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ویتامین D براى بدن چه کار مى کند؟ادامه قطعى برق تا اواسط مرداد در اصفهان«جن زیبا» به اکران مهرماه مى رسدچرا متهمان فساد مالى مى توانند بگریزند؟ قتل رفیق بخاطر گردو! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

مسکن در آینده نزدیک، دوبــاره 
دچار رکود مى شود 

رد سارقان گاوصندوق چگونه به اصفهان رسید؟
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پرونده سلبریتى ها 
در تخلفات ثامن الحجج(ع)

  پدیده تیم ملى در 2022  

«مارموز» 
بدون اصالحات 
اکران مى شود
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90 هتل در اصفهان 
مجوز ساخت 
گرفته است

در همایش استانى نقش مهمانپذیرى و 
هتلدارى در صنعت گردشگرى  عنوان شد
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رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: رونق درصورتى 
ایجاد مى شود که بخش ساخت و ساز مسکن شروع به فعالیت کند و 

استقبال و تقاضاى خرید مسکن رشد یابد.
رسول جهانگیرى در خصوص وضعیت مسکن اظهار کرد: تالطم 

بازار ارز در قیمت مسکن تأثیرگذار است و امیدوارم رونق بازار مسکن، 
جایگزین افزایش بى رویه قیمت آن شود.

«در حال حاضر 400 پروژه ســرمایه گذارى در 
بخش گردشگرى همچون اقامتگاه هاى 
بومى، روستایى و... در استان اصفهان 
در حال اجراســت و به 90 هتل براى 
احداث، مجوز داده شــده است که هر 
کدام بین 5 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکى

 دارند.»
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واگذارى زمین براى توسعه نیروگاه خورشیدى در اصفهانواگذارى زمین براى توسعه نیروگاه خورشیدى در اصفهان
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عملیات بزرگ کارآگاهى از خراسان تا اصفهان و لرستان براى کشف یک میلیارد تومان طال

رضا عطاران،  بازیگر فیلم 
مجید صالحى شد

کریمى فقط محمود!
 با برخى اتفاقات فصل نقل و انتقاالت و کوچ دو ستاره جوان سپاهان به تیم هاى استقالل و پرسپولیس، حاال در فضاى 

مجازى سپاهانى ها کمپین هایى را راه انداخته اند که بیایید قدر اسطوره ها و بازیکنان وفادارمان را بیشتر بدانیم.
 بگذارید ماجرا را اینگونه آغاز کنیم: رقابت هاى لیگ برتر فوتبال از روز چهارم مرداد ماه رسمًا آغاز مى شود و تیم هاى 
مختلف خود را براى این دوره از لیگ آماده مى کنند. بخشى از فرایند آماده سازى به برگزارى تمرینات و اردوها مربوط 

است و بخش مهم دیگرى، جذب بازیکنان مدنظر براى تقویت تیم را شامل مى شود.
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 این روزها هواداران سپاهان بیشتر قدر اسطوره هایشان را مى دانند

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت اول 

شهردارى خورزوق به استناد بودجه مصوب سال 97 و اعتبارات استانى 
در نظر دارد نسبت به عملیات تهیه و اجراى آسفالت جهت لکه گیرى معابر 
از صفر تا صد با اعتبار -/3/500/000/000 ریال به شــرح ذیل به مدت یک 
سال شمسى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در 
مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 97/05/13 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند ضمناً مهلت 
تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى یکشنبه مورخ 97/05/14 مى باشد.

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت اول 

شهردارى خورزوق به استناد بودجه مصوب سال 97 و اعتبارات استانى 
در نظر دارد نســبت به عملیات جدولگذارى و پیاده روســازى خیابان 
چمران شهر خورزوق طبق فهرست بهاء راه و باند و ابنیه سال 97 با اعتبار 
-/4/200/000/000 ریال به شــرح ذیل به مدت یک سال شمسى از طریق 
مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند 
جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
97/05/13 به امور مالى شــهردارى مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل 

پیشنهادات تا پایان وقت ادارى یکشنبه مورخ 97/05/14 مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

یحیى عیدى- شهردار بهارستان

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1258 ش ب مورخ 1396/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید:

1- متقاضیان مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا روز پنج شــنبه مورخه 97/05/04 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى در روز شنبه مورخ 1397/05/13 
3- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز یکشنبه رأس ساعت 14 مورخ 1397/05/14

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

6- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

میزان سپرده شرکت در تعداد یا میزانواحدشرح کاالردیف
مناقصه (ریال)

خرید لوله پلى اتیلن  PE-   80  با فشار کارى 10 1
1896متراتمسفر و قطر 355 میلیمتر

300/000/000
خرید لوله پلى اتیلن PE-80 با فشار کارى 10 2

1140متراتمسفر و قطر 400 میلیمتر
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بدو دیگه بوردو!بدو دیگه بوردو!
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روزنامه «شــرق» نوشــت:  پرونده تخلف مالى تعاونى 
ثامن الحجــج(ع) به  عنوان اولین پرونده بررســى قضائى 
مؤسسات مالى و اعتبارى غیر مجاز بیش از 9 جلسه است که 
در دادگاه  در حال بررسى است... موارد تخلف پرونده مالى 
ثامن الحجج(ع) موردهاى عجیبى دارد از جمله هزینه هاى 
 میلیاردى به نــام تبلیغات براى دو مجــرى تلویزیون. در 
تاریخ 91/12/14 و 92/7/4، مؤسسه ثامن الحجج(ع) دو 
مبلغ 180 میلیون تومانى و 400 میلیون تومانى را به حساب 
«م.م» مجرى یک برنامه تلویزیونى واریز مى کند و عنوانى 
که روبــه روى این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شــده، 
یک کلمه اســت؛ هدیه. اما رقم هدیه اى که آقاى «م.م» 

به عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیالت دریافتى 
او از ثامن الحجج(ع) تقریبًا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه 
ثامن الحجج(ع) یک وام دومیلیــارد  و 900 میلیون تومانى 
دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده 
است که البته این رقم بازگشتى را از هدیه دریافتى (580 
میلیون تومان) کم کنیــم، به عــدد 220 میلیون تومان 
مى رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل 
دومیلیارد  و 780 میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته 
اســت. ثامن الحجج(ع) به مجرى معروف دیگر تلویزیون 
«ا.ع» هم بى توجه نبوده و به حســاب او هم ســه میلیارد 

تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگى مجلس در گفتگو با «انتخاب» 
درباره پخش مستند «بیراهه» در صداوسیما گفت: چگونه 
اســت به راحتى یک دختربچه را مى گیریم و بازخواست 
مى کنیم و براى دانشــجویانى که شــور جوانى دارند و 
حرفى مى زنند، حبس هاى هفت هشت ساله مى بندیم، اما 

مى گویند متهم ثامن الحجج(ع) گریخت؟
پروانه سلحشورى ادامه داد: دلیل من براى اینکه مى گویم 
فساد سیستماتیک شده این است که اگر نهاد هاى متفاوت 
با یک متهم همکارى نکنند، او نمى تواند بگریزد. نه تنها 
این فرد، بلکه خاورى هم همینطور بود. مگر ما با اینترپل 
رابطه نداریم؟ نباید این متهمان را دســتگیر کنند؟ االن 

عکس خاورى را نشان مى دهند در حال گوشت خریدن 
در کانادا، بعد سه هزار میلیارد این مملکت به باد مى رود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: وقتى آقاى ذوالنور 
مى گوید یک نماینده مجلس دهم 40 میلیارد وام گرفته، 

ما باید بدانیم این نماینده چه کسى بوده است. 
سلحشــورى گفت: همه را هم نمى شود به گردِن بیرون 
انداخت. ارز و ســکه از کجا توزیع مى شــود؟ این رانت 
4200 تومانى را چرا ایجاد کردند؟ یعنى مسئولین دولتى 
نمى دانند که وظیفه صداوسیما واردات خوراك دام نیست؟ 
ضمن اینکه فقط بخشى از ارزهاى دولتى تخصیص یافته، 

رسانه اى شده  و همه آنها رسانه اى نشده است.

