخواهد شد. 

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس با اشــاره به دیدار 
نوروزى کارگزاران نظام با رهبر معظم انقالب در ابتداى 
سال جارى گفت: در این جلسه که معاونین قواى سه گانه، 
رؤساى کمیسیون هاى تخصصى مجلس و وزرا در آن 
حضور داشتند، من در سخنرانى خود عنوان کردم که در 
سال حمایت از کاالى ایرانى چرا سازمان صدا و سیما در 
یکى از برنامه هاى تلویزیونى جوایز برنامه را شرکت هاى 
بنز و بــى ام و تأمین مى کنند و مقــام معظم رهبرى در 
همان لحظه از رئیس سازمان صدا و سیما که در جلسه 
حضور داشــت،  خواســتند تا به این موضوع رسیدگى

 کنند.

به گــزارش خبرگزارى «فــارس»، عبدالرضا عزیزى، 
نماینده مردم شیروان در مجلس شوراى اسالمى اظهار 
کرد: من خطاب به رهبر انقالب گفتم که سازمان صدا و 
سیما منتسب به جنابعالى است و رسانه ملى باید از کاالى 
ایرانى حمایت کند، رهبر معظم انقالب هم با تأیید این 
موضوع گفتند شما کامًال درســت مى گویید و به صدا و 

سیما در این باره تذکر دادند.
عزیزى خاطرنشان کرد:  در روز بعد از آن، رئیس سازمان 
صدا و سیما در بخشنامه اى جلوى تبلیغ کاال ى خارجى 
در سازمان صدا و سیما را گرفت و اجازه نداد که کاالى 

خارجى دیگر در رسانه ملى تبلیغ شود.

30 نماینده مجلس در
 100 جلسه تأخیر داشته اند

تذکر رهبر معظم انقالب 
به رسانه ملى

دیدارهاى ظریف– کرى 
ادامه دارد!

  فارس| «جان کـرى»، وزیـر خارجه سـابق 
آمریکا و یکى از معماران توافق هسته اى «برجام» در 
مصاحبه اى  ادعا کرده در ماه هاى گذشـته سه تا چهار 
بار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران دیدار کرده 
اسـت. کرى گفته در نروژ، مونیخ و سـایر نشست هاى 
بین المللى با ظریف دیدار کرده اسـت. او درباره محور 
موضوعاتى که با آنها درباره ظریف گفتگو کرده است، 
گفت: «من با ظریف بسـیار رك صحبت کـردم. به او 
گفتم ببین شـما باید این را بدانید که دنیا کارهایى که 
با موشـک ها انجام مى دهیـد و اقداماتتان بـا حزب ا... 
و اقداماتتان در یمـن را تمجید نمى کند. شـما دارید از 

منازعه اى ادامه دار حمایت مى کنید.»

اگر خدا به من قدرت مى داد...
حجـت االسـالم محسـن قرائتـى    تسنیم|
گفت: تابسـتان اسـت، دانش آموزان و معلمان تعطیل 
هستند پس چرا این تعطیلى مدیریت نشده است؟ اگر 
خدا به من قدرت بدهد دو  سوم کتب آموزش و پرورش 
را حذف مى کنم. وى با اشـاره به اینکه امروز بسـیارى 
از فارغ التحصیالن ما بیکار هسـتند بیان کـرد: باید به 
دانش آموزان ما مهـارت را در مدارس یـاد داد. قرائتى 
سومین نیاز انسان بعد اکسیژن و آب را ازدواج دانست و 
گفت: نمى شود کسى را که آب مى خواهد بگوییم بعد از 
لیسـانس گرفتن آب بخور، ازدواج هم همینطور است، 
چرا ادامه تحصیل را شرط ازدواج فرزندانتان مى گذارید.

نگفتیم سیاه نپوشند
رئیس شوراى    باشگاه خبرنگاران جوان |
شهر تهران با اشاره به حواشى مطرح شده درباره یکى 
از بنرهاى شـهردارى که در آن نسبت به پوشش چادر 
مشکى بانوان انتقاد شده بود، تصریح کرد: این مسئله 
یک سوءتفاهم بود و سـرکار خانم راکعى پاسخ دادند و 
منظور این نبود که زنان سـیاه نپوشند و آن عکس هم 
رنگش سیاه نیسـت، بلکه منظور این بود از رنگ هاى 

شاد در جامعه بیشتر استفاده شود.

مگر در و پیکر ندارد؟
استاد فاطمى نیا در سخنانى    روزنامه جوان |
با اعتراض شدید به صداوسیما به دلیل دعوت از برخى 
روحانیون که آنهـا را «دزد فضایل» نامیـد، گفت: من 
نمى دانـم ایـن صداوسـیما در و پیکر نـدارد؟! بـه امام 
سـجاد(ع) قسـم من دلم خـون اسـت از بعضى ها که 
صداوسیما آنها را مى آورد. اینها نه تنها مردم را هدایت 

نمى کنند، بلکه عقل را از مردم مى گیرند.

کرمانشاه، آهن لرزه دارد!
نماینـده مـردم کرمانشـاه    دیده بان ایران |
درخصـوص رونـد بازسـازى مناطـق زلزلـه زده در 
ایـن روزهاى کشـور گفـت: به دلیـل نبـود آهن آالت 
در مناطـق زلزلـه زده روند بازسـازى با رکـود مواجه و 
متوقف شـده اسـت. فرهاد تجـرى همچنیـن درباره 
وضعیت آسـیب دیدگان زمیـن لرزه هاى اخیـر گفت: 
کرمانشاه عالوه بر اینکه زمین لرزه دارد آهن لرزه هم 
دارد؛ متأسـفانه نبود آهن آالت و عدم توجه مسئوالن 
وزرات صنعـت، معـدن و تجـارت و بنیـاد مسـکن در 
تأمین آهن آالت،  مشـکالتى در ایـن مناطق به وجود 

آورده است.

تکذیب بهمنى  
محمود بهمنى، نماینده مجلس    خانه ملت |
و رئیس بانک مرکزى در دولت احمدى نژاد گفت: بنده 
در هیچ زمانى با آقاى مظلومین(سلطان سکه) مالقاتى 
نکـرده ام و وى را نمى شناسـم تنهـا شـناخت بنـده از 
مظلومین به دیدن تصاویر وى از رسانه ها در مدت اخیر 
باز مى گردد. کمیته اى در حدود سـال 90 تا 91 درباره 
مسـائل ارز و سـکه به قوه قضائیه گـزارش هاى الزم 
را ارائه کرده اسـت و ابهامى در این رابطـه وجود ندارد. 
کیفر خواسـت به منزلـه صحت موضوع نیسـت، قطعًا 

پیگیرى خواهم کرد.

خبرخوان
مشروب تقلبى 
4 نفر را کشت

  جام جم آنالین| دادستان کرج گفت: 
تعداد فوتى هاى مســمومیت با مصرف مشروبات 
الکلى تقلبى و ســّمى در کرج به چهار نفر رسید. 
حاجى رضا شاکرمى اظهار کرد: طبق اخبار قبلى 
12 نفر در اثر مســمومیت در 19 شهریور امسال 
به بیمارستان شهید رجایى کرج منتقل شده بودند 
ولى با گذشت چند ساعت به تعداد آنها اضافه شده 
و مسمومان به 39 نفر افزایش پیدا کردند. در همان 
ساعات اولیه سه نفر از مسموم شدگان جان خود را 
ازدست دادند و بعد از مدتى یک نفر دیگر نیز به آنها 
اضافه شــد و در مجموع تعداد فوتى ها تا کنون به 

چهار نفر رسیده که یکى از آنها زن بوده است .

هزاران موبایل به 
بازار مى ریزد

محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر    جماران |
ارتباطات در حساب توییترى خود نوشت: « در جلسه 
قبلى هیئت دولت، دســتورالعمل نحوه ترخیص 
کاالهاى واردشده بدون ارز تخصیصى از گمرك به 
تصویب رسید. بنابراین موانع قانونى ترخیص 600 
هزار گوشى تلفن همراه موجود در گمرك رفع شد.»

حمله «کیهان» 
به بازیگر جنجالى 

در حالى کــه یکى از    روزنامه کیهان |
بازیگران سریال «پدر» حاشیه ساز شده بود، یک 
سریال دیگر سیما، با بازى وى ساخته خواهد شد.  
این بازیگر که با انتشار عکس هاى نامتعارف، عدم 
تقید خود به مسائل دینى و ضوابط قانونى را نشان 
داده بود، گویا براى بازى در یک سریال دیگر سیما 
نامزد شده است. متأسفانه بسیارى از بازیگران خوب 
و بد، با بازى در سریال هاى سیما به پول و شهرت 
مى رسند و ناگهان... آگاهانه و ناآگاهانه با تخریب 
فرهنگ اسالمى- ایرانى به پیاده نظام بدخواهان 
ملت تبدیل مى شوند... با این حال جاى تعجب است 
که با وجود تجربیات گذشته و به خصوص تظاهر به 
بى اعتنایى به قیود مذهبى و قانونى، چرا باید یک 
بازیگر تازه کار غیرقابل اعتماد، دوباره مجوز برگشتن 

به قاب سیما را پیدا کند؟

کاخ پرنده
  فارس| اضافه شــدن یــک فروند جت 
اختصاصى 400 میلیون دالرى به جمع وسایل نقلیه 
ریاست جمهورى ترکیه، آن هم در بحران اقتصادى 
فعلى، باعث انتقاد حزب جمهوریخواه خلق از «رجب 
طیب اردوغان» شد. منابع مطلع مى گویند اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه به تازگى یک هواپیماى جت 
خصوصى بسیار لوکس و گرانقیمت از دولت قطر 
دریافت کرده است. این جت لوکس چند صد میلیون 
دالرى داراى هفت اتاق خواب و دو هال پذیرایى 

بزرگ بوده و به «کاخ پرنده» تشبیه شده است.

معتادان «تفننى»! 
معــاون پیشــگیرى و درمان    تابناك |
اعتیاد سازمان بهزیستى با اشاره به تعداد معتادان 
حاضر در کشور طبق آخرین آمار ســتاد مبارزه با 
موادمخدر، بیان کرد: دو میلیون و 808 هزار معتاد 
و یا مصرف کننده دائمى و یک میلیون و 800 هزار 
نفر مصرف کننده تفننى موادمخدر هســتند لذا در 
مجموع جمعیتى حدود چهار میلیون و 300 هزار 

معتاد در کشور داریم.

کور و گنگ
   خبر آنالین | وزیر آموزش وپرورش  با بیان 
اینکه مدارس را همانند آدم هاى کور و گنگ پرورش 
داده ایم گفت: مدارس ما مملو از کارشناسان خبره 
و برجسته هستند و باید اجازه دهیم تا مدارس روى 
پاى خود بایستند و به تدریج باید عصا را از زیر بغل 

مدیریت مدارس خارج کنیم.

نصف جهان  البد شما هم وقتى در خیابان هاى اصفهان 
قدم مى زنید و گردشگران خارجى را مى بینید که خوش و 
خرم در حال لذت بردن از سفرشان هستند، پیش خودتان 
فکر کرده اید اگر یک اروپایى بخواهد از آخرین روزهاى 
تعطیالت تابستانى اش استفاده کند و به ایران بیاید، چقدر 
از حقوق ماهیانه اش را باید خرج کند؟ آیا اصًال با حقوق 
یک ماه مى تواند به ایران بیایــد یا باید مثل ایرانیانى که 
مى خواهند به اروپا بروند، چند ماهى پول پس انداز کند؟ 

«یورونیوز» در گزارشى به سئوال شما پاسخ داده است.
در این گزارش برنامه یک سفر دو هفته اى به ایران براى 
یک زوج اروپایى بررسى شــده است. «یورونیوز» بعد از 
آنکه هزینه هاى سفر از اروپا به تهران و اقامت چهار روزه 
آنها در این شــهر را دو میلیون و 700 هزار تومان (که با 
قیمت یوروى حدود 15 هــزار و 800 تومان، حدود 170 
یورو مى شود) برآورد کرده است، آنگاه ادامه سفر این زوج 

به نصف جهان را هم بررسى مى کند.
به نوشته این رسانه غربى، بعید است گردشگرى به ایران 
برود و قصد ســفر به اصفهان را نداشــته باشد. راه هاى 
رسیدن از تهران به اصفهان متعدد است. از اتوبوس هاى 
VIP گرفته که با هزینه 40 هــزار تومان و حدوداً پنج 
ساعته شــما را از پایانه بیهقى به ترمینال کاوه اصفهان 
مى رســانند تا پروازهاى یک ســاعته که براى هر نفر 
حدوداً 300 هزار تومان هزینه خواهد داشت. هتل هاى 
زیباى اصفهان البته چندان ارزان نیســتند و هر شــب 
حدوداً 300 هزار تومان براى اقامت در هتلى 4 ستاره باید 
پرداخت کرد. این زوج اگر بخواهند پنج روز در این شهر 
زیبا بمانند، باید یک میلیون و 500 هزار تومان براى این 
اقامت هزینه کنند. هزینه رفــت و آمد در اصفهان اما به 
اندازه تهران گران نیست و مى توان با مبلغى کمتر و حدوداً 
350 هزار تومان، پنج روز در اصفهان گشت و سى و سه 
پل و مسجد امام(ره) و میدان نقش جهان و پل خواجو و 
منار جنبان و دیگر مکان هاى دیدنى پایتخت صفویان را از 
نزدیک مشاهده کرد. هزینه خوراك هم کمى ارزان تر از 
تهران خواهد بود و شاید بتوان با هر وعده 40 هزار تومان، 

هزینه ها را مدیریت کرد.
در مجموع سفر اصفهان هزینه اى بالغ بر یک میلیون و 
500 هزار تومان براى هتل، 80 هزار تومان براى اتوبوس 

یا 600 هزار تومان براى هواپیما، 350 هزار تومان هزینه 
رفت و آمد و 400 هزار تومان هزینه خورد و خوراك روى 
دست زوج اروپایى خواهد گذاشت. مجموع هزینه سفر 
اصفهان حدود دو میلیون و 330 هزار تومان البته با درنظر 
گرفتن اتوبوس خواهد شد. به این ترتیب با قیمت یوروى 
روز در بازار ایران، حدود 150 یــورو هزینه این دو نفر در 

اصفهان مى شود.
«یورونیوز» آنگاه این زوج فرضى را از اصفهان به شیراز 
برده و از آنجا هم به تهران بازگردانده و مى نویســد: این 
سفر در مجموع هزینه اى حدود سه میلیون و 400 هزار 
تومان روى دســت این زوج اروپایى خواهد گذاشت. با 
توجه به قیمت یورو در بازار ایــران این مبلغ حدود 215 

یورو خواهد بود.
اما نکته جالب این گزارش در حساب و کتاب پایانى آن 
نهفته است؛ یعنى آنجا که مقایســه اى شده است بین 
حقوق یک کارگر فرانسوى با هزینه اى که در ایران متقبل 
مى شود. با خواندن این بخش گزارش حتماً به پاسخ این 
پرسش که آیا سفر اروپایى ها به ایران برایشان به صرفه 

هست یا نه خواهید رسید:
سفر حدوداً دو هفته اى زوج اروپایى به تهران به صورت 
تقریبى 350 یورو (بلیت)، 170 یورو در تهران، 150 یورو 
در اصفهان و باالخره 215 یورو در شــیراز هزینه خواهد 
داشت. یعنى چیزى کمتر از 900 یورو این سفر دو هفته اى 
هزینه بر خواهد بود. اما حقوق یک کارگر ساده در فرانسه 

ساعتى 9/88 یورو است که با کسر مالیات، بیمه و دیگر 
موارد براى او 7/61یورو در ساعت باقى مى ماند.

اگر این کارگر فرانســوى در روز هفت  ســاعت کار کند 
دســتمزد روزانه اش 53/27 یورو خواهد بود. این کارگر 
اگر پنج روز در هفته کار کند، مى تواند ماهانه حدود 1060 
یورو درآمد داشته باشد. پس این کارگر با چیزى کمتر از 
حقوق یک ماهه خود مى تواند سفرى کامل به ایران داشته 
باشد و تهران و شیراز و اصفهان را بگردد و حتى ولخرجى 
هم بکند و بدون صرفه جویى، ســفرى به یاد ماندنى را 
تجربه کند. این درحالى است که یک زوج فرانسوى هرگز 
نمى تواند با این مبلغ بیش از ده روز در اروپا با این کیفیت 

(سطح هتل) به سفر برود.

