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آنچه باید در هواى سرد مصرف کنیدکارت زرد مجلس به وزیر علومغرب اصفهان بارانى مى شود«مغزهاى کوچک زنگ زده» در 3 روز، میلیاردى شدآمریکایى ها مؤدب      تر و حرف گوشکن تر شده   اند سالمتجهان نمااستانفرهنگ جهان نما

تشکیل انجمن بازنشستگان در محالت
شهردار منطقه2 اصفهان در همایش «تحکیم حقوق سالمندان» بیان کرد؛

این سبزى ها الغرتان مى کنند

مخالفم؛ اما قانون باید اجرا شود
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مهره مار قلعه نویى 
فرشته نجات نکونام!

در  اصفهان کمبود سوخت نداریم

شکایت مجلسى ها از 
بهارستان نشین ها 
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یادتان هست قدیم ها خیارها چه بوى خوبى داشتند؟ به نظرتان این روزها شامه  
ما ضعیف شده است یا خیارها پالستیکى؛ هر چه باشد نصف یک عدد خیار حدود 

20 کالرى دارد. خیار یکى از آن میوه هاى سرشار از آب و بسیار مناسب براى 
کاهش وزن است. هر یک عدد خیار...

 باالخــره حکــم معاونــت عمران و توســعه 
امور شهرى و روســتایى وزارت کشــور به نام 
مهدى جمالى نژاد، شــهردار پیشین اصفهان و 
یزد صادر شــد تا کلید ممنوعیت بــه کارگیرى 
بازنشستگان و تغییر مدیران در وزارت کشور، با 

این انتصاب زده شود.
در جلسه روز شنبه 7 مهرماه شــوراى معاونین 

وزارت کشور، رحمانى فضلى حکم...
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آژانس هاى مسافرتى مجاز به گردشگرى سالمت هستند
معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى استان خبر داد؛معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى استان خبر داد؛
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دیدگاه استاندار اصفهان درباره منع استفاده از بازنشستگان در پست هاى دولتى 

درخواست محمود پاك نیت از اهالى تلویزیون

سریال، کم بسازید 
اما خوب بسازید

طارمى کامًال معمولى است!
در شــرایطى که مهدى طارمى نمایش موفقى از حیث گلزنــى و تأثیر در نتایج الغرافه 

داشته، مورد انتقاد پیشکسوتان این باشگاه قرار گرفته است.
  مهاجم ملى پوش الغرافه که در نیم فصل گذشته راهى قطر شد و پیراهن زرد این 
تیم را بر تن کرد علیرغم گلزنى در بیشــتر دیدارهاى این تیم، با توجه به از دست 
دادن چند موقعیت مورد انتقاد پیشکسوتان این باشگاه قرار گرفته است. این در 

حالى است که...
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شرکت مدیریت تولید برق اصفهان درنظر دارد نسبت به عایقکارى جهت واحدهاى تولید برق 
نیروگاه اصفهان در سال 98-97طبق شرح اســناد مناقصه اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتها و 
پیمانکاران واجدشــرایط دعوت میگردد ضمن هماهنگی با اداره تدارکات این شرکت جهت 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7روز به نشانی اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب 
آهن ،انتهاى بلوار شفق ، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
مراجعه فرمایند.ضمنًا جهت اطالع بیشتر می توانید به سایت www.isfahanps.ir (بخش 

مناقصات) مراجعه نمایید.
 تذکر : ارائه گواهینامه صالحیت حرفه اى – گواهینامــه صالحیت ایمنى پیمانکاران- جهت 

شرکت در مناقصه الزامى است.
تلفن هاى تماس: 5080 و031-37895083

          

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله اي شماره  97-7

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شهردارى گوگد در نظر دارد به استناد مجوز مصوبه شماره 29 مورخ 1397/3/30 شوراى محترم اسالمى 
شهر گوگد یک قطعه زمین مشاع تحت پالك ثبتى 1831 فرعى از 6 اصلى واقع در بخش چهار گلپایگان 
را به آدرس خیابان آیت اله گلپایگانى (ره) جنب اداره برق با متراژ 780 متر مربع مسکونى و تجارى به 
صورت یکجا با قیمت پایه شش میلیون ( 6000000) ریال به صورت نقد از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند . لذا از کلیه متقاضیان اعم از حقیقى و حقوقى دعوت به عمل مى آید به منظور کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت برگ مزایده در ســاعات ادارى به واحد حقوقى شهردارى گوگد مراجعه یا با شماره 

تماس 22-57330020 تماس حاصل نمایند.
متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را تا روز چهار شنبه مورخ 97/7/18 به دبیرخانه 

شهردارى تحویل دهند. 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات آزاد است.

هزینه هاى چاپ آگهى ، نقل و انتقال (مالیات و عوارض و دفترخانه ) و غیره به عهده برنده مزایده خواهد 
بود. 

آگهى مزایده (نوبت اول)

حسین على محمدى- شهردار گوگد 

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزای ده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، تعدادى از زمین هاى متعلق به خود واقع در مجتمع صنایع کارگاهى را به 
فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/07/10 جهت 

بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول

 شهردارى دهق با استناد به مجوز شماره 460 مورخ 97/06/06 در نظر 
دارد جمع آورى زباله و نظافت شهر و خدمات فضاى سبز را از طریق 

مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/07/19 

جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه به شهردارى مراجعه نمایند.
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 42275111- 031

آگهى مناقصه نوبت اول

سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

شهردار سابق اصفهان و یزد در معاونت عمرانى 
وزارت کشور  چگونه عمل خواهد کرد 5

 باالخــره
امور شهرى
مهدى جما
یزد صادر ش
بازنشستگا
این انتصاب
در جلسه ر
وزارتکشو

شهردار سا
وزارت

دیپلم ردى با دیپلم ردى با 
ماسک مهندسى!ماسک مهندسى!

سه شنبه سرنوشت ساز براى مسلمان بى انگیزهسه شنبه سرنوشت ساز براى مسلمان بى انگیزه

تعریف و تمجید 
با چاشنى « از شما 
انتظار داریم...»!
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تندتند
3

خوببسازیداما خوب بسازید یاما وبب
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ط
م در شــرایطى که
داشته، مورد انتق
  مهاجم ملى پو
تیم را بر تنک
دادن چند م

حالى است

کودکان اصفهانى 
به استقبال 

جشنواره قصه گویى و 
هفته کودك مى روند
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سخنگوى هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه این 
هیئت در حال پیگیرى شکایت 21 نماینده از دونماینده تهران 
به دلیل نطقشان اســت، گفت: هیئت نظارت یک شکایت 
از یک نماینده را به قوه قضائیه ارجاع داد و در حال بررســى 

ادعاهاى مطرح شده در ارتباط با استیضاح ربیعى است.
محمدجواد جمالى در توضیح جلسه هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان گفت: چندین شــکایت از نمایندگان در هیئت 
نظارت مورد بررســى قرار گرفت که یکى از آنها مربوط به 
شکایت یک شرکت خودروسازى از یک نماینده بود مبنى بر 
اینکه مصاحبه یکى از نمایندگان باعث آسیب هاى جدى به 
این کارخانه خودروسازى شده است. وى افزود: نتیجه گیرى 

و تصمیم هیئت نظارت این بود که این صحبت ها بر اساس 
وظایف نمایندگى نبوده و موضوع را بــه قوه قضائیه ارجاع 
داد و در واقع نظر شرکت خودروسازى را درست تشخیص 
داد. وى ادامه داد: پرونــده دیگر درباره  مطالبى بود که یکى 
از نمایندگان در زمان استیضاح ربیعى مطرح کرده بود و این 
نماینده مدارکش را به صورت کتبى ارائه و شهودى را معرفى 
کرد و قرار شد در جلسه بعد با حضور شهود موضوع به صورت 
حضورى بررسى شود. جمالى افزود: پرونده دیگر مربوط به 
شکایت کامران نماینده اصفهان از برخى از دخل و تصرف ها 
در مواردى از بودجه 97 بود که قرار شد به دو مسئول مربوطه 

نامه کتبى دهد و جوابشان را بررسى کند.

معاون هماهنگ کننده ســپاه گفــت: در کل منطقه 
هر دشــمنى کــه بخواهــد شــرارت کنــد، در هر 
اتــاق جلســه اى کــه نشســته باشــد، مى داند که 
ممکن اســت مورد هدف موشــک  هاى ســپاه قرار 

بگیرد.
سردار پاسدار على فدوى با اشــاره به ادعاهاى رئیس 
جمهور آمریکا درباره تحــوالت در خلیج فارس اظهار 
کرد: آنچه مسلم است آمریکایى ها باید از منطقه غرب 
آسیا بروند و زودتر از همه باید از خلیج فارس بروند؛ نشانه 
این موضوع هم این اســت که آمریکایى ها مؤدب      تر و 

حرف گوشکن      تر شده   اند.

وى افــزود: آنهــا عــدم تقابل جدیــد میــان ایران 
و آمریــکا را تغییــر رفتــار ایــران عنــوان کرده  اند، 
این یــک وارونه نمایى اســت؛ ایــن اتفاق بــه این 
دلیــل اســت کــه آمریکایى هــا حرف گوشــکن      تر 

شده   اند.
معاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران تصریح کرد: 
قبًال هم در برخى موارد، چون آمریکایى ها کمتر حرف 
گوش مى کردند، تقابل پیش مى آمد و ما برخى از آنها را 
دســتگیر کردیم، در صورتى که  اگر آمریکایى ها طبق 
قوانینى که درباره آب هاى بین المللى وجود دارد، عمل 

کنند طبیعتًا ما هم کارى با آنها نداریم.

شکایت مجلسى ها از 
بهارستان نشین ها 

آمریکایى ها مؤدب      تر 
و حرف گوشکن تر شده   اند

قیمت ارز پایین مى آید
دفتـر  رئیـس  واعظـى،  مح مـود    ایسنا| 
رئیس جمهور با بیان اینکه مشکالت اقتصادى کشور 
ریشه در عوامل اقتصادى، سیاسى و روانى دارد و مشکل 
پیچیده تر از اینهاسـت گفت: دولت دنبال پایین آوردن 
قیمت ارز است و قیمت ارز قطعاً پایین مى آید. مردم هم 
به اندازه نیاز خود کاال بخرند زیرا اجناس مورد نیاز مردم 

به اندازه کافى تهیه شده است.

روز استیضاح افشا مى کنم
  انصاف نیوز | حسینعلى حاجى دلیگانى، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسـبات مجلس که در 
مصاحبه اى مدعى شده بود برخى نزدیکان وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در آسـتانه اسـتیضاح، پیشـنهادهایى 
غیرمعمول بـه نمایندگان مجلـس داده اند تـا امضاى 
خود را پس بگیرند، در پاسـخ به اینکه اگر چنین اسـت 
چرا اسامى را منتشـر نکرده ، گفت: نگاه داشته ام تا بعداً 
به جایش بگویم، زمان مناسب آن جلسه استیضاح است.

اخراج دختران هاشمى از 
دانشگاه

فائزه هاشمى با اشاره به اخراجش     خبر آنالین |
از دانشگاه آزاد گفت: مسـئول واحدى که در آن حضور 
دارم گفت که یکى از مسئوالن دانشگاه (ظاهراً رئیس 
بسیج اساتید) به او شـفاهًا ابالغ کرده که موضوع عدم 
حضورم را به اطالع من برسـاند که پاسـخ مـن به این 
مسئول این بود که ابالغ رسمى اخراجم را بدهند. ابالغ 
شفاهى معنایى ندارد و باید به صورت کتبى ابالغ شود. 
که گویا ایشـان گفته تا یک مـاه دیگر ایـن کار انجام 
مى شـود. فائزه هاشـمى ادامه داد: همین موضوع را به 

خواهرم یعنى فاطمه هم گفته اند. 
در همین راستا رضا  همدانچى، مدیر کل روابط عمومى 
دانشگاه آزاد گفت: من اطالعى در این خصوص ندارم، 
بنابراین چنین موضوعى را نه تأیید و نه تکذیب مى کنم.

نمى  توانم زمان را اعالم کنم
معاون پارلمانى رئیس جمهور در خصوص    ایلنا|
معرفـى وزراى پیشـنهادى دولـت بـه مجلـس  گفت: 
قانون اساسى به رئیس جمهور اجازه مى دهد تا سه ماه 
وزارتخانه هاى دولت را با سرپرست معرفى کند. بر این 
اساس، در موعد قانونى یعنى تا قبل از انقضاى این سه 
ماه وزراى پیشـنهادى معرفى خواهند شـد. حسینعلى 
امیرى در واکنش به این سـئوال که سخنگوى هیئت 
رئیسه مجلس گفته اسـت که وزراى پیشنهادى کار و 
اقتصاد طى هفته جارى معرفى مى شـوند، اظهار کرد: 
من نمى  توانم زمان معرفى وزراى پیشنهادى را تعیین 

و اعالم کنم.

دوباره کاله سرمان نرود
محمدنبـى حبیبـى، دبیـرکل حـزب    فارس|
مؤتلفه اسالمى، با بیان اینکه وزیر خارجه و نمایندگان 
مدافع تصویب FATF باید پاسخ دهند که آیا با تصویب 
آن مشـکالت پولى و مبادالت بانکى مـا با جهان حل 
مى شـود یا نه، گفت: اگر تضمینى براى این کار ندارند 
باید بدانند کالهى که در موارد دیگر سـر کشـور رفت 
نباید همان کاله در FATF بار دیگر سر کشور گذاشته 

شود.

کنایه به نصب500 دوربین 
در «آزادى»

رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـى    خانه ملت|
مجلس در جلسه علنى دیروز مجلس شوراى اسالمى 
در نطق میان دستور خود، بیان کرد: 500 دوربین براى 
بازى روز پنج شـنبه در ورزشـگاه آزادى نصب شـد در 
حالى که اگر یکى از دوربین هاى مذکور فضاى پشـت 
جایگاه را در حادثه تروریستى اهواز پوشش مى داد قلب 
ایران این گونه به درد نمى آمد. حشمت ا... فالحت پیشه 
افزود: مواظب باشـید راه را اشتباه نروید، مشکل اصلى 
کشور تحریم خارجى و کمبود بودجه داخلى نیست بلکه 
غفلت از راهبرد جنگ سردى اسـت که دشمنان علیه 

کشورمان طراحى کرده اند.

خبرخوان
افزایش مرگ سلفى بگیران

  فارس| آمار مرگ و میر افرادى که براى 
گرفتن عکس هاى سلفى جان خود را به خطر 
مى اندازند در حــال افزایش بوده و به 43 نفر در 
سال رسیده است. غرق شدن و برخورد با وسایل 
نقلیه به علت بى دقتى در زمان ســلفى گرفتن 
عامل اصلى مــرگ و میر افرادى اســت که به 
همین دلیل جان ســپرده اند. تعداد کل افرادى 
که در حین ســلفى گرفتن از اکتبر سال 2011 
تا نوامبر ســال 2017 فوت کرده اند به 259 نفر 
مى رسد که 70نفر از آنها غرق شده اند، 51 نفر 
با یک وسیله نقلیه تصادف کرده و 48 نفر سقوط 

کرده اند.

واردات گوجه 
عقالنى نیست

نایب رئیس اتاق ایران و چین، در    ایلنا|
خصوص درخواست ســندیکاى صنایع کنسرو 
مبنى بــر واردات گوجه فرنگــى از چین گفت: 
واردات گوجه از چین به ایران عقالنى نیســت 
و قاعدتًا اگر واردات هم انجام شود طبق سابقه 
قبلى باید رب گوجه باشد. واردات گوجه از چین، 
هم زمانبر اســت و هم صرفه اقتصادى ندارد. 
مجید حریرى افزود: یکى از دالیلى که ایران با 
غرب چین مراودات داشت به علت واردات رب 
در 12 سال قبل بوده است. چین مشکلى براى 
صادرات این محصول ندارد اما باید مجوز آن در 

داخل داده شود.

الکل 
همچنان قربانى مى گیرد

روابط عمومى دانشــگاه    عصر ایران |
علوم پزشکى هرمزگان اعالم کرد: تعداد مراجعه 
کنندگان به مراکز درمانى بر اثر مسمومیت ناشى 
از مصرف مشــروبات الکلــى در بندرعباس به 
217 نفر رســید. حال برخى از این افراد وخیم 
است و 17 نفر از این تعداد جان خود را از دست 
داده اند و هشت نفر بدحال هستند. تاکنون 107 
نفر از این افراد دیالیز شده اند و 75 نفر ترخیص 
شده اند. گروه سنى افراد مسموم شده 17 تا 50 
سال اســت، در بین مراجعه کنندگان هفت نفر 

خانم هستند.

آزار و اذیت 
دختربچه فالورجانى

رئیس کل دادگسترى    جام جم آنالین |
استان اصفهان در تشریح جزئیات فوت یک دختر 
بچه پنج ساله در شهرستان فالورجان اظهارکرد: 
این فرد قربانى معامله مواد مخدر شده و پنج نفر 
در این رابطه دستگیر و بازداشت موقت شده اند. 
همچنین متهم اصلى نیز دســتگیر شده است. 
احمد خســروى وفا افزود: ملیکا قربانى معامله 
مواد مخدر شده و قاتل بخاطر طلبش، وى را به 
گروگان گرفته و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار 

داده و فوت کرده است.

نما هاى غیر یزدى 
خراب مى شوند!

شهردارى یزد در چند روز    رویداد24 |
اخیر با اطالع رسانى گسترده، ضرورت استفاده 
نکردن از نما هاى ممنوعه ساختمانى که منجر 
به صدور رأى تخریب در کمیســیون ماده 100 
مى شــوند را به شــهروندان متذکر شده است. 
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى یزد با بیان 
اینکه استفاده از رنگ هاى روشن نظیر قهوه اى 
روشــن، آبى فیروزه اى و الجوردى براى نماى 
ســاختمان هاى یزد مجاز است، گفت: در بافت 
تاریخى هم «تم» غالــب آجر یا کاهگل تعیین 
شده است. مجتبى فرهمند تصریح کرد: استفاده 
از رنگ هاى نارنجــى، بنفش و دیگر رنگ هاى 
نامتعارف براى نماى ســاختمان که هیچگونه 
همخوانى با تم ســاز ه هاى یزدى ندارد از دیگر 

موارد ممنوعه در نماى شهر یزد است.

 باالخره حکم معاونت عمران و توســعه امور شــهرى و 
روستایى وزارت کشور به نام مهدى جمالى نژاد، شهردار 
پیشــین اصفهان و یزد صادر شــد تا کلید ممنوعیت به 
کارگیرى بازنشستگان و تغییر مدیران در وزارت کشور، با 

این انتصاب زده شود.
در جلسه روز شنبه 7 مهرماه شوراى معاونین وزارت کشور، 
رحمانى فضلى حکم جمالى نژاد به عنوان سکاندار جدید 
معاونت عمرانى این وزارتخانه را بــه وى ابالغ کرد تا او 
رسمًا به عنوان معاون وزیر معرفى شود. از اردیبهشت ماه 
امسال تا همین چند روز پیش، هوشنگ خندان دل به عنوان 
سرپرست معاون عمرانى وزارت کشور مشغول به کار بود 
اما به دلیل اعمال قانون منع به کارگیرى بازنشستگان در 
ســمت هــاى دولتــى، وى مجبور شــد جایــش را به 
مهدى جمالى نژاد که به مراتب از او جوان تر است بدهد. 
شهردار ســابق یزد و اصفهان متولد 1348 است. او بعد از 
استیضاح سقاییان نژاد دو سال شــهردار اصفهان بود و از 
تابستان سال گذشته هم به عنوان شهردار یزد مشغول به 
کار شد. چنانکه یزدى ها مى گویند، جمالى نژاد در این شهر 

منشأ خدمات مردم پسندى بوده است. 
اما حاال که شــهردارى یزد با خأل مدیرى روبه رو شــده 
که به اذعان مردم و مســئوالن آن دیــار باعث تحول در 
مدیریت شهر یزد شده است، آنها انتظار دارند جمالى نژاد 
این بار در مقام معاون وزیر کشور چه سیاستى در قبال این 
استان کویرنشین اتخاذ کند؟ شواهد نشان مى دهد انتظار 

یزدى ها در این باره کم نیست. 

از این گل تا آن گل!
«اعضاى شوراى اسالمى شهر یزد براى من سنگ تمام 

گذاشتند. تمام اعضاى شــوراى این شهر، گلى هستند با 
بوى خاص.» 

این را مهدى جمالى نژاد در جلسه اى در شوراى شهر یزد 
که به موضوع استعفاى او از پست شهردارى مى پرداخت 
بیان کرد. این جلسه در آخرین روزهاى هفته پیش برگزار 
شد اگرچه جمالى نژاد اســتعفایش را چند روز پیش از این 
جلسه و بعد از قطعى شــدن انتصابش در معاونت وزارت 

کشور تقدیم شوراى شهر کرده بود. 
جلسه هفته گذشته شوراى شهر یزد در واقع براى موافقت با 
استعفاى شهردار برگزار شد چرا که از ابتدا معلوم بود اعضاى 
این شورا حتى در صورت تمایل داشتن به ماندن جمالى نژاد 
در شهردارى یزد (که چنین هم بود) یاراى مقاومت دربرابر 
خواست وزارت کشــور را ندارند و باید با استعفاى شهردار 
منتخبشان موافقت کنند. این موضوع در سخنان یکى از 
اعضا در همین جلسه کامًال مشخص بود: «على رغم همه 
ناراحتى که در رفتن ایشان داریم ولى چون بزرگان نظام 
تصمیم گرفتند و خودشان هم نسبت به این موضوع رغبت 

دارند به این موضوع رأى مى دهیم.»
آشکار بودن اینکه مأموریت جمالى نژاد در شهردارى یزد به 
پایان رسیده است، جلسه بررسى استعفاى او را به مجلس 
تعریف و تمجید از اقدامات شــهردار مستعفى در یکسال 
خدمتش در شــهردارى یزد تبدیل کرد. تقریباً همه اعضا 
از استعفاى شهردارشان ابراز تأســف کردند و عملکرد او 
را ستودند تا جایى که حتى چند عضو شورا بر خالف سایر 
اعضا، به استعفاى جمالى نژاد رأى منفى دادند تا نشان دهند 
که یزد همچنان به او نیاز دارد! در کنار این تمجیدها اما، آنها 

حرف هاى دیگرى هم داشتند.
سپنتا نیکنام، عضو جنجالى شــوراى شهر یزد که مدعى 
است سال گذشته او پیشــنهاد دهنده جمالى نژاد به این 

شورا بوده، یکى از کسانى بود که به استعفاى شهردار رأى 
مثبت داد اگرچه گفت جایى نبوده برود و مردم از او نخواسته 
باشند شوراى شهر با استعفاى شهردار مخالفت کند. او در 
عین حال اشاره کرد که این رأى را به آن دلیل مى دهد که 
جمالى نژاد مى تواند در ســمت معاونــت عمرانى وزارت 
کشور خدمت بسیار زیادى به یزد ارائه دهد. بعضى دیگر 
از نمایندگان شــوراى شــهر یزد هم در این بــاره کم از 
سپنتا نیکنام نگذاشــتند و خواســتار ادامه یافتن مهر و 

محبت هاى(!) شهردار سابق در قبال یزد شدند.   
روز شــنبه یکى از روزنامه هاى محلى یزد با چاپ تصویر 
بزرگ جمالى نــژاد در صفحه اول خود، با تیتر درشــت 
«شهردار یزد، رئیس شهردارى هاى ایران شد» به استقبال 
پســت مدیریتى جدیــد وى رفت که به شــکل ظریفى 
نشــان مى دهد یزدى ها همچنان از جمالــى نژاد انتظار 
خدمت رسانى به این شهر و اســتان را دارند. سرمقاله این 
روزنامه به قلم مدیرش هم، نوشتارى سراسر احساسى توأم 
با تعریف و تعارف نسبت به دوران شهردارى جمالى نژاد در 
این شهر بود که با آرزویى از همان جنس به پایان مى رسید: 
«با اینکه عمر کاریش براي یزد بسان گل بود ولی امیدوارم 
عمرش، عمر گل نباشد و در منصب جدید براي مردمان 
ایران و مردمان یزد منشأ خیرات و مبرات باشد چراکه او را 
از جنس مردانی چون ملک مدنی و کرباسچی می دانم و 
رجاى واثق دارم که روزي او را در لباس شهردار پایتخت و 

پست هاى باالتر خواهم دید.»