پرونده سلبریتى ها 
در تخلفات ثامن الحجج(ع)

چرا متهمان فساد مالى 
مى توانند بگریزند؟

مگر روسیه، شوروى است؟!
  انتخاب | روزنامه «کیهان» نوشــت: شعار 
«نه شرقى نه غربى» براى دوران «جهان دو قطبى» 
است، جهانى که تمام شده است. امروز اثرى از شوروى 
باقى نمانده اســت. آیا امروز جهان دو قطبى است؟! 
امروز چین و هند قطب نیســتند؟! یعنى واقعًا روسیه 
امروز همان شوروى سابق است و اتفاق مهمى مثل 
فروپاشى شوروى رخ نداده اســت؟! روسیه 100 در 
صد غیر قابل اعتماد نیست... آیا روسیه... در نشست 

هلسینکى ایران را به ترامپ فروخت؟

مى گویند 
دست ها را باال ببریم

  انتخاب | آیت ا... مصباح یزدى، عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم گفت: آیا در ابتداي پیروزي 
انقالب احتمال مى دادید که کســانی رسمًا پیشنهاد 
مذاکره بى قید و شرط با رئیس جمهور آمریکا را مطرح 
کنند؟! در حالی که همه مردم شعار مرگ بر آمریکا را 
مثل تکبیر بعد از نماز، الزم مى دانند، عده اى که بعضی 
از آنها سابقه فعالیت هاى انقالبى داشتند به خود جرأت 
می دهند بگویند در مقابل آمریکا که دشــمن ترین 

دشمناِن این نظام است، دست ها را باال ببریم!

مشکالت را با ما حل کنید!
  عصر ایران| رئیس جمهــور آمریــکا گفت: 
ایرانى ها در آینده براى توافق جدید تماس مى گیرند. 
«دونالد ترامپ» گفت: امیدواریم در برخى موضوعات، 
ایران با ما تماس بگیرد. ممکن اســت توافق جدید 
حاصل شود یا نشود. ایران کشور پنج ماه قبل نیست. 
آنها دیگر زیاد بــه دنبال حضــور در مدیترانه و کل 
خاورمیانه نیســتند. آنها مشــکالت زیادى دارند که 
مى توانند از طریق توافق با ما بسیار راحت تر حل کنند.

برنامه انقراض مسلمانان؟
  آنا | کبرى خزعلى، عضو شــوراى فرهنگى 
اجتماعى زنان شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: 
موضوع تنظیم جمعیت به عنوان بهداشت بارورى و 
سالمت بارورى کنار گذاشــته شده است... هنوز هم 
همان سیاست کاهش جمعیت برقرار است و با بودجه 
و تالش بیشتر به این موضوع مى پردازند زیرا دشمن 
متوجه شده با هشدار مقام معظم رهبرى مردم بیدار 
شدند و رویه آنها تغییر کرده است،  در حالى که برنامه 
آنها انقراض نسل مسلمین به ویژه ایران انقالبى است.

روحانى پاسخ مى دهد
  عصر ایران| محمود واعظــى، رئیس دفتر 
رئیس جمهوردر حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به 
 FATF نامه اى که به امضاى محسن رضایى درباره
منتشــر شــده بود گفت: نامه اى که آقاى محسن 
رضایى امضا کرده را ما بررسى کردیم و بخش هایى
 از آن ربطى به مجمع تشــخیص ندارد و به شوراى 
عالى امنیت ملى مربوط مى شــود کــه در هر حال 
به نظرم کار عجوالنه اى صــورت گرفته، ولى در هر 
نهایت پاسخ به این نامه نیز از ســوى آقاى روحانى 

اعالم خواهد شد.

برق کاخ سفید هم رفت!
  ایسنا| زمانى که سخنرانى رئیس جمهورى 
آمریکا در اتاق کابینه کاخ ســفید درباره آژانس هاى 
اطالعاتى به نقطه حساسى رســیده بود، برق رفت! 
«دونالد ترامپ»، داشــت مى گفت «ایمان کاملى» 
به آژانس هاى اطالعاتى آمریــکا دارد که در همین 
زمان اتاق در خاموشى فرو رفت. با تاریک شدن اتاق، 
دونالد ترامپ به شــوخى گفت: «واى! آنها چراغ ها 
را خامــوش کردند. بایــد کار آژانس هاى اطالعاتى 
باشــد!» پس از مدتى که چراغ ها مجدداً روشن شد، 
ترامپ حال همه را جویا شد. یکى از کاربران رسانه هاى 
اجتماعى در این باره نوشت: «خاموش شدن چراغ ها 
در زمانى که ترامپ داشــت واژه "ایمــان" را به کار 
مى برد، نشانه اى از خدا بود که مچ او را حین دروغگویى 

گرفت.» 

خبرخوان
«همبستگى» تعطیل شد

  فارس| امیرعباس نخعى، سردبیر روزنامه 
«همبســتگى» از تعطیلى این روزنامه خبر داد و 
نوشت: تجربه اى دیگر در «همبستگى» به پایان 
رســید. مرگ خاموش مطبوعــات را همه نظاره 
مى کنند. اعضاى حزب هم نظاره گران خاموش این 

تعطیلى بودند.

چند درصد ایرانى ها 
خارج رفتند

  چمدان | خبرى مبنى بر اینکه در بازه سه 
ماهه21 فروردین ماه تا 23 تیرماه معادل 312 میلیون 
دالر ارز مسافرتى به مسافران ایرانى پرداخت شده در 
خبرگزارى دولت به نقل از بانک مرکزى منتشر شد. 
با یک حساب سر انگشتى مشخص مى شود که در 
طول این سه ماه حداکثر 533 هزار نفر در کشورى 
85 میلیون نفرى از کشور  خارج شده اندکه یعنى  تنها 
0/6 درصد ایرانى ها توانسته اند به سفر خارجى بروند.

امسال
گرم تر از پارسال است؟

گفته مى شود تابستان    اعتماد آنالین |
امسال، گرم تر از سال قبل است. اما یک بررسى از 
میانگین دماى ماهانه هواى شهر تهران در ماه هاى 
تیر و مرداد نشان مى دهد گرماى هواى در 20 سال 

گذشته الگوى تقریباً مشخص و ثابتى دارد.

نان با سبوس خام نخورید
مدیــرکل فرآورده هــاى غذایى و    مهر |
آشامیدنى ســازمان غذا و دارو در رابطه با استفاده 
نانوایى ها از ســبوس گفت: افزودن ســبوس در 
نانوایى ها به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت بهداشت 
نیست زیرا این کار نه تنها مزیت ندارد، بلکه باعث 
مى شود مشکالتى براى جذب آهن در مصرف کننده 
ایجاد شود. مفید توضیح داد: بسیارى از سبوس هایى 
که در نانوایى ها اســتفاده مى شــود، منشأ آلودگى 

هستند و مصارف دامى دارند.

فیفا پاداش ایران را کم کرد!
  جماران| فدراســیون جهانى فوتبال در 
این دوره از جام جهانــى، 400 میلیون دالر پاداش 
به تیم هاى حاضر در جــام جهانى پرداخت مى کند 
که ســهم ایران از این پاداش هشت میلیون دالر 
است که با احتســاب هر دالر به قیمت هشت هزار 
تومان، 64 میلیارد تومان مى شود. فدراسیون فوتبال 
ایران مى گوید بخاطر محدودیت هاى بانکى ایران 
که از سوى وزارت خزانه دارى آمریکا لحاظ شده، 
نمى تواند پاداش تیم ملى را به راحتى از فدراسیون 
جهانى بگیرد و به همین دلیل فیفا دو میلیون دالر از 
پاداش ایران را به باشگاه لوکوموتیو مسکو، میزبان 

کمپ تیم ملى در روسیه پرداخت مى کند.

تجمع شین آبادى ها 
  ایلنا| دختران شــین آبــادى مقابل نهاد 
ریاســت جمهورى تجمع کردند. حسین احمدى 
نیاز، وکیل این کودکان با اعالم این خبر گفت: این 
دختران براى پیگیرى درمان خود و احقاق حقوق خود 
و عدم دریافت پاسخ از مسئوالن این کار را کرده اند. 
آنها یک هفته در تهران منتظــر مالقات با وزراى 
آموزش و پرورش و بهداشــت هستند، اما توفیقى 

نداشته اند و در نهایت مجبور به این اقدام شدند.

فغانى 
ممنوع التصویر است؟

  آفتاب نیوز | احسان شیعه، مدیر شبکه 
ورزش ســیما درباره اینکه چرا دوربین هایشــان 
بازگشــت علیرضا فغانى داور بین المللى فوتبال از 
روسیه به ایران را ثبت و زنده پخش نکرده اند، بیان 
کرد: «او ممنوع التصویر نیست. فغانى افتخار کشور 
ماســت و ما هم حضور وى در جام جهانى فوتبال 

2018 را به خوبى پوشش دادیم.» 