ظاهراً مسائل مؤسسه «همشــهرى» تمامى ندارد و نامه 
جمعى از اهالى ســینما درباره آینده مجلــه «24» نمونه 
دیگرى از این واکنش هاســت. «همشهرى» مدیریت 
و ســردبیرى هشــت مجله گروه مجالت خود را به یک 
فرد واگذار کرده و ایــن مجله ها فقط تا پایان شــهریور 
با ســردبیرى و حضور تحریریه فعلى منتشــر مى شوند. 
سینماگران و منتقدان فیلم، ضمن اظهار نگرانى شدید از 
تصمیم مؤسسه «همشهرى»، ابراز امیدوارى کرده اند با 
کنار رفتن نیروهایى که بیش از صد شــماره براى کیفیت 

و بقاى این مجله کوشیده اند لطمه  جبران ناپذیرى به این 
نهاد مطبوعاتى نخورد.

محمد شکیبانیا، آخرین سردبیر مجله «24»  در گفتگو با 
«ایرنا» بیان اینکه اکثر خبرنگاران تحریریه تغییر کرده اند 
و قرار است شماره بعدى مجله با گروه جدید دیگرى منتشر 
شود اظهار کرد: احتماًال تعداد اندکى از گروه قبلى بمانند. 
«همشهرى» باید به فکر کار و آینده این خبرنگاران مى بود 
که بعد از هشت سال و بدون قرارداد مشخصى این اتفاق 
افتاد. اما این اتفاق بیشتر به ضرر «همشهرى 24» شد، زیرا 

اکثر این خبرنگاران، زبده و ماهر هستند که با این کار شاید 
به ظاهر بیکار شده باشند، اما با توجه به استعداد و قریحه 

شان دوباره و در جایى جدید فعالیتشان را آغاز مى کنند.
الزم به توضیح است مؤسســه «همشهرى» مدیریت و 
سردبیرى هشــت مجله   گروه مجالت «همشهرى»، از 
جمله مجله هاى «24»، «داستان»، «جوان»، «دانستنى 
ها»، «سرزمین من»، «بچه ها»، «سرنخ» و «تندرستى» را 
به یک فرد واگذار کرده  و این مجالت فقط تا پایان شهریور 
ماه با سردبیرى و اعضاى تحریریه فعلى منتشر خواهند شد.

رئیس شــوراى اســالمى شــهر د یر از توابع اســتان 
بوشهرگفت: عفیفه فخرایى، عضو این شورا که به اتفاق 
خواهر بیمارش به مرکز بهداشت درمان این شهر مراجعه 
کرده بود پس از مشــاجره لفظى به صورت خانوادگى 

پزشک را مورد ضرب و شتم قرار دادند! 
محمد خاکى افزود: این اتفاق ناخوشایند پس از تجویز 
نسخه از سوى پزشک براى بیمار رخ داد که بیمار و عضو 
شــورا معتقد بودند داروى نوشته شده براى آنها صحیح 

نیست. وى یادآورشد: پزشک در پاسخ به اعتراض بیمار 
و عضو شــورا گفته که داروى تجویز شده با تشخیص 
دقیق و بررسى متناسب با نوع بیمارى انجام شده است. 
خاکى اظهار کرد: پس از مشاجره لفظى بین بیمار و عضو 
شوراى دیر با پزشــک در نهایت منجر به کتک کارى 

پزشک توسط آنها شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز با تأیید 
کتک کارى طاهره حاجیان، پزشــک این مرکز توسط 

بیمار و عضو شــورا گفت: این اقدام که روز چهارشنبه 
هفته پیش اتفــاق افتاده بــه مرجع قضائــى گزارش 
شــده اســت. احمد آخوندى درگفتگو با «ایرنا» افزود: 
کمترین تعرض به پزشــک توســط بیمار و همراهان 
اقدامى خــالف قانون اســت که پیگــرد قضائى دارد. 
وى یادآورشد: هرچند پزشــک مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته اما منجر به شکســتگى یا جراحت عمیق نشده

 است.

یک زوج کارگر اروپایى براى اقامت 5 روزه در اصفهان 150 یورو هزینه مى کنند در حالى که حقوقشان 2000 یورو است

سفر به ایران براى اروپایى ها چقدر آب مى خورد؟

چه فرجامى در انتظار «همشهرى» هاست؟

یک عضو شورا با خانواده اش، پزشک مرکز بهداشت را کتک زدند!

پاییز بود، کارگران آب و فاضالب درحال حفارى بودند که دو اسکلت را در یک 
تابوت پیدا کردند. زن و مردى بازمانده از 2000 ســال پیش. تابوت آبان سال 
پیش در یکى از محله هاى قدیمى شهر همدان پیدا شد، داخل بازار در خیابان 
«جراحان». کارگران آب و فاضالب هنگام حفارى در عمق 3 مترى زمین به 

این تابوت سنگى رسیدند.
زن و مرد که قدمتشان همدوره با اشکانیان تخمین زده شده پس از مطالعه به 
موزه همدان انتقال داده شدند. حاال به محض ورود به موزه هگمتانه مى توان 
این زوج را که در شیشه قاب گرفته شده اند، مالقات کرد. آنها کنار یکدیگر در 
یک تابوت خفته اند و یادآور اسکلت هاى عاشقى هستند که تا کنون در ایران و 

ایتالیا پیدا شده اند.
راهنماى موزه داستان این زوج را اینطور روایت مى کند: «این زن و مرد قدمتى 
در حدود 1800 تا 2000 سال دارند که با اختالف زمانى ُمرده اند اما در یک تابوت 
دفن شده اند. در واقع با یافتن این تابوت سنگى شاهد دفن خانوادگى و سنتى در 

دوره اشکانیان هستیم.»
على مالمیر، مدیرکل میراث فرهنگى همدان هم هنگام پیدا شدن این تابوت 
خانوادگى از مطالعاتى گفته بود که نشان مى دهد در دوران تاریخى به خصوص 

دوران اشکانیان، ایرانیان فرهنگ تدفین خانوادگى داشته اند و براى زنان ارزش 
و احترام خاصى قائل بودند.

از اسکلت ها فروردین ماه امسال براى بازدید عموم رونمایى شده است. به گفته 
راهنماى موزه طول تابوت آنها 190 سانتیمتر به عرض 50 سانتیمتر و عمق 30 
سانتیمتر است که اسکلت زن در آن به پهلو دفن شده و دو النگو از جنس مفرغ 

در دست دارد. جنس تابوت هم از سنگ آهک است.
در آرامگاه شیشه اى این زوج در موزه هگمتانه سعى شده با قرار دادن ظروف 
سفالى همدوره با اسکلت ها، شیوه دفن اجســاد در دوره اشکانیان تا حدى به 
تصویر کشیده شــود. راهنماى موزه براى مخاطبان تعریف مى کند که این 
کوزه ها با آب و غذا پر مى شد چرا که بنا به باور مردم آن دوره، متوفى در زندگى 

بعدى به آن نیاز داشت.
از حفارى تصادفى خیابان جراحان همدان آنچنانکه یگان حفاظت به «ایسنا» 
مى گوید: «همین یک تابوت با اسکلت هاى درونش بیرون کشیده شده است.»

 داستان زوج  داستان زوج 20002000 ساله  ساله 

پیگیرى هاى پایگاه اطالع رسانى «رکنا» از پشت پرده 
ماجراى فیلمى که منتسب به فســاد شوراى شهر بابل 
اســت رازگشــایى کرد. در پى ماجراى رسوایى جنسى 
در شوراى شهر بابل به تازگى فیلمى در فضاى مجازى 
منتشر شده اســت که برخى از کاربران در شبکه هاى 
اجتماعى آن را به شوراى شــهر بابل نسبت داده اند. در 
پیگیرى هاى «رکنا» مشخص شد که این فیلم مربوط به 
کشور عراق بوده و هیچگونه ارتباطى با ماجراى رسوایى 
جنسى در شوراى شهر بابل ندارد. این در حالى است که 
کانال تلگرامى شوراى شــهر بابل توسط افراد ناشناس 
هک شده  و این فیلم در این کانال با نیت تشویش اذهان 

عمومى بارگذارى شده است.
پیگیرى هاى «رکنا» حاکى از آن است که زن عکاس 
که رقیه نام داشــت و با اعضاى شــوراى شهر بابل در 
ارتباط بوده اســت این افراد را به آتلیه خود کشــانده و 
با شــش دوربین به صورت حرفــه اى از ارتباط خود با 
آنهــا فیلمبردارى کرده اســت و هیچیــک از اعضاى 
شــورا با این زن در محل کار خود هیچگونه رابطه اى 

نداشته اند.

ماجراى انتشار فیلم پرونده 
جنجالى شوراى شهر بابل! 
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راه اندازى مرکز مشاوره در 
آموزش و پرورش اردستان 

ضرورى است
فرمانـدار اردسـتان بـر ضـرورت راه انـدازى یـک 
مرکـز تخصصـى مشـاوره در آمـوزش و پـرورش 
ایـن شهرسـتان تأکیـد کـرد. حمیدرضـا تأملـى 
گفـت: راه انـدازى ایـن مرکـز تخصصـى بـا توجـه 
بـه اهمیـت مشـاوره و نیـاز دانـش آمـوزان بـه 

بهره گیرى از آن باید در دستور کار قرار گیرد.

ممنوعیت عرضه گوشت گرم 
وارداتى در واحدهاى صنفى ُخرد

رئیس شـبکه دامپزشـکى شـهرضا گفت: قصابى ها 
و واحدهـاى صنفى ُخرد اجـازه عرضه گوشـت گرم 
وارداتى را ندارنـد. حمید رئیس زاده با اشـاره به وجود 
18 هزار رأس دام سنگین و 150 هزار رأس دام سبک 
در شهرستان شهرضا، افزود: ساالنه بیش از 5000تن 

گوشت قرمز در شهرضا تولید مى شود.

برپایى مراسم شیرخوارگان 
حسینى در 98 امامزاده

حجـت االسـالم ولـى ا... روان، سرپرسـت معاونت 
فرهنگى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: دیـروز در 98 بقعـه و امامزاده اسـتان اصفهان 

مراسم شیرخوارگان حسینى برگزار شد.

آغاز اجراى انشعاب 
آب و فاضالب در منظریه

مشـکل انشـعاب آب و فاضالب محلـه ایثارگران 
منظریه برطرف مى شود.

فرماندار خمینى شـهر گفت : در  توافقى بین  اداره 
کل راه و شهرسـازى و آبفاى اسـتان، براى اجراى 
ایـن طـرح 9 میلیـارد و 440 میلیـون ریـال اعتبار 
اختصـاص یافت.محمـود مسـلم زاده جمعیـت 
زیرپوشـش این طرح را بیـش از 300خانوار عنوان 
کرد و افزود: این طرح از این هفتـه به مدت ده روز 

اجرا مى شود.

شناسایى عمده فروشان 
پوشاك نامناسب

دبیر ســتاد احیاى امر به معــروف و نهى از منکر 
اســتان اصفهان گفت: تولیدکننــدگان و عمده 
فروشان پوشاك نامناســب را با اجازه مسئوالن 
اتحادیــه، شناســایى و بــه اتحادیه هــا اعالم

 کرده ایم.
حجت االسالم احمد عبداللهى نژاد افزود: در زمینه 
پوشاك نامناسب با اتحادیه هاى دوخت پوشاك 
و خرازى ها جلساتى داشــته ایم، حتى فروشگاه 
ها و تولیدکنندگان و عمده فروشــان را شناسایى

 کرده ایم و به اتحادیه ها اعالم کرده ایم .

3200 ُتن آسفالت ریزى
 در جوى آباد

شهردار منطقه3 خمینى شـهر با  اشاره به خدمات 
شـهردارى در زمینه آسـفالت معابـر و جمع آورى 
زباله ها در جوى آباد، گفت: سـال گذشـته 3200 
تن آسـفالت در جعفرآباد جوى آباد کار شـد و اکثر
 کوچه هاى خاکى این منطقه آسفالت شده است.

شیرانى افزود: اما سـرانه مردم خمینى شهر نسبت 
به اصفهان حدود یک میلیـون و 200 هزار تومان 
اختالف دارد و با این سـرانه اندك، دیگر محالت 
شـهر نیز از این مشـکالت رنـج مى برنـد. وى در 
خصوص مشـکالت شهرسـازى این منطقـه نیز 
گفت: در ایـن منطقه ما با مشـکل خالف سـازى 
مواجه هسـتیم و رفع این مشـکل همکارى مردم 
را مى طلبد. شـیرانى افـزود: در خصوص تعریض 
خیابـان ولیعصر(عـج) نیـز آمادگـى آزادسـازى را 
داریم و از مالکین این خیابـان دعوت به همکارى 

مى کنیم. 

خبر

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: عمده کاالى وارداتى به 
این گمرك، مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید است.

اسدا... احمدى ونهرى اظهار کرد: عمده کاالى وارداتى به 
این گمرك مواد اولیه، ماشین آالت خط تولید راهسازى 
و معدنى، اجزا و قطعات مرتبط با خطوط تولید است. وى 
افزود: ماشین آالت راهسازى و معدنى با وزن 13میلیون 
و 700 هزار ُتن، ابزار گیر و حدیده خودکار شش میلیون 
و 500 هزار ُتن، اجزا و قطعات ماشین هاى ریخته گرى 
شش میلیون و صد هزار ُتن، اجزا و قطعات براى ساخت 
خودروى سوارى شــش میلیون ُتن، آجرهاى نسوز پنج 
میلیون و صد هزار ُتن و مولد گازى تولید همزمان برق و 

گرما پنج میلیون ُتن بیشترین میزان واردات اصفهان را 
به خود اختصاص داده است.

ونهرى اضافه کرد: پنبه، کاغذ مقوا به صورت رول، بذر 
سیب زمینى، لوبیا و عدس نیز از جمله کاالى وارداتى به 

این گمرك است.
مدیرکل گمرك اصفهان اعالم کرد: از ابتداى امســال 
تا 20 شــهریور ماه، 31 هزار و 234 ُتــن کاال به ارزش 
بالغ بر 139 میلیون و 157 هزار دالر به گمرکات استان 
اصفهان وارد شده که این میزان نسبت به سال گذشته 
از لحاظ وزنى 20 درصد و از نظر ارزش 19درصد کاهش 

داشته است.

مدیر کمیسیون هاى ماده100 شهردارى اصفهان گفت: 
بیشترین تخلفات ساخت و ســاز در چهار ماه نخست در 
کمیســیون هاى ماده 100 شــهردارى اصفهان، اضافه 
ساخت مازاد بر پروانه، تبدیل کاربرى، احداث بالکن مازاد 
بر پروانه، کســرى پارکینگ و احداث بناى بدون پروانه 

بوده است.
غالمعلى فیض اللهى اظهار کرد: طى چهار ماه نخســت 
ســال جارى، در کمیســیون هاى ماده 100 شــهردارى 
اصفهان 2439 فقره رأى در خصوص پرونده ها صادر شده 
که شامل 657 رأى برائت، 386 رأى تخریب، 438 رأى 
تخریب در زمان بازســازى و 37 رأى تعطیلى بوده است. 

وى با بیان اینکه در این مدت 11 هزار و 353 رأى جریمه و 
دو رأى رفع مشرفیت نیز صادر شده است، افزود: اگر براى 
پرونده اى در کمیســیون ماده 100 رأى مبنى بر جریمه 
صادر شده باشــد و مالک توان پرداخت آن را به صورت 
یکجا نداشته باشــد، مالک مى تواند به شهردارى منطقه 
مراجعه کند و با توافقى که با شهردارى خواهد داشت، آن 
را به صورت تقسیطى پرداخت کند. مدیر کمیسیون هاى 
ماده100شــهردارى اصفهان ادامه داد: بخشنامه اى در 
این راستا از سوى وزیر کشور صادر شده که شهردارى ها 
مى توانند جرایم ماده 100 را تقسیط کنند اما نمى توانند به 

دلیل تقسیط، مبلغ جرایم را کم یا زیاد کنند.

اضافه ساخت
بیشترین تخلف ساخت و ساز 

مواد اولیه و ماشین آالت 
در صدر واردات به اصفهان 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت شهرسازان مهرآئین 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 48538 
و شناســه ملى 10260667630 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/05/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت در شهرستان اصفهان به بخش 
مرکزى- شهر اصفهان- محله مبارزان- خیابان 
الهور- بن بســت ماه [63]- پالك- 7- طبقه 
همکــف- کدپســتى 8156663481 انتقال 
یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (246925)

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
18 هزار فرصت شغلى امسال در اصفهان از بین رفت.