ملى اندیشیدن براى یک مدیر محلى
در حکم وزیر کشور خطاب به مهدى جمالى نژاد، تقریباً به 
همان مواردى اشاره شده که ابتداى امسال در حکم خندان 
دل هم آمده بود. رحمانى فضلى از شهردار سابق اصفهان 

و یزد خواســته تالش مؤثر و مضاعفى در جهت تقویت 
مدیریت شــهرى و تحرك هرچه بیشتر شــهردارى ها

 نشــان دهد و همچنین، سعى در مســیر رفع مشکالت 
شــهردارى ها و ایجاد منابع مالى و درآمدهــاى پایدار و 
برقرارى انضباط مالى و ادارى در آنها، پیگیرى توســعه و 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومى شهرها و سامانه هاى 
حمل و نقل ریلى کالنشهرها، توسعه و بهبود فضاى سبز، 
کاهش آلودگى هوا، پیگیرى و رسیدگى به امور مربوط به 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا و انجام حمایت هاى الزم 
از آنها، تقویت و توانمندسازى بیش از پیش دهیارى ها و 
پیگیرى براى به سرانجام رسانیدن لوایح پیشنهادى حوزه 
عمران وزارت کشور را از وظایف و مأموریت هاى معاون 

جدید وزارت کشور بر شمرده است. 
جمالى نــژاد کــه قــرار اســت در جهت تحقــق این 
خواســت هاى وزیر کشــور عمل کند، گفته هیچ وقت 
سوداى پســت و مقام و مسائل مالى و شــغلى نداشته و 
هرجا مشغول فعالیت شده، با تمام سلول هاى بدنش کار 
کرده اســت. او همچنین تأکید کرده قصد دارد با رفتن به 
وزارت کشور، براى «کشور» کارى انجام دهد. این یعنى 
شهردار سابق اصفهان و یزد تشخیص داده براى برآورده 
کردن آنچه رحمانى فضلى در حکم انتصابش فهرســت 
کرده، باید ملى بیاندیشد، نه محلى. در منظومه فکرى یک 
مدیر عالیرتبه هم نمى تواند چیزى جز این باشد. وضعیت 
اصفهان و یزد براى معاون عمرانى وزیر کشور باید در یک 
راستا ارزیابى شــود و ظاهراً آنطور که از شواهد پیداست، 
جمالى نژاد غیر از این هم تصمیمــى ندارد. باقى مى ماند 
براى روزهاى پیش رو که او بعــد از چیدن مدیران میانى 
معاونت عمرانى وزارت کشــور، اجراى سیاست هایش را 

آغاز خواهد کرد.  

شهردار سابق اصفهان و یزد در معاونت عمرانى وزارت کشور چگونه عمل خواهد کرد

تعریف و تمجید 
با چاشنى «از شما انتظار داریم...»!

مهران موسوى خوانسارى

نصف جهان  اســتاندار اصفهان در گفتگو با 
روزنامه «آفتاب یزد» به سئوالى درباره قانون 
منع اســتفاده از بازنشستگان در پست هاى 
دولتى پاسخ داده است. محسن مهرعلیزاده 
گفته با اجــراى این طرح به شــیوه کنونى 
مخالف است اما به گفته او چون قانون است 

چاره اى جز اجراى آن نیست:
از آنجایى که این طرح تصویب شده و حاال یک قانون است، الزم االجراست 
و شاید در حال حاضر اظهارنظر درباره اینکه این طرح خوب است یا بد، فایده 
نداشته باشد. شاید اگر من به عنوان کارشناس قرار بود صحبت کنم توصیه ام 
درباره این طرح این بود که این کار را به تدریج و در بازه زمانى دو تا سه سال 
انجام دهیم. کما اینکه دولت فعلى در حال حاضر استانداران و معاونین وزرایى 
داردکه اگر با تخلیه180 نفرى این نیرو ها مواجه شویم، آن هم مدیرانى در این 
سطح، با مشکل رو به رو خواهیم بود. هرچند بنده طرفدار جوانگرایى هستم 
و به جوانگرایى شدیداً اعتقاد دارم و در حال حاضر هم چندین فرماندار و مدیر 
کل جوان منصوب کرده ام که باور نمى کردند من فرماندارى سى و دو سى و 
سه ساله بر مسند کار بنشانم اما من این کار را انجام دادم و موفق هم هستند. 
اما در این شرایط خاص کشور که مورد هجمه اقتصادى ناجوانمردانه آمریکا 
قرار گرفته ایم تخلیه ناگهانى 180 مدیر در حد استاندار و معاون وزیر و رئیس 
سازمان هاى بزرگ در یک زمانبندى دو ماهه مهلت قانونى، به نظر مى رسد 
خالى از اشکال نخواهد بود ولى راهى نیست و باید قانون اجرا شود. من هم 
بعد از اینکه از اســتاندارى رفتم، به عنوان یک بازنشسته به خانه مى روم و 

استراحت مى کنم.

اوایل تابستان 97 بود که هفته نامه «دنیاى ورزش»، یکى از قدیمى ترین مجالت 
مؤسسه «اطالعات» در آستانه ورود به 50 ســالگى خاموش شد؛ نشریه اى که 
به واســطه جلدهاى خاطره انگیزش در دهه هاى 50، 60 و 70 در ذهن ها مانده 
است. نخستین شماره این هفته نامه 16 شهریور 1349 در تهران به چاپ رسید. 
«کیهان ورزشى» که 18 آذر 1334 زیر نظر مؤسسه «کیهان» شروع به فعالیت 
کرد، حاال قدیمى ترین مجله ورزشى در ایران است و بیش از 63 سال است منتشر 
مى شود. «دنیاى ورزش» هم دومین نشریه قدیمى ورزشى است که 15 سال پس 
از هفته نامه «کیهان ورزشى» روى دکه ها آمد. داود مختاریانى، معاون سردبیر 
هفته نامه «دنیاى ورزش» در گفتگو با «ایسنا» علت تعطیلى این نشریه را مسائل 
مالى و بحران کاغذ عنوان کرد. با این حال او هنوز امیدوار است که این نشریه از این 
روزهاى بحرانى گذر کند و دوباره احیا شود. بخش دیگرى از اظهارات او را بخوانید:

■ ما به دلیل اینکه روال کارمان بر خبررسانى بود و در مؤسسه با توجه به اینکه 
منشور اخالقى داشتیم نمى توانستیم وارد بسیارى از حوزه ها بشویم در حالى که 
این روزها رسانه ها از این طریق پول درمى آورند. ما در حال حاضر رسانه هایى داریم 
که به خبرنگار پول نمى دهند و مى گویند خودت برو و پول دربیاور و با خبرفروشى 

باید اموراتشان را بگذرانند. 
■ تمام کارشناسان فوتبال با توجه به پیشینه «دنیاى ورزش» آرشیو آن را از ما 
مى خریدند؛ به عنوان مثال یادم مى آید آقاى فردوسى پور به شدت دنبال آرشیو ما 

بود. به دلیل اینکه تمام اخبار گذشته را از آن پیگیرى مى کرد. 
■ ما مى خواستیم با یک ورزشکار مطرح مصاحبه کنیم وقتى به او پیشنهاد دادیم 
از ما پرسید تیراژمان چقدر است که ما در پاسخ اعالم کردیم 17هزار تیراژ داریم. او 
نیز در پاسخ گفت من فقط فالوو رهایم به 240 هزار مى رسد بهتر است همانجا در 
صفحه خودم حرف هایم را بزنم، بازدید آن بیشتر است. به نظر من ادعاى او منطقى 

بود و به هفته نامه  هم نیامد.

دیدگاه استاندار اصفهان درباره منع استفاده از بازنشستگان 
در پست هاى دولتى

مخالفم؛ اما قانون باید اجرا شود
بازداشت تعدادى از متخلفان 

در شهردارى تهران

کارت زرد مجلس 
به وزیر علوم

چگونه قلب یک نشریه 48 ساله 
از تپش مى افتد؟

شــهردار تهران  اعالم کرد: تاکنون تعدادى از افراد متخلف در شــهردارى 
را خودمــان به قــوه قضائیه معرفى کــرده ایــم و این افراد در بازداشــت 

هستند.
محمدعلى افشــانى در همایش فصلى مدیران و کارکنان شهردارى تهران 
تصریح کرد: اداره بازرسى ما با فساد به شــدیدترین وجه برخورد مى کند و 
افرادى که مرتکب فساد شوند، بدانند به زودى سراغشان خواهیم آمد و نقطه 
امنى براى اقداماتشان در شهردارى وجود ندارد. وى با اشاره به عزم جدى خود 
براى مقابله با فساد گفت: در سازمان هاى شهردارى بازرسان پنهان حضور 

دارند و بنا دارم به شدت با فسادهاى احتمالى مقابله کنم.

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى از پاسخ هاى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى 
قانع نشدند و به وى کارت زرد دادند.

در جلسه علنى دیروز مجلس طرح سئوال نادر قاضى پور، نماینده مردم ارومیه 
از وزیر علوم در مورد علت محلى اعالم شــدن دانشگاه هاى معتبر کشور در 

مراکز استان ها و شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت.
پس از بیان توضیحات غالمى درباره این ســئوال، نادر قاضى پور اعالم کرد 
از توضیحات وزیر قانع نشده است و خواستار به رأى گذاشته شدن آن شد که 
وکالى ملت هم با 53 رأى موافق، 132 رأى مخالف و هشت رأى ممتنع از 
مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه علنى، توضیحات وزیر علوم را قانع کننده 

ندانستند و به این ترتیب به وى کارت زرد دادند. 
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کارگران شهرى 
ساماندهى مى شوند

رئیـس کمیسـیون فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى 
شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان گفـت: طـرح 
«ساماندهى الکترونیکى کارگران شهرى» به منظور 
سـاماندهى کارگـران فصلـى میادین سـطح شـهر 

اصفهان در دستور کار قرار مى گیرد.
فریـده روشـن اظهـار کرد: بـا پیشـنهاد ایـن طرح، 
بـه دنبـال شناسـایى کارگرانـى هسـتیم کـه بـا 
تخصص هاى مختلف نیازمند کار هستند و هر کس 

را در حوزه تخصصى خود به کار گیریم.

پلمب35 آرایشگاه متخلف 
رئیـس پلیـس امنیـت عمومـى اسـتان اصفهـان 
گفـت: در راسـتاى ارتقاى امنیـت اجتماعـى، طرح 
بازدید و کنتـرل آرایشـگاه هـاى مردانـه و زنانه در 
شـهر اصفهـان توسـط مأمـوران اداره نظـارت بـر 
اماکـن عمومـى اسـتان اصفهان بـه اجرا گذاشـته

 شد.
محمدحسـن اسـماعیلى اظهار کرد: در این طرح از 
571 واحد صنفـى بازدید به عمل آمد کـه در نهایت 
تعداد 35 واحد صنفى به علت رعایت نکردن قوانین 
و مقررات مربوطه، با حکم مقام قضائى پلمب شدند.

برگزارى جشنواره 
تئاتر اصفهان در آبان ماه

مدیـر امـور هنرهـاى نمایشـى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اسـتان اصفهان گفت: سى امین دوره 
جشنواره تئاتر اصفهان از 26 تا 30 آبان در این شهر 

برگزار مى شود.
حمیـد شـهرانى افـزود: ایـن جشـنواره از 26 تا 30 
آبان ماه به فراخـور تئاترهاى منتخـب در تاالر هنر، 
مجتمع فرشـچیان و سـالن هاى تئاتر شـهر برگزار 

مى شود.

غرب اصفهان بارانى مى شود
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
با بیان اینکـه در حال حاضر پدیـده غالب در مناطق 
شـرق، جنـوب و غـرب، افزایـش ابر همـراه بـا باد 
تقریبـًا شـدید اسـت، گفـت: بـراى مناطـق جنوب 
و غـرب احتمـال بـارش پراکنده بـاران پیـش بینى 

مى شود.
نازنین زهرا سـیدان با اشـاره به بررسـى نقشه هاى 
هواشناسى اسـتان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
کرد: در این بازه زمانى، اسـتان اصفهان جوى تقریبًا 

ناپایدار دارد.
وى افـزود: گاهـى افزایش ابر بـه همـراه  وزش باد 
تقریباً شدید به ویژه در بعدازظهرها براى تمام مناطق  

استان پیش بینى مى شود.

احداث آسایشگاه و 
تجهیز آتش نشانى زرین شهر

شهردار زرین شهر گفت: احداث آسایشگاه و تجهیز 
آتش نشـانى با اعتبارى بالـغ بر 500 میلیـون ریال 
و احداث مرکـز فرماندهـى و عملیات آتش نشـانى 
و سـاخت دیواره صخـره نوردى بـا اعتبـارى بالغ بر 
600 میلیـون ریال، با هدف حفظ آمادگى جسـمانى

آتش نشانان در دستور کار قرار گرفت.
میثم محمدى نبـود تجهیزات سیسـتمى و امکانات 
مدرن آتش نشـانى براى مقابلـه با حـوادث را، یکى 
از مسائل پیش روى سـازمان آتش نشانى دانست و 
افزود: سـازمان آتش نشانى زرین شـهر از نیروهاى 
کارآزمـوده برخـوردار اسـت و بـا تجهیزاتـى که در 
سال هاى گذشته براى این سازمان تهیه شده، جزو 
سازمان هاى آتش نشانى خوب در سـطح استان به 

شمار مى رود.
شهردار زرین شهر ادامه داد: تمام تالش خود را به کار 
گرفته ایم تا تجهیزات و امکانات مورد نیاز سـازمان 
آتش نشانى زرین شهر را تأمین کنیم، شاخص ترین 
این امکانات، خودروى پیشـرو اسـت که با اعتبارى 
بالغ بر یـک میلیارد ریـال خریدارى و تجهیز شـد تا 

امدادرسانى با سرعت عمل باالترى انجام شود.

خبر

مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: تفاهمنامه 
توسعه فرودگاه شهید بهشتى با همکارى شرکت فرانسوى 

«وینسى» هنوز لغو نشده است.
حســن امجدى اظهار کرد: این طرح شــامل افزایش 
ســالن هاى فرودگاهى و پارکینگ هاى هواپیماست و 
کارشناسان فرانســوى طرح هاى مقدماتى آن را تهیه 
کرده اند. وى ادامه داد: تفاهمنامه شرکت وینسى فرانسه 
در شــرایط اقتصادى کنونى، به احتمال زیاد تابع شرایط 
جدیدى است و اگر این شرکت تفاهمنامه را لغو کرده باشد، 

باید وزارت راه و شهرسازى آن را تأیید کند.
مدیر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهــان افزود: طبق 

اطالعاتى که ما در دست داریم، تفاهمنامه شرکت وینسى 
فرانسه براى اجراى طرح توسعه فرودگاه بین المللى شهید 
بهشــتى اصفهان در وزارت راه و شهرسازى همچنان 
مفتوح اســت. امجدى در پایان گفت: شــرکت وینسى 
فرانسه براى طرح توسعه فرودگاه اصفهان 120 میلیون 

دالر سرمایه گذارى کرده است. 
البته این در حالى اســت که نایب رئیــس اتاق بازرگانى 
اصفهان از توقف اجراى طرح توسعه فرودگاه اصفهان خبر 
داده است. مصطفى رناسى با بیان اینکه قرار بود این طرح 
توسط شرکت وینسى فرانسه اجرایى شود، افزود: به دلیل 
بازگشت تحریم ها، قرارداد این شرکت متوقف شده است.

مدیر انبار شــهید منتظرى پاالیشــگاه اصفهان گفت: در 
جایگاه هاى اصفهان هیچگونه کمبود سوخت یا هجومى 
از سوى مردم گزارش نشده و حتى مازاد بر مصرف جایگاه ها 
نیز سوخت داریم. علیرضا ســلیمى درباره وضعیت توزیع 
سوخت در استان اصفهان گفت: وضعیت استان اصفهان طى 
روزهاى اخیر و حتى در زمانى که اخبار اعتصاب کامیون ها در 
برخى استان ها منتشر شده بود، کامًال عادى بود و مشکلى از 
این بابت ایجاد نشد. وى در ادامه افزود:شرایط عادى توزیع 
سوخت در استان اصفهان به این دلیل بود که پیش  از وقوع 
هرگونه اتفاقى، تمهیداتى از قبل اندیشیده شده بود و هسته 

اصلى اخاللگران، از چرخه توزیع سوخت حذف شده بودند.

مدیر انبار شهید منتظرى پاالیشگاه اصفهان گفت: در حال 
حاضر ورود و خروج نفتکش ها به انبار به خوبى در حال انجام 
است و همه محموله ها، بدون هیچ مشکلى به مقصد مى رسند. 
وى گفت: پاالیشگاه اصفهان بزرگ ترین پاالیشگاه کشور 
است و فرآورده هاى آن تقریباً به همه استان هاى کشور ارسال 
مى شود. وى ادامه داد: با وجود این، نفت کوره استحصال شده 
در این پاالیشگاه به دلیل  مصرف نکردن در داخل کشور، باید 
به بنادر منتقل شود و بروز مشکالت در مسیرهاى جنوبى 
باعث شده بود که ذخیره این محصول فراتر از حالت عادى 
انجام شود و با رفع مشکالت، نقل و انتقال این محصول نیز 

تسهیل شد و هم اکنون مشکلى در پاالیشگاه وجود ندارد.

در  اصفهان 
کمبود سوخت نداریم

توسعه فرودگاه اصفهان 
روى باند دوراهى 

معاون گردشــگرى اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: هر آژانس 
مسافرتى براى ورود به کار گردشگرى سالمت، تنها الزم 

است کد ویزاى T را از وزارت امور خارجه دریافت کند.
محســن یارمحمدیان اظهــار کرد: فعالیــت در زمینه 
گردشگرى سالمت را در استان اصفهان و همچنین کشور 
بسیار دیر آغاز کردیم و بر این اساس، باید فعالیت هایمان 
را در این زمینه به نوعى متمرکز کنیــم که این دیرکرد 

جبران شود.
وى افزود: سهم نیم درصدى ایران از گردشگرى سالمت 
در بازه هاى زمانى مورد بررســى از سال 2003 تا 2016 

تغییرى نکرده است.

 معاون گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه با توجه به شــواهد، سهم ما 
از گردشــگرى ســالمت بیش از نیم درصد اســت، اما 
همچنان با درصد قابل قبول فاصله داریم، ابراز کرد: در 
سال گذشته با فوت چند نفر در بیمارستان متوجه شدیم 
که این افراد تبعه غیرایرانى بــوده و از کارت ملى ایرانى 
براى امر درمان اســتفاده کرده بودند و این امر نشان از 
حضور واســطه هاى غیرمجازى دارد که گردشــگران 
خارجى را براى امــر درمان به بیمارســتان هاى ایران 

مى فرستند.
وى با اشــاره به ضرورت قانونمند شدن این نوع درمان 
ابراز کرد: در ابتدا جذب واســطه ها از طریق آژانس هاى 

گردشگرى را مدنظر قرار دادیم اما با توجه به مشکالتى 
در این راه، در نهایت به این راهکار رسیدیم که هر آژانس 
مسافرتى براى ورود به کار گردشگرى سالمت کد ویزاى

T  دریافت کند.
■■■

یارمحمدیان با بیان اینکه بســیارى از پیشــنهادها در 
زمینه هاى گردشــگرى و یا حتى حــوزه اى دیگر مانند 
شهرك سالمت از ابتدا با ابتکار اصفهان آغاز و سپس به 
کشور پیشنهاد شد، گفت: امروز وزارت خارجه آماده صدور 
ویزاى T  براى آژانس ها و بیمارســتان هاى مجهز به 
هتلینگ نیز آماده همکارى هستند تا در حوزه گردشگرى 

سالمت به شکل مدرن حرکت کنیم.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى استان خبر داد؛

آژانس هاى مسافرتى 
مجاز به گردشگرى سالمت هستند

نصف جهــان  «سالمندى دوره اى از شکوفایى تجربه، 
دانش، آگاهى و... بوده که باید همه افراد به ویژه جوانان 

از این گنجینه، بهره گیرى کنند.»
شهردار منطقه 2 اصفهان که به عنوان مهمان ویژه در 
همایش «تحکیم حقوق سالمندان» در مرکز «سالمت 
جامعه ولدان» به مناسبت نهم مهر روز جهانى سالمند 
حضور یافته بود با تبریک روز ســالمند به سالمندان و 
بیان مطلب فوق گفت: ســالمندى فرایندى است که 
همه انسان ها به نوعى این دوره را طى مى کنند و بسیار 
بجاست تا جوانان از گنجینه تجربه سالمندان در زندگى 

خود بهره گیرى کنند.
محمد کیهانى با تأکید بر تشکیل انجمن بازنشستگان 
در محالت مختلف، آمادگى شهردارى منطقه 2 اصفهان 
براى پر کردن اوقات فراغت بازنشستگان و سالمندان را 
اعالم کرد و افزود: ما تالش مى کنیم تا خدماتى در شأن 
و شایسته سالمندان ارائه کنیم و انتظار داریم سالمندان 
مشکالت و مطالبات شهرى خود در منطقه را با ارتباط با 

سامانه 137 بیان کنند و قطعاً رسیدگى مى کنیم.
■■■

وى اشاره اى هم به حفظ فضاى ســبز در شهردارى 
منطقه 2 داشت و گفت: امروز همه مناطق شهردارى 
اصفهان دچار کم آبى هســتند و تالش ما در منطقه 2 
شهردارى اصفهان با اســتفاده از پساب براى آبیارى، 

حفظ فضاى سبز موجود است.
کیهانى گفت: ما در منطقه 2 شــهردارى اصفهان 20 
هزار خانــوار داریم که فقط 3000 خانــوار معادل 15 
درصد شهروندان عوارض سالیانه خود را که اندك است 
مى پردازند، بنابراین انتظــار مى رود براى ارائه خدمات 
مطلوب تر در منطقه 2، شهروندان عوارض سالیانه خود 