  رکنا| رسانه هاى انگلیس در گزارشى خبر دادند 
که همسر یکى از تروریست هاى داعشى که ملقب به بیوه 
سفید پوست است، با هدف بمب گذارى به ترکیه مى آید.
سال 2005 بود که یک تروریست اقدام به بمب گذارى 
در لندن کرد که در پى آن 26 نفر جان خود را از دســت 
دادند. پس از اینکه این تروریســت جان خود را از دست 
داد همسر او «سمانتا» به فعالیتش ادامه داد. این زن به 
تروریست هاى داعشى آموزش بمب گذارى مى دهد. به 
گفته رسانه هاى انگلیس،  سمانتا با هدف اقدام تروریستى 

قصد آمدن به ترکیه را دارد.
ترس آمدن این زن که ملقب به بیوه سفید پوست است 
در بین مردم ترکیه موج مى زند و رســانه هاى انگلیس، 
هدف این زن در ترکیه را بمب گــذارى درمکان هایى 
که گردشگران براى تعطیالت تابستانى آمده اند، اعالم 
کردند. سمانتا یا همان بیوه ســفید پوست تا به حال به 
30 زن آموزش بمب گذارى انتحارى داده اســت. گفته 
مى شود کشــور هاى انگلیس، ترکیه، یونان و اسپانیا در 

هدف هاى انفجارى این زن است.

تابلوى کوچــه اى که تا دو ســه روز پیــش، عبور 
از آن براى عابرانــش ترانــه اى در خاطره ها زنده 
مى کــرد، به دســتور مقامــات محلى کنده شــد؛ 
کوچــه اى که تا چنــد روز پیش در روســتاى بیاره 
از توابع شهرستان دنا، نام اســتاد شجریان را برخود 

داشت.
به گزارش ایسنا، دهیار روستاى بیاره اخیراً کوچه اى 
را در این روســتا به نام استاد شــجریان نامگذارى 
کرد کــه خیلى هــا آن را تحســین کردنــد. با این 
حال اما هنوز مــدت زمان زیــادى از این حرکت و 
انعکاس آن در رســانه ها و شــبکه هاى اجتماعى 
نگذشــته بود که خبــر برداشــته شــدن تابلوى 
مزیــن بــه نام اســتاد شــجریان منتشــر شــد؛ 
موضوعــى کــه بــه واکنــش افکارعمومــى و 
حتــى رســانه هاى اســتانى و کشــورى منجــر 
شد و همه به دنبال پاسخ این پرسش بودند که بدانند 
چه کســى و چرا دستور پایین کشــیدن تابلو صادر 

شده است؟
نادیا صداقت، سرپرســت فرماندارى شهرستان دنا 
در این باره گفت: «با پیگیرى ها مشخص شد دهیار 
روستاى بیاره به دستور بخشدار مرکزى تابلو را بیرون 

آورده است.»
حامد محمد حسینى، رئیس شوراى اسالمى روستاى 
بیاره هم در این باره گفت: «کوچه هاى روستاى بیاره 

نامگذارى نشــده بودند که براساس نشست شورا و 
دهیارى یکسرى اســامى براى نامگذارى کوچه ها 
انتخاب کردیم و تصمیم بر این شــد که نام چند نفر 
از مشــاهیر کشــور را براى برخى کوچه ها انتخاب 
کنیم که یکى از آنها آقاى شجریان بود که موسیقى 
ســنتى و اصیل کشــور را معرفى کرد. اما متأسفانه 
نمى دانم بــه چه علــت ایــن تابلــو را در آوردند
 و طى تمــاس تلفنــى که دهیار روســتا بــا بنده

 داشــت عنوان کرد که از ما خواستند که این تابلو را 
درآوریم.»

رئیس شــوراى اســالمى روســتاى بیاره تصریح
 کــرد: «ایــن تابلــو هفت مــاه در روســتا نصب 
بــود و مــا از درآوردن ایــن تابلو شــوکه شــدیم 

چون علتى براى درآوردنش وجود نداشت .»
یک بنر تبلیغاتى که ظاهراً بــا هدف ترویج فرهنگ حجاب 
در خیابان هاى بوشهر  طراحى شده، سبب ساز واکنش هاى 
کاربران شــبکه اجتماعى توییتر شده اســت. در این بنر، از 
رهگذران خواســته شــده بین دو گزینه زن چــادرى و زن 
مانتویــى، انتخاب کنند ترجیح مى دهنــد کدام یک همکار 

همسرشان باشد!
به گزارش «ایران آرت»، نکته قابل توجه در این طرح، شباهت 
عجیب زن چادرى به «امیلیا کالرك»، بازیگر نقش «دنیس 
تارگرین» (مادر اژدها) در سریال محبوب «بازى تاج و تخت» 
اســت. این مورد اتفاقًا در توییتر هم مورد توجه قرار گرفته 
است. پرسش اینجاست که آیا طراحان این بنر نمى توانستند 
از خانمى چادرى عکاسى کنند و از عکس او در این طراحى 
استفاده کنند؟ شاید پاسخ این باشد که نتوانسته اند کسى را 
راضى کنند براى چنین طراحى اى جلوى دوربینشان بایستد و 
شاید هم اساساً چنین زحمتى را به خودشان نداده اند و از دردسر 
احتمالى اش صرف نظر کرده اند و سراغ گزینه اى راحت رفته اند 
که حتى به گوشش نرسد که اعتراضى بکند؛ بازیگرى خارجى 

از فرسخ ها آن سوتر و از سرزمین تارگرین ها.

عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان گفتگوى 
مفصلى با «خبرآنالین» انجام داده که در ادامه بخشى از 
آن را که به تأیید صالحیت نامزدهاى انتخابات پرداخته 

شده مى خوانید.
ممکن است نامزدى را رد صالحیت 
کرده باشــید و او نتوانسته باشد در 
انتخابات شرکت کند اما بعداً به این 
نتیجه رسیده باشــید که صالحیت 
حضور داشته است، در آن صورت چه 

برخوردى کرده اید؟
هیچى! کارى دیگر نمى توانیم بکنیم.

آیا اشتباه خود را به او گفته اید؟
اگر در آن زمان مراجعه کند و ما به این نتیجه رســیده 
باشیم که اشتباه کرده ایم بله، پیشنهاد مى کنیم که دور 

بعد ثبت نام کنید و جبران مى کنیم.
چه خواهد گفت؟

هیچى. وقتى قاضى حکم اعدامــى را صادر مى کند و 
اجرا مى شــود نهایتًا چه کار مى کند؟ چند نکته هست 
که به هر حال انســان جایزالخطا و جایز االشتباه است. 
اگر اشتباه بکند باید در اولین فرصت بتواند جبران کند. 
یک مواقعى هســت که فرصت جبران نیست و باید نزد 

خدا توبه کند.

روزنامه «الوطن» چاپ دمشق به شدت به على اکبر 
والیتى حمله کرد و نوشــت: «ایــران نباید در مورد 

جایگاه و نقش خود در سوریه مبالغه کند!»
این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود به قلم «فراس 
عزیز دیب» به على والیتى بابت بیان جمله «اگر ایران 
نبود، دمشق ســقوط مى کرد» حمله کرد. او در این 
یادداشت که در صفحه اول روزنامه «الوطن» با عنوان 
«على اکبر والیتى، با عرض پــوزش؛ جهان ممکن 
است سقوط کند اما سوریه سقوط نمى کند!» به وى 
اعتراض کرد. «الوطن» در ادامه به تهران بابت آنچه 
آن را «مواضع دروغین و مبالغه شده» و «مصادره به 
مطلوب جانفشانى هاى ارتش سوریه و دیگر کشورهاى 
عربى» خواند، انتقاد کرد و نوشت: «تکرار مکرر این 

ادعاهاى دروغین و متناقض و مبالغه هاى غیرواقعى 
توسط تمامى مقامات عالى و ریز و درشت جمهورى 
اسالمى ما را وادار مى سازد تا در برابر آنها علنًا اعالم 

موضع کنیم!»
 وى در ادامه سعى کرد سخنان مقامات کشورمان را به 
صورت مستدل رد کند و از جمله نوشت: «باید به سران 
تهران یادآورى کنیم که رخدادهاى سوریه از مارس 
2011 آغاز شــد و از روزهاى نخست ملت سوریه در 
برابر تروریســم جنگید؛ در حالى که ایران از عملیات 
القصیر در ماه ِمى 2013 به جنگ سوریه ورود پیدا کرد. 
در نتیجه حکومت سوریه تنها به اتکاى ارتش خود به 
تنهایى بیش از دو سال علیه تروریسم جنگید، در حالى 

که حتى متحدین وى نیز آن را تنها گذاشته بودند!» 