محسن نیرومند با بیان اینکه در شرایط کنونى واحدهاى 
تولیدى در کشور ما دو حالت دارند یا برخى از آنها از دولت 
طلبکار و برخى نیز بدهکار هســتند، اظهار کرد: در این 
شرایط، امکان تهاتر براى تســویه حساب بین طرفین 

وجود ندارد.
وى با اشاره به اینکه قطعه سازان خودرو اکنون جزو این 
واحدها به شمار مى روند، افزود: مثًال در استان اصفهان 
در پلى اکریل سال گذشته 200 میلیارد ریال بیمه بیکارى 
کارگران پرداخت شد، در حالى که اگر امکان قانونى وجود 
داشت، با این اعتبار امکان احیاى برخى بخش هاى پلى 

اکریل وجود داشت.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر استان ها با چنین مسائلى روبه 
رو هستند که تنها راه حل آن، تفویض و افزایش اختیارات 
براى حل و فصل اختالفات در واحدهاى تولیدى است که 
اگر دولت این امکان را فراهم کند، وضعیت در واحدهاى 

کارگاهى و تولیدى بهبود پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه در همین شــرایط دشــوار، اصفهان با 
باالترین نرخ بیکارى هم روبه رو اســت، افزود: در این 
شرایط مى توان نرخ بیکارى بیش از 13 درصد اصفهان 
را تاحدودى مهار کرد اما دولت باید اختیارات براى حفظ 

واحدهاى تولیدى را به استان ها بدهد.
نیرومند بیــان کرد: با وجود اینکه تالش ما در راســتاى 
پایدارى اشتغال موجود بوده است، اما متأسفانه امسال 18 

هزار فرصت شغلى در استان اصفهان از بین رفته است.
کاهــش 2/8 درصدى نرخ بیــکارى در 

اصفهان
در همین زمینه، اســتاندار اصفهان گفت: نسبت به بهار 
سال گذشــته 2/8 درصد بیکارى در استان کاهش پیدا 
کرده، اما از اصفهان که قطب کشور در حوزه هاى مختلف 

است انتظار بیشترى وجود دارد.
محسن مهرعلیزاده با تأکید چندباره بر تفویض مسئولیت 
از مرکز به استان ها ادامه داد: تفویض مسئولیت مانند جان 
اســت که از دولتمردان در تهران مى گیرند و معتقدم به 

دلیل ساختار دولت، این کار امکانپذیر نیست.
استاندار اصفهان با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها افزود: 

برخى مدیران بانک ها در برج عاج نشسته اند و نمى دانند 
که اگر گره گشاى مردم نباشد، به هیچ دردى نمى خورند.

وى اضافه کرد: سه بانک را بارها گفتم، اما مغرور و متکبر 
هستند و حرف که مى زنیم قبول نمى کنند، الکى اسمشان 
را بزرگ کرده ایم و حاال دیگر پاسخگو نیستند و بانک هاى 

کوچک تر بهتر عمل مى کنند.

18 هزار فرصت شغلى در اصفهان از بین رفت
نرخ بیکارى حال حاضر نصف جهان بیش از 13درصد است

مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با اعالم اینکه در روزهاى اخیر قیمت 
توزیع کشــتار مرغ به کیلویى 8100 تومان (قیمت 
کشتارگاه) رســیده، گفت: در بازار عددهاى مختلفى 
براى قیمت وجــود دارد، زیرا با افزایش تا ســقف 8 

درصدى، به دست مصرف کنندگان مى رسد.
زهرا فیضى اظهار کرد: این محصول نسبت به ده روز 
گذشته افت قیمتى در حدود 3000 تومان داشته است، 
زیرا در این مدت قیمت هر کیلو مرغ به حدود 12 هزار 

تومان رسیده بود.

وى با بیان اینکه قیمت و توزیع این محصول به صورت 
شبکه سراسرى در کشور انجام مى شود، افزود: اعالم 
دولت مبنى بر ارائه ارز دولتــى براى واردات نهاده ها 
و خنک شــدن هواى استان و کشــور نیز به تعدیل 

قیمت ها کمک شایانى کرده است.
فیضى یادآور شد: با آغاز ماه محرم و باتوجه به اینکه 
خوراك مرغ در مراسم مذهبى جایگاهى در سفره ها 
ندارد، همچنین در این ماه با کاهــش مهمانى ها و 
مراسم روبه رو هســتیم، همیشه کاهش قیمت مرغ 
اتفاق افتاده اســت. وى در بخش دیگرى از سخنان 
خود، گفت: در اســتان اصفهان بیــش از 187واحد 
صنعتى مرغدارى مرغ تخمگذار وجود دارد که ظرفیت 

آنها درحدود ده میلیون قطعه است.
فیضى با اعالم اینکه 2000 واحد صنعتى مرغدارى 
تولید مرغ گوشتى با ظرفیت 36 میلیون قطعه نیز در 
این استان فعال است، گفت: مجموع تولیدات گوشت 
طیور (مرغ، بوقلمون، شتر مرغ و...) در استان اصفهان 

190 هزار ُتن در سال است.

معاون امور زیر بنایى و حمل و نقل شــهرى شهردارى 
نجف آباد گفت: در ماه هاى اخیر کار احداث هشت مورد 
اصالحات هندسى و دوربرگردان در سطح مناطق پنج گانه 
به پایان رسیده و تا قبل از شروع فصل مدارس نیز در شش 
نقطه دیگر هم شاهد تکمیل طرح هاى مشابه خواهیم بود.

مهدى فاضل از برنامه ریزى صورت گرفته براى روانى 
ترافیک و بازشدن گره نقاط کور ترافیکى خبر داد و افزود: 
از جمله این پروژه ها که توسط پیمانکار بخش خصوصى 

یا واحد امانى این معاونت اجرا شده، مى توان به تقاطع 
خیابان هاى 17شــهریور و آیت در کنار تقاطع رجایى 
جنوبى و بهارستان در منطقه 2، به همراه خیابان هاى 
مفتح و هفت لتى در منطقه 5 اشاره کرد. وى دوربرگردان 
بلوار امام علــى(ع) منطقه 3 و بلــوار ولیعصر(عج) در 
نزدیکى چهار راه امیر المؤمنیــن(ع) در منطقه یک به 
عنوان دیگر اقدامات عملیاتى شده در حوزه اصالحات 

هندسى یاد کرد.

قیمت مرغ کاهش یافت

اصالحات ترافیکى در آستانه مهر در نجف آباد

بازگشت نماد عصر عاشورا 
به گلستان شهدا

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان از 
بازگشت نماد عصر عاشورا به گلستان شهدا خبر داد 
و گفت: نماد عصر عاشورا با الهام از وقایع عاشورا، 
توسط حسن مالنوروزى، هنرمند مجسمه ساز اهل 

مشهد، ساخته شده است.
حسن مؤذنى اظهارکرد: این نماد از جنس آهن به 
ارتفاع 250 سانتیمتر ساخته شده است که پس از 
تکمیل و رونمایى سال 92 در محل قطعه شهداى 
جان نثار گلستان شهداى اصفهان روى پایه اى با 

روکش سنگ نصب شد.
وى ادامه داد: در سال 95 بنا به درخواست مدیر وقت 
منطقه5 شهردارى اصفهان، جابه جایى نماد عصر 
عاشورا و نصب آن در تقاطع محتشم کاشانى انجام 
شد، اما پس از گذشت دو سال بار دیگر با توجه به 
درخواست مردم، این نماد به قطعه شهداى مفقود 

االثر گلستان شهدا بازگشت و نصب شد.

هواى اصفهان خنک مى شود
کارشــناس مســئول پیــش بینــى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: هواى اصفهان 
رو به خنکى مــى رود و دما تــا 2 درجه کاهش 
مى یابد. حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: در 
اکثر مناطق آسمانى صاف تا کمى ابرى، گاهى 

وزش باد پیش بینى  مى شود.

برپایى نمایشگاه «یازده نگاه» 
نمایشگاه «یازده نگاه» شامل 11 عکس از قبرستان 
تاریخى تخت فوالد و مجموعه تفریحى کوه صفه 

در موزه هنرهاى معاصر اصفهان برپاست.
مهدى تمیزى، مدیرموزه هنرهاى معاصر اصفهان 
گفت: در این نمایشگاه 11 عکس برگزیده جشنواره 
اینســتاگرامى «حیات تا ممات» در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
وى افزود: این آثار دیدنى که عمدتًا فضاى معنوى 
قبرستان تاریخى تخت فوالد را نشان مى دهد، از 
بین 800 اثر ارسالى به دبیرخانه جشنواره داورى و 
برگزیده شد که دو اثر با موضوع کوه صفه و 9 اثر به 

موضوع تخت فوالد تعلق دارد.
این نمایشــگاه تا 13 مهر در گالرى شماره 3 موزه 

هنرهاى معاصر برپاست.

گزارش 1700 حادثه
 به هالل احمر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: 1767حادثه در پنج ماهه نخســت 
امســال به جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 

گزارش شد.
داریوش کریمى اظهار کــرد:  834 حادثه تصادف 
نیز گزارش شده که بیش از نیمى از حوادث استان 
اصفهان را شامل مى شــود. وى با بیان اینکه 13 
درصد از جاده هاى استان اصفهان حادثه خیز است، 
اضافه کرد: با توجه به بررســى هاى به دست آمده، 
دلیل بسیارى از تصادفات عدم توانایى رانندگان و 

نقص فنى خودروها بوده است. 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان ادامه داد: در طرح پایان تعطیالت تابستان 
امسال از 23 شهریور تا سوم مهر با همکارى  مشترك 
اورژانس، هالل احمر، راهدارى، حمل و نقل جاده اى 
و نیروى انتظامى، ساماندهى جاده ها در دستور کار 

قرار دارد تا از بروز حوادث احتمالى جلوگیرى شود.

عرشــیا عرب، دانش آموز متوســطه دوره اول سما 
نجف آباد موفق شــد رتبه سوم اســتان اصفهان در 

جشنواره نوجوان خوارزمى را به خود اختصاص دهد.
عرشــیا عرب با طراحى و ساخت کفى کفش خاص، 
عالوه بر کسب عنوان دوم شهرستان، به مرحله استانى 
راه یافت و در بخش استانى نیز در محور دست سازه ها 

موفق به کسب عنوان سومى این جشنواره شد.
دانش آموز ســما نجف آباد درباره کاربرد ساخته خود 
گفت: با بهره گیرى از این سیستم، مى توان کفشى را 

طراحى و تولید کرد تا به راحتى و با استفاده از گوشى 
هوشمند به رفع دردهاى بدن اقدام کرد.

درخشش دانش آموز سماى نجف آباد
 در جشنواره خوارزمى

مدیر اداره ارتباط با صنایع و شرکت هاى دانش بنیان از 
برگزارى نمایشگاه فناورى هاى نوین، تکنولوژى، نوآورى 
و اســتارتاپ از 3 تا 6 مهرماه در نمایشگاه بین المللى پل 

شهرستان خبر داد.
علیرضا گلچین فر اظهار کرد: رویکرد این نمایشگاه که 
توسط شبکه پژوهش و فناورى استان اصفهان و مدیریت 
خالقیت و فناورى شــهردارى برگزار مى شود، «شهر 

فناور» اســت و محوریت اصلــى آن را تکنولوژى هاى 
مرتبط با مباحث شهرى تشکیل مى دهد.

گلچین فر با بیان اینکه شــرکت در این نمایشگاه براى 
عموم شرکت هاى دانش بنیان و اســتارتاپ آزاد است، 
گفت: اولویت با شرکت هایى است که در زمینه فناورى 
شــهرى فعالیت مى کنند و فضاى کلى نمایشگاه بالغ بر 

1500متر مربع است.

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى در 
اصفهان گفت: بخش جراحى قلب به بیمارستان هاى 

تأمین اجتماعى اصفهان افزوده شود.
انوشیروان محســنى بندپى با اشــاره به اینکه براى 
کمک به واحدهــاى تولیدى، دولت در اســتان ها 
اعتبارات 60 میلیارد تومانى و در شهرستان ها اعتبار 
250 میلیون ریالى را تضمین کرده است، اظهار کرد: 
در این راستا، کمیته صیانت از واحدهاى تولیدى نیز 
تشکیل شــده که به واحدهاى داراى مشکل کمک 

مى کند.

وى ادامه داد: دولت در سال جارى باید تا سقف یک 
میلیون فرصت شــغلى ایجاد کند و با توجه به اینکه 
کشور در شرایط خاصى قرار دارد، باید با اقدامات مؤثر 

فضاى ناامیدى را به امید پیش ببریم.
 محسنى بندپى به آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعى در 
استان اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: در این استان سه 
میلیون نفر از این بیمه بهره مند هستند که به همین 
دلیل باید ظرفیت هاى بخش درمان را افزایش دهیم؛ 
به ویژه اینکه جراحى قلب باید به بخش هاى درمانى 

تأمین اجتماعى در اصفهان افزوده شود.

از 3 تا 6 مهر ماه؛

نمایشگاه فناورى هاى نوین برپا مى شود

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى:

بخش جراحى قلب به بیمارستان هاى 
تأمین اجتماعى اصفهان افزوده شود

معاون آموزش ابتدایى وزیــر آموزش و پرورش در آران 
و بیدگل گفت: براى اول مهرماه و بازگشــایى مدارس، 

خوشبختانه هیچ کالس بدون معلمى نخواهیم داشت.
رضوان حکیم زاده اظهار کرد: با تمهیدات انجام شــده 
تمام کالس هاى آموزش ابتدایى سراسر کشور در اول 
مهرماه با حضور معلمان شروع خواهد شد. وى با اشاره به 
نیاز آموزش ابتدایى به نیروى متخصص و با تحصیالت 
مرتبط، افزود: امیدواریم با برنامه ریزى و همکارى سایر 
دستگاه ها، این مشکل نیز در آموزش ابتدایى حل شود. 
معاون آموزش ابتدایى وزیر آمــوزش و پرورش تأکید 
کرد: در راســتاى افزایش کیفیت بخشــى به آموزش 
ابتدایى، امســال طرح کارآمد ویژه آموزش معلمان در 
سراسر کشور اجرا مى شــود. حکیم زاده گفت: در طرح 
کارآمد، برنامه هاى ویژه اى با هدایت مدرســه، مدیر 
مدرسه و با توجه به نیاز معلمان در راستاى دانش افزایى 
و استفاده از تجارب یکدیگر در مدارس ابتدایى سراسر 

کشور اجرا مى شود.

معاون آموزش ابتدایى وزیر آموزش و پرورش:

همه مدارس ابتدایى در اول مهر معلم دارند
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عصر روز 21 شــهریور ماه همزمان با روز ملى ســینما 
نشســتى تحت عنوان «ابتذال در ســینماى ایران» با 
حضور حمیدنعمت ا...، کارگردان فیلم هاى «شعله ور» و 
«رگ خواب» برگزار شد. او در این نشست سخنان قابل 
تأملى ازجمله درباره اینکه چه فیلمى را باید مبتذل نامید 
بیان کرد، که بخشى از آن را به نقل از «تسنیم» 

مى خوانید:
■ من فکر مى کنم مبتذل چیزى است که 
از فرط اســتفاده کهنه و فاقد معنى شده 

باشد و سطحى باشد.
■ یادم اســت در کودکى وقتى معلمم 
مشقى مى گفت و نمى نوشتم، لحظه آخر 
با کلمات بزرگ و فاصله دار مى نوشتم و 
بعد بینش را با مداد قرمز عالمت مى گذاشتم 
تا خودم و معلمم را گول بزنم که مشقم را تزیین 
کردم، احســاس مى کنم االن هم بسیارى از 
فیلمســازان و همکارانمان فکر مى کنم دارند 
همین کار را مى کنند. به نظر مى رسد کارشان 
را با هر وســیله اى که دارند تزیین مى کنند تا 
تماشاگر را گول بزنند، یعنى در واقع نمى خواهند 
جنس ارزان بسازند اما جز جنس ارزان ساختن 

چیزى بلد نیستند.