را به موقع پرداخت کنند.
■■■

کارشناس مسئول سالمت سالمندان مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان نیز گفت: قانون اساســى جمهورى 
اسالمى ایران، سالمت را حق همه آحاد مردم دانسته 
و ســه گروه کودکان، مادران باردار و ســالمندان را از 

گروه هاى آسیب پذیر جامعه هستند.
سهیال داورى یادآور شــد: آموزش شیوه زندگى سالم 
و چکاب سالمندان، مى تواند به طول عمر آنان کمک 

کرده و از بروز بیمارى ها پیشگیرى کند.
وى در تعریف جهانى سالمند گفت: سازمان بهداشت 
جهانى افراد باالى 60 سال را سالمند دانسته و سالمندان 
را به سه گروه سالمند جوان از سن 60 تا 75 سال، سالمند 
سالخورده از 75 تا 90 سال و سالمند پیران پیر که سن 
90 سال به باال هستند تقسیم مى کند ولى متأسفانه در 
ایران 60 تا 70 سال سالمند جوان، 70 تا 80 سال سالمند 

سالخورده و 80 سال به باال پیران پیر تلقى مى شوند و 
این نشان مى دهد در زمینه سالمندان در کشور کم کار 

شده است.
وى با بیان اینکه براســاس سرشمارى ســال 95، از 
جمعیت پنج میلیون و 120 هزار و 850 نفر استان، 10/6 
درصد سالمند هستند، گفت: براساس سرشمارى سال 
نود و پنج، 554 هزار و 998 سالمند معادل 10/6 درصد 
جمعیت استان را تشکیل مى دهند و ما با دارا بودن 10/6 
درصد جمعیت سالمند در بین استان هاى کشور مقام 

ششم را داریم.
■■■

رئیس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان هم به عنوان 
میزبان همایش با اظهار خوشحالى از حضور گسترده 
سالمندان گفت: ســالمندان برکت و ارزش خانواده به 
شــمار مى روند و همه به خصوص جوانان باید آنان را 

درك کنند و احترام بگذارند.
منصوره ابوفاضلى افزود: افزایش جمعیت سالمند در هر 
کشور، نشان از امید به زندگى و پیشرفت است و اینکه 
افراد در زمینه درمان و بهداشت شــرایط خوبى دارند 
قابل تحسین است و الزم است براى ارتقاى سالمت 
ســالمندان به جنبه هاى روانى، اقتصادى و اجتماعى 

و... توجه شود.
وى با بیان اینکه با اجراى طرح تحول ســالمت براى 
گروه هاى سنى مختلف فعالیت هاى اثربخشى صورت 
گرفت بر تشکیل پرونده ســالمت الکترونیک براى 
سالمندانى که تاکنون اقدام نکردند تأکید کرد و گفت: 
متأسفانه این تفکر که سالمند را پیر مى دانند و باید در 
خانه بنشیند غلط اســت و باید اصالح شود. چرا که از 
جوانى تا سالمندى، باید روش زندگى سالم را فراگیرند 
و ســالمند با وجود بیمارى احتمالى در سالمندى، اگر 
روش سالم زندگى را داشته باشــد طول عمر مفیدى 

خواهد داشت.
ابوفاضلى با بیان اینکه مرکز سالمت جامعه ولدان، تنها 
مرکز دوستدار سالمند اســتان است، اظهار کرد: پیرى 
معادل ناتوانى نیست و سالمند با روش سالم مى تواند 
زندگى آسوده داشته باشد. این در حالى است که همه 
ادارات موظفند تا اماکن و امکانات و شرایط را براى تردد 
مطلوب معلولین و سالمندان فراهم کنند و این امکانات 
در مرکز بهداشت سالمت جامعه ولدان براى سالمندان 
که مرکز دوستدار سالمند است اعم از آسانسور، رمپ، 

توالت فرنگى، نرده، رنگ آمیزى و... مهیا شده است.
وى از ارائه خدمات تست «فیت» به صورت رایگان در 
مرکز بهداشت سالمت جامعه ولدان خبر داد و گفت: با 
انجام تست فیت، مى توان از عوامل مختلف بروز بیمارى 

سرطان روده آگاه شد و پیشگیرى به موقع داشت.

مدیر اداره سنجش و ارزشیابى مهارت اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان از حضور 75 هزار و 765 
نفر در شش ماهه اول ســال جارى در آزمون هاى این 

اداره کل خبر داد.
مسعود دانشمند گفت: 75 هزار  و 765 نفر در آزمون هاى 
الکترونیکى، هماهنگ، تفاهمنامه، صنعت ساختمان، 

ادوارى، اصناف و آزمون متقاضیان تمدید و تعویض در 
شش ماهه سال 97 حضور یافتند.

وى افزود: در راســتاى اجراى آزمــون هاى کتبى به 
صورت الکترونیکى، در ســال جارى تعداد  43 هزار و 
859 نفر در آزمون هاى الکترونیکى در محل سالن هاى 

سنجش الکترونیک استان اصفهان شرکت کردند.

مدیـر کل اسـتاندارد اصفهـان از صدور سـه نشـان 
استاندارد حالل براى محصوالت غذایى در این استان 

در یکسال گذشته خبر داد.
غالمحسـین شـفیعى افزود: نشان اسـتاندارد حالل 
در اسـتان اصفهان براى دو واحد تولید گوشـت مرغ 
و یک واحد تولید گوشـت قرمز صادر شده است.وى 
با اشاره به اینکه صدور نشان استاندارد حالل از سال 

گذشـته در این اسـتان آغاز شـده اسـت، اظهارکرد: 
همه واحدهـاى غذایى و غیرغذایى مانند بهداشـتى 
مى توانند در صورت داشـتن شـرایط و ضوابط الزم 
براى اخذ نشان حالل اقدام کنند.شفیعى تأکید کرد: 
این نشـان در سـطح بین المللى داراى اعتبار است و 
شـرکت هاى صادراتى مـى توانند از ایـن فرصت به 

خوبى استفاده کنند.

«بیســت و یکمین جشــنواره بین المللى قصه گویى و 
دوازدهمین جشنواره قصه گویى استانى با رویکرد "خوب 
زندگى کردن" روزهاى 22 و 23 مهرماه سال جارى در 
مجتمع فرهنگى- هنرى کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان در پل فلزى در سه بخش تخصصى، عمومى و 
علمى برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تجلیل مى شود.»

مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان با اعالم این مطلــب در جمع خبرنگاران گفت: 
رویکرد جشنواره امســال در قصه گویى، «خوب زندگى 
کردن تمرین مى خواهد» بوده و این در حالى اســت که 
قصه گویى ریشــه اى کهن در منابع ملــى و دینى دارد و 

وسیله اى براى انتقال تجربه و فرهنگ به شمار مى رود. 
مهدى قربانى با بیان اینکه امسال جشنواره قصه گویى در 
سه بخش اجرا مى شود، افزود: اولین بخش تخصصى است 
که ما در این بخش، هم شرکت کننده ملى و هم بین المللى 
داریم که در بخش ملى، دختران و پسران 14 تا 18 سال، 
مردان 18 ســال به باال و پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها 
قصه هاى 15 دقیقه اى خود را به صــورت انفرادى ارائه 
مى دهند. همچنین در بخش بین المللى هم برگزیدگان 
دوره هاى گذشته، مجریان حرفه اى ملى و تئاتر و داوطلبان 

سایر کشورها مى توانند شرکت کنند.
وى ادامه داد: در بخش تخصصى، موضوع، «قصه زندگى 
من» بوده که به شیوه ســنتى و یا خالق است و اجرا به 
صورت سنتى به زبان روایت بدون استفاده از ابزار و خالق 

قصه گویى با بهره گیرى از ابزار به اجرا درمى آید.
مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان اعالم کرد: در بخش تخصصى تاکنون 177 اثر 
به دبیرخانه رسیده و البته ارســال آثار تا 8 مهرماه  ادامه 

داشت.

قربانى گفت: در بخش عمومى جشنواره نیز که شامل قصه 
90 ثانیه (فیلم) بوده و تا 15 مهر آثار قابل دریافت اســت 
تاکنون 174 اثر که موضــوع آن هم «قصه زندگى من» 

است به دبیرخانه رسید.
قربانى اشــاره اى هم به هفتــه جهانى کــودك که با 
برنامه هاى متنوع بــراى کودکان از 14 تــا 20 مهرماه 
سال جارى در سراسر کشور اجرا مى شود داشت و گفت: 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
به عنوان دبیر کمیته کودك و نوجوان اســتان اصفهان، 
برنامه هایى را براى هفتــه جهانى کودك و روز کودك با 

مشارکت دیگر دستگاه ها تدارك دیده است.
قربانى افزود: شــعار امســال هفته کودك «آینده را باید 
ساخت» بوده و کل مراکز کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان برنامه هایى را به اجرا مى گذارند 
و در شهر اصفهان نیز ما مراسم ویژه اى را در 16 مهرماه 
با حضور مســئوالن، دعوت از کودکان کار، شــهداى 
مدافع حرم، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى 
و... در سالن بهزیســتى بر پا مى داریم. همچنین در این 
هفته نمایشــگاه هاى مختلف در غرفه هاى گوناگون در 
مجتمع فرهنگى- هنرى کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان در پل فلزى برپا خواهد شد که شامل معرفى 
وقایع عاشورا به زبان کودکانه و نمایشگاه نقش قلم است و 
نشست آموزشى با والدین درخصوص آموزش مهارت هاى 
زندگى، دیدار با استاندار اصفهان، بازدید از کودکان بیمار در 
بیمارستان سیدالشهدا(ع) و اجراى برنامه براى آنها و... نیز 

از دیگر برنامه هاى ما در هفته کودك خواهد بود.
وى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان را محلى 
امن، مطمئن و باسابقه براى کودکان و داراى مربیان بسیار 
مجرب در هر رشته دانست، اما در عین حال گفت: محل 
فعلى کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان زیبنده 

شهر اصفهان نیست و ما درخواست 4000 متر از مجموعه 
تفکیک شده گل نرگس را داریم تا مجتمع مناسبى براى 
کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان احداث کنیم 
که در شــأن اصفهان باشــد اما این امر تاکنون به جایى 

نرسیده است. 
مدیرکل کانون پــرورش فکرى کــودکان و نوجوانان 
اصفهان گزارشــى از فعالیت هاى انجام شده در تابستان 
ســال جارى ارائه داد و گفت: امســال ما تابستان پربار و 
بسیار خوبى را پشت سر گذاشته و توانستیم با برنامه هاى 
گوناگون به مخاطبین که شش تا 18 سال هستند پوشش 

مناسب دهیم.
وى گفت: ســاعات کار کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان در نیمه دوم ســال جارى متناسب با مخاطبین 
تغییر کرده و روزهاى شنبه، یک شنبه و چهارشنبه ساعات 
کار 11 صبح تا 5 عصر و روزهاى دوشنبه، سه شنبه و پنج 
شنبه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در استان 

اصفهان است.
مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان همچنین به تولید سه فیلم بلند سینمایى براى 
اولین بار از سوى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 

اشاره کرد.
قربانى گفت: در منطقه محروم جوى آباد اصفهان پیگیر 
طرح تملک زمین براى ســاخت کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان هستیم. وى کانون زبان ایران را دولتى 
و از زیرمجموعه هاى کانون پــرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان خواند و گفت: کانون زبــان ایران در اصفهان 
داراى 16 شــعبه اســت که زبان هاى انگلیسى، روسى، 
فرانسوى، آلمانى، اســپانیایى و... را آموزش مى دهد و در 
هر ترم در اســتان اصفهان 18 هــزار زبان آموز را تحت 

پوشش دارد.

شهردار منطقه2 اصفهان در همایش «تحکیم حقوق سالمندان» بیان کرد؛

تشکیل انجمن بازنشستگان در محالت

کودکان اصفهانى به استقبال 
جشنواره قصه گویى و هفته کودك مى روند

ساسان اکبرزاده

حضور بیش از 75 هزار نفر در 
آزمون هاى فنى و حرفه اى 

صدور 3 نشان استاندارد حالل در استان
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«آرنولــد شــوارتزنگر» و «لینــدا همیلتون» در 
«ترمیناتور» بار دیگر همبازى مى شوند.

نسخه اصلى «ترمیناتور» با بازى آرنولد شوارتزنگر 
و لیندا همیلتون در نسخه بعدى فرانشیز ترمیناتور 

همبازى مى شوند.
آرنولد در صفحه اینســتاگرام خود از بازگشــت 
شــخصیت «ســارا کاتر» خبر داده که قرار است 
در فیلم بــه کارگردانى «تیم میلــر»، کارگردان 

«ددپول» ایفاى نقش کنند.
همیلتــون براى آخریــن بــار در «روز داورى»، 
دنباله اى بر نسخه کالســیک «جیمز کامرون» 
ظاهر شده بود. حضور او خبر از آغاز تازه اى براى 
فرانشــیزى مى دهد که چندین بار با «ترمیناتور: 
رســتگارى»، «ترمیناتــور: پیدایــش» با بازى 
شوارتزنگر در کنار «املیا کالرك» اکران شده بود.

فیلم جدید همچنین خبر از بازگشت جیمز کامرون 
به این پــروژه مى دهد که به عنــوان تهیه کننده 
ایفاى نقش مى کند. جزییات داستان نسخه جدید 
نامشخص است هر چند فاش شده است که فیلم 
از «روز داورى» دنبال مى شود.  قرار است فیلم در 

سینماى بریتانیا در نوامبر 2019 اکران شود.

 استودیو «فوکوس فیچرز» فیلم «همه مى دانند» ساخته 
اصغر فرهادى 8 فوریه 2019 (19بهمن ماه سال جارى) 
اکران خواهد شد. این کمپانى همچنین اعالم کرد براى 
آنکه فیلم شانس شرکت در رقابت اسکار را داشته باشد در 
تاریخ 30 نوامبر 2018 به صورت محدود در آمریکا اکران 
مى شود. در این فیلم که اولین بار به عنوان فیلم افتتاحیه 
جشنواره کن در ماه ِمى روى پرده رفت، «خاویر باردم» و 

«پنه لوپه کروز» بازى کرده اند.
فیلم فرهادى که به زبان اسپانیایى ساخته شده، هرچند 
به نمایندگى از اسپانیا به رقابت رشته فیلم غیرانگلیسى 
زبان معرفى نشد اما با اکران در اواخر نوامبر مى تواند در 
رشته هاى دیگر شانس کسب نامزدى اسکار داشته باشد.
به نظر مى رسد «فوکوس فیچرز» که پخش کننده این 
فیلم در آمریکاى شمالى است، روى کاندیداتورى زوج 
بازیگر فیلم حساب باز کرده یا به دلیل شهرت فرهادى در 
آمریکا به واسطه بردن دو جایزه اسکار امیدوار است حتى 
در رشته فیلمنامه شانس رقابت براى فیلم وجود داشته 

باشد. فرهادى براى «جدایى نادر از سیمین» نامزد اسکار 
بهترین فیلمنامه اریژینال شده بود.

داستان «همه مى دانند» درباره «لورا» (کروز) است که 
همراه دو فرزندش از آرژانتین به شهر زادگاهش در اسپانیا 
برمى گردد تا در عروسى خواهرش شــرکت کند اما در 
میانه شادى و خوشــى، دختر بزرگش دزدیده مى شود و 

این اتفاق باعث افشاى رازهایى مى شود.
به گزارش «ددالین»، فرهادى در جشنواره تورنتو گفت 
که ایده ساخت این فیلم از زمان سفرى که 15 سال پیش 
همراه خانواده اش به اسپانیا داشت، همراهش بوده است. 
فرهادى توضیح داده بود: «دختــرم که آن زمان خیلى 
کوچک بود، عکس دختــرى را روى دیوار خیابان دید و 
از مترجم من پرسید «این کیه؟» مترجم توضیح داد که 
یک آدم ربایى اتفاق افتاده. دخترم در کل سفر وحشت زده 
بود. از آن زمان به موقعیتى فکر مى کردم که یک خانواده 
عضوى از خود را از دســت مى دهــد.. . فکرش مدت ها 

همراهم بود.»

باران کوثرى یکى از بازیگران اصلى فیلم سینمایى «آستیگمات» به کارگردانى مجیدرضا 
مصطفوى است. این فیلم اواسط پاییز امســال در سینماهاى کشور روى پرده مى رود. فیلم 

«آستیگمات» ســاخته مجیدرضا مصطفوى که پس از شش ماه موفق به دریافت 
پروانه نمایش شــد، این روزها در حال آماده ســازى مواد تبلیغاتى است و با 

قطعى شدن سرگروه، پاییز امســال در سینماهاى تهران و شهرستان ها 
اکران مى شود. «آستیگمات» اردیبهشت امســال براى اولین بار در 
بخش مســابقه «جلوه گاه شرق» سى و ششــمین جشنواره جهانى 

فیلم فجر به نمایش در آمد. در خالصه داســتان این 
فیلم آمده است: «یه روده راست تو شکمش 

نیســت، یادت رفته تو چشممون زل
 مى زد دروغ مى گفت. اون برگرده 

همه را عاصى  مى کنه...»
باران کوثــرى،  مهتاب نصیرپور، 
محســن کیایى، هادى حجازى 
فر، حسین پاکدل، سیامک صفرى، 

بهنوش بختیــارى و با حضور نیکى 
کریمى بازیگران این فیلم هستند.

 «مغزهاى کوچک زنگ زده» به کارگردانى هومن سیدى در سه روز میلیاردى شد.
با آغاز اکران فیلم «مغزهاى کوچک زنگ زده» از چهارشنبه هفته 
گذشته این فیلم توانست در سه روز اول یک میلیارد تومان 
درآمد کسب کند تا خود را به عنوان یکى از مدعیان 
فیلم هاى غیرکمدى پر فروش اکران امســال 

معرفى کند.
به گزارش «آى سینما»، «مغزهاى کوچک 
زنگ زده» براى اولین بار در سى  وششــمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم تجربى و بهترین فیلم از 

نگاه تماشاگران را به خود اختصاص داد.
این فیلم که در آن نوید محمدزاده، فرهاد اصالنى، نوید 
پورفرج، نازنین بیاتى، فرید سجادى حسینى و... ایفاى نقش 

مى کنند از چهارشنبه هفته گذشته به نمایش درآمد.
این فیلــم در ســه روز، یک میلیــارد تومان 
فروش کرد تا امید زیادى به ادامه اکران در 
سینماهاى کشور داشته باشد.

محمود پاك نیت، بازیگر ســینما و تلویزیون 
دغدغه اهل هنر را ساختن آثار ماندگار مى داند 
و از سازندگان فیلم و سریال مى خواهد اثر قابل 

اعتنا بسازند.
محمــود پاك نیت شــخصیت آرام و محبوب 
تلویزیون اســت و هر یک از بینندگان با یکى 
از ســریال هاى او خاطره دارنــد. بعضى خاِن 
«پس از باران» را از یاد نبرده اند و عده اى نیز 
نقش آفرینى هایش در سریال «پدر ساالر» را 
هنوز گوشه ذهن خود به یادگار نگاه داشته اند. 
گاهى شاه عباس بوده است و گاهى شهروند 

عادى و ساده یک شهر.
در کارنامــه هنرى ایــن بازیگــر، فیلم ها و 
سریال هاى بســیارى را در ژانرهاى مختلف 
از جمله تاریخى، مذهبى، پلیســى و اجتماعى 
دیده ایم. این روزها ســریال «گشــت ویژه» 
با هنرمنــدى ایــن بازیگــر از شــبکه آى 
فیلم بازپخش مى شــود. پاك نیــت در این 
ســریال نقش ســرهنگى را بر عهده دارد که 
به عنــوان رئیــس کالنترى وظیفــه تأمین 
امنیت شهروندان به او ســپرده شده بود. او در 
«گشــت ویژه» بــا هنرپیشــه هاى جوانى 

همچــون حمید گــودرزى، شــاهد احمدلو، 
پــدرام شــریفى و امیــر کاظمــى همبازى 

 است.
پاك نیت درگفتگو با خبرنــگار «هنرآنالین» 
درباره این سریال و نقشى که در آن ایفا کرده 
است، بیان کرد: «گشت ویژه» سریالى پلیسى 
با محــور موضوعات و اتفاقاتى اســت که در 
سطح شــهر رخ مى دهند. چند پلیس جوان به 
عنوان گشت ویژه در این سریال نقش آفرینى 
کرده و با گشــت در سطح شــهر پرونده ها و 
موضوعات پلیسى را شناســایى کرده و حل و 
فصل مى کنند. تمام موضوعات اشاره شده در 
این سریال واقعى بوده و بر اساس پرونده هاى 
نیروى انتظامى ســاخته شــده و به هیچ وجه 
تخیلى نیست. «گشت ویژه» با توجه به مدل 
تصویربردارى اش، کار جذابى شــده است که 
توانسته ســلیقه مخاطبان را تأمین کند و جزو 
سریال هاى پرهیجان و اکشن تلویزیون باشد 
و کمتر اثرى در تلویزیون بوده که به این سبک 
تصویربردارى شــود. من نیز در این ســریال 
نقش سرهنگى را داشتم که فرماندهى پایگاه 
را بر عهده داشت و با همفکرى نیروهاى دیگر 

موضوعات را به سرانجام مى رساند.
وى دربــاره جذابیت هاى ایــن نقش گفت: 
قسمت هایى از سریال همچون بازجویى کردن، 
یا مانیتورینگ ســطح شــهر براى فرماندهى 
برایم بســیار جالب و جذاب بــود و چه هنگام 
بازى و چه حاال که ایــن صحنه ها را مى بینم

 دوستشــان دارم. در جریان بــازى در این اثر 
با ســختى هاى کار پلیس بیش از پیش آشنا

 شدم. 
بازیگر «روزى روزگارى» درباره پخش مجدد 
این سریال و تأثیر آن بر مخاطب توضیح داد: 
آى فیلم شبکه اى جهانى است و مخاطبانى در 
اقصى نقاط دنیا دارد که همین موضوع سبب 
مى شــود هنر ما بازتاب خوبى داشــته باشد و 
فرهنگ هاى دیگر نیز با هنر و فرهنگ ایرانى 
آشنا شوند. سریال «گشــت ویژه» از آى فیلم 
2 پخش مى شــود و من نیز پیگیر آن هستم. 
با توجه به اینکه بازپخش مجدد ســریال ها بر 
اساس نظرات و درخواست مخاطبان صورت 
مى گیرد بى شــک مجموعه هایى که مجدد 
پخش مى شــوند از تولیدات فاخر صدا و سیما 
هستند که توانســته اند رضایت مخاطبین را 

جلب کنند.
پاك نیت همچنین درباره ســاخت آثارى 

از این دســت افــزود: هر هنرمنــدى در هر 
جاى دنیا دوســت دارد مخاطبان با کارهاى 
جدیدى که ســاخته مى شــود آشــنا شوند و 
آنها را ببیننــد و وقتى فیلم یا ســریالى دیده 
شــود و مورد رضایت عالقه مندان باشد گروه 
ســازنده و تولیدکنندگان نیز احساس رضایت 
خواهند داشت. به عنوان یک هنرمند دوست 
دارم ســریال هایى که در کشــور مى سازیم 
آثــار فاخرى باشــند که بتواننــد در فرهنگ 
مردم تأثیرگذاشــته و منشــأ اتفاقات مثبتى 
براى آنها باشند. مگر ما در زندگى چقدر وقت 
داریم که بخواهیم بخشى از آن را هم با دیدن 
کارهاى بى ارزش تلف کنیم. معتقدم ساخت 
فیلم و سریال هاى بى محتوا خیانت به مردم و 
اتالف وقت آنهاست که به هیچ وجه پذیرفتنى 
نیســت. از قدیم گفته اند کم بخور ولى خوب 
بخور و من هم مى گویم ســریال کم بسازید 
اما خوب بســازید. اگر ســریال هاى خوبى را 
نمى توانیم تولید کنیم اشکالى ندارد، آثار خوب 

قبلى را بازپخش کنیم. 