ابراهیم فیاض در ســخنانى عجیب، حافظ و مولوى را 
باعث نابودى و انحطاط ایران معرفى کرد.

این پژوهشگر استادیار مردم شناسى دانشگاه تهران را با 
اظهارنظرهاى جنجالى اش مى شناسیم؛ یک روز درباره 
تأثیر روانشناسان بر طالق و روز دیگر درباره بى ارزش 
خواندن کار مرحوم مریم میرزاخانى. حاال او در همایش 
«بازتولید حکمت فردوسى در فرایند فرهنگ ایرانى» که 
در حوزه هنرى انقالب اسالمى خراسان رضوى برگزار 
شــد، حافظ و مولوى را عامل انحطاط ایران دانسته و 

فردوسى را سبب پیشرفت.
او در ایــن همایش اضافه مى کند: «در ایران همیشــه 
بین عرفان و حکمت جنگ وجود داشــته است. یکى از 
مشکالت ما وجود اندیشه هاى افرادى همچون مولوى 
و حافظ در برابر حکمت است. متأسفانه بعد از انقالب، 
اشــعار حافظ که هویت ملى در آن وجــود ندارد رواج 
بیشترى یافت و «شاهنامه» که تاریخ این مملکت است، 
حذف شد. این امر سبب انحطاط آینده نیز مى شود، در 

نتیجه مردم به غرب گرایى روى مى آورند.»
ابراهیم فیاض در گفتگو با «ایرنا» با تأیید حرف هایش 
درباره حافظ و مولوى مى گویــد: «عرفان یک دانش 
غیرانســانى، حیوانى و گیاهى اســت و فلسفه، دانش 
انسانى است. بحث وحدت وجود و اصالت وجود و اینها 
همه حیوان پرستى است. ما بعد از بوعلى سینا یک جور 
افالطونى مى شویم و دیگر چارچوب هاى اندیشه اى ما 
از بین مى رود و محورمان مى شــود مطرح شدن خدا و 

طبیعت و تاریخ و اینها ازاین پس محو مى شود.»
فیاض در ادامه مى گوید: «مولــوى و حافظ ضد دانش 
و حتى ضد راســتى اند. اینها در شعرهایشان همه چیز را 
باطل کرده اند. ضد عقل و خردند. براى خودشــان خرد 
عرفانى درســت کرده اند. من حتــى مى خواهم بگویم 
دانش و راستى و درســتى و دین و همه اینها که مبناى 
تکامل بشرى اند، توســط حافظ و مولوى مورد هجوم 

واقع شده اند.»

او در پاســخ به این ســئوال که حافظ بر قرآن تسلط و 
اشــراف کامل داشــته و چگونه چنین فردى مخالف 
خرد مى شــود گفت: «بله، مولوى و حافظ مفسر قرآن 
هستند، اما چه تفســیرى؟ تفســیر عرفانى هندى. یا 
تفســیر عرفانى یهودى و مسیحیت. تفســیر حافظ از 
قرآن بر اســاس هندوئیسم واقع در شــیراز بوده و این 
تفسیرها یا شــرقى و هندى مى شــود و یا تفسیرهاى 

غربى. قرآنى که آن همــه روى تاریخ، مخصوصًا روى 
قصص بحث مى کند، محو شده اســت و در شعر حافظ 
تنها یک غزل متأثر از قرآن اســت و دیگر داســتانى 
نیست. حتى اسالم گویى مولوى ضد اندیشه و ضد تفکر

 است.»
فیاض در صحبت هایش ســراغ دولت هاى نهم و دهم 
مى رود و آنهــا را طرفدار تفکر حافــظ مى داند و اضافه 

مى کند: «احمدى نژادى ها ابتدا از فردوســى گفتند، اما 
عمًال حافظى بودند. آنها طرفدار فردوسى نبودند، چون 
فردوسى حماسه بود و آنها در ابتدا مى گفتند حماسه، اما 
در عمل حافظى بودند. مى پذیــرم که در ابتداى دولت  
نهم به طرف فردوســى رفتند اما آخر دولت نهم شــان 
کم کم پیچیدند طرف حافظ. اینهــا االن انحطاط ما را 

شکل مى دهند.»

ادعاى نابودى ایران توسط حافظ و مولوى

احمدى نژادى ها از فردوسى گفتند اما حافظى بودند!

جبران مى کنیم؛ اگر نشد توبه مى کنیم!

این زن بیوه، ترکیه را
 به حالت آماده باش در آورد

حضور دختر معروف سینماى 
جهان در خیابان هاى بوشهر!

تابلوى کوچه محمدرضا شجریان کنده شد!

حمله روزنامه سوریه اى به والیتى
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مجموعه تلویزیونى «شب عید» به کارگردانى سعید 
آقاخانى از هفته آینده از شبکه یک سیما به نمایش 

درمى آید.
این مجموعــه که طنزى اجتماعى دارد، در شــش 
قسمت 50 دقیقه اى تولید شده است و از شنبه (30 

تیر ماه) روى آنتن خواهد رفت.
داستان «شــب عید» به طور کامل در شهر مشهد 
مى گذرد و قصه هــاى زائران مختلفــى را روایت 
مى کند که هر کدام با حاجت و نیتى در شــب عید و 
آستانه تعطیالت نوروز، خودشان را تا مشهد و حرم 
نورانى امام رضا(ع) رسانده اند و «شب عید»، روایت  

قصه هاى این افراد است.

داســتان هاى این ســریال به صــورت اپیزودیک 
اســت اما هــر کدامشــان بــا دیگــرى ارتباط 
پیوســته اى دارند، بنابراین قســمت هاى مختلف 
ایــن مجموعه را نمى توان مســتقل و جــدا از هم 

دانست.
حمید لوالیى، مرجانه گلچین، حسین محب اهرى، 
افســانه ناصرى، زهره صفوى، نعیمه نظام دوست، 
سروش جمشیدى و على هاشمى از بازیگران سریال 

«شب عید» هستند.
مجموعه تلویزیونى «شب عید» از شنبه (30 تیرماه) 
هر شب حوالى ســاعت 22و15دقیقه  از شبکه یک 

سیما پخش مى شود.
فیلم سینمایى «زهرمار» به کارگردانى جواد رضویان پس از دریافت پروانه 
ساخت هم اکنون در روزهاى پایانى پیش تولید قرار دارد و با انتخاب کامل 
بازیگران و عوامل پشت دوربین، به زودى مقابل دوربین خواهد رفت. حاال 
نام اولین بازیگر این فیلم سینمایى هم اعالم شده تا مشخص شود سیامک 

انصارى و جواد رضویان در این فیلم با یکدیگر همکارى مى کنند.
سیامک انصارى، اولین بازیگرى است که حضورش در این فیلم سینمایى 
قطعى شده. انصارى و رضویان پس از چندین همکارى مشترك در زمینه 
بازى، این بار در «زهرمار» در مقام بازیگر و کارگردان با یکدیگر همکارى 

خواهند داشت.
گروه تولید «زهرمار» این روزها مشــغول رایزنى با چند بازیگر دیگر نیز 
هستند و ظرف روزهاى پیش رو گروه بازیگران این فیلم تکمیل خواهد 
شد. همزمان با انتخاب بازیگران، گروه پشت دوربین این پروژه نیز در حال 

تکمیل است.
«زهرمار» به نویسندگى پیمان عباسى یک کمدى اجتماعى است. این فیلم 
سه شخصیت اصلى و چندین شخصیت محورى دارد. در واقع در طول فیلم 
این سه شخصیت با اتفاقات و حوادث مختلفى روبه رو مى شوند و تمامى 

کاراکترها به نوعى با یکدیگر در ارتباط هستند.

قسمت شانزدهم سریال شبکه نمایش خانگى «گلشیفته» ساخته بهروز 
شعیبى به عنوان آخرین قسمت این سریال، توزیع  شد.