■ فردى فیلم مبتذل مى ســازد فقط بخاطر پول و سود 
بیشتر، ولى شاید یک نفر هم ادعا کند که به علت کمبود 

شادى در جامعه مى خواهد بخشى از آن خأل را پر کند. 
■ نه فیلم کمدى نه مثًال شوخى هاى جنسى به ذات خود 
مبتذل نیستند، فیلمسازان بزرگى هم از این کارها کرده اند 
ولى خوب ساخته اند و دائم دستاوردهاى جدید داشته اند. 
«وودى آلن» هم از این کارها استفاده مى کند، اما فاخر. 
به نظر من کســى که ضد عرف هم برخورد کند یا حتى 

برقصد هم مبتذل نیست.
■ ابتــذال فقط به کمــدى و این نــوع کارها محصور 
نمى شود، در هر حالت و شکلى ممکن است اتفاق بیافتد. 
وقتى کارى براى صالح جامعه ســاخته نشود و دنبال 
هرنوع کار، شوخى یا حرکت دســت خورده و کلیشه و 

تکرارى برود به نظر من مبتذل است. 
■در دوره غیر طبیعى اى هستیم، همه چیز تغییر کرده 
است. این وضعیت فروش فیلم هایى که شاهدش هستیم 

طبیعى نیست.
■ در این صنعت سینما آدم هاى زیادى کار مى کنند که 
شایسته این حرفه نیســتند و آدم هاى شایسته جایشان 
خالى است، عرصه ســینما و فیلمسازى دست آدم هاى 
نامحرم افتاده و کسانى که مال این کسب نیستند. سینما 

آدم هاى جاه طلب و خالق خودش را مى خواهد.

نماینده اصالح طلب مجلــس مى گوید کمیته فرهنگى 
مجلس براى رفع توقیف فیلم «آشــغال هاى دوســت 

داشتنى» با وزیر فرهنگ و ارشاد جلسه برگزار مى کند.
محسن امیریوسفى، شش سال پیش فیلم «آشغال هاى 
دوست داشتنى» را جلوى دوربین برد. در این فیلم شهاب 
حســینى، صابر ابر، هدیه تهرانى، نگار جواهریان، اکبر 

عبدى، حبیب رضایى  و... بازى مى کنند.
پس از اتمام ســاخت «آشــغال هاى دوست داشتنى»، 
امیریوســفى چندین ســال خواســتار اکــران آخرین 
ساخته اش در جشــنواره فیلم فجر شــد اما مسئوالن 
جشنواره به دلیل توقیف بودن و نداشتن پروانه نمایش از 
حضور آن در جشنواره فجر جلوگیرى به عمل آوردند. در 
ادامه باالخره پروانه نمایش این فیلم سال گذشته صادر 
شد ولى در طول این چند ماه خبرى درباره قطعى شدن 

اکران آن منتشر نشد.
فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس 
درباره پیگیرى هاى اعضاى کمیسیون فرهنگى براى 
اکران این فیلم به «آى سینما» گفت: پس از تماس ها و 
دیدارهاى حضورى که با محسن امیر یوسفى، کارگردان 
و تهیه کننده فیلم «آشغال هاى دوست داشتنى» داشتیم، 
کمیسیون فرهنگى مجلس پیگیرى هاى الزم را براى 

اکران این فیلم توقیفى به عمل آورد.
او درباره جزئیات پیگیرى کمیســیون فرهنگى مجلس 
براى اکران این فیلم توقیفى توضیــح مى دهد: پروانه 
ساخت «آشغال هاى دوست داشتنى» شش سال پیش 
صادر شد و این فیلم جلوى دوبین رفت و پس از آن هم 
تمامى مجوزهاى الزم را به صورت قانونى دریافت کرد. 
در این فیلم هنرپیشــه هاى بســیار خوبى ایفاى نقش 
مى کنند و هزینه زیادى براى ســاخت آن صرف شده 
است ولى متأسفانه بنا به دالیلى توقیف و جلوى اکران 

آن گرفته شده است.
این نماینده اصالح طلب در ادامه مى گوید: در راستاى 
پیگیرى هاى کمیســیون فرهنگى مجلس براى اکران 
«آشغال هاى دوست داشتنى» اعضاى این کمیسیون 
صحبت هایى را با رئیس سازمان سینمایى محمد مهدى 
حیدریان انجام دادند و ایشان گفتند که این فیلم پس از 
«عصبانى نیســتم» اکران خواهد شد و به محسن امیر 
یوسفى هم قول اکران «آشغال هاى دوست داشتنى» را 
داده بودند اما درعمل این اتفاق رخ نداده و این فیلم هنوز 

به روى پرده نرفته است.
فاطمه ذوالقدر در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است 
برخى فشارهاى خارج از ســینما باعث عدم اکران این 

فیلم شده باشد، گفت: چون ما نمى خواهیم با فشارهاى 
خارج از سینما «آشغال هاى دوســت داشتنى» پس از 
چند روز از پرده پایین کشیده شود، قرار است جلسه اى

با وزیر ارشــاد برگزار کنیم تا ببینیم موانع و مشکالت 
این فیلم براى اکران چیست! زیرا در سیاست کمیسیون 
فرهنگى و سازمان سینمایى اکران فیلم هاى توقیفى از 
جمله «آشغال هاى دوست داشتنى»، «خانه پدرى» و...  
در دستور کار اســت ما مى خواهیم همچون «عصبانى 
نیستم»، این فیلم ها نیز اکران شوند! زیرا اکران فیلم هاى 
توقیفى حمایت از حقوق هنرمندان است چون به هر حال 
براى ســاخت یک فیلم زمان و هزینه هایى صرف شده 
است و آقاى وزیر قول پیگیرى اکران این فیلم ها از جمله 

«آشغال هاى دوست داشتنى» را به ما دادند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس در پایان تأکید 
کرد: همچــون رایزنى هایى که در گذشــته ما اعضاى 
زن کمیســیون فرهنگى مجلس (ذوالقدر، سیاوشــى 
و سلحشــورى) براى کمک به اکران فیلم ســینمایى 
«عصبانــى نیســتم» انجام دادیــم، بــراى نمایش 
« آشــغال هــاى دوســت داشــتنى» هــم تالش و 
پیگیرى هاى الزم را انجام خواهیم داد تا موانع اکران این 

فیلم برطرف شود و به زودى روى پرده برود.

کمیسیون فرهنگى مجلس وارد کار شد

ماجراى ادامه دار یک فیلم توقیفى 
با حضور ستاره ها 
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فیلمسازى دست آدم هاى نامحرم افتاده است
 روایت کارگردان «رگ خواب» از ابتذال در سینما

منوچهر والــى زاده، دوبلور پیشکســوت که از 
دوســتان صمیمى مرحوم حســین عرفانى 
اســت مى گوید بعد از عیــد نوروز 
امسال، نشــانه هاى بیمارى در 
ایــن هنرمند بیشــتر نمایان

 شد.
حســین عرفانــى، دوبلور

 پیشکســوت، عصــر چهارشــنبه هفته پیش 
دارفانــى را وداع گفــت. عرفانــى از روز 
سه شــنبه به دلیل مشــکالت ریوى در بخش 
مراقبت هاى ویژه بیمارســتان بســترى شده

 بود. 
منوچهر والى زاده از دوســتان و همکاران نزدیک 
مرحوم عرفانى در گفتگو با «خبرآنالین» درباره 

جزئیات بیمارى او گفت: «متأســفانه اجل مهلت 
نداد، از روزى که او به کما رفت تا زمان فوتش تنها 
سه روز فاصله بود.» این دوبلور مطرح درباره سابقه 
بیمارى مرحوم عرفانى نیز توضیح داد: «متأسفانه 
دیر متوجه بیمارى شــدند و اساساً سرطان هم 
زمانى عالیم بیرونى اش را نشان مى دهد که خیلى 
پیشرفت کرده باشــد. بیمارى، دست، حنجره و 

چشم ایشان را هم درگیر کرده بود و چندى پیش 
که ایشان را به اصرار به بیمارستان بردند، متوجه 
وجود غده اى در ریه شان هم شدند که البته کهنه 

شده بود.»
والى زاده ادامه داد: «بعد از تشخیص، پرتو درمانى 
و سپس شیمى درمانى هم آغاز شد که متأسفانه 
بدنش پس زد و ســه روز پیش هم به کما رفت.» 

والى زاده همچنین بیان کرد: «البته عرفانى بعد از 
عید دیگر آن عرفانى سابق نبود و عالی م بیمارى در 

او مشهود شده بود.»
این دوبلور با اشاره به دوستى 60 ساله شان گفت: 
«ما ارتباط تنگاتنگ و صمیمانه اى با هم داشتیم، 
دوستى خانوادگى داشــتیم اما حاال فقط حسرت 

مى خورم.»

جزئیات درگذشت ناگهانى حسین عرفانى 
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منوچهر والــى زاده
دوســتان صمیمى
اســت
امسا
ایـ
 ش
ح

فهرســت اولیه معرفى فیلم ایرانى به اســکار 2019 
اعالم شد. طبق معمول هر سال، امسال هم اواخر ماه 
شهریور، بحث اسکار در سینماى ایران داغ شد. در این 
مقطع، شورایى در بنیاد سینمایى فارابى شکل مى گیرد 
تا یک فیلم را به عنوان نماینده سینماى ایران در اسکار 
معرفى کند. هیئت معرفى فیلم ایرانى به فرهنگستان 
علوم و هنر هاى ســینمایى به فهرستى کوتاه مرکب 
از سه فیلم براى بررســى هاى تکمیلى رسیده است. 
«بدون تاریخ، بدون امضاء» ســاخته وحید جلیلوند، 
«تنگه ابوقریب» ســاخته بهرام توکلى و «شماره 17 
سهیال» ساخته محمود غفارى این انتخاب ها هستند.

سهم ســینماى ایران از 22 بار حضور در بخش فیلم 
خارجى زبان جوایز اسکار دو جایزه و یک نامزدى دیگر 
بوده اســت که از این جهت کارنامه درخشانى است.  
بخش غیر انگلیسى زبان یا خارجى زبان جوایز اسکار 
تقریباً از دوره بیست و نهم آن به شکل جدى پاى ثابت 
این مراسم شد. تا پیش از این دوره در برخى از سال ها 
و طبق شرایطى خاص فیلم هاى غیر انگلیسى براى 

حضور در این مراسم انتخاب مى شدند.
ســینماى ایران نیز طى این سال ها نمایندگانى براى 
حضور در مراسم اسکار داشته است. براى نخستین بار 
وزارت فرهنگ و هنر وقت در سال 1356 فیلم «دایره  
مینا» ســاخته  داریوش مهرجویى را به اسکار معرفى 
کرد و پس ازآن فیلم «باد صبا» ساخته  آلبر الموریس 
به عنوان نماینده  ایران در ســال 1357 راهى آکادمى 
اسکار شد. پس ازآن سینماى ایران به مدت 16 سال 
نماینده اى به اسکار معرفى نکرد تا سال 1373 که فیلم 
«زیر درختان زیتون» ساخته  عباس کیارستمى معرفى 

شد.  طى این ســال ها نیز فیلم هاى مختلفى از جنس 
و ژانر مختلف به عنوان نمایندگان ســینماى ایران به 
اسکار معرفى شدند. بیشترین سابقه را مجید مجیدى 
دارد که از سال 1377 با فیلم «بچه هاى آسمان» در 
این مراســم حضور یافت و در همان سال یعنى سال 
1999 میالدى موفق شد جزو پنج نامزد نهایى بخش 

فیلم هاى غیر انگلیســى زبان قرار بگیرد. پس ازآن 
«رنگ خدا» در 1378، «بــاران» در 1380، «آواز 
گنجشک ها» در 1387 و «محمد رسول  ا...(ص)» 

در 1394، دیگر فیلم هاى مجیدى بودند 
که به عنوان نماینده ســینماى ایران 

به آکادمى معرفى شــدند. عالوه بر 
فیلم هاى مجیدى، در این سال ها 
رسول صدر عاملى در سال 1381 

با «من ترانــه 15 ســال دارم»، پرویز 
شهبازى در ســال   1382 با «نفس عمیق»، 
رضا میر کریمى در ســال 1384 با «خیلى دور 
خیلى نزدیک»، کامپوزیا پرتوى در سال 1385 
با «کافه ترانزیت»، رســول مالقلى پور در سال 
1386 با «میم مثل مادر»، اصغر فرهادى در سال 
1388 با «درباره الى» و مهدى نادرى در ســال 
1389 با «بدرود بغــداد»، نماینده ایران در بخش 

فیلم خارجى زبان بودنــد. فرهادى در 
1390 با «جدایى نادر از سیمین» 
طلسم سینماى ایران را شکست 
و برنده جایزه اســکار این بخش 

شد. پس ازآن قرار شد در سال 
1391 «یه حبــه قند» رضا 
میر کریمى نماینــده ایران 

باشد که به علت تحریم اسکار از سوى ایران این فیلم 
معرفى نشد. در سال 1392 «گذشته» اصغر فرهادى 
و در ســال 1393 «امروز» رضا میر کریمى به عنوان 
نمایندگان ســینماى ایران به اســکار معرفى شدند. 
پس ازآن در ســال 94 فیلم «محمد رسول ا... (ص)» 
ساخته مجید مجیدى نمایندگى ایران را در این مراسم 
بزرگ بر عهده داشــت و درنهایت در ســال 95 
«فروشنده» اصغر فرهادى به عنوان تنها نماینده 
ایران در هشتادونهمین مراسم اسکار حضور یافت 
که موفق شد اسکار بخش خارجى زبان 
این دوره را از آن خود کند. در نودمین 
دوره اســکار براى اولیــن بار فیلم 
«نفس» از یک بانوى کارگردان، 
نرگس آبیار، روانه این مراسم بزرگ 
جهانى شد اما به جمع نامزدهاى دریافت 

جایزه در اسکار راه نیافت.
به نظر مى رسد پس از گذشت بیش از دو دهه 
از حضور ما در آکادمى اســکار دیگر باید ذائقه 
اعضاى آکادمى را شــناخته باشــیم تا بتوانیم 
از میان آثارى کــه داریم بهتریــن را انتخاب 

کنیم.
باید دید بین «بدون تاریخ، بدون امضاء» ساخته 
وحید جلیلوند، «تنگه ابوقریب» ساخته 
بهــرام توکلــى و «شــماره 17 
سهیال» ســاخته محمود غفارى 
کدام یک بیشترین شرایط را دارد 
و امســال به عنــوان نماینده 
ایران در مراسم اسکار 2019 

حضور خواهد داشت.

رقابت3 فیلم ایرانى براى معرفى به اسکار 2019

قرار بگیرد. پس ازآن 
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احســان حاج صفــى با انتشــار دو پســت 
اینستاگرامى سکوت خود را در مورد پیوستن 

به تراکتورسازى تبریز شکست.
بى شــک انتقال حاج صفى به تراکتورسازى 
تبریــز جنجالى تریــن خرید فصــل جدید 
لیگ برتر ایــران بود؛ اگرچه انتقال مســعود 
شجاعى و اشکان دژآگه، دو کاپیتان تیم ملى 
خبرسازتر شــد ولى انتقال ســومین کاپیتان 
تیم ملى بــه این علــت قابل توجــه بود که 
شــاید هیچیک از اهالى فوتبال و به خصوص 
هواداران ســپاهان انتظار حضــور او در تیم 
دیگرى جز ســپاهان را نمى کشــیدند و به 
همیــن دلیــل هــم بــود کــه انتقــادات 
فضــاى  در  آنهــا  ســوى  از  وانــى  فرا
مجــازى ایجــاد شــد و معتقــد بودنــد 
چــون حــاج صفــى پیش تــر در یکــى از 
مصاحبه هاى خود گفته بود که در ایران فقط 

به براى سپاهان بازى خواهد کرد، نباید 
تیم دیگرى جواب مثبت مى داد.

عالوه بــر این، نحــوه انتقال حاج 
صفــى و هزینه اى که باشــگاه 
تراکتورسازى براى جذب 
این بازیکــن صرف کرد 

هم محل اختالف بین دو 
باشگاه شد و هر دو باشگاه 

به صدور بیانیــه هاى مختلف 
ســعى کردند مواضــع خود در 

خصوص این انتقال را 
به گوش اهالــى فوتبال 

برسانند.
پس از ایــن اتفاقات که 
هنوز هم به طــور کامل 
ابعاد این انتقال را مشخص 
نکرده، حاال احســان حاج 
صفى با انتشــار دو پست 
اینســتاگرامى در مــورد 
پیوستنش به تراکتورسازى 
صحبت کرده است. مدافع 
چپ تیم ملى، در یک پست 
با هواداران تراکتورســازى 
صحبــت کــرده و ابــراز 
امیدوارى کرده تا حضورش 
در این باشــگاه با موفقیت 
همراه باشد و در پستى دیگر 
که به صورت غیرمســتقیم 
بــا هــواداران ســپاهان 
درددل کرده، از آنها خواســته 
تــا بــدون آگاهــى از چرایى 
 پیوستنش به تراکتورسازى او را 
قضاوت نکنند، چرا که قضاوت 
بدون آگاهى ســبب شرمندگى 

مى شود.