 معتقدم 
ساخت فیلم و 

سریال هاى بى محتوا 
خیانت به مردم و 

اتالف وقت آنهاست 
که به هیچ وجه 

پذیرفتنى نیست. از 
قدیم گفته اند کم 
بخور ولى خوب 
بخور و من 

هم مى گویم 
سریال کم 
بسازید اما 
خوب بسازید

ام مى رساند.
هاى ایــن نقش گفت: 
همچون بازجویى کردن، 
شــهر براى فرماندهى 
جذاب بــود و چه هنگام 
ـن صحنه ها را مى بینم

جریان بــازى در این اثر 
آشنا پیش یس بیش از

درباره پخش مجدد  ى»
بر مخاطب توضیح داد: 
ى است و مخاطبانى در 
که همین موضوع سبب 
بخوبى داشــته باشد و 
 با هنر و فرهنگ ایرانى

شــت ویژه» از آى فیلم 
من نیز پیگیر آن هستم. 
ش مجدد ســریال ها بر 
ست مخاطبان صورت 
جموعه هایى که مجدد 
لیدات فاخر صدا و سیما
د رضایت مخاطبین را

جلب کنند.
درباره ســاخت آثارى  پاك نیت همچنین

از این دســت افــزود: هر هنرمنــدى در هر 
جاى دنیا دوســت دارد مخاطبان با کارهاى 
جدیدى که ســاخته مى شــود آشــنا شوند و 
آنها را ببیننــد و وقتى فیلم یا ســریالى دیده 
مورد رضایت عالقه مندان باشد گروه شــود و

احساس رضایت  نیز ســازنده و تولیدکنندگان
خواهند داشت. به عنوان یک هنرمند دوست 
دارم ســریال هایى که در کشــور مى سازیم 
آثــار فاخرى باشــند که بتواننــد در فرهنگ 
مردم تأثیرگذاشــته و منشــأ اتفاقات مثبتى 
براى آنها باشند. مگر ما در زندگى چقدر وقت 
داریم که بخواهیم بخشى از آن را هم با دیدن 
کارهاى بى ارزش تلف کنیم. معتقدم ساخت 
فیلم و سریال هاى بى محتوا خیانت به مردم و 
اتالف وقت آنهاست که به هیچ وجه پذیرفتنى 
نیســت. از قدیم گفته اند کم بخور ولى خوب 
بخور و من هم مى گویم ســریال کم بسازید 
اما خوب بســازید. اگر ســریال هاى خوبى را 
نمى توانیم تولید کنیم اشکالى ندارد، آثار خوب 

را بازپخش کنیم.  قبلى

معتقدم 
ساخت فیلم و 

سریال هاى بى محتوا
خیانت به مردم و

آنهاست  آاتالف وقت
که به هیچ وجه 

پذیرفتنى نیست. از 
قدیم گفته اند کم 
بخور ولى خوب 
من بخور و

مى گویم هم
کم سریال

بسازید اما 
خوب بسازید

درخواست محمود پاك نیت از اهالى تلویزیون

سریال، کم بسازید اما خوب بسازید

فیلمبردارى فیلم سینمایى «زیر نظر» اواخر هفته گذشته به پایان رسید.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «زیر نظر» به کارگردانى مجید صالحى و تهیه کنندگى 
محمد شایسته و رامبد جوان که از اواسط مردادماه در تهران آغاز شده بود اواخر هفته 

گذشته به پایان رسید.
مراحل فنى این فیلم به تازگى آغاز شده تا کمدى مجید صالحى براى اکران در نوروز 98 آماده 
شــود.  «زیر نظر» که فیلمنامه اش توســط ابوالفضل کاهانى به نگارش درآمده یک کمدى پر 
بازیگر اســت و رضا عطاران، امیر جعفرى، مهران احمدى، ســروش جمشیدى، على استادى،

امیــر نــورى، ســیاوش مفیــدى، علــى صالحــى، ســامیه لــک، مصطفــى راد،  
عباس جمشیدى و آزاده صمدى از جمله بازیگرانى هستند که در این فیلم به ایفاى 

نقش پرداخته اند.
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فیلمب
فیلم
مح
گذشته
مراحل فنى این
شــود.  «زیر نظ
بازیگر اســت و
امیــر نــورى
عباس
نقش

پوالد کیمیایى چهره سیاه داعش را به تصویر مى کشددوربین «زیر نظر» مجید صالحى خاموش شد 
  پــوالد کیمیایى کــه چند ماهــى اســت فیلمبردارى 
«معکوس» اولین ســاخته ســینمایى خود را به پایان 
رســانده، مى خواهد فیلم جدیدى را جلوى دوربین ببرد. 
او مى گوید فیلم جدیدش درباره آوارگان سوریه اى است 
و اگر شــرایط مهیا شــود، بخش هایى از آن را در کشور 
سوریه فیلمبردارى خواهد کرد.  پوالد کیمیایى، بازیگر 
و کارگردان سینما درباره جدید ترین پروژه سینمایى خود 
گفت: این روزها در حال تکمیل یک فیلمنامه جدید هستم 
که درباره جنگ زده ها و  آوارگان سوریه  است و به نوعى، 
فیلمى فراملّى به حســاب مى آید.وى ادامه داد: داستان 

این فیلمنامه به هیچ عنوان مربوط به ایران نمى شــود؛ 
اما من تأکیــد دارم که بخش هاى ســوریه این فیلم در 
کشور خودمان ضبط شود. البته اگر موقعیت فراهم شود و 
بتوانیم در سوریه فیلمبردارى کنیم، خیلى خوب مى شود.

کیمیایى درباره لوکیشن هاى این فیلم گفت: بخش هایى 
از فیلم در ایران و بخش دیگر در لهستان، جلوى دوربین 
مى رود. لهستان کشورى اســت که خود قربانى جنگ 
جهانى بوده است. من به تازگى سفرى به کشور آلمان و 
لهستان داشته ام؛ اما این سفر، یک سفر تحقیقاتى براى 

فیلمنامه بود و هنوز به صورت دقیق لوکیشنى را ندیده ایم. 
وى اظهار کرد: این فیلم سعى دارد که چهره سیاه داعش 

را به تصویر بکشد و راوى مظلومیت مردم سوریه باشد.
این کارگردان و فیلمنامه نویس ســینماى ایران درباره 
زمان عملیاتى شدن این پروژه اظهار کرد: به تازگى درباره 
این موضوع با سرمایه گذار خارجیمان مذاکره داشته ایم. 
تصور مى کنم دى ماه سال جارى بتوانیم فیلمنامه را براى 
دریافت پروانه ساخت بفرســتیم و بعد از دریافت پروانه 

ساخت، بالفاصله پیش تولید را آغاز کنیم.

بدینوسیله به اطالع مى رساند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در نظر دارد در روستاى بیده از توابع 
شهرستان سمیرم مجوز تأسیس داروخانه جایگزین صادر نماید. لذا از کلیه داروسازان عالقمند به تأسیس داروخانه 
در روستاى مذکور درخواست مى گردد عالوه بر ثبت تقاضا در سامانه HIXتا حداکثر یکماه بعد از تاریخ درج آگهى، 
تقاضاى کتبى خود به انضمام مدارك مربوطه را در مهلت مذکور به نشانى کیلومتر 10 جاده اصفهان- شیراز، خیابان ولى 

عصر(ع)، معاونت غذا و دارو، اداره صدور پروانه داروخانه ها تحویل نمایند.

آگهى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 259028

«همه مى دانند» همچنان شانس اسکار دارد

بازگشت آرنولد
 به ترمیناتور

نخســتین آلبوم امیرعباس گالب، خواننده و آهنگساز موسیقى متن فیلم سینمایى 
«تنگه ابوقریب»، با 12 قطعه منتشر مى شود. این آلبوم با نام «قله» و اواخر آبان ماه 

 روانه بازار موسیقى کشور خواهد شد.
مهیار ضمیرى، مدیربرنامه هاى امیرعباس گالب در گفتگو با رسانه «نوا» در خصوص 
جزئیات این آلبوم گفت: جدیدترین آلبوم امیرعباس گالب به نام «قله» از 12 قطعه 
تشکیل شده که پریسا سیر، بهروز کشاورز، زهرا عاملى و... از جمله هنرمندانى هستند 
که در این آلبوم حضور دارند. این آلبوم به احتمال فراوان اواخر آبان ماه منتشر و روانه 
بازار موسیقى کشور خواهد شــد. وى در مورد انتشار تک آهنگ و موزیک ویدیو نیز 
خاطرنشان کرد: حدود دو اثر در دست انتشار داریم که ان شاءا... به زودى و در فواصل 
زمانى مناسب از هم به صورت تک آهنگ در فضاى مجازى منتشر خواهیم کرد. در 
مورد تولید موزیک ویدیو نیز باید بگویم که فعًال قصد تولید موزیک ویدیو نداریم.
مهیار ضمیرى در پایان در مورد برگزارى کنسرت امیرعباس گالب در تهران و 
شهرستان ها نیز گفت: 100 درصد پس از انتشار آلبوم امیرعباس گالب و در 
دى ماه کنسرت هایى را در تهران و شهرستان ها برگزار خواهیم کرد که 

جزئیات دقیق آن متعاقباً اعالم خواهد شد.

نخستین آلبـــــوم 
امیرعباس گالب
 منتشر مى شود

آخرین خبرها از «آستیگمات» 
با بازى باران کوثرى

«مغزهاى کوچک زنگ زده» 
در 3 روز، میلیاردى شد

مى کنند از چهارشنبه هفته گذشته به نمایش درآمد.
این فیلــم در ســه روز، یک میلیــارد تومان 
فروش کرد تا امید زیادى به ادامه اکران در 
سینماهاى کشور داشته باشد.

ن فیلمسینمایى
 اواخر آبان ماه 

» در خصوص 
2 از 12 قطعه 
دانى هستند 
تشر و روانه 
ک ویدیو نیز 
و در فواصل 
هیمکرد. در 
دیو نداریم.

 در تهران و 
 گالب و در
یم کرد که 

ـــوم 
 گالب
 شود
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همه چیز ابتدا از اخبارى شروع شد 
که سایت هاى «مدال» و «ایران 
ورزشى آنالین» شنبه شب روى 
خروجى خود قــرار دادند. خبرى که 
حکایت از پایان محسن مسلمان در ذوب 

آهن داشت.
آنها نوشتند: باشگاه اصفهانى، هافبک 
سابق پرسپولیس را اخراج کرده و 
او را از تیم کنار گذاشته است. 
این اتفاق، یک روز 
قبــل از بازى 
نفت  مقابــل 
اصفهــان  در 
رخ داد. آن روز 
محسن مسلمان وقتى که دید میان 11 بازیکن ثابت 
امید نمازى جایى ندارد، صحنه هایى زشت و زننده 

را در تمرین رقم زد و باشگاه هم عذر او را خواست.
به حرکاتى که مســلمان انجام داده دقت کنید. راه 
رفتن در تمرین، ضربه زدن بــه زیر توپ و رفتن به 
رختکن، آن هم در شرایطى که تیم مشغول تمرین 
بود. باشگاه ذوب آهن، همه این اتفاق ها را وقتى به 
عملکرد نه چندان مناسب مسلمان در بازى ها اضافه 
کرد، تصمیم به اخراج او گرفت. هافبک 27 ساله اى 
که انگار قرار نیست در هیچ باشگاهى بى حاشیه بازى 

کند و فقط روى فوتبال متمرکز باشد.
مسلمان که ابتداى فصل پیشــنهادى یک میلیارد 
و 200 میلیونى از ســپاهان دریافــت کرده بود، 
ذوب آهن را به دلیل دریافت 400 میلیون بیشتر 

انتخاب کرد و البته حدود نیمى از پول قرارداد خود را 
در چند فقره چک دریافت کــرد. او حاال و با تصمیم 
جدید باشگاه، باید با ذوب آهن تســویه کند، تا نیم 
فصل بیرون بماند و ســپس فوتبال خــود را در تیم 

جدیدى دنبال کند.
بعد از این اخبــار، جلد همه روزنامه هاى ورزشــى 
دیروز حکایت از اخراج مســلمان داشت. موضوعى 
که مدیران این باشگاه در گفتگوهاى روز گذشته خود 
صریحًا به آن اشاره اى نداشــتند و از برگزارى یک 

جلسه انضباطى براى وى سخن گفتند.
 در اولین موضع گیرى، سرپرست تیم ذوب آهن در 
مورد آخرین وضعیت محسن مسلمان با خبرگزارى 
«ایمنا» صحبت کرد و گفت: «مســلمان شنبه به 
کمیته اخالق رفته بود. روز یک شنبه نیز در تهران 
ماند و نتوانســت به اصفهان بیاید و در تمرین این 
روز هم شــرکت نکرد. براى همین نمازى ترجیح 
داد مســلمان را براى این بازى از لیست خارج کند. 
انتظارى که از این بازیکن مى رفــت اصًال برآورده 
نشده است و تکلیف او سه شــنبه مشخص خواهد 
شد. مسلمان فقط مشکالت فنى دارد و در تمرینات 
فعالیت مناسبى ندارد و با دل و جان تمرین نمى کند. 
اینکه مسلمان اخراج شده شایعه  است! عکسى هم 
مربوط به قلیان کشیدن مسلمان چاپ شده که براى 
همین موضوع او دوباره به کمیته اخالق احضار شده 
بود. هنوز از خروجى جلســه کمیتــه اخالق اطالع 
چندانى ندارم اما شنیده ام عکس منتشر شده قدیمى 

بوده است.»
امید نمازى هم در گفتگوهاى مشــابهى با ســایت 
«ورزش ســه» و خبرگزارى «فارس» موضع خود 

را در قبال مسلمان شــفاف اعالم کرد و گفت: «در 
ابتداى فصل خودم تقاضا کردم باشــگاه مسلمان 
را جذب کند چون فکــر مى کردم در بخش هافبک 
تهاجمى بازیکنى مى خواهیم که خالقیت داشــته 
باشد و بتواند براى ما موقعیت گل بسازد، به حمالت 
اضافه شود و گلزنى کند، اما متأسفانه االن پى بردم 
که این نگاه من به محسن مسلمان اشتباه بود. نه تنها 
آن چیزى که من راجع به عملکرد مسلمان در زمین و 
در فاز تهاجمى در فکر داشتم که البته همیشه در کار 
دفاعى مشکل هم داشته و مقدار دوندگى و حضورش 
در کارهاى دفاعى کم است که این موضوع به تیم 

ضربه مى زند.»
ســرمربى ذوب آهن اضافه کرد: «اگر یک بازیکن 
باشــد که بتواند در حمله کارایى داشــته باشــد و 
حضورش در ترکیب، تبدیل بــه موقعیت هاى زیاد 
شود و نمى گوییم گلزنى کند ولى در حمالت اضافه 

شود، بهتر است.»
نمازى تصریح کرد: «مســلمان براى گرفتن توپ 
خیلى عقب مى آید و مى خواهد از عقب پاس آخر را 
بدهد که به همین دلیل تعداد ما در حمله کم مى شود؛ 
هر اندازه هم خواستیم روش و نگرش او را به بازى 
عوض کنیم، فایده اى نداشت؛ حتى ما تاکتیک تیمى 
را عوض کردیم تا مسلمان بتواند طبق آن موفق تر 
عمل کند ولــى االن به این موضوع پــى بردم که 
این کار بیشــتر به تیم لطمه مى زند و شاید با وجود 
بازیکنانى که شاید خالقیت کمترى داشته باشند و 
حداقل دوندگى آنها زیاد است، این موضوع جبران 

مى شود.»
 او درباره اضافه کردن بازیکن به جاى مســلمان 

عنوان کرد: «ما دنبال این موضوع خواهیم بود تا 
یک بازیکن در آن پســت جذب کنیم تا این کار را 
براى ما انجام دهد ولى اینکه یک بازیکن در زمین 
راه برود و در کارهاى دفاعى مشــارکت نداشــته 
باشد، در فوتبال مدرن امروزى جایى ندارد؛ "ادن 
هازارد" را ببینید که از نظر انفــرادى، خالقیت و 
مشارکت در حمله یکى از ســه چهار بازیکن برتر 
دنیاست ولى از آن طرف مى بینیم تا انتهاى زمین 
مى آید، مى دود و در کارهاى دفاعى مشارکت دارد 
و به هم تیمى هاى خود کمــک مى کند.» نمازى 
راجع به نبودن مسلمان در فهرست دیدار اخیرشان 
برابر صنعت نفت آبادان گفت: «به محسن مسلمان 
گفتیم اگر مى خواهى در ترکیب باشــى، مشکلى 
نیست و خود او نیز گفت هر بازیکنى را که صالح 
مى دانید، در ترکیب بگذارید؛ ما هم صالح دانستیم 
که او را یک مسابقه نگذاریم که با عکس العمل نه 
چندان خوب این بازیکن همراه شد؛ به همین دلیل 
گفتیم فعًال در لیست مسابقه قبل نباشد که او هم 
تصمیم گرفت به تهران برود؛ حــاال تکلیف او با 

باشگاه چه مى شود، دست من نیست.»
و باالخره هــم مدیرعامــل ذوبى هــا در آخرین 
موضعگیرى اش در این باره به خبرگزارى «جمهورى 
اسالمى» گفت: «مسلمان بازیکن بزرگى است اما در 
باشگاه ذوب آهن کســى نام اسمش را نمى خورد و 
همه باید در چارچوب و قوانین تیم باشند. او باید به 

نظریات امید نمازى، سرمربى تیم احترام بگذارد.»
سعید آذرى تصریح کرد: «مسلمان در نیم فصل دوم 
لیگ قبل شــرایط خوبى در پرسپولیس نداشت و از 
سوى "برانکو ایوانکوویچ" کنار گذاشته شد. با تمام 

این اتفاقات و با نظر مستقیم نمازى جذب ذوب آهن 
شد و بعد از قاسم حدادى فر، کاپیتان دوم تیم است و 
باید قدر این موقعیت را بداند.» وى گفت: «سرمربى 
ذوب آهن از این بازیکن توقع دارد در زمین مسابقه 
بیشتر بدود. اینکه بگوید من 103 پاس دادم درست 
نیســت، مســلمان باید در زمین دوندگى بیشترى 

داشته باشد.» 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این پرسش 
که چه سرنوشــتى در انتظار مســلمان خواهد بود؟ 
خاطرنشان کرد: «روز سه شــنبه نشستى با حضور 
محسن مسلمان و اعضاى کادر فنى برگزار خواهد 
شــد و این بازیکن باید درباره اتفاقاتى که رخ داده 
پاسخگو باشد.» وى ادامه داد: «همه چیز بستگى به 
این نشست دارد، اگر او بتواند از خودش دفاع کند و 
حرف هایش قانع کننده باشد در ذوب آهن مى ماند 
وگرنه مسلمان را مى فروشیم. او در مکتب ذوب آهن 
پرورش یافته است و عالقه داریم در تیم بماند اما باید 
رفتارش را تغییر دهد. از روزى که مســلمان با ذوب 
آهن قرارداد بسته دو بار به کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال دعوت شده است که اصًال براى وجهه باشگاه 

خوب نیست.»
به گزارش نصــف جهان، بــا توجه بــه همه این 
موضعگیرى ها باید منتظر نشســت سرنوشت ساز 
سه شنبه (فردا) براى مسلمان باشیم، جلسه اى که به 
نظر مى رسد براى بخشش و دادن یک فرصت دیگر 
به این مهندس جوان باشد. مهندســى که البته در 
تمرینات و بازى هاى این فصل ذوب آهن همچون 
یک دیپلم ردى عمــل کرده و فقط یک ماســک 

مهندسى بر چهره اش باقى مانده است.
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همه چیز ابتدا از اخ
که سایت هاى «م
ش ورزشى آنالین»
د خروجى خود قــرار
حکایتاز پایان محسن م

آهن داشت.
آنها نوشتند: باشگاه اص
سابق پرسپولیس
از تیم کنا او را
این

ر
محسنمسلمان وقتىکه دید میان

امید نمازى جایى ندارد، صحنه هایى
را در تمرین رقم زد و باشگاه هم عذر
به حرکاتى که مســلمان انجام داد
رفتن در تمرین، ضربه زدن بــه زیر
رختکن، آنهم در شرایطى که تیم
بود. باشگاه ذوب آهن، همه این اتفا
عملکرد نه چندان مناسب مسلمان د
گرفت. هافب به اخراج او کرد، تصمیم
که انگار قرار نیست در هیچ باشگاهى
کند و فقط روى فوتبال متمرکز باشد
مسلمان که ابتداى فصل پیشــنهاد
200 میلیونى از ســپاهان دریاف و
ذوب آهن را به دلیل دریافت 00

سه شنبه سرنوشت ساز براى مسلمان بى انگیزه

دیپلم ردى با ماسک مهندسى!