تصویربردارى مجموعه کمدى اجتماعى «گلشیفته» از روز 28 آذر سال 
گذشته با حضور مهدى هاشمى در یزد آغاز شد و جمعه 4 خرداد 97 پس از 

5 ماه تصویربردارى به پایان رسید.
قطعه «گلى» از آرش و مسیح تیتراژ ابتدایى و قطعه اى با عنوان «دیوانه 

شهر» از حمید هیراد تیتراژ پایانى این مجموعه است.
مجموعه «گلشیفته» در قالب طنز و با طعنه به نقش پررنگ فضاى مجازى 
در زندگى امروز مردم، مسائ ل و مشکالت زنان در جامعه را مورد بررسى 
قرار داده است. مهدى هاشمى، مهناز افشار، سیامک انصارى، نازنین بیاتى، 
بهاره کیان افشار، امیر مهدى ژوله، محمد بحرانى، شیال خداداد، نسیم ادبى 

و هومن سیدى از بازیگران این مجموعه هستند.

با گذشت نزدیک به ده روز از صدور پروانه ساخت اولین فیلم سینمایى مجید صالحى با نام 
«زیر نظر»، رضا عطاران به عنوان اولین بازیگر این فیلم معرفى شد. پیش تولید نخستین 
ساخته سینمایى مجید صالحى به تهیه کنندگى محمد شایسته با دریافت پروانه ساخت 

از مدتى قبل آغاز شده است.
رضا عطاران که این روزها فیلم «هزارپا» را در اکران دارد و نخســتین بازیگرى است 
که حضورش در «زیر نظر» قطعى شــده. عطاران و صالحى پیش از این در فیلم ها و 
سریال هاى مختلفى با یکدیگر همبازى بودند و این بار به عنوان کارگردان و بازیگر با 

یکدیگر همکارى خواهند کرد.
«زیر نظر» که فیلمنامه آن را ابوالفضل کاهانى به نگارش درآورده، کمدى است و بعد از 
«قانون مورفى» و «طال» سومین فیلمى است که رامبد جوان و محمد شایسته به صورت 

مشترك تهیه مى کنند.

منتظر سریال جدید  « گشت پلیس» باشید 

بازگشت «فیتیله اى ها»  با یک مجموعه جدید 
«دو قلوها» عنــوان یکى از جدیدتریــن تولیدات 
گروه کودك و نوجوان شبکه 2 سیماست که توسط 
«عموهاى فیتیله اى » آخرین روزهاى پیش تولید را 

پشت سر مى گذارد. 
على فروتن، محمد مســلمى و حمید گلى که حدود 
دو دهه اســت در تلویزیون با عنــوان «عموهاى 
فیتیله اى» شناخته مى شــوند، این بار با مجموعه 
تلویزیونــى «دو قلوها» بــه تهیه کنندگى مهدى 
بصیرى و کارگردانى جمشید بیات ترك به تلویزیون 
مى آینــد. فیتیله اى هــا قــرار اســت در مجموعه 
«دو قلوها» حضورى متفاوت تر از قبل داشته باشند 

و این بار برخالف گذشــته در قالب یک مجموعه 
نمایشى با قصه و شــخصیت هایى جدید به شبکه 
2 مى آیند. در کنار آنها تعدادى از بازیگران سینما و 
تلویزیون نیز در این مجموعه ایفاى نقش مى کنند. 
همچنین قرار است چهره هایى از حوزه هاى مختلف 
در این مجموعــه به عنوان مهمان حضور داشــته 

باشند.
مجموعه تلویزیونى «دو قلوها» کارى است از گروه 
کودك و نوجوان، با مشــارکت وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکى که به زودى روانه آنتن 

شبکه 2 سیما مى شود.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «گشــت پلیس» به کارگردانى 
مهرداد خوشبخت تا یک ماه دیگر ادامه دارد. این سریال به مناسبت 

هفته نیروى انتظامى از تلویزیون پخش خواهد شد. 
ســعید پروینى، تهیه کننده سریال گشــت پلیس در خصوص این 
سریال گفت: قصه سریال 13 قسمتى «گشت پلیس» دنباله دار است. 
اما در برخى از قسمت ها، قصه هاى فرعى در سریال مطرح مى شود 
و این قصه ها در همان قســمت به نتیجه رســیده و تمام مى شود. 

همچنین در این ســریال بازیگران مهمان زیادى حضور دارند و با 
توجه به قصه، لوکیشن هاى متعددى هم وجود دارد.

وى ادامه داد: بازیگران اصلى سریال «گشت پلیس» فرهاد قائمیان، 
امیررضا دالورى، برزو ارجمند، عزت ا... مهرآوران، شهین تسلیمى، 

بهرام ابراهیمى و سارا خوئینى ها و... هستند. 
پروینى اظهار کرد: با توجه به اینکه زمان تصویربردارى «گشــت 
پلیس» طوالنى مى شــود، امــکان دارد هفت قســمت دوم این 

مجموعه تلویزیونى به هفته ناجا نرســد و با دو مــاه تأخیر پخش
 شود.

مهرداد خوشــبخت، کارگردان سریال «گشــت پلیس» هم گفت: 
«گشت پلیس» فیلم پلیسى است که ویژگى خاصى دارد. این سریال 

براى پخش در هفته پلیس ساخته مى شود. 
خوشبخت بیان کرد: این ســریال صحنه هاى اکشن زیادى دارد و 
پیچیدگى قصه در سریال «گشت پلیس» وجود دارد. در این سریال 

به چند مسئله روز از جمله ماده مخدر گل پرداخته مى شود. به نظرم 
سریال براى بینندگان تلویزیون جذابیت دارد.

وى در خصوص بازیگران این ســریال عنوان کرد: قائمیان رئیس 
این تیم سه نفره و پلیسى مقتدر، با تجربه، باهوش و تواناست. امیر 
دالورى نقش خوبى را بازى مى کند و شــخصیت خاصى دارد؛ او 
سعى مى کند از اسلحه اســتفاده نکند و با حرکت فیزیکى کار خود 

را پیش ببرد.

 ســومین نفر پلیس تازه وارد و کم تجربه اى است که تجربه هایى 
را در این گروه به دســت مى آورد که برزو ارجمند نقش آن را بازى

 مى کند .
وى ادامه داد: در این ســریال هم قســمت هایى داریــم که حالت 
معمایى دارد . در این ســریال بازیگران جذاب حضور دارند و در هر 
قسمت عملیات هاى پلیســى انجام مى دهند و بخش هاى اکشن 

وجود دارد.

«با مذاکرات صورت گرفته هیچ اصالحیه اى بر 
روى «مارموز»  انجام نشــده است و با توافقات 
انجام شده فیلم بدون اصالحات اکران مى شود.»

فیلم ســینمایى «مارموز» به کارگردانى کمال 
تبریزى و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى که چند 
نمایش محدود در جشــنواره جهانى فیلم فجر 

داشت،  در حال حاضر در نوبت اکران قرار دارد.
پیش از این قرار بود این فیلم به دلیل ممیزى هاى 
موجود در آن با اصالحات زیاد، پروانه نمایش خود 
را دریافت کند، اما در حال حاضر «مارموز» بدون 
هیچ اصالحیه اى پروانه نمایش خود را دریافت 

کرده است.

نوروزبیگى، تهیه کننده این فیلم ســینمایى که 
چندى پیش به «صبا» گفته بود ممکن است فیلم 
با چند اصالحیه پروانه نمایش بگیرد، در ارتباط 
با این موضوع  در گفتگو با «صبا» عنوان کرد: با 
مذاکرات  صورت گرفته هیچ اصالحیه اى بر روى 
«مارموز» انجام نشده است و با توافقات انجام 

شده فیلم بدون اصالحات اکران مى شود. 
گفتنى اســت؛ «مارموز» بــه کارگردانى کمال 
تبریزى که براى اولین بار در جشــنواره جهانى 
فجر به نمایــش در آمد، فیلمى اســت که بى  
شباهت به فیلم «مارمولک» دیگر ساخته جنجالى 
این کارگردان نیست. با توجه به مضمون ملتهب 

و سیاسى این فیلم از همین حاال مى توان پیش 
بینى کرد که فیلم جدید تبریزى در زمان اکران 

قرار است سر و صداى زیادى به پا کند.
حامد بهداد، ویشکا آسایش، آزاده صمدى، رضا 
ناجى و مانى حقیقى و محمد بحرانى، عیســى 
یوسفى پور، همراه با گروه موسیقى «بُمرانى» و 
سیاوش چراغى پور، مرتضى زارع، بهزاد قدیانلو 

و فرهان معین زاده بازیگران «مارموز» هستند.
این فیلم با مضمونى کمدى و سیاسى روایتگر 
داستان زندگى شخصى به نام «قدرت» با بازى 
حامد بهداد است که سوداى رسیدن به قدرت 

را دارد.