مدیرعامل باشگاه ســایپا به شایعه لژیونر شــدن بازیکن تیم والیبال این باشگاه واکنش نشــان داد. چند روز پیش 
گفته شــد که امیر غفور، بازیکن کاشــانى تیم ملى در آســتانه جدایى از تیم والیبال سایپاســت و قصد دارد لژیونر 

شود.
رضا درویش در واکنش به این موضوع اظهار کرد: غفور باید براى آینده خود تصمیم بگیرد و قرار شده تا پس 

از بازى هاى جهانى تکلیف خود را با باشگاه سایپا مشخص کند. هنوز بحثى براى رفتن او به ایتالیا مطرح 
نشده و غفور هم دلش با سایپاست. وى افزود: البته جذابیت تیم هاى اروپایى ممکن است بازیکنان را براى 

رفتن وسوسه کند  ولى تا آنجایى که من مى دانم احتماًال او در سایپا مى ماند.
مدیرعامل باشگاه ســایپا در مورد اینکه آیا اگر غفور خواهان جدایى باشد، با رفتن او موافقت مى کند 
یا خیر، تصریح کرد: در هر رشته در باشگاه ســایپا اگر بازیکنى قصد رفتن داشته باشد ما جلوى او را 

نمى گیریم. بازیکن وقتى دلش با تیم نیست بهتر است برود و اگر غفور هم بخواهد مى تواند جدا شود.

مهاجم تیم ملى ایران به تیمى از کشور انگلیس پیوست. 
کریم انصارى فرد، مهاجم تیم ملى ایران بعد از جدایى از المپیاکوس یونان با عقد قراردادى رسمى به تیم ناتینگهام 
فارست انگلیس پیوست. این تیم قدیمى در چمپیونشیپ حضور دارد و سرمربى اش « آیتور کارانکا»  اسپانیایى است.

این مهاجم ملى پوش قبل از بازى با ازبکستان از پیوستنش به ناتینگهام خبر داده بود، باشگاه المپیاکوس روز 
پنج شنبه رسماً پیوستن کریم انصارى فرد به ناتینگهام فارست را اعالم کرد. او فصل گذشته در 27 بازى 

براى المپیاکوس، 18 گل به ثمر رساند. «ماریناکس»، مالک باشگاه المپیاکوس یونان سال گذشته 
میالدى ناتینگهام فارست را خریدارى کرد و بنابراین مالک هر دو باشگاه یکى است.

انصارى فرد پیش از این، بازى در کشــورهاى یونان و اسپانیا تجربه کرده بود و انگلستان 
سومین کشور اروپایى است که شماره تیم ملى فرصت بازى کردن در آن را پیدا مى کند. 
او پس از علیرضا جهانبخش و سعید عزت اللهى، سومین بازیکن ایرانى حاضر در فوتبال 

انگلیس محسوب مى شود.
علیرضا جهانبخش در لیگ برتر و در برایتون بازى مى کند، عزت اللهى هم عضو تیم ردینگ در چمپیونشیپ است. 
پیش از این بازیکنانى نظیر کریم باقرى، آندرانیک تیموریان، رضا قوچان نژاد و اشــکان دژآگه در فوتبال انگلیس 

حضور داشتند ولى هیچ زمانى سه بازیکن ایرانى به صورت همزمان در این کشور بازى نکردند.
انصارى فرد در روز آخر نقل و انتقاالت، قرارداد خود با ناتینگهام فارست را امضا کرد و به همین دلیل  نتوانست در مراسم 
باشگاه شرکت کند. او بالفاصله بعد از دیدار ایران و ازبکستان راهى انگلیس شد تا حضورش در ناتینگهام را رسمى کند.

ناتینگهام فارست پس از جام جهانى 2018 به دنبال به خدمت گرفتن مهاجم ایرانى بود اما مشکل این انتقال، مجوز 
کار بوده و انصارى فرد براى گرفتن مجوز کار در انگلســتان تالش مى کرده که به نظر مى رسد این مشکل حل 

شده باشد. 

قانون تماشاگران براى بازى دربى تغییر کرد. بنابراین 
گزارش، در بازى دربى، تماشاگران به صورت 10-90 

در استادیوم حضور خواهند یافت. 
 بر این اساس دربى رفت این فصل که قرار است روز 
5 مهر و به میزبانى تیم استقالل برگزار شود، با حضور 
90 درصدى هواداران این تیم برگزار خواهد شــد و 
پرسپولیســى ها فقط در 10 درصد استادیوم آزادى

 مى توانند حضور داشته باشند.

اهینى به گل رسید. ماهینى 
ز مدتها با ارسال در جریان بازى حسین م

پرسپولیس در بازى با نساجى پس ا

 با نساجى روز پرفروغى را پشت سر گذاشت و با ســانتر زیباى خود که با ضربه سر على علیپور 
در دیدار

 شد زمینه  گل اول پرســپولیس را فراهم  و گره بازى را براى این
همراه

 تیم باز کرد.
این گل اولین پاس 

گل ماهینــى در ایــن  فصل محسوب 
مى شود و مدتها بود که  ارسال هاى در 

بازى  جریان 
ماهینى، گلى را 

براى پرسپولیس 

ه ارمغان نیاورده بود. شماره 13پرسپولیس در فصل گذشته، دو پاس گل به نامش 
ب

ت شده بود ولى این دو گل روى شــروع مجدد شکل گرفت و در جریان بازى 
ثب

نبود.

البته کاپیتان دوم پرسپولیس در بسیارى از بازى ها در پست دفاع وسط یا هافبک 

ظیفه کرد که طبیعتاً در آن بازى ها وظیفه ارسال 
دفاعى براى پرســپولیس انجام و

د ولى بــه هرحال آخرین بارى که پرســپولیس با 
ناحین بر عهــده ماهینى نبو

از ج

ل رســید به دیدار پرســپولیس-صبا در هفته چهارم لیگ 
ســانتر ماهینى به گ

شانزدهم برمى گردد که مهدى طارمى ارسال همشهرى خود را به گل

 تبدیل کرد.  ماهینى با این پاس گل طلسم 762 روزه خود را در لیگ 
برتر شکست.

هافبک سابق پرسپولیس که فصل گذشته با قلیان 
گیت در آســتانه محرومیت قرار داشت و به قید 
تعهد از این جریمه خالصى یافت بار دیگر جنجال 

دیگرى به پا کرد. 
 روزنامه «خبرورزشى» در شــماره روز پنج شنبه 
خود با انتشــار عکســى از این بازیکن در حال 
استعمال قلیان بار دیگر نشان داد که هافبک کنونى

 ذوب آهن از اتفاقات گذشــته درس نگرفته و در 
آستانه محرومیت مجدد قرار گرفته است.

شــهرزاد مظفر بعد از ســال ها مربیگرى د ر ایران، 
راهى کویت شــد و به عنوان ســرمربى تیم ملى 

فوتسال بانوان کویت انتخاب شد. 
مظفــر ســال گذشــته بــا تیــم ملى فوتســال 
بانــوان ایــران توانســته بــود جــام قهرمانــى 
آســیا را بــه دســت بیــاورد و همیــن موضوع 
در انتقــال او بــه ایــن تیم عربــى تأثیر داشــته 

است. 
فاطمه حیات، رئیس کمیته فوتبال زنان کویت تأکید 
کرد که جذب شهرزاد مظفر به دلیل توانایى زیادى 
است که این مربى زن ایرانى دارد چرا که او توانست 
در ماه ِمى گذشــته با تیم ملى فوتسال بانوان ایران 
قهرمانى در آسیا را به دست آورد. در جلسه معارفه 
مظفر، «شــیخ احمد الیوســف» رئیس فدراسیون 

فوتبال کویت هم حضور داشت.

پیشکسوت دوبله و بازیگرى که هفته پیش درگذشت 
در گفتگویى بــه یک ســئوال جالب پاســخ داده 

است.
حسین عرفانى سال ها در عرصه دوبله و گویندگى 
فعالیت مى کرد. در گفتگویى از او سئوال شد که اگر 
مى توانست انتخاب کند دوست داشت به جاى کدام 
ورزشکار ایرانى صحبت کند و او در پاسخ گفت: « خدا 
ناصر حجازى را بیامرزد، صداى خودش خیلى قشنگ 
بود، ولى دلم مى خواست جاى او حرف بزنم. هنوز هم 

دلم مى خواهد به جاش حرف بزنم...»
حسین عرفانى در ســن 76ســالگى در اثر ابتال به 

سرطان درگذشت.

رســانه هاى قطرى از دیدار تیم هاى 
ایرانى بــا تیم هاى قطــرى در لیگ 

قهرمانان آسیا نوشتند.
استقالل و پرســپولیس روز دوشنبه به 

مصاف تیم هاى السد و الدحیل قطر خواهند 
رفت تا تیم هاى صعود کننده به مرحله بعدى لیگ قهرمانان 

آسیا مشخص شوند. استقالل در دیدار رفت و در ورزشگاه آزادى با 
نتیجه 3 بر یک از السد قطر شکست خورد و پرسپولیس هم در دوحه 
نتوانســت از پس الدحیل بربیاید و با نتیجه یک بر هیچ شکست را 
پذیرفت. حاال رسانه هاى قطرى در گزارش هایى از دیدار برگشت 

این دو تیم نوشتند.
یکى از روزنامه هاى قطرى درباره دیدار السد مقابل استقالل نوشت 
تیم فوتبال السد در بازى رفت در ورزشگاه آزادى تهران با نتیجه 3 بر 
یک به پیروزى رسید و این نتیجه باعث شد تا آنها نیمى از راه صعود 
به مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا را طى کنند. بدین  دلیل کار 

شاگردان «فریرا» در بازى برگشت سخت نخواهد بود.
روزنامه «استاد الدوحه»  قطر هم درباره دیدار دیگر تیم قطرى مقابل 
پرسپولیس نوشــت تیم فوتبال الدحیل در سخت ترین بازى فصل 
جارى لیگ قهرمانان آسیا باید خارج از خانه رودرروى پرسپولیس 

قرار بگیرد.

با پیوستن به ناتینگهام فارست؛

انصارى فرد هم 
جزیره نشین شد

 کشور انگلیس پیوست. 
لى ایران بعد از جدایى از المپیاکوس یونان با عقد قراردادى رسمى به تیم ناتینگهام 
م قدیمى در چمپیونشیپ حضور دارد و سرمربى اش « آیتور کارانکا»  اسپانیایى است.

ى با ازبکستان از پیوستنش به ناتینگهام خبر داده بود، باشگاه المپیاکوس روز 
7صارى فرد به ناتینگهام فارست را اعالم کرد. او فصل گذشته در 27 بازى

 رساند. «ماریناکس»، مالک باشگاه المپیاکوس یونان سال گذشته 
یدارى کرد و بنابراین مالک هر دو باشگاه یکى است.

ر کشــورهاى یونان و اسپانیا تجربه کرده بود و انگلستان 
مى کند.   شماره تیم ملى فرصتبازى کردن در آن را پیدا
سعید عزت اللهى، سومین بازیکن ایرانى حاضر در فوتبال 

 و در برایتون بازى مى کند، عزت اللهى هم عضو تیم ردینگ در چمپیونشیپ است. 
م باقرى، آندرانیک تیموریان، رضا قوچان نژاد و اشــکان دژآگه در فوتبال انگلیس 

سه بازیکن ایرانى به صورت همزمان در این کشور بازى نکردند.
الت، قرارداد خود با ناتینگهام فارست را امضا کرد و به همین دلیل  نتوانست در مراسم 
عد از دیدار ایران و ازبکستان راهى انگلیس شد تا حضورش در ناتینگهام را رسمى کند.
8هانى 2018 به دنبال به خدمت گرفتن مهاجم ایرانى بود اما مشکل این انتقال، مجوز
فتنمجوز کار در انگلســتان تالش مى کرده که به نظر مىرسد اینمشکل حل

یره نشین شد

جنجال دوباره محسن مسلمان

ورزشورزش

ه واکنش نشــان داد. چند روز پیش 
لیبال سایپاســت و قصد دارد لژیونر 

میم بگیرد و قرار شده تا پس
ىرفتن او به ایتالیا مطرح 
ن است بازیکنان را براى 

تن او موافقت مى کند 
ه باشد ما جلوى او را 

 مى تواند جدا شود.

هافبک سابق
گیت در آســ
تعهد از این ج
ک دیگرى به پا
 روزنامه «خبر
خود با انتشـ
استعمال قلیا
 ذوب آهن از
آستانه محرو

جنجال د کاشانى دوست داشتنى والیبال
 لژیونر مى شود؟

حاج صفى: 

بهبراى سپاهان بازى خواهد کرد، نباید 
تیم دیگرى جوابمثبت مىداد.

عالوه بــر این، نحــوه انتقال حاج
صفــى و هزینه اى که باشــگاه 
تراکتورسازى براى جذب 
این بازیکــن صرف کرد 
هم محل اختالف بین دو

باشگاه شد و هر دو باشگاه 
صدور بیانیــه هاى مختلف  به
ســعى کردند مواضــع خود در 

خصوص این انتقال را 
به گوش اهالــى فوتبال 

برسانند.
از ایــن اتفاقات که  پس
هنوز هم به طــور کامل 
ابعاد این انتقال را مشخص 
نکرده، حاال احســان حاج 
صفى با انتشــار دو پست 
اینســتاگرامى در مــورد 
پیوستنش به تراکتورسازى 
صحبت کرده است. مدافع 
چپ تیم ملى، در یک پست 
با هواداران تراکتورســازى 
صحبــت کــرده و ابــراز 
امیدوارى کرده تا حضورش 
در این باشــگاه با موفقیت 
همراه باشد و در پستى دیگر 
که به صورت غیرمســتقیم 
بــا هــواداران ســپاهان 
درددل کرده، از آنها خواســته 
تــا بــدون آگاهــى از چرایى 
 پیوستنش به تراکتورسازى او را 
قضاوت نکنند، چرا که قضاوت 
بدون آگاهى ســبب شرمندگى 

مى شود.

ولیس در فصل گذشته، دو پاس گل به نامش 

شــروع مجدد شکل گرفت و در جریان بازى 

یارى از بازى ها در پست دفاع وسط یا هافبک 

یفه کرد که طبیعتاً در آن بازى ها وظیفه ارسال 

ى بــه هرحال آخرین بارى که پرســپولیس با 

ه دیدار پرســپولیس-صبا در هفته چهارم لیگ 

ه مهدى طارمى ارسال همشهرى خود را به گل

2ى با این پاس گل طلسم 762 روزه خود را در لیگ 

یم هاى 
در لیگ 

وشنبه به 
ل قطر خواهند 

ه مرحله بعدى لیگ قهرمانان
در دیدار رفت و در ورزشگاه آزادى با 
ست خورد و پرسپولیس هم در دوحه 
ید و با نتیجه یک بر هیچ شکست را 
ى در گزارش هایى از دیدار برگشت 

ره دیدار السد مقابل استقالل نوشت 
3ر ورزشگاه آزادى تهران با نتیجه 3 بر
جه باعث شد تا آنها نیمىاز راه صعود
انانآسیا راطى کنند. بدین  دلیلکار

شت سخت نخواهد بود.
م درباره دیدار دیگر تیم قطرى مقابل 
ل الدحیل در سخت ترین بازى فصل 
 خارج از خانه رودرروى پرسپولیس 

قضاوتم نکنید
 شرمنده مى شوید

دربى رفت با حضور
 90 درصدى استقاللى ها

حسین عرفانى دوست داشت 
جاى کدام ورزشکار حرف بزند؟

سرمربى تیم ملى فوتسال 
بانوان هم ترانسفر شد!

اهینى به گل رسید. ماهینى 
ز مدتها با ارسال در جریان بازى حسین م

ىپس

 با نساجى روز پرفروغى را پشت سر گذاشت و با ســانتر زیباى خود که با ضربه سر على علیپور 
در دیدار

 شد زمینه  گل اول پرســپولیس را فراهم  و گره بازى را براى این
همراه

 تیم باز کرد.
این گل اولین پاس 

گل ماهینــى در ایــن  فصل محسوب 
که که مى شود و مدتها بود ارسال هاى در 

بازى  جریان 
ماهینى، گلى را 

راى پرسپولیس 

ه ارمغان نیاورده بود. شماره 13پ
ب

3
ثبت شده بود ولى این دو گل ر

نبود.