نصف جهان  طبق آمار منتشــر شده در سایت ها در مورد 
گل هاى زده تیم هاى لیگ برتر تا بدینجاى کار، نام واحد 

تهاجمى زردهاى اصفهان در صدر این آمار است. 
نیمى از تیم هاى حاضر در لیگ برتــر میانگین گل زده 
آنها در هر بازى کمتر از یک گل است. یعنى این تیم ها 

نمى توانند هر 90 دقیقه یک گل به نام خود ثبت کنند.
طبیعتًا این آمار و ارقام نشــان مى دهد لیگ برتر تدافعى 
است و دقیقًا به همین دلیل بهترین و حساس ترین بازى 
ایران یعنى جدال تیم هاى استقالل و پرسپولیس سرد و 

کسل کننده از آب در مى آید.
پرسپولیس تیم مدعى قهرمانى و قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر معدل گل زده اش در هر بازى یک گل است. 
به عبارت ساده تر قهرمان فصل گذشته هر 90 دقیقه یک 
گل مى زند. استقالل رقیب دیرینه هم معدل گل زده اش 

در هر بازى کمتر از یک گل و0/62 است.
اما در حــال حاضــر تهاجمى تریــن تیم لیــگ برتر، 
پرافتخارترین تیم ادوار این لیگ است. سپاهان. تیمى که 
با زدن شش گل به تیم سپیدرود رشت شمار گل هایش 
به عدد 17 رسیده و هم اکنون با معدل گل زده 2/12 در 
هر بازى بهترین تیم در فاز تهاجمى به شمار مى رود. خط 
حمله تیم سپاهان هر 42 دقیقه یک بار شلیک کرده است.
بعد از تیم سپاهان، تراکتورســازى در فاز حمله بهترین 
عملکرد را داشته اســت. این تیم همانند سپاهان یکى از 
بازى هایش را با پیروزى 6 بر صفر پشت سر گذاشته که 

این اتفاق در بازى با استقالل خوزستان رخ داد. 12 گل 
زده در هشت بازى بدین معنى است که معدل گل زده تیم 
محمد تقوى در حال حاضر 1/5 اســت. مى شود اینطور 

گفت تراکتورسازى هر 60 دقیقه یک گل مى زند.
هشت تیمى که معدل گل زده آنها در هر بازى یک گل و 

یا بیشتر است از این قرار است:
1-سپاهان: 2/12

2-تراکتورسازى: 1/5
3-پدیده: 1/25
4-پیکان: 1/12
5-سایپا: 1/12

6-ذوب آهن: 1/12
7-پرسپولیس: 1

8-پارس جنوبى: 1
9-ماشین سازى: 1

با نگاهى به این جدول به راحتى متوجه مى شــوید تنها 
سپاهان است که در هر بازى به طور میانگین بیشتر از دو 
گل مى زند و در بین هشت تیم برتر تهاجمى دیگر تیمى 
وجود ندارد که به طور میانگین در هر بازى دو بار گلزنى 
کند. یا به عبارت ســاده تر هر 45 دقیقه یک بار گل زنى 
کند. همانطور که اشاره شد تفکرات دفاعى بر تیم هاى ما 

بیشتر از تفکرات تهاجمى حاکم است.
متأسفانه فوتبال ما نتیجه گراست و ترس از باخت و حتى 
برکنارى مربیان، تیم هاى باشــگاهى  را محتاط کرده 

است. این در حالى است که خیلى از مربیان ما به فوتبال 
دفاعى تیم ملى ایراد مى گیرند و مى گویند تیم ملى باید در 
جام جهانى تهاجمى تر بازى مى کرد، در حالى که خود در 

مقام عمل بیش از اندازه دفاعى بازى مى کنند.
حال نگاهى مى اندازیم به هشت تیم انتهاى جدول در فاز 
تهاجمى. حضور اســتقالل در این بخش از جدول جالب 
است. تیمى که مى خواهد در این فصل از بازى هاى لیگ 

برتر براى قهرمانى بجنگد.
10- استقالل خوزستان: 0/87

11- صنعت نفت: 0/87
12- فوالد خوزستان: 0/87

13- نساجى: 0/75
14- استقالل تهران: 0/62
15- سپیدرود رشت: 0/25

16- نفت مسجد سلیمان: 0/12
در فوتبال روز دنیا و در لیگ هاى معتبر تالش تیم ها بر این 
است هر 30 دقیقه یک بار و در مجموع در جریان بازى سه 
بار به گل برسند. این فلسفه و سیاست باشگاه هاى اروپایى 
اســت به این علت که به آنها دیکته شده در صورت ارائه 
بازى تدافعى تماشاگران را از دست خواهند داد و روزى که 
تعداد تماشاگر فوتبال کم شود اسپانسرها مى روند و با رفتن 

اسپانسرها هم فوتبال باشگاهى مى میرد.

در شــرایطى که مهدى طارمــى نمایــش موفقى از 
حیث گلزنى و تأثیر در نتایج الغرافه داشــته، مورد انتقاد 

پیشکسوتان این باشگاه قرار گرفته است.
  مهاجم ملى پوش الغرافه کــه در نیم فصل 
گذشته راهى قطر شد و پیراهن زرد این تیم را 
بر تن کرد علیرغم گلزنى در بیشتر دیدارهاى 
این تیم، با توجه به از دست دادن چند موقعیت 
مورد انتقاد پیشکسوتان این باشگاه قرار گرفته 

است. این در حالى است که 
«وسلى اسنایدر»، هافبک 

هلندى ایــن تیم حمایت 
ویــژه اى از ایــن بازیکن 

ایرانى داشته است.
«عــادل خمیــس»، 

پیشکســوت الغرافــه در 
گفتگویى با روزنامه «الوطن» قطر 

بعد از شکســت الغرافه مقابل تیم قعرجدولى 
الخریطیات گفت: مشــکل الغرافه االن روشن است 

و نیازى به صحبت هاى اضافه نیست. بازیکنان خارجى 
الغرافه پایین تر از سطح فنى موردنظر هستند و نمى توانند 

چیزى به توانمندى هاى این تیم اضافه کنند.
بازیکن پیشین الغرافه با اشاره به مهدى طارمى، ملى پوش 
ایرانى ادامه داد: با تمام احترامى که براى مهدى طارمى 

قائل هستم او یک بازیکن کامًال معمولى است. بازیکنان  
قطرى زیادى بهتر از او هستند. این مهاجم در خط حمله 
تیم الغرافــه خطرناك نیســت. مهدى طارمى 
مهاجم اول تیم الغرافه اســت اما نگاه کنید 
چند گل در لیگ ستارگان به ثمر رسانده 
است؟ مشــاهده مى کنید که گلى به ثمر 
نرســانده اما اجازه مى دهند تا همچنان 

لژیونر و مهاجم اول تیم الغرافه بماند.

مدافع گرجستانى تیم نساجى این روزها با درخشش در ترکیب 
تیمش، به عنوان ستاره شمال کشور شناخته مى شود و خیلى 

زود محبوبیت زیادى در قائمشهر به دست آورده است.
نســاج ها حاال دیگر به جو لیگ برتر عادت کرده و به قول 
معروف با آن آداپته شده اند. تیمى که حاال برچسب لیگ یکى 
بودن را از خود برداشــته و به یکى از محبوب ترین تیم هاى 

فوتبال ایران تبدیل شــده است و سعى 
دارد با عبور از پیــچ خطرناك فصل اول 
حضورش، لحظات شیرینى را تجربه کند. 
یکى از بازیکنانى که با شروع لیگ برتر 
قرارداد خود با نساجى را قطعى کرد و یکى 
از شاگردان جواد نکونام شد، «جورجى 
گولیســیانى»، مدافع گرجستانى سابق 
ذوب آهن است. او از بازى هفته پنجم که 

مقابل نفت مسجدسلیمان برگزار شد وارد ترکیب نساجى شد 
و در اولین برد تیمش که همراه با اولین کلین شیت آنها شد 

تأثیر بسزایى گذاشت.
دیدار برابر نفت را مى توان تولدى دوباره براى گولیســیانى 
دانســت. چرا که او در هفته ششم هم بازیکن ثابت نساجى 
برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادى بود و علیرغم باختى که 
تجربه کرد، نمایش خوبى از خود به جا گذاشــت و تنها گل 

نساجى را هم وارد دروازه «بوژیدار رادوشویچ» کرد.
این مدافع گرجســتانى که ســال قبل به عنوان مهره مار 

قلعه نویى در آسیا و لیگ برتر شناخته مى شد، حاال به ستاره 
درخشان این روزهاى نساجى تبدیل شده است. گولیسیانى 
در ایســتگاه هفتم لیگ برابر مهاجمان بلند قد اســتقالل 
تهران ایســتاد. دیدارى که در زمین چمن مصنوعى شهید 
وطنى برگزار شــد و دو تیم از تاکتیک هاى هوایى استفاده 
فراوانى کردند. این مدافع توانســت با حضور به موقع خود 
در قلب خط دفاعى اکثر سانترهاى بلند 
اســتقالل را باالتــر از مهاجمانى مثل 
تبریزى، «الحاجى گــرو» و باقرى دفع 
کرد و ستاره نســاجى در آن مسابقه نام 
داشت. درخشش گولیســیانى در بازى 
این تیم برابر ســایپا هم ادامه داشت و 
با گلزنى برابر این تیم از ثبت شکســت 
دیگرى براى نساجى جلوگیرى کرد. وى 
که از قدرت سرزنى باالیى برخوردار است درست در زمانى 
که نساجى با یک گل از شاگردان دایى عقب بود با نفوذ به 
محوطه جریمه سایپا پرش خوبى را بین دو مدافع سایپا انجام 
داد و گل تساوى را براى قرمزپوشان قائمشهرى به ثمر رساند 
و تا حاال طى سه هفته، دو گل براى پرشورهاى مازندرانى به 
ثمر رسانده است. او بعد از گلزنى در بازى برابر سایپا خوشحالى 
به سبک «لوکا تونى»، مهاجم سابق تیم ملى ایتالیا انجام داد 
تا همه جور یاد و خاطره این مهاجم گلزن را در ورزشگاه شهید 

وطنى قائمشهر زنده کند.

تعهدات ارزیمان
 زیاد است

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: اگر تنها یک تیم 
یا یک رشته ورزشى تحت پوشــش باشگاه بود، 
مى توانســتیم همه کارى انجام دهیم اما در حال 
حاضر در توان باشگاه نیست که تیم هندبال آقایان 

را به جام باشگاه هاى آسیا اعزام کند.
مســعود تابش در مورد اعزام نشدن تیم هندبال 
سپاهان به جام باشــگاه هاى آسیا، اظهار کرد: به 
دلیل مسائل ارزى و افزایش نرخ دالر، اعزام تیم 
به این رقابت ها ســخت است. باشــگاه سپاهان 
بودجه اى را براى اعزام تیم به جام باشــگاه هاى 
آسیا اختصاص داده بود که در آن زمان با آن مبلغ 
درنظر گرفته شــده توان تأمین هزینه هاى تیم را 
داشتیم اما با شرایط کنونى ارز که تقریبًا نرخ دالر 
چهار پنج برابر شده است، امکان اعزام تیم به آسیا 

وجود ندارد.
وى ادامه داد: ما به فدراسیون هندبال انصراف خود 
را از حضور در جام باشگاه هاى آسیا اعالم کردیم و 
فدراسیون هم در جریان دلیل این اقدام و مشکالت 

تیم ها براى حضور در این رقابت ها قرار دارد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به این سئوال 
که آیا همانطور که الرستان نماینده بانوان خود را 
به این تورنمنت اعزام مى کنــد، این امکان براى 
باشگاه وجود ندارد که بودجه تیم هندبال آقایان 
را براى حضور در جام آســیا افزایش دهد، گفت: 
ممکن است الرستان تنها یک تیم هندبال بانوان 
داشته باشــد اما 70 تیم تحت پوشــش باشگاه 
سپاهان اســت و تعهدات ارزى زیادى داریم. از 
طرفى قرار بوده دالر 4200 تومانى دریافت کنیم 

ولى تا االن این اتفاق نیافتاده است.
تابش خاطرنشان کرد: اگر در باشگاه تنها یک تیم 
یا یک رشته ورزشــى تحت پوشش داشتیم هزار 
کار مى توانستیم انجام دهیم، جداى از رشته هاى 
غیرفوتبالى فقط در رشــته فوتبال 17 تیم داریم 
که همگى در رقابت هاى کشورى فعالیت دارند، 
سخت است با شرایط کنونى قیمت ارز بخواهیم 
تیم هندبال را بــه اردن اعزام کنیــم و اصًال در 

توانمان نیست. 
وى در پاســخ به اینکه آیا بــراى افزایش بودجه 
باشگاه صحبتى با ســبحانى، مدیرعامل کارخانه 
فوالد انجام داده اید یا خیر، تصریح کرد: قطعًا باید 
صحبت کنیم اما منتظر هستیم تا شرایط اقتصادى 
و قیمت ارز بهتر شــود ولى در حال حاضر زمان 
صحبت با مدیرعامل کارخانــه در این خصوص 

نیست.

آسمانخراش زرد
 علیه ذوب آهن!

نصف جهان  «اســتنلى کــى روش» مهاجم تیم 
فوتبال سپاهان به دلیل عدم انجام تعهدات مالى 

ذوب آهن از این باشگاه به فیفا شکایت کرد.
  استنلى کى روش فصل گذشته به عنوان یکى از 
خریدهاى خارجى ذوب آهن رونمایى شد؛ خریدى 
که به دلیل عدم مطابقت با قوانین حاکم بر لیگ 
فوتبال ایران پر سر و صدا هم شد ولى سعید آذرى 
موفق شد با ادله خود این بازیکن را در تیمش نگه 
دارد. حاال این بازیکن که با پایان فصل از تیم ذوب 
آهن به سپاهان پیوســت به دلیل پرداخت نشدن 
مطالباتش توسط ذوب آهن از این باشگاه به فیفا 

شکایت کرده است.
 اما مدیر عامل ذوبى ها در گفتگویى اعالم کرده 
که مشــکلى براى پرداخت بدهى به این مهاجم 
ندارند. وى گفته: وقتى او به ذوب آهن آمد پرونده 
این بازیکن در فدراسیون بین الملى فوتبال فیفا 
تشکیل شده بود، در آن زمان گفته مى شد که او 
با مدارك جعلى به ذوب آهن آمده است و فیفا از 
ما خواست پولش را پرداخت نکنیم. خود من دنبال 
امور ایــن بازیکن بودم و تالش زیــادى کردم تا 
مشکالتش برطرف شود. مشکلى براى پرداخت 
پول نداریم و حاال که مشکلش برطرف شده است 
پس از نشستى که خواهیم داشت مطالباتش را بر 
اساس مدارك و اسنادى که در باشگاه موجود است 

پرداخت مى کنیم.

دوباره شکار 
و شکارچى!

نصف جهــان   طبــق اخبارى که دیروز منتشــر 
شدشــکایت باشــگاه ذوب آهن از رضا شکارى 
بازیکن ســابق این تیم که براى بــازى به تیم 

روبین کازان رفته در فیفا ثبت شده است.
 بعد از تنش هایى کــه بین ایــن بازیکن و تیم 
ذوب آهن به وجود آمد رضا شــکارى در نهایت 
با کمک رأى کمیته انضباطــى رضایتنامه خود 
براى حضور در تیم روسى را از فدراسیون فوتبال 
گرفت و حاال باشگاه ذوب آهن براى دستیابى به 
حق تضییع شده خود به شوراى حل اختالف فیفا 

شکایت کرده است.
ســعید آذرى در این باره  اذعان داشــته است: 
همچنــان پیگیــر شــکایت از رضا شــکارى 
هستیم. هم شکایت حق آموزش و هم شکایت 
زیرپاگذاشتن قرارداد این بازیکن در فیفا ثبت شده 
و این حق و حقوق من نیست که راحت از آن چشم 
بپوشم. این حق باشگاه ذوب آهن است و تا آخر 
پیگیر کار هستم، بر خالف بعضى از عزیزان که 
بدون تخصص به ذوب آهن آمدند و مشکالتى 
را هم ایجاد کردنــد و در نهایت رفتند، بنده روى 

منافع باشگاه حساس هستم.

عشق به حمله در سپاهان

طارمى کامالً معمولى است! مهره مار قلعه نویى فرشته نجات نکونام!

گاه قرار گرفته است.
غرافه کــه در نیم فصل 
و پیراهن زرد این تیم را

زنى در بیشتر دیدارهاى 
دست دادن چند موقعیت 
ن این باشگاه قرار گرفته 

ست که 
هافبک 

مایت 
زیکن 

 ،«
ـه در 

«الوطن» قطر 
فه مقابل تیم قعرجدولى 

شــکل الغرافه االن روشن است 
ى اضافه نیست. بازیکنان خارجى 
ح فنى موردنظر هستند و نمى توانند 

ى این تیم اضافه کنند.
با اشاره به مهدى طارمى، ملى پوش 
م احترامى که براى مهدى طارمى

تیم الغرافــه خطرناك نیســت. مهدى طارمى
مهاجم اول تیم الغرافه اســت اما نگاه کنید
چند گل در لیگ ستارگان به ثمر رسانده
است؟ مشــاهده مى کنید که گلى به ثمر
نرســانده اما اجازه مى دهند تا همچنان

لژیونر و مهاجم اول تیم الغرافه بماند.

الهه مهرى دهنوى
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالســه 960494 ج/11 له خانم لیال دادخواهى و علیه آقاى علیرضا وفایى مبنــى بر مطالبه مبلغ 
54298000 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/08/07 
ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید 
نیکبخت جهت فروش پژو 206 به شماره انتظامى 734 س 25/ایران 13 که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ نصر اصفهانى مراجعه و 
از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: نظریه کارشناسى: وسیله نقلیه از 
مورخه 97/04/12 توقیف مى باشد، موتور و گیربکس وسیله خاموش بود. باطرى خوابیده الستیک 
ها 40 ٪ سالم. گلگیر عقب سمت  راست و چپ خوردگى و رنگ شدگى دارد- گلگیر جلو سمت چپ 
خراشیدگى دارد. قیمت پایه کارشناســى خودرو با توجه به مدل و وضعیت ظاهرى آن در بازار امروز 
جهت فروش به صورت مزایده حدوداً مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 246647 

منصورى- مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/603
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420350700174 شــماره پرونده: 9609980350700716 شماره بایگانى 
شــعبه: 960860 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970350701989 محکــوم علیهم 1- جالل الدیــن تاج فرزند اصغر نشــانى: اصفهان- خ 
فروغى- کوى مسجد العماد- پالك 54، 2- جابر تاج فرزند اصغر نشانى: اصفهان- خ فروغى- کوى 
مســجد اعتماد- پالك 54، 3- فرزانه فتحى فرزند امراله نشانى: اصفهان- خ فروغى- کوى مسجد 
العماد- پالك 54 هر سه به نشانى مجهول المکان متضامناً محکومند به پرداخت مبلغ 618/386/111 
ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تأخیر تأدیه وجه از تاریخ سررسید چک 1395/11/4 تا 
زمان پرداخت اصل خواســته براساس نرخ شــاخص تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل حمید خرمیان اصفهانى فرزند عبدالرســول نشــانى: اســتان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 4 باغ عباســى- ابتداى خیابان سید علیخان- جنب 
مســجد الهادى- طبقه فوقانى کتاب فروشــى مرکزى- دفتر وکالت وفق تعرفه دستمزد وکال که 
پس از محاســبه از طریق اجراى احکام مدنى به حیطه وصول درخواهد آمد و هزینه دادرس ى به مبلغ 
20/203/514 ریال در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 اداره ثبت شرکتهاى 
تهران با امضاء مجاز آقاى علیرضا زمانى نشانى: اصفهان- پل آذر- ابتداى خ توحید- پالك 3 و نیز 
پرداخت حق االجراى دولت در حق صندوق دولت. (راى غیابى مى باشد) محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 311. م الف: 255119 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/232

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709970350200897 شماره پرونده: 9309980350200643 شماره بایگانى شعبه: 
930735 خواهان ها: 1- حسن جبارزارع فرزند على 2- داود جبارزارع فرزند حسین 3- مجید جبارزارع 
فرزند حسین 4- فردوس جبارزارع فرزند حســین 5- اکبر جبارزارع فرزند على 6- فاطمه جبارزارع 
فرزند على 7- مریم جبارزارع فرزند حسین 8- زهرا جبارزارع فرزند على 9- سلطنت جبارزارع فرزند 
حسین 10- اشرف جبارزارع فرزند على 11- حمید جبارزارع فرزند حسین با وکالت نسیم جنتى فرزند 
رحمت اله به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ چهارباغ خواجو- روبروى 
صدا و ســیما- ســاختمان حافظ ط دوم خواندگان: 1- صدیقه دیانى فرزند جواد 2- مسعود دیانى 
فرزند جواد همگى به نشانى مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال رسمى تمامت سه دانگ مشاع 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى 1- اکبر 2- حسن 3- فاطمه 4- اشرف 5- زهرا جبار 
زارع فرزندان مرحوم على 6- ســلطنت جبارزارع فرزند محمد (زوجه مرحوم على) 7- داود 8- حمید 
9- فردوس 10- مریم 11- مجید جبارزارع فرزندان مرحوم حسین (که حسین جبارزارع خود فرزند 
ورثه مرحوم على جبارزارع مى باشــد) همگى با وکالت نسیم جنتى به طرفیت 1- مسعود 2- صدیقه 
دیانى فرزندان جواد به خواسته الزام خواندگان به انتقال ســند رسمى 3 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتى 
229/28 بخش 16 ثبتى اصفهان واقع در جاده اصفهان تهران صحراى خیرآباد به انضمام خسارات 
دادرسى که وکیل خواهان ها اظهار داشته براساس سند عادى 92/7/30 مرحوم على جبارزارع مورث 
خواهان ها ملک مو ضوع دعوى را از خواندگان خریدارى نموده اســت و ثمن آن را نیز پرداخت کرده 
ولى سند آن تاکنون انتقال نیافته است. خواندگان نیز على رغم ابالغ از طریق نشر آگهى در روزنامه 
در دادگاه حضور نیافته و الیحه اى ارسال نکرده اند حسب استعالم ثبتى هر یک از خواندگان مالک 
1/5 دانگ از پالك 299/28 هستند و 1/5 دانگ از پالك متعلق به جواد شادزى مفروز شده و تحت 
پالك جداگانه (299/28/369) براى آن سند صادر شده است همچنین 43 هکتار از کل پالك موات 
اعالم شده است که با ارجاع به کارشناسى، حسب نظریه کارشناس ثبتى، 1/5 دانگ مربوط به جواد 
شادزى به مساحت 261000 مترمربع از پالك مجزى شده و باقى مانده پالك 299/28 به مساحت 
783000 مترمربع در ازاى 4/5 دانگ در مالکیت خواندگان و مالــک دیگر (رضا صدیق) قرار گرفته 
است و بر این اساس میزان مالکیت خواندگان هر یک از 1/5 دانگ در کل پالك به 2 دانگ در پالك 
299/28 باقى مانده تغییر یافته است که مســاحت پالك باقى مانده 783000 مترمربع مى باشد که 
این نظریه مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته اســت. نظر به مراتب فوق و با توجه به تصویر قرارداد 
63/7/30 و استعالم ثبتى و نظریه کارشناس پرونده، دادگاه دعوى خواهانها را ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه و عمومى 
و انقالب حکم بر الزام خواندگان به انتقال 4 دانگ از پالك 299/28 باقیمانده (به مساحت 783000 
مترمربع) بخش 16 ثبت اصفهان به استثناى اراضى موات و ملى آن به شرح و کروکى کارشناسى و 
پرداخت مبلغ 66/964/000 ریال هزینه دادرسى و کارشناسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید که سهم هر یک از خواندگان در اجراى حکم یک دوم و سهم هر یک 
از خواهان ها به میزان سهم االرث وى از مرحوم على جبارزارع خواهد بود. رأى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر 
در دادگاه تجدیدنظر استان است. اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304. م الف: 255123 امیرى- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/233
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970350200917 شماره بایگانى شعبه: 960993، 961547 شماره پرونده ها: 
9609980350200831، 9609980350201318 خواهان هــا: 1- بهارك آعوان فرزند عبدالنذیر 
2- برهان آعوان فرزند عبدالنذیر 3- نورین آعوان فرزند عبدالنظیر با وکالت حامد صفرى ریزى فرزند 
عبداله به نشانى استان اصفهان- شهرستان لنجان- شــهر باغ بهادران- میدان دو رباط- ساختمان 
نور- واحد 3، 4- بهارك آعوان فرزند عبدالنذیــر 5- نورین آعوان فرزند عبدالنظیر 6- برهان آعوان 
فرزند عبدالنذیر با وکالت حامد صفرى ریزى فرزند عبداله به نشــانى اســتان اصفهان- شهرستان 
لنجان- شــهر باغ بهادران- میدان دو رباط- ســاختمان نور- واحد 3 خواندگان: 1- بهناز موسوى 
پورمهرام فرزند ســیدکاظم به نشــانى اصفهان- خیابان جى- خیابان نیــرو- مجتمع صبا- بلوك 
5- طبقه اول- واحد 511 (شــماره ملى: 0035025190 ثنا ثبت نام نکرده است) 2- صدیقه راست 
کردار فرزند محمدتقى با وکالت مرتضى عابدى درچه فرزند براتعلى به نشانى هتل پل خیابان چهارباغ 
باال مجتمع کوثر فاز یک طبقه 4 واحد 602، 3- بانک مسکن به نشــانى استان تهران- شهرستان 
تهران- شهر تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان شهید حسینى- ساختمان بانک مسکن- 
اداره کل حقوقى 4- صدیقه راســت کردار فرزند محمدتقى به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ خواجه عمید- مجتمع گلستان گلســتان هشتم پ 124 ط 2، 5- بهناز 
موسوى پورمهرام فرزند سیدکاظم به نشــانى مجهول المکان خواســته ها: 1- ابطال سند رسمى 
(موضوع سند ملک اســت) 2- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک اســت) 3- ابطال سند رسمى 
(موضوع سند ملک است) گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى 1- برهان 2- نورین 
3- بهارك اعوان فرزندان عبدالندیر همگى با وکالت حامد صفرى ریزى بطرفیت 1- بهناز موسوى 
پور مهرام فرزند سید کاظم 2- صدیقه راســت کردار با وکالت مرتضى عابدى بخواسته ابطال سند 
رسمى 117205، 81/3/6 دفتر اسناد رسمى 44 اصفهان موضوع انتقال ملک مسکونى پالك ثبتى 
15190/12247 بخش 5 اصفهان و دعوى جلب ثالث خواهان ها بــا وکالت حامد صفرى بطرفیت 
بانک مسکن اصفهان (سرپرستى) بخواســته ابطال سند رهنى 26485، 93/2/28 دفتر اسناد رسمى 
173 اصفهان نسبت به ملک موضوع دعوى، که وکیل خواهانها اظهار داشته ملک مذکور توسط مورث 
خواهانها (عبدالندیر اعوان) خریدارى شــده ولیکن به جهت اینکه تبعه پاکستان بوده و امکان انتقال 
سند رسمى ملک بنام وى وجود نداشته سند رسمى ملک خریدارى شده بنام همسرش بهناز موسوى 
پورمهرام انتقال مى یابد ولیکن مقرر بوده که پس از اخذ تابعیت ایران توسط مورث خواهانها همسرش 
ملک را بنام وى انتقال دهد و در صورت فوت وى به ورثه وى منتقل گردد ولیکن خوانده ردیف اول 
برخالف این قرار ملک را به خوانده دوم (صدیقه راست کردار) در ســال 1381 فروخته و سند آن را 
انتقال داده است که براساس اظهارات وکیل خوانده دوم مبنى بر در رهن بودن ملک خواهانها اقدام 
به ارائه دادخواست جلب ثالث بانک مسکن بخواسته ابطال ســند رهنى مى نمایند که وکیل خوانده 
ردیف دوم در دفاع اظهار داشــته خوانده ردیف دوم مالکیتى در ملک ندارد و آن را به شــخص ثالث 
انتقال داده است ضمن آنکه انتقال سند رســمى ملک به ایادى بعد از خوانده ردیف اول در حکم تلف 
مال محسوب گردیده و خواهانها بر فرض صحت ادعا حقى نسبت به عین ملک ندارند. نظر به مراتب 
فوق و صرف نظر از دفاعیات ماهوى خواندگان، با توجه به اینکه حسب استعالم ثبتى انجام شده ملک 
موضوع دعوى توسط خوانده ردیف دوم به شــخص ثالث (فریناز کثیرى) انتقال یافته و مالک فعلى 
ملک بعنوان ذینفع در دعوى حضور ندارد لذا دادگاه دعوى خواهانها را در وضعیت مطروحه مســموع 
ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب قرار عدم استماع 
دعاوى خواهانها را صادر و اعالم مى نماید. رأى دادگاه ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در دادگاه تجدیدنظر استان است. اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304. م الف: 255124 امیرى- رئیس  شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/234
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420350600172 شــماره پرونده: 9609980350600852 شماره بایگانى 
شــعبه: 961026 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9709970350600454 محکوم علیه حسین اسمعیلى فرزند اسفندیار نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته (مطالبه مبلغ 350/000/000 
ریال وجه چک شــماره 686812- 1396/06/18 عهده بانک ملى) و نیز پرداخت خسارات دادرسى 
(10/250/000 ریال) طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا 
زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى اعالم و حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق محکوم 