«مارموز» 
بدون اصالحات 
اکران مى شود

رضا عطاران،  بازیگر فیلم 
مجید صالحى شد

«شب عید» سعید آقاخانى باالخره به پخش رسید

 فیلم ســینمایى «جن زیبــا» دومین ســاخته بلند 
سینمایى بایرام فضلى حواشى بسیارى را از نخستین 
روزهاى تولید تا جشنواره فیلم فجر سال 96 پشت سر 
گذاشته اســت و حاال مهرداد فرید، تهیه کننده آن از 
اکران این فیلم سینمایى در فصل پاییز و اوایل مهرماه 
خبر مى دهد اما این موضوع بستگى به زمان دریافت 

پروانه نمایش دارد.
البد از حضور «نورگل یشیل چاى»، بازیگر ترکیه اى 
سریال «حریم سلطان» در «جن زیبا» باخبرید. این 
را هم مى دانید که حضور این بازیگر مشهور در ایران 
و مشــخصًا اصفهان و تهران چه حاشیه هایى ایجاد 
کرد و البته که بازخورد خوبى براى این فیلم در دست 

ساخت داشته و خواهد داشت.
پس از پایان بازى این بازیگر ترکیه اى در فیلم «جن 
زیبا»، بخش خبرى 20:30، گزارشى تند از حضور این 
بازیگر زن در فیلمى ایرانى پخش کرد و حتى گفت: 
«مسئوالن سینمایى مى گویند سازندگان "جن زیبا" 

باید دوباره با بازیگر داخلى، این فیلم را بسازند.»
هر چند این خبر توسط مهرداد فرید، تهیه کننده این 
فیلم تکذیب شد و او گفت که: «زمانى که ما فیلمنامه 
را به سازمان سینمایى ارائه کردیم و درخواست پروانه 
ســاخت دادیم، مشــخص بود که قرار است بازیگر 
ترکیه اى در فیلم حضور پیدا کند و وزارت ارشاد نیز 
براســاس همین اطالعات به ما پروانه ساخت داد و 

مجوز ساخت فیلم را صادر کرد.»
با این حال اما به نظر مى رسد مخالفین حضور بازیگر 
زن ترکیه اى همچنان بر مخالفت خود اصرار داشته 
باشند و حتى شنیده مى شد از مبادى مختلف مسئولین 
سینمایى وزارت ارشــاد را تحت فشار قرار داده اند تا 
بازیگرى ایرانى جایگز ین نورگل یشــیل چاى شود. 
با همه اینها و با گذشــت تمام بحث و جدال ها ســر 
این بازیگر و مدل ترکیه اى در حال حاضر این فیلم 
ســینمایى آماده نمایش بوده و منتظر دریافت پروانه 

نمایش است.
«جن زیبا» اولین فیلم تولید مشترك سینماى ایران 
و سینماى ترکیه به حســاب مى آید. در این فیلم که 
تمامى سکانس هاى آن در شهر اصفهان فیلمبردارى 
شده، فرهاد اصالنى و نورگل یشیل چاى نقش هاى 

اصلى را ایفا مى کنند.

«جن زیبا» به اکران 
مهرماه مى رسد

حضور سیامک انصارى  در اولین 
فیلم سینمایى جواد رضویان

«گلشیفته» به ایستگاه آخر رسید

محیا حمزه
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 با برخى اتفاقات فصل نقــل و انتقاالت و کوچ دو ســتاره جوان 
سپاهان به تیم هاى استقالل و پرسپولیس، حاال در فضاى مجازى 
سپاهانى ها کمپین هایى را راه انداخته اند که بیایید قدر اسطوره ها 

و بازیکنان وفادارمان را بیشتر بدانیم.
 بگذارید ماجرا را اینگونه آغاز کنیم: رقابت هاى لیگ برتر فوتبال از 
روز چهارم مرداد ماه رسمًا آغاز مى شود و تیم هاى مختلف خود را 
براى این دوره از لیگ آماده مى کنند. بخشى از فرایند آماده سازى به 
برگزارى تمرینات و اردوها مربوط است و بخش مهم دیگرى، جذب 

بازیکنان مدنظر براى تقویت تیم را شامل مى شود.
 سرخابى هاى پایتخت هم به عنوان پرطرفدار ترین تیم هاى فوتبال 
ایران هر ســال روزهاى جذاب و داغى را قبل از آغاز فصل سپرى 
مى کنند و نه تنها اخبار، بلکه کوچک ترین شایعات پیرامون این دو 
باشگاه هم زیر ذره بین رسانه ها و هواداران قرار دارد. امسال هم نقل 
و انتقاالت براى سرخابى ها به شکلى عجیب دنبال شده است. البته 
هر کدام از این دو باشگاه به نحوى درگیر اتفاقات عجیب بوده اند و 

شرایط مشابهى نداشته اند.
پرسپولیســى ها از همان ابتدا مى دانســتند که باید عجیب ترین 
پنجره نقل و انتقاالتى خود را پشت سر بگذارند. این باشگاه به دلیل 
پرونده اى که در ماجراى مهدى طارمى و ریزه اسپور داشت، از دو 
پنجره نقل و انتقاالت محروم شد که پنجره فعلى نیز جزئى از آن 
است. بنابراین مدیران این باشگاه تنها نفراتى را مى توانستند جذب 
کنند که یا نیم فصل بیرون بمانند، یا اینکه نیم فصل اول را در تیم 

دیگرى سپرى کنند.
 سایت«ورزش سه» در مطلبى با توجه به این معذوریت سرخ ها و 
نیازهاى سرمربى شان نوشت: یکى از پست هایى که برانکو در آن 
نیاز به بازیکن داشت، خط حمله بود. او اعالم کرده بود که رضایت 
چندانى از عملکرد منشا ندارد و باید براى تیمش مهاجم جذب کند. 
همین مسئله در کنار ممنوعیت جذب آنى بازیکن، پرسپولیس را 
به ســمت یک گزینه غیرمنتظره برد. در حالى که اسم هایى مثل 
مرتضى تبریزى در حوالى سرخپوشان شنیده مى شد، ناگهان خبر 
پیوستن مهدى شریفى به این تیم منتشر شد. شریفى که روزهاى 
فوق العاده اى را در سپاهان در دوره اول حضورش سپرى کرده بود، 
در زمان گذراندن خدمت سربازى در تیم تراکتور و پس از آن یعنى 
دوره دوم حضور در ســپاهان، چندان موفق نبود و به همین دلیل 
انتظار نمى رفت در گزینه هاى مدنظر برانکو باشد. شریفى حاال در 
تمرینات شماره 10 پرسپولیس را مى پوشد که این اتفاق هم در نوع 

خود عجیب به نظر مى رسد.