البته کاپیتان دوم پرسپولیس د

دفاعى براى پرســپولیس انجام

ناحین بر عهــده ماهینى نبو
از ج

ســانتر ماهینى به گل رسـ
شانزدهم برمى گر
 تبدیل کرد.  م
برتر شکس

پایان طلسم 762 روزه ماهینى

نبــــرد 
سرخابى  - قطرى

به روایت قطرى ها

ماجراى انتشار فیلم مربوط به سردار آزمون ابعاد تازه اى پیدا 
کرده و کار به شکایت کشیده شده است.

اخیراً فیلمى در فضاى مجازى در خصوص ســردار آزمون، 
بازیکن تیم ملى فوتبال ایران منتشــر شده که در این فیلم 
این بازیکن کنار خانمى نشسته و با گوشى تلفن همراه خود 
مشغول اســت. ماجراى این فیلم و خانمى که کنار سردار 
آزمون روى مبلى نشسته، مربوط به حضور یکى از دوستان 
مهاجم تیم ملى فوتبال ایران به نام «رئوف» در روسیه است. 
دوست ایرانى سردار همراه با همسر خود در روسیه مهمان 
این بازیکن بودند که این شــخص با اجازه گرفتن از سردار 

آزمون در شبکه اجتماعى اینســتاگرام اقدام به گرفتن فیلم 
الیو مى کند. در بخشى از این فیلم همسر این فرد کنار سردار 
آزمون نشسته است که همین بخش از فیلم پس از یکسال 

با عناوینى نامناسب در فضاى مجازى منتشر شده است.
این ماجرا در حالى به حاشیه اى براى آزمون تبدیل شده که 
این بازیکن در حالتى غیر عادى حضــور ندارد و با فاصله از 
خانم حاضر در فیلم روى مبل دیگرى نشسته است. همین 
موضوع باعث شده دوست سردار آزمون به دلیل انتشار این 
فیلم با عناوین نامناســب، به مراجع قضائى مراجعه کند  و 

شکایتى مبنى بر نشر اکاذیب انجام دهد.

ماجراىماجراى
 فیلم خصوصى  فیلم خصوصى 
سردار آزمون سردار آزمون 

چیست؟چیست؟
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ابالغ رأى
کالســه پرونده: 960673- 28 شــماره دادنامه: 9709976795800496- 
97/3/31 خواهــان: غالمحســین کریمى نشــانى: اصفهــان- خ ایمان- 
مجموعه یاس پ 155 خوانده: مهدى پورحسن ســیاه کوچه نشانى: مجهول 
المکان خواســته: مطالبه 40/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
9518/821063- 12- 96/9/10 گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست غالمحســین کریمى به طرفیت مهدى پورحسن سیاه 
کوچه بخواســته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 1 فقره سفته به شماره 
هاى 9518/821063- 12 عهده بانک ملى به انضمام خســارات دادرسى و 
تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى 
و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلســه شورا 
حاضر نشــده و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى 
به عمل نیاورده و مســتندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خوانده/ 
خواندگان به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى 
به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجــارت حکم به محکومیت خوانــده/ خواندگان به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/600/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خســارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 
96/8/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صاد ره غیابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود. م الف: 235244 شعبه 28 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/392
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106796101673 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986796100240 شماره بایگانى شعبه: 970240 ابالغ وقت رسیدگى 
و دادخواســت و ضمائم به ملک نــاز صادقیان فرزند پرویــز- خواهان آقاى 
حمید مجید نراقى دادخواســتى به طرفیت خوانده آخانم ملک ناز صادقیان به 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986796100240 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/28 ســاعت 16:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى بــه علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 246794 شــعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /6/485
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 1- 9710106795502028، 2- 9710106795502029 
شماره پرونده: 9709986795500216 شماره بایگانى شعبه: 970216 ابالغ 
وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به داریوش گودرزى فرزند بهمن و 
حسن طهماســبى- خواهان بانک اقتصاد نوین دادخواستى به طرفیت خوانده 
داریوش گودرزى فرزند بهمن و حسن طهماســبى به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709986795500216 
شــعبه 25 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/07/30 ســاعت 15:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه 
شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شــوراى حل 
اختالف. مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: 1- داریوش گودرزى فرزند بهمن 
2- حسن طهماســبى تاریخ حضور: 1397/07/30 دوشــنبه ساعت: 15:30 
محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شــوراى حل اختالف درخصــوص دعوى بانک مهــر اقتصاد به 
نمایندگى آقاى جواد تک روستا به شــماره ثبت 429709 به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید.  م الف: 246712 
شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

6/486/
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106793603064 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986793600440 شــماره بایگانــى شــعبه: 970446 ابــالغ وقت 
رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به امیر مقدس- خواهان آقاى محمدرضا 
یارى رنانى دادخواســتى به طرفیت خوانده  آقاى امیر مقدس و شرکت رایانه 
سراى زاینده رود به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986793600440 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/25 
ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مــى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 
246707 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /6/487
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710100351506495 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709980351500645 شــماره بایگانــى شــعبه: 970710 ابــالغ وقت 
رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به احمد و حسین و صدیقه کالهى فرزندان 
باقر- خواهــان آقاى مجیــد مویدى دادخواســتى به طرفیــت خواندگان 
احمــد و حســین و صدیقه کالهــى فرزنــدان باقر به خواســته الــزام به 
ایفــاى تعهد مطرح کــه به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709980351500645 شــعبه 15 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان 
اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مــورخ 1397/07/25 ســاعت 8:00 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک 
نوبت در یکــى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مــى گردد تــا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهــى به دفتر دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم 
نشــانى کامل خود، نســخه ثانــى دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 344. م الف: 246628 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /6/488
 ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106796101684 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986796100449 شــماره بایگانــى شــعبه: 970450 ابــالغ وقت 
رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به ریحانه ســابریان فرزند سعبد- خواهان 
خانم زهــره صالحى دلیگانى  دادخواســتى به طرفیت خوانــده خانم ریحانه 
سابریان به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986796100449 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/29 ساعت 17:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 246635 شعبه 31 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/489
اخطار اجرایى

96 /576 - مشخصات محکوم علیه: نام: کورش نام خانوادگى: حیدرى پیدنى 
نام پدر: على شغل:- نشــانى محل اقامت: فوالدشــهر- محله آ6- سنبل 3 

مشخصات محکوم له: نام: مهدى نام خانوادگى: توانگر نام پدر: رضا شغل:- 
نشانى محل اقامت: زرین شهر- خ امام شمالى-ك کوهکن- تعمیرگاه توانگر 
محکوم به به موجب راى شــماره 624 تاریخ 96/12/19 حوزه فوالدشــهر 
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(به موجب رأى شماره-تاریخ-شعبه-
دادگاه عمومــى-) که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: 
پرداخت مبلغ 140,000,000 ریال به عنوان اصل خواســته و خسارت تأخیر 
تآدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر ا ساس نرخ شاخص 
تورم اعالمى ســالیانه و پرداخت میلغ 500,000 ریال هزینه دادرسى در حق 
خواهان و پرداخــت هزینه اجرایى در حق صندوق دولــت. م.الف 246069 

قاضى شعبه هفتم حقوقى لنجان/ 6/480
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان محمدعلى تیمورى دادخواســتى مبنــى برمطالبه   به 
طرفیت خوانده آقاى رضاخدابخشى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 
/ 326 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30 / 7 / 97 ساعت 20 / 5 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 245330 /م الف مدیر دفتر شعبه 

2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 6/481 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه محمدرضاعبدلى سجزى دادخواستى مبنى بر مطالبه  به طرفیت 
خوانده آقاى محمدعلى ناظمى به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 
331 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 29 / 7 / 97 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . 
آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 246014 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 6/482 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شــماره ابالغیه : 9710103759204817 شماره پرونده 
: 9709983759200059شماره بایگانى شعبه : 970062تاریخ تنظیم : 19 
/ 6 / 1397 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به محمد على 
واحدیان فرزند شــکور و خانم ســلماز موحدیان خواهان آقاى محمد عارف 
دادخواســتى به طرفیت خوانده محمــد على واحدیان فرزند شــکور و خانم 
ســلماز موحدیان مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709983759200059 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 
شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 18 / 10 / 97 ساعت 30 / 8 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع به علت مجهول المکان خواندگان و درخواست 
خواهان   و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر 
االنتشار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع رسانى 
از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. 246017 /م الف امین شــعبانى نژاد - متصــدى اموردفترى دادگاه 

عمومى  حقوقى شعبه 2 شهرستان شاهین شهر و میمه/  6/483 
اخطار اجرایى

محکوم علیه حســین حیدرى دولت آبادى به نشانى مجهول المکان محکوم 
له : سحراحمدوند ف : شفیع به  نشانى : شاهین شهر  - گلدیس خیابان عالمه 
حلى – فاز5- پالك 18 محکوم به : بموجب راى شماره 20 تاریخ 97/1/22 
حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه 
شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است 
به : پرداخت مبلغ 41/000/000 ریال بابت اصل خواســته  و مبلغ 602/500 
ریال بابت هزینه دادرسى  وپرداخت  الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست 
به انضمام هزینه نشــر آگهى در روزنامه  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 
شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ صدورچک  
95/4/25 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له صادرواعالم مى دارد ضمنا 
پرداخت هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشــد .ماده 34 قانون 
اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر مى باشــد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید . 246020 /م الف قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین  شهر / 6/484 
حصروراثت 

معصومه رستمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 721 به شرح دادخواست 
به کالسه 765/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمد محمودى نجف ابادى بشناسنامه 3284 در 
تاریخ 96/05/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه مطهرى  ش ش 1637 (همسر متوفى) 
، 2. حســینعلى محمودى نجف ابادى ش ش 283 (پدر متوفى)، 3. معصومه 
رســتمى نجف آبادى ش ش 721 (مادر متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 246148/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/490
 حصروراثت 

فاطمه نقدى علویجه داراى شناسنامه شــماره 5622 به شرح دادخواست به 
کالسه 198/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محترم ســلیمى علویجه بشناسنامه 3783 در تاریخ 
1378/09/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا نقدى علویجــه ش ش 2146 متولد 
1340/10/11، 2. معصومه نقدى علویجه ش ش 95 متولد 1335/06/20 ، 3. 
فاطمه نقدى علویجه ش ش 5622 متولد 1333/04/05 ، 4. حسین نقدى ش 
ش 197 متولد 1326/03/04(فرزندان متوفــى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 246056/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/491
 مزایده

در پرونده کالسه 971812 اجرایى و به موجب نیابت شماره 960145 صادره 
از دادگاه عمومى بخش باغبهــادران محکوم علیه اجرایــى حمید احمدیان 
باغبهادرانى محکوم اســت به پرداخت 50 عدد ســکه تمــام بهارآزادى  و 
مبلــغ 16/500/000 ریــال در حق محکوم لــه و در اجراى احــکام مدنى 
شهرســتان نجف آباد توسط کارشــناس رسمى دادگســترى منتخب مجید 
کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک دستگاه خودرو سوارى 
پراید به شــماره انتظامى 53-297 ن 23 مدل 1383 به رنگ ســفید شیرى 
روغنى-باطــرى خوابیده-چهــار حلقــه الســتیک 40درصد ، شیشــه ها 
ســالم که با توجه به مدل و وضعیت بررسى شــده به مبلغ 110/000/000 
ریــال ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه بــه مراتب فوق و عــدم اعتراض 
طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجــف آباد درتاریــخ 1397/07/10 ســاعت 10 صبح و در 
محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شــخصى اســت که از 
قیمت کارشناســى باالترین قیمــت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى 
المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریــز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نســبت به واریــز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر 
هزینه به نفع صندوق دولــت ضبط و مزایده مجدداً تکــرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمل آورد. 246197/م الف مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى 

نجف آباد/ 6/492
 حصروراثت 

رها مجیدیان داراى شناسنامه شماره 27041 به شرح دادخواست به کالسه 
766/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان على مجیدیان بشناسنامه 47 در تاریخ 96/09/08 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

به : 1. نرگس مجیدیان ش ش 1117 ، 2. علــى رضا مجیدیان ش ش 189 
، 3. ناهیــد مجیدیــان ش ش 713 ، 4. رها مجیدیــان ش ش 27041 ، 5. 
غالمرضا مجیدیان ش ش 1269 6.حمیدرضا مجیدیان ش ش 283 7.باران 
مجیدیان ش ش 66 (فرزندان متوفى)، 8. تــوران محمودى کوهى ش ش 
418 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 246649/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/493
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعید سورانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده اعظم 
ظهرابى جمکرانى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 702/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به 
تاریخ 97/07/30 ساعت 04:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شــورا برابر ماده 72 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 246673/م الف شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/494
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
نودوهشــت میلیون وســیصد هزار به طرفیت خوانده اصغــر بصیرت پور  به 
شــوراى حل اختالف شــعبه 2 حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 676/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
97/08/20 ساعت 10:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 246931/م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/495
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
یکصدوده میلیون ریال به طرفیت خوانده اصغر بصیرت پور  به شــوراى حل 
اختالف شعبه 2 حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 677/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/08/20 ساعت 
10تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج 
خواهد شــد. 246932/م الف شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/  6/496
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
هفتاد میلیون ریال به طرفیت خوانده صادق کیانى  به شــوراى حل اختالف 
شعبه 2 حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
678/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/08/20 ساعت 09:30 
تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است در
صورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج 
خواهد شــد. 246933/م الف شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 6/497
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
یکصدو نود میلیون به طرفیــت خوانده محمد وزیرى و علــى فعله گرى  به 
شــوراى حل اختالف شــعبه 2 حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 675/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
97/08/20 ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 246946/م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/498
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى ســفرى به وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته 
الزام خوانده به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده کیانوش کاظمى دهنده  به 
شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره 729/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/24 
ســاعت 09:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 246934/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/499
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى به وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده امین فروزنده  به شــوراى حل 
اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
727/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/07/24 ساعت  9 صبح 
تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 246947/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 6/500
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى به وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده امین فروزنده  به شــوراى حل 
اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 

722/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/07/24 ساعت 08:30 
تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

246949/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/501
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى محمدى دادخواســتى به خواســته الزام خوانــده مطالبه به 
طرفیت خوانده گوهر تاج مرادى-سید مصطفى مطلبى به شوراى حل اختالف 
شعبه هشتم شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
744/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/08/02 ساعت 04:45 عصر 
تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. 246953/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/502

 حصروراثت 
شهین رئیســى نافچى داراى شناسنامه شــماره 615 به شرح دادخواست به 
کالسه 445/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمرضا رئیسى نافچى بشناسنامه 1279 در تاریخ 
85/02/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. نرگس رئیســى نافچى ش ش 283 ، 2. شهین 
رئیســى نافچى ش ش 615 ، 3. اســماعیل رئیســى نافچى ش ش 2436 
(فرزندان متوفــى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 246959/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/503
 حصروراثت 

سوسن جمشــیدیان قلعه شــاهى داراى شناسنامه شــماره 3805 به شرح 
دادخواست به کالســه 771/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود مهرابى کوشکى بشناسنامه 
579 در تاریــخ 1395/11/17 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته 
ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. مینــا مهرابى ش ش 
1080078538 ، 2. مسعود مهرابى کوشکى ش ش 1080319077 (فرزندان 
متوفى)، 3. سوسن جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 3805 (همسر متوفى)، 4. 
تاجماه ترکان قلعه شاهى ش ش 9 (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 247060/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/504
 مزایده

در پرونده کالســه 971288 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شــعبه 2 
عمومى نجف آبــاد محکوم علیه اجرایى محمد منوچهرى محکوم اســت به 
پرداخت1/583/625/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم له آقاى اصغر نصــر اصفهانى و مبلغ 76/850/000 ریال نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب 
آقاى محمد تدین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: مورد مزایده عبارت است 
از یک قطعه زمین زراعى تحت پالك ثبتى 391/2220 واقع در گلدشت – به 
سمت شمال انتهاى بلوار معلم – نرســیده به زیر گذر – کمربندى – سمت 
راســت مقابل مرغدارى متروکه مرحوم کاذرونى به مساحت 61798/5 متر 
مربع ســند مالکیت سه دانگ مشاع از شــش دانگ بدون حصار و به صورت 
زمین بایر مى باشــد با در نظر گرفتن کلیه عوامل زراعــى هر متر مربع یک 
میلیون ریال و جمعا 30/899/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/07/17 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شــخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه 
به نفع صندوق دولــت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید 
به عمل آورد. 247746/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگســترى نجف 

آباد/ 6/505
 مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنــى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
960907جلسه مزایده اى در روز سه شنبه  مورخه97/07/17از ساعت 9لغایت 
10:30صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش 
یک قطعه زمین با کاربرى کشاورزى به مساحت 150متر مربع فاقد سند ثبتى 
واقع در زرین شــهر –خیابان و الفجر –کوچه10متر پشــت دانشگاه علمى 
کاربردى زرین شــهر (معروف به صحراى کمال آباد) که  توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 225/000/0000ریال ارزیابى گردیده است.در 
محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید.طالبین خرید مى 
توانند به مدت 5روز قبل از موعد مزایده از خــودرو مذکور واقع در پارکینگ 
این فوالدشهر  دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند،مزایده از قیمت کارشناســى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانى مى توانند د رجلسه مزایده 
شرکت نمایند که 10درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده 
شدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت نماید.م.الف 247083اجراى احکام 

مدنى دادگسترى لنجان/ 6/506 
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى على باوى- کالســه پرونده: 
389/97  وقت رســیدگى:97/8/7 ســاعت 4 عصر خواهان :رسول میر حاج 
خوانده:میکائیل کریمى و على باوى فرزند عبداالمیر خواسته:اعتراض ثالث 
خواهان دادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به 
شعبه 1حقوقى ارجاع گردیده و وقت رســیدگى تعیین شده به علت مجهول 
المکان بــودن خوانده به در خواســت  خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز 
ماده73آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار 
ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به 
دبیر خانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند 
ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت 
آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا 
رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مــى نماید./م.الف246980حمید کریمى 

رئیس شعبه 1حقوقى شوراى حل اختالف باغبهادران/ 6/507 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- خانم سمیرا نقدى   
داد خواســتى به مبلغ27/000/000 ریال بطرفیت آقــاى امیر رضا خانى که 
اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 445/97در شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضــاى خواهان و به 
تجویز ماده 73قانون آییین دارسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیر االنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهار شنبه  مورخ 
97/8/2ساعت 8:30در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م. 