له محمد امینى فرزند اردشیر نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ پروین 
خ اذر بیگدلى پ 656 ط 5  و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ضمنًا رأى صادره غیابى 
است. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 214. م الف: 253081 شعبه 6 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/243
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970354001937 شــماره پرونده: 9609980363400496 شماره بایگانى 
شعبه: 961248 شــاکى: ولى بهداروندى فرزند شــکرخدا به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- سه راه سیمین شهرك ولى عصر خ موالنا ساختمان پارسیان واحد 6 متهم: 
رسول حسینقلى زاده فرزند حیدرعلى به نشانى اصفهان- اصفهان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: 
دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى رسول حسین قلى زاده فرزند حیدرعلى مبنى بر خیانت در 
امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سوناتا به شماره انتظامى 53 ایران 839 ق 99 مدل 2007 متعلق 
به آقاى ولى بهداروندى فرزند شــکر خدا موضوع کیفرخواست صادره از شعبه 15 دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان، دادگاه با عنایت به شکایت شاکى و نحوه شهادت شهود و مدارك مالکیت 
شاکى نسبت به خودرو و ســایر قراین و امارات موجود، مســتنداً به ماد 674 قانون مجازات اسالمى 
بخش تعزیرات مصوب 1375، اتهام مشــارالیه را محرز و نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیرى 
محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس  ابالغ واقعى قابل اعتراض واخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مســجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى 
شهید بهشتى- واحد 107. م الف: 255117 دهقانى- رئیس شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /7/244
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970353601144 شــماره پرونده: 9609980362701166 شماره بایگانى 
شعبه: 970632 شاکى: ایرج سلطان محمدى کوهانستانى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ اتشگاه- کوى سعدى- پشت کانون عالمه طباطبایى پ 89 
متهم: محسن نامدار سامانى فرزند خسرو به نشانى اصفهان- اصفهان نجف آباد امیرآباد خ مطهرى 
جنوبى خ خرم پ 19 اتهام: سرقت شبانه خودرو گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى محسن نامدار سامانى دایر بر سرقت 
خودرو و وسایل داخل آن پخش صوت تلفن همراه حس ب شکایت آقاى ایرج سلطان محمدى با توجه 
به محتویات پرونده شکایت شاکى کیفرخواســت صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود على 
رغم ابالغ قانونى بزه انتسابى محرز و در اجراى ماده 656 قانون مجازات اسالمى مصوب 75 متهم به 
تحمل یک سال حبس پنجاه ضربه شالق رد اموال مسروقه داخل خودرو پخش صوت، یک دستگاه 
تلفن همراه در حق شاکى در صورت تعذر قیمت آن در حق شــاکى محکوم مى گردد درخصوص رد 
مال اتومبیل مسروقه با توجه به کشف و تحویل به مالک موضوع منتفى مى باشد رأى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظر خواهى در شعب 
تجدیدنظر استان مى باشــد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع 
قضائى شهید بهشــتى- واحد 101. م الف: 255115 زاهدى فر- رئیس شعبه 110 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/245
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970354001847 شــماره پرونده: 9609980362200767 شماره بایگانى 
شعبه: 961241 شاکى: افسانه طهماســبى فرزند مرادعلى به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- رهنان مقابل کوثر 8 متهم: فرزاد طهماسبى فرزند فرود به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- رهنان مقابل کوثر 8 اتهام ها: 1- اعتیاد 2- توهین 
به اشــخاص عادى 3- ترك انفاق 4- تهدید گردشــکار: دادگاه با بررســى محتویات پرونده ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام 
آقاى فرزاد طهماســبى فرزند فرود مبنى بر توهین و تهدید نسبت به خانم افسانه طهماسبى موضوع 
کیفرخواست صادره از شعبه سوم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان، دادگاه با عنایت به 
شکایت شاکى و فحواى شهادت شهود و حاضر نشــدن متهم جهت دفاع از خود در دادسرا و دادگاه 
و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده، اتهام مشا رالیه محرز و مســتنداً به مواد 608 و 669 قانون 
مجازات اســالمى کتاب تعزیرات مصوب 1375 متهم را از بابت فحاشى به یک میلیون ریال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت محکوم و از بابت تهدید نیز به تحمل یک ســال حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این دادگاه و پس از 
بیست روز از آن قابل اعتراض تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 
107. م الف: 255118 دهقانى- رئیس شــعبه 114 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (مجتمع شهید 

بهشتى) /7/246
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354701008 شماره پرونده: 9709980363300100 شماره بایگانى شعبه: 
970533 شاکى: سید على طاهریان قهفرخى فرزند سید محمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خ سجاد کوى شــهید زمانى پالك 96 متهم: امید انشت کلشترى فرزند 
حسین به نشــانى اصفهان- خ حجتیه دوم- کوچه فریدون پالك 9 اتهام ها: 1- توهین به اشخاص 
عادى 2- تهدید گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال بشرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى امید انشت کلشترى فرزند حسین 
دائر بر توهین و تهدید موضوع شکایت آقاى سید على طاهریان قهفرخى فرزند سید محمد با توجه به 
مفاد شکایت شاکى- گزارش کالنترى 16 اصفهان- استعالم از شرکت ارتباطات سیار- متن  پیامک 
هاى ارسالى به شرح صفحات 12 و 13 پرونده- کیفرخواست صادره توسط دادسرا و دالیل احصایى 
در آن- احضار متهم وفق موازین قانونى و عدم حضور در جلســه رسیدگى و به تبع عدم دفاع مؤثر از 
ناحیه ایشــان و جمیع محتویات پرونده بزهکارى وى محرز است به اســتناد مواد 608 و 669 قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 بابت توهین به 74 
ضربه شالق تعزیرى و بابت تهدید به 74 ضربه شالق تعزیرى محکوم مى گردد. از هر یک از مجازات 
هاى تعزیرى تعیینى مذکور صرفًا مجازات اشد قابل اجرا است. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 109. م الف: 255116 سیدحسینى- دادرس شعبه 121 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/247
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710100352706825 شماره پرونده: 9609980359801564 شماره بایگانى 
شــعبه: 970677 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: آقاى مجید نشــانى: اصفهان- اصفهان شماره 
دادنامه: 9709970352701302 شاکى: محمدحسین الماسى زفرهء فرزند محمدابراهیم به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ جى چهارراه ادیسون خ الله بهار 1- پ 36 
متهمین: 1- آقاى مجید به نشانى اصفهان- اصفهان 2- مهدى ملکى فرزند عباسعلى با کفالت آقاى 
غالمرضا پیش یار فرزند حاتم به نشــانى اصفهان- اصفهان بهارستان جاده قلعه شور خ. امام حسین 
بوســتان پ 672 اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادى 2- مشــارکت در ایراد صدمه بدنى عمدى 
3- تخریب عمدى شیشه اتومبیل شاکى: محمدحسین الماسى زفرهء فرزند محمدابراهیم به نشانى 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ جى چهارراه ادیسون خ الله بهار 1- پ 36 
متهمین: 1- مهدى ملکى فرزند عباســعلى با کفالت آقاى غالمرضا پیش یار فرزند حاتم به نشــانى 
اصفهان- اصفهان بهارستان جاده قلعه شور خ. امام حسین بوستان پ 672، 2- آقاى مجید به نشانى 
اصفهان- اصفهان اتهام ها: 1- تخریب عمدى شیشــه اتومبیل 2- توهین به اشــخاص عادى 3- 
مشارکت در ایراد صدمه بدنى عمدى راى دادگاه: درخصوص اتهام اقاى مهدى ملکى فرزند عباسعلى 
و شخص ناشناس به نام مجید و با مشخصات اعالمى در کیفرخواست و متهم ردیف دوم فعال متوارى 
و بدون تامین دایر به مشارکت در ایراد صدمه عمدى و توهین توسط متهمان و تخریب عمدى توسط 
متهم ردیف دوم، از توجه محتویات پرونده، و شکایت شاکى اقاى محمدحسین الماسى زفره، گواهى 
پزشکى قانونى و صورتجلسات تنظیمى از عرایض طرفین و احراز درگیرى میان ایشان و اقرار متهم 
ردیف دوم به درگیرى و با توجه به عدم حضور متهم ردیف دوم و فرارى بودن ایشان و به تبع عدم ارائه 
دفاع موثر از ناحیه ایشان و با توجه به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى محترم عمومى و انقالب 
اصفهان لذا از نظر دادگاه انتساب بزه به متهمان محرز است، دادگاه از حیث جنبه خصوصى جرم و به 
استناد بند الف ماده 190 و مواد 448، از قانون مجازات اسالمى 92 متهمان را مشترکا به پراخت 3 دینار 
و نیم درصد دیه کامل مرد  مسلمان به ترتیب بابت دیه کبودى در گونه چپ و دیه خراشیدگى حارصه 
در لب پایین در حق مصدوم محکوم مى نماید ضمنا پرداخت این دیات اعالمى حداکثر ظرف یک سال 
از تاریخ وقوع حادثه خواهد بود همچنین هر کدام از متهمان به پرداخت یک میلیون ریال جزاى نقدى 
بابت توهین به شــاکى و در حق صندوق دولت مى گردند راجع به بزه تخریب نیز متهم ردیف دوم و 
مستندا به ماده 677 از قانون تعزیرات به تحمل 3 سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در مرجع محترم تجدیدنظر مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349. م الف: 255109 میردامادى- رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (101 جزایى سابق) /7/248
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970353201044 شماره پرونده: 9609980362700345شماره بایگانى شعبه: 
970080 شاکى: شهاب حیدرى فرزند غالمحسین به نشانى بهارستان اردیبهشت غربى فجر فجر 1 
بهمن 3 پ 43 متهم: محسن صالحى فرزند نصرت به نشانى مجهول المکان اتهام: سرقت گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى محسن صالحى فرزند نصرت دایر بر ورود به عنف به ملک 
متعلق به شاکى آقاى شــهاب حیدرى فرزند غالمحســین در مورخ 95/7/15 در شهر اصفهان، این 
دادگاه با توجه به تحقیقات معموله ، گزارش مأمورین انتظامى و صورت جلسه مربوط به نحوه شناسایى 
و دستگیرى متهم از سوى ضابطین و شهادت شــهود و مطلعین در این خصوص و همچنین شکایت 
شاکى و از طرفى اظهارات اولیه متهم در نزد مأمورین و سپس فرارى شدن نامبرده و عدم حضور در 
محل دادسرا و جلسه دادگاه على رغم چندین بار ابالغ قانونى و دستور جلب و توجهًا به کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان لذا بزه انتســابى را محرز دانسته و مستنداً به ماده 694 
قانون مجازات اسالمى مصوب 75 حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر 
و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و مجدداً ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 322. م الف: 255113 الهى نژاد- رئیس شعبه 106 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (106 جزایى سابق) /7/249

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709970354101269 شماره بایگانى شــعبه: 970549، 970550 شماره پرونده 
ها: 9609980360001492، 9609980360001493 شــکات: 1- طاهــر احمدپور مبارکه فرزند 
فریدون به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان کاوه- خیابان تربیت 
معلم- مجتمع مسکونى معلم- واحد 301، 2- سعید قندهارى فرزند محمد 3- سعید قندهارى فرزند 
محمد همگى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان کاوه- خیابان 
تربیت معلم- مجتمع معلم- واحد 102 متهمین: 1- جاوید نصیرى 2- جاوید نصیرى همگى به نشانى 
اصفهان- اصفهان- خ کاوه- خ تربیت معلم- مجتمع مسکونى معلم واحد 202 اتهام ها: 1- تخریب 
آسانسور از طریق سیم کى و استفاده غیرمجاز از برق 2- توهین به اشخاص عادى 3- ضرب و جرح 
عمدى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى جاوید نصیى (متوارى) دایر بر تخریب عمدى 
آسانسور (برد کامپیوترى) و نیز استفاده غیرمجاز از نیروى برق و توهین موضوع شکایت آقاى سعید 
قندهارى و طاهر احمدپور، دادگاه نظر به اینکه متهم با اقدام خود مبنى بر کشیدن سیم غیرمجاز سبب 
ورود خسارت گردیده و تعمدى در سوختن و از کار افتادن برد کامپیوترى آسانسور نداشته است لذا اتهام 
تخریب مستنداً به اصل 37 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران رأى بر برائت وى صادر مى نماید. 
درخصوص اســتفاده غیرمجاز از نیروى برق نظر به گزارش مأموران شرکت برق و نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى و ساکنین مجتمع (صرف نظر از عدم طرح شکایت از سوى اداره برق و لحاظ قرار 
دادن جنبه عمومى بزه ارتکابى) بزهکارى وى را محرز دانسته لذا مســتندا به ماده 1 قانون استفاده 
کنندگان غیرمجاز آب و برق و غیره و ماده 19 قانون مجــازات 1392 وى را محکوم پرداخت جزاى 
نقدى درجه شش به مبلغ بیست میلیون ریال مى نماید و درخصوص اتهام دیگر وى مبنى بر صدمه 
بدنى عمدى نسبت به آقاى سعید قندهارى نظر به شکایت شاکى، گواهى پزشکى قانونى، تحقیقات 
محلى صورت گرفته که حکایت از وقوع درگیرى بین طرفین مى نماید بزهکارى وى را محرز دانسته 
لذا مستنداً به ماده 709- 710- 448 و 488 از قانون مجازات 1392 وى را بابت حارصه چشم چپ به 
یک درصد دیه کامل در حق شاکى محکوم مى نماید بدیهى است مهلت پرداخت یک سال قمرى از 
تاریخ درگیرى است و درخصوص اتهام توهین نظر به فقد ادله اقناع کننده مستنداً به اصل 37 قانون 
اساسى جمهورى اسالمى ایران رأى بر برائت وى صادر مى گردد رأى صادره درخصوص محکومیت 
غیابى و  ظرف بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و سایر جهات ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
مرجع محترم تجدیدنظر است. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شــماره 354. م الف: 255108 ربیعى- رئیس شعبه 115 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (115 جزایى سابق) /7/250
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354501416 شــماره پرونده: 9609980360101039 شماره بایگانى 
شعبه: 961738 شاکى: سارا بصائریان فرزند حسین به نشانى اصفهان- خ آتشگاه- حدفاصل وحدت 
و مظاهرى مجتمع المهدى دفتر بیمه البرز متهم: ابراهیم مرادى دستگردى فرزند عبدالرضا به نشانى 
اصفهان- اصفهان اتهام ها: 1- جعل و اســتفاده از سند مجعول 2- کالهبردارى گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: درخصوص اتهام آقاى ابراهیم مرادى دستگردى فرزند عبدالرضا (مشخصات دیگرى با توجه 
به متوارى بودن در دســت نمى باشد) دایر بر جعل و استفاده از ســند مجعول و کالهبردارى به مبلغ 
9/000/000 ریال موضوع شکایت خانم سارا بصائریان دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات 
انجام شده و شکایت شاکى و استعالم از شرکت بیمه کیفرخواست صادره سوابق مشابه متهم و متوارى 
بودن متهم و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتســابى را محرز و مسلم دانسته و متهم را 
مستنداً به مواد 523 و 536 قانون تعزیرات و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و 
کالهبردارى و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمى از جهت بزه جعل به 2 سال حبس از جهت 
بزه استفاده از سند مجعول به دو سال حبس و جهت بزه کالهبردارى به تحمل 7 سال حبس و رد مال 
و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید که تنها یک مورد 
از مجازات حبس و اشد آن قابل اجرا مى باشد رأى صادره غیابى بوده ظرف بیست روز بعد از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختم ان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343. م الف: 255126 میرشفیعى- رئیس شعبه 119 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /7/251
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103760004253 شماره پرونده : 9709983760000167 
شماره بایگانى شعبه : 970170 تاریخ تنظیم : 27 / 6 / 1397آگهى ابالغ وقت رسیدگى ودادخواست 
وضمائم به آقاى مصطفى دستگردى فرزندآقاعلى حمیدرضاشکیبایى فرزندعلى اصغر- دیدارابراهیمى 
فرزندعلى – پرى جان امینى فرزندحمرزه على  خواهان  خانم میناصالحى   دادخواســتى به طرفیت 
خوانده آقاى مصطفى دســتگردى فرزندآقاعلى حمیدرضاشکیبایى فرزندعلى اصغر- دیدارابراهیمى 
فرزندعلى – پرى جــان امینى فرزندحمرزه على  به خواســته اعالن بطالن معاملــه الزام به ایفاى 
تعهدمطرح که به شــعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شــاهین شــهر ارجاع  وبه کالســه 
9709983760000167ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 19 / 8 / 1397 و ساعت 9/00 تعیین شده 
است که حسب دستوردادگاه  به علت مجهول المکان خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع رسانى از مفاد 
آن به دادگاه ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف 251587 الهام دریس - مدیردفتر دادگاه حقوقى 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /7/252 
اخطار اجرایى

محکوم علیه على حلوائى کپلى ف به نشانى گلدیس بلوارپرستارنیم فرعى 27شرقى پ 22  محکوم 
له : ســیده مریم دربانى ف : به  نشانى : شاهین شهرخ حافظ شــمالى فرعى 4شرقى پ61  محکوم 
به : بموجب راى شــماره 67 تاریخ 97/3/8 حوزه قضایى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به 
: پرداخت مبلغ نودویک میلیون وبیســت هزارریال به عنوان نفقه معوقه ازتاریخ 94/12/25تاتاریخ 
96/10/30وپس ازاین تاریخ ماهیانه مبلغ چهارمیلیون ودویست هزارریال وهمچنین سالیانه به میزان 
شــاخص تورم اعالمى ازطرف بانک مرکزى اضافه مى گردد بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون 
ریال وپانصدوپنجاه هزارریال به عنوان هزینه داورى درحق خواهان محکوم مى نماید.ضمنا هزینه 
پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشــد  . -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میســر 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  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . 251589 /  م الف 

محمودباقرى - قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/7/253 
اخطار اجرایى

محکوم علیه اصغریوسفى ف یوســف مجهول المکان محکوم له : مجیدکنگازیان  ف : قاسمعلى به  
نشانى : اصفهان – پارك الله – دینان کوچه برج بن بســت شاهدپ 333  محکوم به : بموجب راى 
شماره 48 تاریخ 97/2/8 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – 
مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 57/700/000ریال 
بابت اصل خواسته  و مبلغ هفتصدوبیســت ویک هزار ریال بابت هزینه دادرســى  و الصاق تمبر به 
اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشر آگهى در روزنامه  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسیدچک ها87/6/10- 83/4/30- 
80/10/15- 83/5/5- 83/6/5- 83/4/10- 83/5/10) تازمان وصول  در حق محکوم له ضمنا واحد 
اجرا موظف به محاسبه  واخذ هزینه دادرسى مطلق به خسارات تاخیر تادیه محکوم له در حق صندوق 
دولت  وپس از محکوم علیه در حق محکوم له مى باشــد  .ضمنا هزینه پرداخت نیم عشــر دولتى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید .  251600 /  م الف حبیب اسالمیان - قاضى شعبه 