 نکته مهم در خصوص او این است که از نظر بدنى شرایط ایده آلى 
ندارد و باید مدتى زیر نظر بدنساز سختگیر سرخ ها شالق بخورد تا 
به مهره مناسبى براى برانکو تبدیل شود. همین مسئله عقب بودن 
از نظر بدنى، باعث شــده که برانکو با حضور چند ماهه شریفى در 
یک تیم دیگر موافقت نکند و نســبت به حضور او را در تمام طول 
نیم فصل اول در بین نفرات تیمش احساس نیاز کند. شریفى البته 
در لیست قلعه نویى براى سپاهان این فصل نبود و به نظر مى رسد 
او مى خواست با حضور در یک تیم بزرگ دیگر خیلى چیزها را به 

سپاهانى ها ثابت کند.
 اما در تیم استقالل هم شــرایط نقل و انتقاالت به گونه دیگرى 
عجیب شد و باعث شد تا سایت ها و رسانه ها در مورد عملکرد نقل 
و انتقاالتى آنها انتقادهاى کوبنده اى را روانه مدیران این باشگاه 
نمایند. آبى ها که پس از اوج گیرى در نیم فصل دوم با شفر، این امید 
را داشتند که در نقل و انتقاالت از محرومیت قهرمانى لیگ استفاده 
کنند و خود را به عنوان مدعى اصلى قهرمانى نشان دهند، چندان 

در این امر موفق ظاهر نشدند. 
 مهمترین چالشى که مسئوالن اســتقالل در این ایام با آن روبه 
رو شــدند، خرید بازیکنانى بود که اخیراً مصدومیت هاى عجیب 
و سنگینى را پشت سر گذاشته اند. پس از مرتضى آقاخان و میثم 
تیمورى که شایعات آنها را حتى تا مرز جدایى از جمع آبى پوشان 
هم پیش برد، استقالل به سراغ پیدا کردن جایگزین امید ابراهیمى 

رفت و در نهایت به گزینه اى با نام على کریمى رسید.
 کریمى جدا از سابقه خوب خود و اینکه حتى تجربه لژیونر شدن و 
حضور در ترکیب تیم ملى را نیز دارد، با مشکالت جسمانى دست و 
پنجه نرم مى کند. او فراتر از آقاخان و تیمورى در معرض مصدومیت 
است و طبق گفته دکتر نوروزى، نیاز به چند جلسه در هفته درمان 
در کلینیک دارد. مبلغ سنگینى که درباره قرارداد کریمى با استقالل 
شنیده مى شود، عجیب بودن این انتقال را دوچندان مى کند. حاال 
این بازیکِن احتماًال مصدوم باید تمام اخبار و البته اسناد مربوط به 
مصدوم بودنش را کنار بزنــد و در لیگ هجدهم جایگزین یکى از 

بهترین بازیکنان چند فصل اخیر تیم استقالل شود.
 بدین ترتیب تا اینجــاى نقل و انتقاالت که کار پرســپولیس در 
خرید بازیکن تقریبًا تمام شــده و اســتقاللى ها هم بعید اســت 
ســراغ گزینه داخلى دیگرى بروند، غیرمنتظره ترین خریدهاى 
سرخابى ها بازیکنانى هســتند که از سپاهان به این دو تیم ملحق 
شده اند. شریفى و کریمى همچنین پس از آمدن امیر قلعه نویى به 
سپاهان، مشهورترین جداشده هاى این تیم هم به حساب مى آیند 

که راهى رقباى مهم و پایتخت نشین این تیم شده اند. 

 به گزارش نصف جهان، شریفى چند ســال پیش گفته بود که در 
ایران فقط براى سپاهان بازى مى کند و به هیچ وجه به تیم هاى 
استقالل و پرسپولیس فکر نمى کند و اگر هم در سپاهان نباشد قطعًا 
به اروپا خواهد رفت! او پس از رفتن به پرسپولیس تا مدت ها مورد 
هجمه هواداران سپاهان بود تا  نوبت به على کریمى برسد. وى که 
بارها از عدم عالقه اش براى حضور در تیم هاى سرخابى تهران خبر 
داده بود چند هفته پیش در مطلبى اینستاگرامى به هواداران سپاهان 
گفت که مى خواهم به فضاى خــارج از ایران بروم و قدرتمندتر از 
گذشــته به ســپاهان باز گردم که ناگهان فضاى خارج از ایرانش 
تبدیل به استقالل شد و این موضوع باعث شد هواداران سپاهان او 

را باتوجه به ادعاها و کرى خوانى هاى قبلى اش کنایه باران کنند!
سپاهان در طول ســالیان اخیر کریمى هاى زیادى را به خود دیده 
است. محمود کریمى، امیر حسین کریمى، یعقوب کریمى و على 
کریمى! هواداران سپاهان حاال باید بیشتر از هر زمانى بفهمند که 
یک بازیکن را خیلى زود نباید بزرگ کنند و  القاب رنگارنگ را براى 
آنها انتخاب نکنند. حاال دیگر همه فهمیده ایم که اگر کریمى بزرگى  
هم در سپاهان بوده باشد محمود کریمى، بازیکن وفادار سال هاى 

نه چندان دور این تیم اســت که خاطرات 
بزرگى را براى زردهــا رقم زد. پس با 
اعتقاد راســخ باید بگوییم که براى 
ســپاهان «کریمى فقط محمود» 

و تمام!

 این روزھا ھواداران سپاھان بیشتر قدر اسطوره ھایشان را می دانند

کریمی فقط محمود!
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هم در سپاهان بوده باشد محمود کریمى، بازیکن وفادار سال هاى 
اینتیماســت که خاطرات نه چنداندور

بزرگى را براى زردهــا رقم زد. پس با 
اعتقاد راســخ باید بگوییم که براى 

«کریمى فقط محمود» «ســپاهان
و تمام!

محمود 
کریمى، امیر حسین کریمى، 
یعقوب کریمى و على کریمى! 

هواداران سپاهان حاال باید بیشتر از 
هر زمانى بفهمند که یک بازیکن را 

خیلى زود نباید بزرگ کنند
 و  القاب رنگارنگ را براى

 آنها انتخاب نکنند.
 ووووو

مى،،

نصف جهان  روزنامه «استاد الدوحه» قطر در مطلبى با عنوان «االهلى 
ستون تیم کى روش را ربود» نوشت: باشگاه االهلى پس از جذب 
محسن متولى (مراکش)، دى یونگ (هلند) و الشیخاوى (تونس) 
با عقد قرارداد با امید ابراهیمى، فهرست بازیکنان خارجى خود را 

تکمیل کرد. این روزنامه قطرى سپس با اشاره به توانمندى هاى 
ملى پوش ایرانى تیم االهلى دوحه و آمارهایش در جام جهانى 
2018 مى نویسد: امید ابراهیمى ستون اصلى تیم تحت هدایت 

کــى روش در جام جهانى 2018 روســیه بود که در ســه بازى 
به میدان رفت. موقعیت بازى او  تکیه گاه فشــارهاى خط میانى و 

مشــارکت در حمله بود. امید ابراهیمى قرار است 
با توجه بــه تجارب گســترده اش در چند 

فصل اخیر فوتبال ایران در باشگاه هاى 
سپاهان و استقالل نقطه قوت تیم 

االهلى باشد.

سعید آذرى، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن از شرایط این تیم ابراز خوشحالى کرد.
سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگو با «ورزش سه» در مورد شرایط تیم فوتبال این باشگاه در 
آستانه آغاز رقابت هاى لیگ برتر در دوره هجدهم گفت: خوشبختانه ما توانستیم پس از عملکرد موفقى که 
در فصل گذشته داشتیم، جزو اولین تیم هایى باشیم که تمرینات خود را شروع مى کند. خیلى زود هم نفرات 

خود را شناختیم. ضمن اینکه بازى هاى دوستانه خوبى داشتیم و تیم منسجمى براى فصل پیش رو داریم.
وى ادامه داد: بازیکنان انگیزه باالیى در تمرینات دارند و امیدوارم فصل توأم با موفقیتى 

را پیش رو داشته باشیم. وقتى این انگیزه بازیکنان و تالش هاى مجموعه تیم 
را مى بینیم، بسیار به موفقیت تیم امیدوار مى شوم، چرا که همه با تمرکز باال 

در حال انجام دادن کار خود هستند.
 مدیرعامل ذوب آهن که  در تمرینات این تیم حضور یافته بود، در این 

خصوص بیان کرد: من سعى مى کنم همیشه در شرایطى که الزم 
باشــد در تمرینات تیم بزرگساالن و سایر تیم ها حضور 

پیدا کنم. من باید شرایط باشگاه به لحاظ مالى، 
تشکیالتى و حمایت هاى لجستیکى را 

براى بازیکنان توضیــح دهم تا آنها 
آرامش داشته باشــند و بدانند که 

باشگاه با تمام توان در کنار آنها 
خواهد بود.

ستون ما را دزدیدند!