الف247813دبیر شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/6/508 
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بســیارى نمى توانند پنیر را به تنهایى بخورند و در کنارش از 
خوردنى هاى خوشمزه دیگر مانند هندوانه و خربزه و یا حتى 
گردو استفاده مى کنند. شما هم اگر پنیر را با گردو مى خورید، 

بخوانید.
خوردن پنیر با گردو در وعده صبحانه و حتى عصرانه از عادات 
غذایى رایج در بین اغلب ماســت که حرف هایى راجع به این 

قضیه گفته مى شود. 
اگر پنیر را با گردو مى خورید، باید بدانید که چاق کننده است، 
همچنین مصرف پنیر همراه با گردو، نعناع و آویشن نیز چاق 
کننده است. پنیر به خصوص پنیر کهنه و نگهدارى شده در آب 
نمک و گردو به دلیل محتواى بــاالى «تیرامین» مى توانند 
یکى از علل ســردرد باشــند و افرادى که مبتال به سردرد به 
خصوص سردردهاى میگرنى هستند، مى توانند با حذف این 
دو ماده، احتمال تأثیر آن بر سردردشــان را بررسى کنند؛ چرا 
که میزان تیرامین در پنیر با توجه به نــوع فرایند، نوع تخمیر 
و قدمت متفاوت است و از طرف دیگر، میزان حساسیت افراد 
مختلف به مواد غذایى متغیراست. اما الزم است بدانید بهترین 
مصلح پنیر که از گذشته تاکنون بیشتر ما عادت به مصرف آن 
داریم، گردو است اما مى توان از ســبزى هاى معطر، آویشن، 
نعناع خشک و حتى عسل هم به عنوان تعدیل کننده طبع انواع 

پنیر استفاده کرد.
پنیر حاوى ماده اى به نام تیرامین است که این ماده مى تواند در 
صورت عبور از سد خونى مغز، وارد مغز شود و کاهش عملکرد 
ذهنى فرد را در پى داشته باشد. در صورتى که نقصى در عملکرد 
این آنزیم وجود نداشته باشد و مقادیر پنیرى که فرد مى خورد، 
بیش از ظرفیت خنثى سازى این آنزیم نباشــد، این آنزیم به 
راحتى مى تواند از پس مقادیر معمول تیرامین برآید و مانع ورود 

این ماده به مغز شود.
از آنجا که آنزیم تجزیه کننده تیرامین پنیر براى انجام عمل خود 
به مس نیاز دارد، بنابراین اگر بتوانیم مقادیر مورد نیاز مس را در 
اختیارش قرار دهیم، مى توانیم از کارایى بیشتر آن بهره ببریم. 

این کار را مى  توانیم با خوردن گردو همراه پنیر انجام دهیم. 
در واقع از آنجا که گردو حاوى مس اســت، مى توانیم از این 
طریق، مس مورد نیاز را تأمین کنیم. اگر مقدار کلســیم بدن 
از فسفر بیشتر شود، این کلسیم اضافى مى تواند باعث کاهش 
فسفر در دسترس ســلول هاى مغزى شود. این در حالى است 
که سلول هاى مغزى به کاهش فســفر حساس هستند و این 
مسئله مى تواند باعث کاهش عملکرد سلول هاى مغزى شود. 
پنیر هر دو ماده معدنى کلسیم و فسفر را دارد ولى میزان کلسیم 
آن بیشــتر اســت و در صورت مصرف بیش از اندازه آن، این 
تعادل به هم مى خورد و مقدار کلسیم از فسفر بیشتر مى شود 
و در این هنگام از فسفر ســلول هاى مغزى استفاده مى شود. 
گردو تا حدودى هم حاوى فســفر اســت که بــا مصرف آن 
مى توانید به فسفر مورد نیاز خود دست پیدا کنید و این تعادل را 
به حالت اول باز گردانید. پس این مشکل نیز با مصرف گردو 

قابل حل است.

اگر مى خواهید کبد خود را ســالم نگه دارید و از بیمارى هاى 
کبد در امان باشید، تا جایى که مى شــود به رژیم غذایى خود 
ســبزیجاتى مانند کلم بروکلى اضافه کنید. تحقیقات نشان 
مى دهد این ماده  غذایى مى تواند از بدن در برابر بیمارى کبد 
چرب غیر الکلى محافظــت کند. اگر از کلم پخته خوشــتان 
نمى آید مى توانید از آن در ساالد کلم به همراه چند عدد بادام 
و توت خشک و ســرکه لذت ببرید. همچنین مى توانید آن را 
کبابى کرده و با سیر و سرکه بالزامیک مزه دار کنید. برگ هاى 
سبز سبزیجات حاوى آنتى اکسیدان قوى به نام «گلوتاتیون» 
هســتند که به بهبود عملکرد کبد کمک مى کند. مى توانید از 
این ماده  مغذى در ساالد براى شام استفاده کنید. اگر کمى با 
سیر و روغن زیتون آن را ســرخ کنید بسیار خوشمزه مى شود. 
همچنین مى توانید مصرف برگ هاى آن را با پنیر پارمیســان 

تازه امتحان کنید.

تحقیقات حاکى از آن اســت کــه افزایش 
مصرف خوراکى هــاى گیاهى مانند آناناس، 
به کاهش خطر ابتال بــه بیمارى هایى چون 
چاقى، دیابــت و بیمارى هــاى قلبى منجر 
مى شود و به سالمت پوســت و مو، افزایش 
ســطح انرژى و حفظ وزن مناســب کمک 
مى کند. بر اســاس تحقیقات انجام شــده، 
تأثیرات مثبت مصرف آناناس بر ســالمت را 

مى توان اینگونه دسته بندى کرد:

پیشگیرى از آسم
مصرف بتاکاروتن، خطر ابتال به بیمارى آسم 
را به میزان قابل توجهــى کاهش مى دهد و 
میوه جات و ســبزیجات زرد، نارنجى و سبز 
تیره مانند آناناس، انبــه، پاپایا، هلو، گرمک، 
کدوتنبل، کلم بروکلى و هویج منابعى سرشار 
از بتاکاروتن محســوب مى شوند. همچنین 
برخى تحقیقــات حکایــت از تأثیر مصرف 
بروملین در جلوگیرى از ابتال به آسم دارد که 
آناناس تنها ماده غذایى حاوى بروملین است.

بهبود روند گوارش
آناناس به دلیــل برخــوردارى از فیبر و آب 
زیاد، مانع از ابتال به یبوســت شده و به بهبود 
روند هضم و تنظیــم گوارش کمک مى کند. 
همچنین وجود میزان قابل توجهى بروملین 
در آناناس، به کاهش سایتاُکن ها (سلول هاى 
ملتهب) کــه در روند گــوارش اخالل ایجاد 

مى کنند، منجر مى شود.

سالمت پوست
مصرف آناناس و دریافت 

میزان قابل توجهى ویتامین c، به بهبود بافت 
پوست، جلوگیرى از چین و چروك و عوارض 

ناشى از آفتاب سوختگى کمک مى کند.

پیشگیرى از افزایش فشارخون 
مصرف میوه جات و ســبزیجاتى سرشــار از 
پتاسیم مانند آناناس، مانع از ابتال به فشار خون 

باال مى شود.

سالمت قلب
آناناس با برخــوردارى از میزان قابل توجهى 
ویتامین c، پتاسیم و فیبر، سالمت قلب را به 

ارمغان مى آورد.

پیشگیرى از سرطان
آناناس به دلیل سرشــار بودن از ویتامین c و 
آنتى اکسیدان ها، از تشــکیل رادیکال هاى 
آزاد که منجر به ابتال به ســرطان مى شوند، 

جلوگیرى مى کند.

بهبود جراحى ها و التهاب
تحقیقات نشــان مى دهد که آناناس به دلیل 
برخوردارى از بروملین، روند بهبود جراحات، 
التهاب، درد، کوفتگى، کبــودى و زخم هاى 
حاصل از عمل جراحى را تسریع و به التیام آنها 

کمک مى کند.

مهار دیابت نوع یک
مصرف مواد سرشــار از فیبر، به دلیل کاهش 
قند خون، به بهبود مبتالیان به دیابت نوع یک 
کمک مى کند و یک آناناس به طور متوسط 

حاوى 13 گرم فیبر است.

هر یک از ما ســه وعده غذایى اصلى در روز شامل 
صبحانه، ناهار و شام را به طور معمول در زمانى مشخص 
صرف مى کنیــم. گاهى اوقــات، در روزهاى تعطیل یا 
تعطیالت آخر هفته ممکن است تغییرى در این ساعات 
صورت بگیرند. زمان مناسب براى غذا خوردن به کشورى که 
در آن زندگى مى کنید، بستگى دارد. با وجود این، برخى قواعد 

پایه وجود دارند که همه مى توانند مد نظر قرار دهند.
موارد زیر تنها جنبه توصیه دارند و همه چیز به نیازهاى شــما باز 
مى گردد. افزون بر این، هر فردى داراى شــغل و مسئولیت هاى 
مختلفى اســت که ممکن اســت وى را مجبور سازد تا در

 زمان هاى دیگرى وعده هاى غذایى خود را مصرف کند.
7صبح زمان مناسب براى خوردن صبحانه است. همچنین، 
مى توانیم این وعده غذایى را در ســاعت 8صرف کنیم، اما 
تأخیر هرچه بیشتر توصیه نمى شود. همانگونه که مى دانید، 
صبحانه مهمترین وعده غذایى روزانه محســوب مى شود 
و از این رو، باید شــامل مواد مغذى مختلف باشد. در وعده 
غذایى صبحانه باید از میوه ها، غــالت کامل و برخى مواد 
غذایى حاوى کلسیم استفاده کنید. این ترکیبى کامل براى 
صبحانه اســت. گاهى اوقات برخى افراد پس از بیدار شدن 
از خواب تمایلى به صرف صبحانه ندارند زیرا معده آنها براى 
غذا خوردن آماده نیست. در این موارد، شما مى توانید مقدارى 
وقت بیشتر صرف کرده و کارهاى دیگرى مانند دوش گرفتن 
انجام دهید تا بدن به طور کامل از خواب بیدار شود و احساس 
گرسنگى در شما شــکل بگیرد. نوشیدن یک لیوان آب نیز

 مى تواند کمک کند.
پس از خوردن صبحانه، اغلب به سر کار مى رویم تا وظایف 

حرفه اى خود را انجام دهیم. توصیه شده است بین ساعات 10 
تا 11 صبح یک میان وعده مصرف شود.

این زمانى ایده آل براى خــوردن میوه، یک خوراکى حاوى 
غالت کامل یا مقدارى ماســت به همراه مغزهاى خوراکى 
است. مصرف غذایى سبک در این زمان از صبح به پیشگیرى 
از احساس گرسنگى تا وعده غذایى بعدى کمک مى کند. 
افزون بر این، انرژى بیشترى نیز در اختیار بدن قرار مى گیرد. 

اگر تمایل دارید مى توانید یک فنجان قهوه نیز بنوشید.
خوردن ناهار پیش از ساعت یک توصیه نمى شود، مگر اینکه 
گزینه اى دیگرى در اختیار نداشته باشــید. اما تا چه میزان 
مى توان خــوردن وعده غذایى ناهار را بــه تأخیر انداخت؟ 
بهتر است ناهار را تا پیش از ساعت 3 بعد از ظهر بخورید. در 
این وعده غذایى باید سبزیجات، پروتئین، چربى هاى سالم 
و کربوهیدرات ها حضور داشته باشند. وعده غذایى ناهار باید 
احساس سیرى را در شــما ایجاد کند، اما از پرخورى پرهیز 
کنید. این شــرایط مى تواند نتایجى منفى به همراه داشته 
باشد و سطوح انرژى بدن را کاهش دهد. پس از صرف ناهار

 مى توانید یک دسر ســبک مانند یک میوه به همراه یک 
فنجان چاى مصرف کنید. چاى بــه بدن در گوارش کمک 

مى کند و احساسى خوب در معده شکل مى گیرد.
میان وعده ها تنها براى کودکان نیســتند و بزرگساالن نیز
 مى توانند بین وعده هــاى غذایى اصلى خود یک خوراکى 
ســبک را مصرف کنند. از این طریق تا زمان شام خبرى از 
احساس گرسنگى نیست و تمایلى به مصرف خوراکى هاى 
ناسالم نخواهید داشت. زمان مناسب براى صرف این میان 
وعده بین ساعات 4  و 5 بعد از ظهر است. اگر ساعت 3 ناهار 

خورده اید مى توانید در ساعت 6 بعد از ظهر یک میان وعده 
مصرف کنید. توجه به این نکته اهمیت دارد که این ساعات 
انعطاف پذیر هستند و شما مى توانید آنها را بر اساس سبک 

زندگى خود سازگار کنید.
براى این میان وعده مى توانید از مغزهاى خوراکى استفاده 
کنید. آنها از انرژى زیادى برخوردار هستند و احساس سیرى را 
در شما تقویت مى کنند. البته در مصرف آنها زیاده روى نکنید 

زیرا مى توانند موجب افزایش وزن شوند.
همچنین، اگر پیــش از این در طول روز ماســت مصرف

 نکرده ایــد، اکنون زمان خوبى براى انجام این کار اســت. 
ترکیب ماست با مقدارى مغزهاى خوراکى یک میان وعده 

کامل را شکل مى دهد.
زمان مناســب براى صرف شــام از7 یا 8 تا 9 یا 10 شــب 
است. صرف شام پس از این بازه توصیه نمى شود. به خاطر 
داشته باشید که بین زمان شــام و زمان خواب باید حداقل 
دو ساعت فاصله باشد. غذا خوردن پیش از خواب مى تواند 
به خواب رفتن را دشوار سازد، کیفیت خواب را کاهش دهد 
و احتمال مواجهه با گاز بیش از حــد نیز افزایش مى یابد. از 
این رو، هرچه زودتر شــام خود را بخورید، زمان کافى براى 
گوارش آن پیش از خواب وجود خواهد داشــت. شــام باید 
یک وعده غذایى سبک باشد. ســوپ، ماهى، سینه مرغ  و 
برخى سبزیجات از جمله گزینه هایى هستند که مى توانید 
مد نظر قرار دهید. شــام باید سرشار از ویتامین ها باشد تا به 
گوارش زیاد نیاز نباشــد. برخى افراد یک لیوان شیر یا یک 
ساندویچ کوچک مصرف مى کنند. این نیز کفایت مى کند. 
توجه داشته باشید که نیازهاى هر فرد با دیگرى متفاوت است.