هشتم  شورا شاهین شهر/7/254 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103760004265 شماره پرونده : 9709983760000438 
شماره بایگانى شــعبه : 970454 تاریخ تنظیم : 31 / 6/ 97 آگهى ابالغ وقت رسیدگى ودادخواست 
وضمائم به آقاى مهدى پهلوانى باغ بادرانى فرزندرحیم وحسین احمدى فرزنداحمدبه خواسته الزام به 
تنظیم سندخودرومطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709983760000438شعبه 
3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهرثبت ووقت رسیدگى مورخ 97/8/20ساعت 9تعیین 
که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده ماده 73 قانون آدم  به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى ازجرایدکثیراالنتشــار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشــارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى  
دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگى دردادگاه حاضرگردد - 253066 /م 
الف الهام دریس - مدیر دفتردادگاه حقوقى شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 

و میمه / 7/255 
فقدان سندمالکیت

آقاى البرزیزدانیان فرزندفریدون  با ستناددو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 846910ب /94 را که به میزان از ششدانگ 
به شــماره پالك ثبتى 80797/ 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شــاهین شهر ) که 
در ص دفتر به نام مالک فوق ثبت وصادروتســلیم گردید وبه موجب صورت مجلس تفکیکى شماره 
95020207103440 ثبت بنام عاطفه سخاوت جو فرزند ناصر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب 
سند قطعى 21061 مورخ 28 / 5 / 95 به نام وى ثبت گردیده ومعامله دیگرى هم انجام نشده وسابقه 
رهن وبازداشت هم ندارد ونحوه ى گم شدن جابه جایى اعالم شده چون درخواست صدورسندالمثنى 
گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آق ث مراتب آگهــى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یاوجود سند مزبورنزدخود باشدازتاریخ انتشارآگهى تا10روزاعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 253197 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر /7/256 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 226ش 4 ح  شماره دادنامه 354 تاریخ رسیدگى : 21 / 6 /97 
درخصوص دعوى خواهان رضاهاشــمیان فرزندغالمعلى باوکالت  اکرم فاطمى به  طرفیت خوانده 
فرزادفرقدان مجهول المکان به خواســته مطالبه 64/000/000ریال بابت کسراقساط وام اخذشده 
توسط خوانده ازبانک ملى شعبه مورچه خورت به لحاظ ضمانت خواهان ازخوانده وخسارات تاخیرتادیه 
وهزینه دادرســى وحق الوکاله نظربه دادخواست خواهان وپاسخ اســتعالم واصله ازبانک ملى شعبه 
شهرك مورچه خورت به شــماره 97149مورخه 97/4/25مبنى براین که مبلغ 64/252/206ریال 
ازاقساط معوقه تســهیالت دریافتى خوانده به شــماره 6601849124001توسط خواهان پرداخت 
شــده اســت وباعنایت به این که خوانده علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشــرآگهى درجلسه مورخ 
97/6/5شوراحاضرنشــده ودلیل ومدرکى مبنى بربرائت ذمه خودارائه ننمــوده وباتوجه به اظهارات 
وکیل خواهان درجلسه مزبور دعوى خواهان را ثابت ومحرزتشخیص ومستندابه مواد 198- 519- 
522- 515قانون آیین دادرســى مدنى ومواد 684و709قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 64/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 835/000ریال بابت هزینه دادرســى 
والصاق تمبربه اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا ازتاریخ تقدیم 
دادخواست ( 97/4/10) لغایت زمان پرداخت درحق خواهان صادرواعالم مى نمایدضمناواحداجراى 
احکام موظف به محاسبه واخذهزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیرتادیه ازخواهان درحق صندوق 
دولت وسپس ازخوانده درحق خواهان مى باشــد . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه 

محترم تجید نظر شاهین شهر مى باشــد. 253200 /م الف سعیدمهدى پور - قاضى شعبه 4 شوراى 
حل اختالف  شاهین شهر /7/257 

فقدان سندمالکیت
آقاى/خانم  آرش وآینازمحمد موسائى  فرزندان شکراله  با ستناد2برگ  استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 325863و097290 
را که به میزان  چهاردانگ ودودانگ مشــاع ازششدانگ  به شــماره پالك ثبتى 47140 / 301 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 359و484 دفتر466و495 ذیل ثبت 
102516و109843به نام خودشان فرزند   ثبت وصادروتسلیم گردیده وبه موجب سندقطعى / صلح 
/ســایر5230مورخ 83/12/26  دفترخانه 143-  شاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى 
دیگرى هم انجام نشده  و بموجب سند شــماره  مورخ دررهن قرارداشته ونحوه گم شدن جابه جایى 
اعالم شده  ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث 
مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 253937 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 7/258 
مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 

در پرونده 960557 اجرایى شعبه سوم  دادگسترى شاهین شهردرخصوص تقاضاى آقاى على محمد 
نوروزى عسکرى فرزند امید على با وکالت منوچهرعسکرى به طرفیت آقاى خدا رحم کیانى و صدور 
دستورفروش ملک مشاع ازسوى دادگاه شعبه سوم حقوقى دادگسترى شاهین شهربه شماره پالك 
ثبتى 301/65151بخش 16ثبت اصفهان وتقســیم بهاى آن میان شــرکابه نسبت سهم ایشان که 
حسب استعالم واصله ازاداره ثبت اســنادوامالك به شماره 103/96/621/26مورخ 96/2/25پالك 
فوق درمالکیت رسمى نامبردگان بوده (هریک مالک سه دانگ) وطبق نظریه کارشناس دادگسترى 
ملک به نشانى شاهین شهرخیابان مولوى – نبش نیم فرعى 11(شهیدبهروزرفیعى) پالك 11طبقه 
زیرزمین باکدپســتى مندرج درســند8318679561 مراجعه وطى بازدید و معاینــه ازداخل پالك 
ومتعلقات مربوطه مراتب کارشناسى باترسیم کروکى محل ذیالجهت استحضارایفادمى گردد.الف)
مشخصات وموقعیت :مکان موردنظرششدانگ یکدستگاه دفترکاربه آدرس مذکورداراى پالك ثبتى 
شماره 65151فرعى ازشــماره 201اصلى واقع دربخش 16ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ طبق 
سندیکصدوهشتادوشش مترچهل وچهارصدم مترمربع که به نام خواهان طبق یک برگ سند رسمى 
به شماره چاپى 260205الف/90موردثبت شماره 162976دفتر722صفحه 256به میزان سه دانگ 
مشاع ازشش دانگ مسبوق به ثبت مى باشد.مشخصات ساختمانى :اسکلت بتنى ،پوشش سقف تیرچه 
وبلوك،مصالح ســطوح رویه مکان موردنظر:کف ســرامیک فرش،دیوارهااجراى سرامیک،سیستم 
گرمایش وسرمایش پکیج وشــوفاژوکولرآبى،ومجموعه داراى نماى سنگى وانشعاباتومشترکات آب 
وفاضالب،برق،گازوقدرالسهم ازعرصه مشاعى وسایرمشاعات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه 
اجرایى آن مى باشد.ضمنامجموعه داراى دوواحدتجارى وشش واحدمسکونى ویک واحددفترکار(طرح 
دعوى) مى باشــد.،امکانات،نوع کاربرى(دفترکار)،قدمت ساخت وبررسى جمیع جهات موثردرقضیه 
باالخص عرضه وتقاضا،ارزش ششدانگ پالك مذکوربامشخصات فوق درزمان مباشرت جمعامبلغ 
4/250/000/000ریال معادل چهارصدوبیســت وپنج میلیون تومان که به نســبت سه دانگ مشاع 
موردنظرمبلغ 2/125/000/000ریال تعیین واعالم نظرمى گردد وبه میزان 2/125/000/000ریال 
ارزیابى شــده اســت ونظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض بوده ووضعیت ملــک دراجراى ماده 
111قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش ماموراعزامى خالى ازسکنه بوده ودراجراى 
ماده 51قانون فوق الذکرباتوجه به دستورفروش شش دانگ ازمیزان مالکیت نامبردگان درروزسه شنبه 
مورخ 97/6/27ساعت 9الى 10دردادگسترى شــاهین شهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق 
مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود.مزایده ازقیمت کارشناسیشروع وبه خریدارى که باالترین 
قیمت راپیشنهادکندفروخته مى شود.برنده مزایده باید10درصدقیمت نهایى مزایده راهمراه داشته تابه 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002نزدبانک ملى شاهین شهرواریزنمایدومابقى 
راحداکثرظرف یک مــاه پرداخت کندودرصورتى که برنــده مزایــده درموعدمقرربقیه بهاى اموال 
رانپردازدســپرده اوپس ازکســرهزینه هاى مزایده به نفــع دولت ضبط ومزایــده تجدید مى گردد.

متقاضیان خریدمى توانددرمدت پنج روزقبل ازروزى که براى فروش معین شــده است به این شعبه 
مراجعه وبامعرفى این اجرااموالى راکه آگهى شــده مالحظه نمایند.محکوم له مى تواندمثل سایرین 
درخریدشرکت نمایدوتسلیم مال فقطبعدازپرداخت تمام بهاى آن صورت خواهدگرفت.آگهى مزایده 
عالوه برانتشاردرروزنامه درقسمت اجراومحل فروش الصاق مى شود م الف255182- دادورزاجراى 

احکام شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر/ 7/259 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادگسترى- شماره ابالغیه : 9710103759503906 شماره پرونده : 9709983759500371 
شــماره بایگانى شــعبه : 970387 تاریخ تنظیم : 2 / 7 / 1397 خواهان  آقاى حسنعلى بابائى حاجى 
آبادى  دادخواســتى به طرفیت خواندگان فاطمه رضایى فرزنداکبرومجتبى رضایى – مریم رضایى 
– زهرارضایى – هاجررضایى به خواســته الزام به تنظیم سندملک مطرح که به دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شهرتقدیم نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 9709983759500371 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن20 / 8 / 1397 و ساعت 10  صبح تعیین شده است که  به علت مجهول 
المکان خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى مى 
شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع رسانى از مفاد آن به دادگاه ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 
255192/م الف مهدى امینیان جزى - منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 7/260 
احضار متهم 

درپرونده کالسه شعبه 4دادیارى شاهین شهر نظربه این که  آقاى نوید معنوى حقیقى فرزندغالمرضا  
به اتهام خیانت درامانت درمورد3دستگاه گوشى ووسایل بازى کالهبردارى وتحصیل مال نامشروع 
ازطرف این دادسرابه شکایت امید هاشمى منش وحسن رنجکش وپیام ماضى تحت تعقیب مى باشد 
وابالغ واحضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینوسیله به تجویز ماده 174 
ق . آ . د . ك وبه دســتوردادگاه  مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه ار تاریخ نشر آگهى در این 
شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود  و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام 
قانونى معمول خواهد شد . 256201/م الف رســول ذاکر اصفهانى - دادیار شعبه 4 دادیارى شاهین 

شهر/7/261 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه :139785602015001538تاریخ ایجاد نامه:97/06/22 قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد 
وامالك کشورحوزه ثبت ملک زرین شهر لنجان- نظر به اینکه آقاى فتح اله ضیائى چمگردانى فرزند 
قدمعلى به استناد2برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده ،مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 1376فرعى از 103- اصلى واقع درچمگردان بخش 
9ثبت اصفهان که ذیل شماره دفترامالك الکترونیکى 139620302015000659به نام آقاى فتح 
اله ضیائى چمگردانى فرزند قدمعلى ثبت وسندمالکیت به شماره چاپى  859416صادروتسلیم گردیده 
و موردمعامله اى واقع نشده ،به علت جابجایى مفقودشده اســت ؛لذا چون نامبرده در خواست صدور 
ســندمالکیت المثنى نموده،طبق ماده 120اصالحى آئین نامه  قانون ثبت ،مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشداز تاریخ 
انتشاراین آگهى   تا روز10پس از آن به این اداره مراجعه واعتراض خودراکتبا با مدا رك مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد ویادرصورت اعتراض ،اصل سند یا سند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت ،المثناى  سند مالکیت را طبق مقرارت صادروبه متقاضى تسلیم خواهد کرد/.رونوشت 
به ریاست محترم ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) در اســتانهاى قم،اصفهان و چهارمحال و 
بختیارى م الف: 257304 محمدرضا رئیسى زاده- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر( لنجان) 

ازطرف مصطفى شمسى/ 7/262 
مزایده نوبت دوم

واحد اجراى احکام درنظر دارددر خصوص پرونده اجرایى کالســه 962747جلسه ى مزایده اى در 
روزشنبه مورخ 1397/08/05ازساعت9:00لغایت 10:30وبه منظور وصول محکوم به در حق محکوم 
له وبه جهت فروش شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونى تحت پالك ثبتى 3408 فرعى از395اصلى 
واقع درفوالدشــهر-محله سى3-خ شــهید مفتح –ساختان عالم آرا-جنب ســاختمان بهداشت به 
کدپســتى  8491449464دو خوابه درطبقه اول-داراى اعیان به مســاحت 81/11مترمربع داراى 
انشعابات آب،برق،گاز وفاضالب که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 900،000،000ریال 
ارزیابى گردیده است.درمحل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزارنماید طالبین خرید مى 
توانند به مدت پنــج روز قبل ازموعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده وســپس درصورت تمایل 
درجلسه ى مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کســانى مى توانند درجلسه ى مزایده شرکت نمایند که 
10درصد قیمت کارشناسى رانقداپرداخت ودرصورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت 

نمایند. م الف:257422 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان/ 7/263 
احضار متهم

شماره: 030101/111-5794-97 –نظر به اینکه در پرونده کالسه 030101 د/1متهم علیرضا داورى 
به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى با سالح سرد موضوع شکایت آقاى رسول سلمانى مجهول المکان 
مى باشند لذا در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوســیله به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهى ساعت ادارى صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم 
معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محســوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.  م الف 

257781 دادیار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب فالورجان/ 7/264 
فقدان سند مالکیت

شــماره 1397/08/521668 – تاریخ 1397/07/05 – آقاى منوچهر امامى فرزند امیر با وکالت از 
آقاى قاسم توکلى دارگانى  فرزند احمدرضا به  اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى 
شهود رسما گواهى شده است  مدعى است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  
به پالك ثبتى 525/425  واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 061755 که در صفحه 
128 دفتر 301 امالك ذیل ثبت 39118 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و به موجب 
سند رهنى شماره 4311 مورخ 1386/02/08 دفترخانه 150 فالورجان در رهن بانک مسکن مى باشد 
سپس مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد . م/الف 257413  اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /7/265 

فقدان سند مالکیت
شــماره 1397/08/522944 – تاریخ 1397/07/05 – آقاى منوچهر امامى فرزند امیر با وکالت از 
آقاى ناصر بمانیان فرزند حسین به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما 
گواهى شده است  مدعى است که یک جلد سند مالکیت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان  به پالك 
ثبتى 525/426  واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 061661 که در صفحه 563 دفتر 
300 امالك ذیل ثبت 39063 به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده است و سپس مفقود شده 
است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/

الف 257412  اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/7/266 
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شــما با شــروع فصل پاییز براى مبارزه با بیمارى هاى 
این فصل، نیاز به تأمین ویتامین ها و مواد معدنى اضافه 
دارید. این ویتامین هــا را از راه مکمل هــا مى توان به 
دست آورد، اما به جاى روى آوردن به قرص، بهتر است 
از منابع طبیعى بهره بگیرید. در اینجا فهرستى از پنج نوع 

سبزیجات مناسب فصل سرد معرفى شده است:
کدو حلوایى

کدو حلوایى منبع آنتى اکسیدان  هاست و به خوبى از عهده  
تقویت سیســتم ایمنى بدنتان بر مى  آید. «بتاکاروتن» 
موجــود در آن در بدن به ویتامین A تبدیل مى  شــود. 
همانطور که مى  دانید این ویتامین براى سالمت چشم  ها 
و رشد استخوان  ها الزم است. پتاسیم موجود در این کدو 

نیز خطر ابتال به فشار خون باال را نیز کاهش مى  دهد.
کنگر فرنگى

 این سبزى منبع بسیار خوبى از فیبر و ویتامین C است 

که مى تواند به جریان صفرا و هضم سریع تر غذا کمک 
کند. برگ  هاى کنگر فرنگى داراى «اینولین» و ماده اى 
تلخ به نام «سینارین» است و حاوى پروتئین، آهن، فسفر، 
پتاسیم، سدیم، کلسیم، ویتامین B2 ،A، B1 و B3 است. 
افرادى نیز که قصد دارند وزن کم کنند، مى توانند هر روز 

کنگر فرنگى بخورند. 
کلم پیچ 

سرشــار از بتاکاروتن، ویتامین C، ویتامین K و کلسیم 
اســت. این ویتامیــن ها و امــالح معدنــى در کنترل 
فرایندهاى التهابى بدن و تقویت سیســتم ایمنى نقش 
مؤثرى دارند و حتى با سرطان مبارزه مى کنند. همچنین 
این سبزى یک ماده غذایى ایده آل براى مقابله با یبوست 
و سرشار از فیبر است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، هر 
200 گرم کلم پیچ بیش از 20 درصد نیاز روزانه ما به فیبر 

را تأمین مى کند.

کلم
در انواع و اشکال مختلف وجود دارد مانند کلم قرمز، گل 
 ،B کلم، کلم بروکسل و... این ســبزى حاوى ویتامین
ویتامین C، کلسیم، منیزیم، فسفر، پروتئین و روى است 
و به عنوان یک ضد التهاب براى جلوگیرى از تورم در بدن 
مؤثر است. همچنین براى درمان ســردرد، زخم معده و 

بیمارى هاى پوستى کاربرد فراوان دارد.
منداب 

یک سبزى برگ ســبز از خانواده کلم بروکلى و گل کلم 
 ،K ویتامین ،C و A اســت و سرشــار از ویتامین هاى
کلسیم و آهن است. عالوه بر این، منداب براى جلوگیرى 
از سرطان و «دژنراســیون ماکوال» بسیار مؤثر است. از 
آنجا که گیاه منداب داراى مقدار کمى کالرى بوده و نیز 
سرشار از مواد مغذى است، گزینه خوبى براى کاهش وزن 

و افزودن آن به برنامه سالم غذایى محسوب مى  شود.

بعد از مصرف 
آنتى بیوتیک ها

 این خوراکى هارا بخورید

عالوه بر آســیب هاى کبدى، آنتى بیوتیک ها 
مقصران اصلى از بین بردن باکترى هاى مفید 
روده هستند؛ باکترى هایى که سیستم ایمنى 
بدن را تقویــت مى کنند و در بهبود دســتگاه 
گــوارش و عملکرد مغز نقش اساســى دارند. 
این مهم است که بعد از مصرف یک دوره آنتى 
بیوتیک، باکترى هاى خوب را در روده بازیابى 
کنید. خوشبختانه گزینه هاى غذایى بسیارى 
وجود دارند که با خاصیت پروبیوتیکى، مى توانند 

به بازگرداندن فلور روده شما کمک کنند.
ماست

معروف ترین غذاى پروبیوتیک است و مصرف 
آن از بروز بســیارى از بیمارى  ها پیشــگیرى 
مى  کند و با از بین بردن باکترى  هاى بیمارى  زا، 
موجب تقویت سیســتم ایمنى بدن مى  شود. 
اینطور ثابت شــده که بیماران سالمند بسترى 
در بیمارستان با مصرف نوشیدنى حاوى ماست 
پروبیوتیک کمتر به اســهال ناشى از مصرف 

مداوم آنتى بیوتیک دچار مى شوند.
کلم رنده شده

کلم رنده شده ریز و آب پز، کلمى است که توسط 
باکترى هاى اسید الکتیک تخمیر و خرد شده 
است. این یکى از قدیمى ترین غذاهاى سنتى 
است و در بسیارى از کشورها، به ویژه در اروپا 
محبوب است. عالوه بر کیفیت پروبیوتیک آن، 
کلم غنى از فیبر و داراى ویتامین هاى B، C و 
K است و همچنین سدیم، آهن و منگنز دارد. 

سیر
یکى دیگر از مواد غذایى مناسب بعد از مصرف 
یک دوره آنتى بیوتیک است. سیر با تقویت رشد 
«بیفیدوباکتریوم» مفید در روده، به عنوان یک 
«پرى بیوتیک» عمل مى  کنــد. همچنین از 
رشــد باکترى تقویت کننده بیمارى جلوگیرى
مى  کند. عصاره ســیر در کاهش خطر بیمارى 
قلبى مؤثــر اســت و همچنین اثــرات آنتى 

اکسیدانى، ضد سرطانى و ضد میکروبى دارد.
تره فرنگى

تره فرنگى نیز از خانواده پیازها و سیرهاســت 
و خــواص درمانى مشــابهى دارد. تره فرنگى 
تا 16 درصد، حاوى فیبر «اینولین» اســت. به 
دلیل اینولین موجود در آن، تره فرنگى باکترى 
روده  سالم را تقویت مى  کند و منجر به شکست 
چربى مى شود. تره فرنگى  همچنین سرشار از 
فالونوئیدهاست که از واکنش بدن به استرس 

حمایت مى  کند.
کاکائو

دانه  هاى کاکائو بسیار خوشمزه و سالم هستند. 
از شکســته شــدن دانه  هاى کاکائو، «اکسید 
نیتریک» تولید مى شــود که بر سیستم قلبى- 
عروقى اثرات مفیــدى دارد. کاکائو همچنین 
منبع خوبــى از «فالوانول» اســت. فالوانول 
موجود در کاکائو اثرات پروبیوتیک قدرتمندى 
دارد که با رشد باکترى  هاى مفید روده همراه 

است. 

حتى اگر از مسابقه دو برنگشته باشید، مقابل کولر دراز 
نکشیده باشید و بار سنگینى را برنداشته باشید، ممکن 
است درد شدید عضالت، ناگهان سراغتان بیاید و حتى 
انجام حرکات ســاده را برایتان دشــوار کند. ما در این 
مطلب، دالیل درد شدید و به ظاهر بى دلیل عضالت را با 

شما در میان مى گذاریم.
فشار روانى

اگر استرس داشته باشید یا اینکه حادثه تلخى را پشت 
سر گذاشته باشید، ممکن است به درد شدید و ناگهانى 
عضالت دچار شوید. استرس، فشــار ناگهانى روانى یا 
واردشدن شوك به شما مى تواند عضالتتان را تحت تأثیر 

قرار دهد.

کمبود تغذیه اى
محروم بودن از رژیم غذایى کامل و ســالم، دلیل دیگر 
هجوم چنین دردهایى است. اگر به اندازه کافى ویتامین 
D به بدنتان نرسانید، عضالتتان ضعیف و آسیب پذیر 
مى شوند. ناتوانى بدن در جذب کلسیم و جبران نشدن نیاز 
بدن به ویتامینD، نه تنها بر عضالت، که بر استخوان ها 

هم تأثیر مى گذارد.
کم آبى

اگر به جاى نوشیدن آب و مایعات بدون کافئین، تنها چاى 
و قهوه بنوشید، احتماًال درد عضالت رهایتان نخواهد 
کرد. بدن شما براى درست عمل کردن، به میزان کافى 
آب نیاز دارد و خشکى بدن مى تواند عضالت را هم به 
درد بیاورد. پس براى جلوگیرى از این اتفاق، هر روز بین 

شش تا هشت لیوان آب بنوشید.
کمبود خواب

شما که عادت به شب زنده دارى دارید، در طول روز سخت 
کار مى کنید و از خواب کافى محروم هستید، طبیعى است 
که از درد عضالت هم شکایت کنید. کمبود خواب، نه 
تنها بر تمرکز و قدرت تحلیل شما تأثیر منفى مى گذارد، 

بلکه عضالتتان را هم ضعیف و رنجور مى کند.

با مصرف روزانه چند نوع مولتى ویتامین یا برخى غذاهاى 
خاص حاوى این ویتامین ها مى توانید از بروز ســردردها 
پیشگیرى کنید و یا آنها را تخفیف دهید. پزشک شما از طریق 
آزمایش خون مى تواند به شما بگوید کمبود کدام ویتامین 

منجر به بروز سردرد در شما شده است.
 B12 ویتامین

ویتامین B12 براى تولید سلول هاى قرمز خون و سوخت 
و ســاز چربى ها و کربوهیدرات ها ضرورى اســت. کمبود 
این ویتامین تمام بافت ها را از اکســیژن محروم مى سازد 
و در نتیجه منجر به بدتر شــدن و مزمن شــدن ســردرد 
مى شود. ویتامین B12، عالوه بر ویتامین B6 نیاز به اسید 

فولیک براى تأثیر در بدن دارد. کمبود 
 B12 اسید فولیک و ویتامین

اگرچه مســتقل از هم رخ 
مى دهند، اما مى توانند 
عالیم مشــابه داشته 
باشند. گوشت گاو، مرغ 

و ماهى منابــع خوبى از 
ویتامین B12 هستند.

 A ویتامین
ویتامین A محلول در چربى است و ُدز روزانه آن براى مردان 
3000 واحد و براى زنان 2300 واحد است. ویتامین A براى 
رفع سردردهاى مزمن یک راه تسکین طبیعى است. البته در 
مصرف ُدزهاى این ویتامین باید احتیاط کرد چون مصرف 
ُدزهاى بیش از 6000 واحد در روز خطر مسمومیت، تهوع و 
سردرد و سرگیجه را افزایش مى دهد و علت آن هم ریختن 
 A تعادل اعصاب مرکزى یا همان مغز و نخاع است. ویتامین
در منابع حیوانى از قبیل شیر، زرده تخم مرغ، اسفناج، کلم، 

هویج و گوجه فرنگى یافت مى شود.
C ویتامین

کمبود این ویتامین یکى از دالیل بروز سردرد است. ویتامین 
C براى تقویت خون در مویرگ ها و بهبود جریان خون در مغز 
و همچنین سنتز نوراپى نفرین و سروتونین (دو انتقال دهنده 
عصبى) ضرورى است. سطح کافى این انتقال دهنده هاى 
عصبى مى تواند به شما در پردازش استرس و کاهش 
سردردهاى مرتبط با استرس کمک کند. مرکبات، کلم 
بروکلى، سبزیجات تیره رنگ، فلفل در رنگ هاى 

مختلف، منابع خوبى از ویتامین C هستند.

B6ویتامین
ماننــد ویتامیــنC، ویتامین B6 نیز مســئول ســنتز

 انتقال دهنده هاى عصبى اســت. کمبود این ویتامین نیز 
توانایى براى بدن را براى ذخیره و جذب ویتامین B12 که 
نقش مهمى در کاهش سردرد دارد، کاهش مى دهد. مرغ، 

ماهى و تخم مرغ منابع اصلى ویتامین B6 هستند.
منیزیم

 مصرف مواد غذایــى حاوى منیزیم، باعــث جلوگیرى از 
ابتال به ســردرد و در صورت درگیرى با ســردرد عصبى، 
باعث درمان آن مى شــود. نیاز روزانه منیزیم در زنان 270 
میلى گرم و در مردان 300 میلى گرم اســت که این نیاز در 
زمان ابتال به سردرد عصبى افزایش مى یابد. مصرف مواد 
غذایى حاوى منیزیم، باعث تسریع در روند گردش خون به 
ویژه خون رسانى به سلول هاى مغز مى شود. انواغ غالت و 
حبوبات، سبزى هاى پهن برگ مانند اسفناج، خانواده کلم ها 
به ویژه کلم بروکلى، سیب زمینى آب پز یا به صورت پوره، 
سرشار از منیزیم هستند. خوردن غالت آماده با شیر بدون 
چربى یا غالت پخته براى شام یا ناهار، منیزیم الزم براى 
بدن را تأمین مى کند. انواع آجیل هاى خام نیز سرشــار از 

منیزیم هستند.
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آنچه باید در هواى سرد مصرف کنید

التهاب معده در اثر استرس بیش از حد، مصرف غلط مواد 
غذایى، مشــکالت گوارشى، یبوســت و... خود را نشان 
مى دهد. التهاب معده با درد شکم و نفخ شدید همراه است 
و این در حالى است که تغییر عادات غذایى در کنار برخى از 
درمان هاى خانگى ساده، مى تواند متوسل شدن به داروها 

را کاهش دهد و التهاب معده را از بین ببرد.
رازیانه

در برخى فرهنگ ها، افراد عــادت دارند که تقریبًا بعد از 
هر وعده غذایى دانه رازیانه 
را بجونــد. دانــه رازیانه به 
شکسته شدن و تجزیه غذاها 
در معده کمک مــى کند و 
ســرعت هضم را افزایش 
مى دهد. طعم رازیانه مشابه 
طعم شــیرین بیان است، با 
این تفاوت که از آن خوش 

طعم تر است. 
نعناع

نعناع همواره گیاهى شناخته 
شــده و یکــى از بهترین 
گیاهان بــراى جلوگیرى از 
نفخ محسوب مى شود. نعناع 
هم به شکسته شدن غذاها 
در معده شــما کمک کرده، 

حالت تهوع را از بین مى برد و نفــخ را کاهش مى دهد. 
این گیاه همچنین مزاج شما را تقویت مى کند که این امر

 مى تواند ترشح آنزیم هاى هضمى را تحریک کند.
مصرف آنتى اکسیدان ها

مواد غذایى غنى از آنتى اکســیدان به مبــارزه با التهاب 
شکم مى روند و تحقیقات نشــان داده مصرف روزانه دو 

تا چهار وعده آنتى اکسیدان موجود در زغال اخته، سیب، 
پیاز، سیر، کرفس و... منجر به از بین رفتن عالیم نفخ نیز 

خواهد شد. 
خوردن فیبر کافى

یک رژیم غذایى غنى از فیبر به هضم مؤثرتر مواد غذایى 
و کاهش التهاب معــده کمک مى کند. ســبزیجات و 
میوه ها، غالت کامل، آرد کامل و برنج قهوه اى غنى از 

فیبر هستند.
میخک

میخک مى تواند ترشــح 
مایع گوارشى را تحریک 
کند که این امر به حرکت 
غذا در طول لوله گوارش 
و تجزیه مواد غذایى دیر 
هضم مانند پروتئین ها، 
چربى ها و نشاسته کمک 

مى کند.
دارچین

دارچین به عنوان ادویه اى 
براى کاهــش قند خون 
باال شــناخته شده است، 
اما این ادویــه همچنین 
براى ســرعت دادن به 
هضم، تجزیه مواد غذایى 
و برطرف کردن نفخ نیز فوق العاده مؤثر است. دارچین به 
هضم هرغذایى که شما مى خورید کمک مى کند، بنابراین 
اضافه کردن آن به غذاها، راهى مطمئن براى جلوگیرى از 
نفخ از همان ابتداست. هرچند طعم دارچین با هر غذایى 
متناسب نیست، ولى در عوض مى توانید آن را بعد از غذا 

یا هر زمانى از روز با چاى گرم میل کنید.

لخته شدن خون عامل اصلى ابتال به سکته مغزى و 
حمله قلبى است. بدن شما از طریق لخته شدن خون، 
جریان خون را متوقف مى کند و این روند آسیب هاى 
جدى ســالمت را به همراه دارد. رقیق شدن خون 
در این میان مى تواند بــه بازگرداندن جریان خون 
و جلوگیرى از آسیب هاى عمده کمک کند. با این 
حال، رقیق کننده هاى طبیعى خون فقط داروهاى 
قوى تجویز شده نیستند، بلکه برخى مواد غذایى نیز 

به طور طبیعى همین خاصیت را دارند.
سیر 

«ســیر» خاصیت رقیق کنندگى خون را دارد و 

مصرف آن به طور منظم، باعــث جلوگیرى از 
لخته شدن خون مى شود. 

روغن ماهى 
سرشــار از اســیدهاى چرب امگا3 است که نه 
تنها به تقویت عملکرد مغز کمک مى کند، بلکه 
مشکالت جدى سالمت مانند سکته مغزى را نیز 
کاهش مى دهد. اسیدهاى چرب امگا 3 همچنین 
با جلوگیرى از ایجاد مواد تشکیل دهنده پالکتى، 

باعث رقیق شدن خون مى شود. 
 D ویتامین

منجر به جلوگیرى از تشکیل لخته خون و کاهش 

خطر ابتال به حمله قلبى و سکته مغزى مى شود. 
ویتامین D در طیف گسترده اى از مواد غذایى 
مانند بادام، دانه هاى کامــل، آفتابگردان، تخم 
مرغ و آجیل یافــت مى شــود. از مکمل هاى 
ویتامین D نیز براى رقیق شدن خون مى توان 

بهره برد.
زنجبیل

 نه تنهــا منجر به کاهــش التهاب گوارشــى 
و کمک به رفع ســوء هاضمه مى شــود، بلکه 
«سالیســیالت» موجود در آن، اسیدى است که 
مى تواند منجر به کاهش خطر ابتال به ســکته 

مغزى شــود. زنجبیل به صورت تــازه، ادویه یا 
چاى در دسترس است و از این رو گنجاندن آن 
به صورت منظم در رژیم غذایى روزانه دشــوار 

نیست. 
آووکادو

 از دو طریق مانع ایجاد لخته خون مى شود. اول 
اینکه سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 است و از 
تشکیل پالکت ها جلوگیرى مى کند و دوم اینکه 
حاوى «اسید سالیسیالت» اســت و با کاهش 
تشکیل لخته، از بروز سکته مغزى نیز پیشگیرى 

مى کند.

رقیق کننده هاى طبیعى خون 

چرا نمى توانید تکان بخورید؟
سرعت کند رشد مژه و ابرو مى تواند دو پاسخ داشته 

باشد.
پاسخ اول: مژه ها موهایى هســتند که در حاشیه 
پلک باال و پایین قرار دارند. تعداد مژه هاى پلک باال 

بین 100 تا 150 و پلک پایین 
نصف این میزان است.

عمر متوســط هر کــدام از 
مژه ها بین سه تا پنج ماه است 
و پس از افتادن، مژه جدیدى 
ً در همان محل رشد  مجددا
مى کند. از آنجاکه عمر مفید 
هر مژه بســیار کوتاه است، 
امکان بلند شــدن مژه ها به 
اندازه رشــد موى سر وجود 

ندارد. 
پاسخ دوم: اندام کوچکى 
در پوســت موســوم بــه 

«فولیکول» هــا وظیفه تولید مــو را برعهده دارند. 
تمامى فولیکول ها یک چرخه سه مرحله اى را سپرى 
مى کنند. «آناژن» دوره اى اســت که مو به صورت 

فعال درحال رشد اســت؛ «کاتاژن» مرحله کوتاهى 
است که سرعت رشد کند مى شــود؛ «تلوژن» نیز 
مرحله استراحت اســت. این چرخه سه مرحله اى با 
پایان مرحله تلوژن کامل مى شود. در این زمان، مو 
ریخته و موى جدید شروع به 

رشد مى کند.
موهاى سر داراى طوالنى ترین 
دوره آناژن هستند که چهار تا 
هشت سال به طول مى انجامد. 
در این دوره طوالنى، موها رشد 
مى کنند و مرحله اســتراحت 
تنهــا دو تا چهار مــاه طول 

مى کشد.
دوره رشــد مژه ها، ابروها و 
اغلب موهاى روى بدن بسیار 
کوتاه تر اســت و بین یک تا 
شش ماه به طول مى انجامد 
و مرحله استراحت نیز دو تا چهار ماه است. به همین 
دلیل، مژه ها و ابروها اغلب کوتاه تر هستند و تا اندازه 

مشخصى رشد مى کنند.

علت رشد نکردن مژه و ابرو
اگر عاشق میوه و سبزیجات هستید یا دنبال خوردنى هایى 
مى گردید که در عین سالم بودن کالرى کمى هم داشته 
باشند توصیه مى کنیم که این مواد غذایى که در ادامه 
ذکر شده است را در برنامه  روزانه تان بگنجانید و وزنتان 

را کم کنید.
خیار

یادتان هست قدیم ها خیارها چه بوى خوبى داشتند؟ به 
نظرتان این روزها شامه  ما ضعیف شده است یا خیارها 
پالستیکى؛ هر چه باشد نصف یک عدد خیار حدود 20 
کالرى دارد. خیار یکى از آن میوه هاى سرشــار از آب 
و بسیار مناســب براى کاهش وزن است. هر یک عدد 
خیار از 98 درصد آب تشکیل شده و فاقد گلوسید (قند) 
است. براى همین هم یک ماده غذایى درجه یک براى 

گنجاندن در برنامه  الغرى محسوب مى شود. 
گوجه فرنگى

گوجه فرنگى رفیق خیار اســت که بدون آن، ســاالد 
شیرازى معنایى ندارد. یک عدد گوجه فرنگى متوسط 
حاوى 25 کالرى اســت. از آنجایى که این ماده  غذایى 
سرشار از آب و فیبر است، براى کنترل اشتها فوق العاده 
عمل مى کند و وزنتان را کاهش مــى دهد. عالوه بر 

این، گوجه فرنگى حاوى مواد مغذى زیادى است که به 
سالمتى همه  ما خدمت مى کند.

کرفس
کرفس است و یک دنیا خاصیت. هر شاخه از آن حدود 
یک تا 2 کالرى دارد. کرفس یکــى از آن مواد غذایى 
نادرى اســت که کالرى آن تقریبًا هیچ بوده و یکى از 

سبزى هاى مفید براى کاهش وزن است.
کاهو

هر برگ کاهو حدود 2 کالرى دارد. یعنى اینکه یک کاهو 
حاوى حدوداً 100 کالرى است. هر چه برگ هاى کاهو 
سبزتر باشند، معنى اش این است که ویتامین C و پتاسیم 

بیشترى دارند.

این سبزى ها الغرتان مى کنند

چند گام خانگى ساده براى رفع التهاب معده سردردهاى مزمن را چگونه مهار کنیم؟ 

وری ب ر ى ور ین

ک براى تأثیر در بدن دارد. کمبود 
B12 2ولیک و ویتامین

 مســتقل از هم رخ
هند، اما مى توانند 
 مشــابه داشته 
 گوشت گاو، مرغ 

منابــع خوبى از  ى
2نB12 هستند.

کمبود این ویتامین یکى از دالیل بروز سردرد است. ویتامین 
Cبراى تقویت خون در مویرگ ها و بهبود جریان خون در مغز 
و همچنین سنتز نوراپى نفرین و سروتونین (دو انتقال دهنده 
عصبى) ضرورى است. سطح کافى این انتقال دهنده هاى 
عصبى مى تواند به شما در پردازش استرس و کاهش 
سردردهاى مرتبط با استرس کمک کند. مرکبات، کلم 
بروکلى، سبزیجات تیره رنگ، فلفل در رنگهاى

Cمختلف، منابع خوبى از ویتامین C هستند.

زمان ابتال به سردرد عصبى افزایش مى یابد. مصرف مو
غذایى حاوى منیزیم، باعث تسریع در روند گردش خون
ویژه خون رسانى به سلول هاى مغز مى شود. انواغ غالت
حبوبات، سبزى هاى پهن برگ مانند اسفناج، خانواده کلمه
به ویژه کلم بروکلى، سیب زمینى آب پز یا به صورت پور
سرشار از منیزیم هستند. خوردن غالت آماده با شیر بدو

چربى یا غالت پخته براى شام یا ناهار، منیزیم الزم براى
بدن را تأمین مى کند. انواع آجیل هاى خام نیز سرشــار

منیزیم هستند.
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دنیا پشــت کرده و شــتابان مى گــذرد و از آن جز، ته مانــده اى چون 
ته مانده آبى در ته ظرفى، که آب آن ریخته باشد، باقى نمانده است. 
بدانید، که آخــرت روى آورده و هــر یــک از آن دو را فرزندانى 
است. شما فرزندان آخرت باشید نه فرزندان دنیا. زیرا هر فردى 
در روز قیامت به پدرش مى پیوندد. امروز روز عمل است نه حساب 

موال على (ع)و فردا، روز حساب است نه عمل.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى واقع در خیابان امام حسین (ع) را به مساحت 56/57 
مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاد  دهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شهردارى کلیشــاد و سودرجان به اســتناد ردیف بودجه مصوب سال مالى 
1397 به شماره    523301015 و مصوبه شوراي محترم اسالمی شهر کلیشاد و 
سودرجان به شماره 97/5/823در نظر دارد؛ پروژه ((خیابان سازى(زیر سازى)

باند شمالى بلوار بهارستان)) با مشــخصات ذیل از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهى مزایده  نوبت اول

 تجدید آگهی مناقصه
مجید صفارى- شهردار بادرود

حامد اخگر - شهردار کلیشاد و سودرجان

چاپ دوم

چاپ دوم

زمان بازگشایىمهلت تحویل اسنادمهلت اخذ اسنادمبلغ اعتبار

1397/07/02 الى4,300,000,000 ریال
1397/07/ 24 1397/07/251397/07/28

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه را
بر عهده بگیریم. 

مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور گفت: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در اجرا و توسعه تاسیسات فاضالب، با تأمین منابع مالى به روش هاى مختلف 

در کشور موفق عمل کرده و در این زمینه پیشرو است.
حمیدرضا جانباز در بازدید از اجراى  پروژه هاى شبکه جمع آورى فاضالب شهرهاى 
کلیشاد، سودرجان، قهدریجان، ایمانشهر و اشترجان گفت: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در اجرا و توسعه تأسیسات فاضالب، با تأمین منابع مالى به روش هاى مختلف 

در کشور موفق عمل کرده و در این زمینه پیشرو است.
وى افزود: شبکه فاضالب در شهرستان فالورجان در سال جارى توانست ردیف بودجه 
دریافت کند، این در حالى است که تخصیص 100درصدى  اعتبارات عمرانى شرایط 

ویژه اى را مى طلبد.
وى با اشــاره به دیگر روش هاى تأمین منابع مالى اجراى پروژه شبکه فاضالب در 
شهرســتان فالورجان گفت: در حال حاضر بودجه هاى عمرانى به پروژه هاى باالى 
80 درصد پیشرفت فیزیکى تخصیص مى یابد، بنابراین براى اینکه اجراى پروژه هاى 
بخش فاضالب در فالورجان متوقف نشود، باید به دیگر روش هاى تأمین منابع مالى 

هم پرداخت.
مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور به اســتفاده از تبصره 3 در اجراى
 طرح هاى فاضالب اشاره کرد و اظهارداشت: درست است هم اکنون شرایط اقتصادى 
مردم مطلوب نیست، اما باید با مشارکت از طریق ماده واحده تبصره 3  از توقف اجراى 
پروژه ها جلوگیرى کرد، چرا که با توقف اجراى پروژه ها در شرایط کنونى، جبران آن 

سخت بنظر مى رسد.
جانباز در ادامه به سرمایه گذارى بخش خصوصى در اجراى پروژه ها اشاره کرد و بیان 
داشت: در چند سال اخیر  شرکت آبفاى استان اصفهان در جذب سرمایه گذارى بخش 
خصوصى به منظور اجراى پروژه ها بســیار موفق عمل کــرده، به طوریکه مى توان 
گفت  در این زمینه در کشور پیشرو مى باشد و بنظر مى رسد باید توان خود را در جذب 

سرمایه گذارى بخش خصوصى در اجراى پروژه ها خرج کند.
وى با بیان اینکه تأمین آب شرب مردم در اســتان اصفهان  در فصل تابستان با توجه 
به منابع آبى محدود بسیار دشــوار بود،اعالم کرد:کاهش ذخیره سد زاینده رود در 50 

سال گذشته بى سابقه بوده و تأمین آب شرب مردم در چنین شرایطى در نیمه اول سال 
جارى بسیار مشکل بود که خوشبختانه همکاران در صنعت آبفاى استان اصفهان در 

این خصوص موفق عمل کردند که جاى تقدیر دارد.

مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور  در پاسخ به استفاده از پساب حاصله 
در شهرستان فالورجان در این منطقه گفت: مسئوالن امر در نظر گرفتند که بخشى از 
پساب تولیدى در هر منطقه اى در همان محل مورد استفاده قرارگیرد، مسلم است که 
مسئوالن در فالورجان هم مى توانند بخشى از پساپ تولیدى را ذخیره و سپس مورد 

استفاده قرار دهند.
***

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان نیز در این بازدید گفت: با توجه به فراز 
و نشیب هایى که وجود داشت ما توانستیم بخش اعظمى از مطالبات مردم را پیرامون 
توسعه طرح هاى آب و فاضالب در این شهرستان اجرا کنیم که هم اکنون نمونه بارز آن 
اجراى شبکه فاضالب در شهرهاى کلیشاد، سودرجان، قهدریجان و ایمانشهر مى باشد.

هاشم امینى افزود: با پیگیرى هاى مسئوالن در استان و کشور، بعد از 10 سال اجراى 
پروژه فاضالب در فالورجان ردیف بودجه به آن تعلق گرفت و 7/5میلیارد تومان در 

سال جارى به آن تخصیص یافت که تاکنون یک میلیارد تومان  آن جذب شده است.
وى گفت: با اینکه فقط توانستیم یک میلیارد تومان از بودجه 7/5میلیاردتومانى را جذب 
کنیم، اما با همین محدودیت منابع مالى، اجراى تأسیســات فاضالب در فالورجان 
ادامه دارد، بطورى که هم اکنون اجراى پروژه فاضالب شهرهاى بهاران ،پیربکران و 

ایمانشهر ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آبفاى اســتان اصفهان به ســرمایه گذارى بخش خصوصى در 
اجراى تأسیسات فاضالب درشهر ابریشم و کلیشاد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با 
رایزنى هاى صورت گرفته، مقرر شــد بخش خصوصى در اجراى شــبکه فاضالب 

شهرهاى ابریشم و کلیشاد سرمایه گذارى کند.
امینى تأمین آب شرب مردم را در فصل تابستان بسیار دشوار عنوان کرد و اظهارداشت: 
با توجه به محدودیت منابع آبى در فصل تابستان، تأمین آب شرب مردم دشوار بود، اما 

ما این چالش را مهار کردیم.

مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور:

آبفاى اصفهان در توسعه تأسیسات فاضالب  پیشرو است