وقت مناسب براى غذا خوردن
 چه زمانى است؟

س

اگ

لیل
حات،

م هاى 
تیام آنها 

اىغذا خوردن ب

اولین توصیه 
براى داشتن کبد سالم

اگر پنیر را با گردو 
مى خورید، بخوانید

یک چشم پزشک با اشاره به عالیم ابتال به آب مروارید گفت: دیابت، ضربه به چشم، مصرف برخى 
داروها و کهولت سن از دالیل عمده بروز این 

بیمارى است.
جواد هاشــمیان در ارتباط بــا بیمارى آب 
مروارید اظهار کرد: این بیمارى از نظر علمى 
ایجاد هرنوع کدورت در عدسى چشم است 
و به صورت طبیعى در داخل چشم انسان در 
پشت عنبیه عدسى شفافى قرار دارد که به 

متمرکز کردن شعاع هاى نورانى بر روى شبکیه کمک مى کند.
هاشمیان افزود: آب مروارید به صورت مادرزادى یا در اثر ضربه، مصرف بعضى از داروها و سموم، 
در معرض تشعشعات قرار گرفتن، ابتال به بیمارى دیابت و م همتر از همه به علت تغییرات سنى رخ 
مى دهد. این چشم پزشک با بیان اینکه آب مروارید سنى شایع ترین نوع آب مروارید است، عنوان 
کرد: ایجاد کدورت در عدسى چشم را شاید بتوان به یخ زدگى شیشه پنجره در زمستان شبیه کرد، 
فقط با این تفاوت که پس از ذوب شدن یخ، شیشه دو مرتبه شفاف مى شود، اما براى رفع کدورت از 
عدسى به جز خارج کردن و جانشین کردن آن با یک نوع مصنوعى، راه دیگرى تاکنون شناخته نشده 
است.  وى افزود: به هنگام ایجاد کدورت در عدسى، به علت ایجاد مانع بر سر راه عبور نور به داخل 
چشم، بینایى مختل مى شود که تارى آرام و تدریجى دید طى مدت چندین ماه و یا سال در یک یا 
هر دو چشم، تارى دید در شرایط نورى کم مخصوصاً در غروب، دو بینى در یک چشم و یا سایه دار 

دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک از جمله عالیم این بیمارى است.

یک متخصص گوش، حلق و بینى گفت: بسیارى از افراد هنگام خون دماغ شدن سر خود را به سمت باال 
مى گیرند که تنها باعث جمع شدن این خون در حلق و آزار فرد مى شود.

محمد پورحاجى غالمى درباره علت خون دماغ 
شدن گفت: خون دماغ شــدن  را مى توان به دو 
دسته تقسیم کرد؛ در دسته اول خون به صورت 
عادى از بینى خارج مى شــود و بر خالف ظاهر 
ترسناك آن معموالً نشانه بیمارى خاصى نیست، 
از این رو براى پزشکان چندان مهم نیست؛ دسته 
دوم اما خبر از بیمارى خطرناك مى دهد، در این 
حالت فقط رگه هاى خون یا به اصطالح خونابه از بینى خارج مى شود. وى با اشاره به عدم مشخص بودن 
علل برخى از خونریزى ها، افزود: دالیلى متعدد از جمله التهاب بینى، آلرژى، سینوزیت، خشکى داخل بینى 
و... در بروز این مشکل مؤثر است و در این بین، وجود تومور هاى خوش خیم و بدخیم، برخى از سرطان ها و 
بیمارى هاى انعقادى خون، از جمله مهمترین بیمارى هایى است که منجر به این عارضه مى شوند. وى ادامه 
داد: همچنین بیمارى فشار خون و «آرتریوسکلروز» که به معناى کاهش حالت ارتجاعى و شکننده شدن 
عروق است، در سنین باال مى تواند منجر به ایجاد این بیمارى شود.  این متخصص گوش، حلق و بینى با تأکید 
بر افزایش حساسیت رگ هاى بینى بر اثر ضربه ادامه داد: گاهى در بزرگساالن استفاده از رقیق کننده هایى 
مثل «آسپیرین»، این عارضه را تشدید مى کند. وى با تأکید به اهمیت مراجعه به پزشک در صورت مشاهده 
عالیم خطرناك، تصریح کرد: بسیارى افراد هنگام خون دماغ شدن سر خود را به سمت باال مى گیرند که تنها 

باعث جمع شدن این خون در حلق و آزار فرد شده و کمکى به درمان او نمى کند.

آب مروارید چیست 
و چگونه ایجاد مى شود؟

باالگرفتن سر هنگام خون دماغ شدن؛ 
خوب یا بد؟

سالمت پوست
مصرف آناناس و دریافت 

قند خون، به بهبودمبتالیانبه دیابت نوع یک 
کمکمى کند و یک آناناس به طور متوسط

3حاوى 13 گرم فیبر است.

هر
صبحانه
صرف
تعطیال
صورت بگ
در آن زندگ
پایه وجود

آب مروارید چیست 

 فواید بى نظیر آنـانـاس

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى:
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى 

صاحبان امضا مجاز شرکت
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل داراى رتبه بندى 5 در رشته ساختمان) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى

3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.
4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى 

مربوطه و مفاصا حساب قراردادها
5) گواهى بازدید یکى از اعضا هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.

6) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه 
ارائه نمایند.

برآورد پروژه: 5/888/919/499 ریال براساس فهارس بها سال 1397
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 295/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1397/06/21 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/06/27

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى تکمیل مرکز 
سالمت مسکن مهر شبکه بهداشت و درمان خمینى شهر

م الف: 248316
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

به خدا قسم، اگر از عشق به خداوند یا از ترس او دل هایتان گداخته 
شود و از شوق و بیم از چشمانتان خون روان شود و تا دنیا باقى است، 
در همین حــال بمانید، این اعمال و نهایت کوششــى کــه در طاعت او 
به کار مــى بریــد، در برابــر نعمت هــاى بزرگــى که خدا به شــما 
ارزانى داشته، هیچ اســت و در برابر این موهبت که شما را به ایمان 

موال على (ع)راه نموده، بى مقدار است.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول

شرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به 
پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران 
 www.setadiran.ir و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/06/24 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اســناد مناقصه از سایت: ســاعت 19 روز یکشنبه تاریخ 

 1397/07/01
آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1397/07/12

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1397/07/14
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابــان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه:

 مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام در تهــران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 

5- 03132645870 (داخلى 3299)
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: بهره بردارى شبکه جمع آورى، ایستگاه هاى پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب 
شهرك صنعتى جى (شماره 200971281000050 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 7/680/000/000 ریال و براساس قیمت روز (اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 384/000/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: اصالح هندسى و دفع آب هاى سطحى تقاطع چهارم مرکزى و 30 مترى 
شرقى شهرك صنعتى اسفیدواجان (شهداى رضوانشهر) (شماره 200971281000049 در 

سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه: 10/140/791/324 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان 

برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 507/040/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى
مدت اجرا: 7 ماه

در ششــمین همایش حرفه اى گرایى در روابط عمومى، که با حضور 
جمعى از اساتید، مدیران و فعاالن حوزه هاى روابط عمومى، تبلیغات 
و رسانه کشور برگزار شــده بود، از مهندس عزیز قنواتى مدیرعامل 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشــان، با اهداى مدال زرین مدیر جهادى 

روابط عمومى در حوزه مسئولیت اجتماعى تجلیل شد.
ششــمین همایش حرفه اى گرایى در روابط عمومى با حضور دکتر 
محمد سلطانى فر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، سید غالمرضا 
کاظمى دینان رییس شوراى سیاســت گذارى هفته روابط عمومى 
ایران، دکتر باقر ساروخانى،دکتر حکیمیان پیشکسوت روابط عمومى، 
دکتر امیر عباس تقى پور،دکتر لعلى، امیر شوقى بنام و جمعى از اساتید 
و کارشناسان روابط عمومى سراسر کشــور در هتل المپیک تهران 

برگزار شد.
در این مراســم ، با پخش کلیپى از فعالیت هاى فرهنگى، اجتماعى، 
و اقتصادى شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال حمایت از کاالى 
ایرانى، مدال زرین مدیر جهادى روابط عمومى در حوزه مســئولیت 

اجتماعى به مهندس عزیز قنواتى، اهدا شد.
در ابتــداى آیین گشــایش ششــمین کنفرانــس حرفه اى گرایى 
درروابط عمومى، پس از تالوت قرآن و ســرود جمهورى اســالمى، 
به پاس خدمات اســتاد میرزابابا مطهرى نــژاد، رئیس فقید انجمن 

روابط عمومى ایران، با ذکر فاتحه و صلوات یاد و خاطره ایشان گرامى 
داشته  شد.

در ادامه، سید غالمرضا کاظمى دینان، رئیس شوراى سیاست گذارى 
کنفرانس به حاضرین خیرمقدم گفت و در ســخنانى به عهد خود با 
پروردگار مبنى بر تالش در اعتالى جایگاه روابط عمومى اشاره کرد و 
گفت: «انشاا... پانصدمین کنفرانس را هم اینجا برگزار خواهیم کرد!».

کاظمى دینان در ادامه ویژگى هاى یــک روابط عمومى حرفه اى را 
اینطور برشمرد: «یک روابط عمومى حرفه اى صادق، منصف، کنجکاو، 
هشــیار، برونگرا، اهل عمل، ســخت کوش، فرصت یــاب، تیزبین، 
گوش دهنده، آینده نگر، بحران ستیز و آرامش بخش است. اسیر تکبر 

و غرور هم نمى شود.»
دکتر کاظمى دینان افزود: روابط عمومــى حرفه اى ؛ آرامش دهنده 
ســازمان، تواضع دارد، داراى صداقت، برخورد منصفانه، پاســخگو، 
تالش براى خدمت و حفظ منافع سازمان و مخاطبین، گوش دهنده، 
به جاى شنوا، آینده نگرى، اطالع یابى و اطالع رسانى، آگاه و دانا به 

جایگاه خود هستند.
وى در پایان و در خصوص مقاالتى که قرار اســت در این کنفرانس 
ارایه شــود گفت: «در این کنفرانــس از افرادى براى ســخنرانى و 
ارائه مقاله دعوت به عمل آمده است که ســابقه کار عملى موفق در 

شرکت هاى تبلیغاتى داشــته اند». پروفسور باقر ســاروخانى استاد 
دانشگاه و پیشکسوت روابط عمومى در ادامه این همایش گفت: «اقناع 
خردورزانه مخاطب مفید است اما کافى نیست. آنچه که ما به آن نیاز 
داریم نفوذ به قلب آدم هاست. مهمترین حوزه اى که ما اگر مى خواهیم 

پایدار بمانیم باید به آن وارد شویم همین قلب است.»
دکتر ساروخانى در قسمت دیگرى از ســخنرانى خود روابط عمومى 
حرفه اى را داراى چهره  اى نقادانه در داخل سازمان و چهره اى گشاده 

در بیرون آن دانست. 
وى افزود: «روابط عمومى حرفه اى باید از خویشتِن خویش آزاد باشد. 
از حس خشــم و انتقام آزاد باشــد. همین آزادى  هاست که بین یک 

روابط عمومى و تبلیغات چى تفاوت ایجاد مى کند.».
این استاد برجسته در انتهاى ســخنانش گفت: «ورود به هزاره سوم 

بدون روابط عمومى ممکن نیست.»
دکتر محمد ســلطانى فر، معــاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به عنوان سومین سخنران کنفرانس 
حرفه اى گرایى در روابط عمومى به مخاطبان گفت: «ما اگر مســیر 
حرکت خودمان را از تبلیغ به سمت اقناع نبریم نگاه حرفه اى نداریم. 
در تعریف تبلیغ آمده است: اشاره کردن به یک تاثیرگذارى کوتاه مدت 
براى رســیدن به اهداف کوتاه مدت و ما آرام آرام باید از آن به سمت 

ترغیب و در نهایت اقناع پیش برویم. ما روابط عمومى ها باید اقناع را در 
همراهان خود شکل دهیم. با دادن آمار غلط، داده هاى غلط و شعار هاى 

غلطى که هیچوقت شکل نمى گیرد ما هرگز به اقناع نمى رسیم.
دکتر سلطانى فر افزود: مسیر حرکت ما باید با تعیین اهداف بلندمدت 
همراه باشد، مبتنى بر واقعیت باشد و بر اســاس نیاز مخاطب شکل 

بگیرد.».
وى در ادامه ضمن موظف دانســتن روابط عمومى به تحلیل مســیر 
تبلیغات و اقناع خود از روابط عمومى ها خواست خالق باشند و گوشزد 

کرد: « نوآورى زبان دنیاى تبلیغات امروز در حوزه اثر بخشى است.».
    تجلیــل از مدیر جهــادى روابط عمومــى در حوزه 

مسئولیت اجتماعى 
در ادامه این مراسم، ابتدا کلیپى از منتخب ششمین کنفرانس حرفه اى 

گرایى در روابط عمومى پخش شد.
مجرى برنامه با برشمردن بخشى از فعالیت هاى فرهنگى اجتماعى 
شــرکت فوالد امیرکبیر ، بویژه در ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى، از 
مهندس عزیز قنواتى مدیرعامل شرکت فوالد امیر کبیر کاشان جهت 
دریافت لوح زرین و تقدیر نامه شــوراى سیاست گذارى هفته روابط 

عمومى ایران دعوت کرد.
در ادامه لوح زرین مدیر جهادى در حوزه مســئولیت اجتماعى توسط 

دکتر سلطانى فر ، دکتر کاظمى دینان، دکتر حکیمان، دکتر تقى پور و 
امیر شوقى بنام به پاس فعالیت هاى بى شائبه مهندس قنواتى اهدا شد.
این لوح به پاس رویکرد اجتماعى و فرهنگى شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان در تحقق اقتصاد مقاومتى، تولید محصول با کیفیت ایرانى در 
ســال حمایت از کاالى ایرانى و تعامل ویژه با مشــتریان و دینفعان 
و تالش در جهت تحقق صنعت ســبز و گواهینامه 4 ستاره مدیریت 
کیفیت و راه اندازى کمپین هاى زیست محیطى و مصرف بهینه آب به 

مهندس عزیز قنواتى اهدا گردید.
در ادامه این کنفرانــس، ارائه چهــار مقاله با عناویــن «طراحى و 
برنامه ریزى کمپین هاى تبلیغاتى» توســط حمید شــکرى خانقاه، 
«بریف را جــدى بگیرید، خطر از آنچه احســاس مى کنید به شــما 
نزدیک تر است» توسط محمدرضا هاشمیان، «کمپین هاى تاثیرگذار 
چه ویژگى هایى دارد؟» توسط جعفر پاشایى و سارا شیرى، «تبلیغات 
اثربخش» توســط وحید ناصحى فر و «ایده پرداز دوست شماست» 

توسط امیر علیزاده ارایه شد. 
برگزارى پنل تخصصى «عوامل موثر در افزایش اثربخشى تبلیغات» با 
حضور تعدادى از مدیران و کارشناسان روابط عمومى و تبلیغات، دیگر 
بخش این کنفرانس بود که شنبه 17 شــهریور ماه در سالن همایش 

هاى بین المللى هتل المپیک تهران برگزار شده بود..

قنواتى، مدال زرین مدیر جهادى روابط عمومى در حوزه مسئولیت اجتماعى را دریافت کرد

آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول
پیرو آگهى مزایده شماره 12054 مورخ 97/06/04 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1252 مورخ 97/05/24 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى دو قطعه زمین واقع در فاز 5 مسعودآباد با کاربرى مسکونى با شرایط پرداخت به صورت نقدى به شرح ذیل از 
طریق مزایده 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)

- ششدانگ قطعه زمین شماره 689 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 8847 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 160 م.م به ازاى هر مترمربع 6/250/000 ریال.

- ششدانگ قطعه زمین شماره 703 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 5864 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 133 م.م به ازاى هر مترمربع 6/700/000 ریال.

آگهى مزایده نوبت دوم

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ دوم

شهردارى تودشک در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى جایگاه CNG شهر 
تودشک از طریق آگهى مزایده به شرکت هاى واجدالشرایط به مدت یکسال شمسى 
اقدام نماید. کلیه شرکت 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.