نصف جهان  پس از حضور امیرقلعه نویى در سپاهان و بازگشت 
او به این تیم، سرمربى با تجربه طالیى پوشان اصفهان تصمیم 
به ایجاد تغییراتى در نفرات تیم گرفت و دو بازیکن سابق خود را 

براى تقویت بخش هجومى به سپاهان اضافه کرد.
«استنلى کى روش» فصل گذشته در تیم فوتبال ذوب آهن 
نمایش خوبى داشــت و 9 گل براى این تیم به ثمر رســاند 
تا نقش مهمى در کســب عنوان نایب قهرمانى سبزپوشان 
داشته باشد و یکى از اولین خریدهاى قلعه نویى در سپاهان 
بود. یکى دیگر از بازیکنان مدنظر امیرقلعه نویى، ســجاد 
شهباززاده است که با درخواست امیرقلعه نویى به استقالل 
آمد. سرمربى سپاهان فصل گذشته نیز تمایل به همکارى 
با شــهباززاده در ذوب آهن داشت که این امکان میسر نشد 
ولى حاال بار دیگر مهاجم سابق آبى پوشان پایتخت شاگرد 

امیرقلعه نویى شده است.
شاگردان امیرقلعه نویى تاکنون چهار دیدار دوستانه را پشت 
سر گذاشته اند که نمایش سجاد شهباززاده و استنلى کى روش 

امیدوارى امیرقلعه نویى را در پى داشته است.
کــى روش و شــهباززاده در دیــدار اول ســپاهان برابــر 
فوالدخوزســتان زننده دو گل بازى بودند و در دیدار طالیى 
پوشان برابر امیدهاى باشگاه نیز بار دیگر گل شهباززاده سبب 

پیروزى سپاهان با یک گل شد.
روز یک شنبه نیز ســپاهان در ترکیه به مصاف ارزروم اسپور 
رفت که در پایان با سه گل از کى روش، شهباززاده و مهرداد 

محمدى پیروز از زمین مسابقه خارج شد.
البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که کى روش و شهباززاده 
در دیدار دوستانه برابر پارس جنوبى جم که با تساوى یک بر 
یک خاتمه یافت، غایب بودند و شهباززاده هم بیشتر در پست 
بازیکن پشت مهاجم مورد اســتفاده قرار گرفته؛ این موضوع 
انتظار گلزنى از او را پایین مــى آورد، با این حال پنج گل از دو 
بازیکن جدید سپاهانى ها در بخش هجومى طى سه مسابقه 
مى تواند خبر بســیار خوبى براى امیرقلعه نویى و هواداران 

سپاهان در آستانه فصل هجدهم لیگ برتر باشد.

خوشحالى سپاهانى ها از 
واحد تهاجمى جدید

 نصف جهان  طبق اعالم رسانه هاآخرین تیمى که به سامان قدوس 
پیشنهاد داده بوردو است. تیمى از لیگ فرانسه. این پیشنهاد دو 

سه روز است که رسانه اى شده اما به نظر مى رسد عجله 
این تیم از بقیه تیم هایى که خواهان قدوس هستند 

بیشتر است. مجله «فرانس فوتبال» خبر داده که 
باشگاه بوردو فرانسه قصد سرعت بخشیدن در 

پروژه جذب هافبک تیم ملــى ایران و عضو 
باشگاه استرشــوندس را دارد. قدوس پس 
از حضــور در جام جهانى 2018 روســیه 

به همراه ایران بالفاصلــه به تمرینات 
استرشــوندس برگشــت و شروع به 

درخشش کرد.

بدو دیگه بوردو!

آذرى: جزو اولین ها بودیم

مرتضى رمضانى راد

انه هاآخرین تیمى که به سامان قدوس 
مى از لیگ فرانسه. این پیشنهاد دو

شده اما به نظر مى رسد عجله 
ه خواهان قدوس هستند 

خبر داده که  سفوتبال»
 سرعت بخشیدن در 

ــى ایران و عضو 
رد. قدوس پس 
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 به تمرینات 
 و شروع به 

گه بوردو!
مه «استاد الدوحه» قطر در مطلبى با عنوان «االهلى 

ش را ربود» نوشت: باشگاه االهلى پس از جذب 
الشیخاوى (تونس) راکش)، دى یونگ (هلند) و

مید ابراهیمى، فهرست بازیکنان خارجى خود را 
وزنامه قطرى سپس با اشارهبه توانمندى هاى

 تیم االهلى دوحه و آمارهایش در جام جهانى 
 امید ابراهیمى ستون اصلى تیم تحت هدایت 

8م جهانى 2018 روســیه بود که در ســه بازى 
وقعیت بازى او  تکیه گاه فشــارهاى خط میانى و

مله بود. امید ابراهیمى قرار است 
رب گســترده اش در چند 

ل ایران در باشگاه هاى 
تیم  الل نقطه قوت

ی ز ر ن

 شاید تنها گزینه نه چندان مشهور ترکیب ثابت تیم ملى در جام جهانى 2022 که خبرش دیروز در رسانه ها 
منتشر شد(دیروز یکى از سایت هاى خارجى از ترکیب احتمالى تیم ملى براى جام جهانى بعدى رونمایى کرد 
که حتمًا خبرش را خوانده اید) محمد شریفى 18ساله باشد که عضو تیم استقالل خوزستان است. او البته از 

است. حدود یکسال قبل نشــریه «گاردین» دید رسانه هاى بین المللى بازیکن معروفى 
جهان در آینده زده کــه یکى از آنها محمد دست به انتخاب 60استعداد برتر فوتبال 
آن زمان سایپا نوشــته بود: «شریفى 16 شریفى بود. «گاردین» درباره بازیکن 
تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران است. او سال ســاله، رکورددار جوان ترین بازیکن 

گذشته و در نیم فصل دوم لیگ برتر براى 
استقالل خوزستان به میدان رفت و در ادامه 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه 
کرد.او سال گذشته به همراه 
تیــم ملــى زیر 
16 ســال ایران 
موفق به کســب 

قهرمانى مســابقات مقــام نایب 
قهرمانى آسیا شد و توانست مجوز حضور در 
جام جهانى زیر 17 سال را به دست آورد. شریفى 
در آن مسابقات با زدن ســه گل و بستن بازوبند 

کاپیتانى نقش مهمى در موفقیت ایران داشت.»

  پدیده تیم ملى در 2022  
شه
آمد
ش با
ولى
امی
شا
سر

ر یى م دىرو ىب مجه ىبراىج یم ى م یبا ر رجىاز ى یت ىاز یروزی د( ر
تیماستقالل خوزستان است. او البته از  8که حتمًا خبرش را خوانده اید) محمد شریفى18ساله باشد که عضو

فدید رسانه هاى بین المللى بازیکن معروفى  بازیکنم لل ال ن هاىب سانه دین»است. حدود یکسال قبل نشــریه «گاردین» دید «گا یه نش ل ق ال یک د حد است
جهان در آینده زده کــه یکى از آنها محمد 0دست به انتخاب 60استعداد برتر فوتبال
6شریفى 16شریفى بود. «گاردین» درباره بازیکن  زمان سایپا نوشــته بود: « «آن
تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران است. او سال ســاله، رکورددار جوان ترین بازیکن 

گذشته و در نیم فصل دوم لیگ برتر براى 
استقالل خوزستان به میدان رفت و در ادامه 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه

کرد.او سال گذشته به همراه 
زیر تیــم ملــى

16 ســال ایران 
موفق به کســب 

قهرمانى مســابقات مقــام نایب 
قهرمانى آسیا شد و توانست مجوز حضور در 
7جام جهانى زیر 17 سال را به دست آورد. شریفى 
در آن مسابقات با زدن ســه گل و بستن بازوبند 

کاپیتانى نقش مهمى در موفقیت ایران داشت.»

یم، جزو اولینتیمهایى باشیم که تمرینات خود را شروع مى کند. خیلى زود هم نفرات
ن اینکه بازى هاى دوستانه خوبى داشتیم و تیم منسجمى براى فصل پیش رو داریم.

ن انگیزه باالیى در تمرینات دارند و امیدوارم فصل توأم با موفقیتى
م. وقتى این انگیزه بازیکنان و تالش هاى مجموعه تیم 

موفقیت تیم امیدوار مى شوم، چرا که همه با تمرکز باال 
ر خود هستند.

 که  در تمرینات این تیم حضور یافته بود، در این 
ن سعى مى کنم همیشه در شرایطى که الزم

مبزرگساالن و سایر تیم ها حضور 
یط باشگاه به لحاظ مالى، 

 هاى لجستیکى را
ــحدهم تا آنها 

و بدانند که  د
ر کنار آنها 



ورزشورزش 05053270 سال پانزدهمپنج شنبه  28 تیر ماه   1397

 سیدرضا افتخارى که در بدو ورودش به باشگاه استقالل 
تاکید کرده بود مهمترین هدفش بــراى فعالیت در این 
باشگاه، کسب ستاره سوم خواهد بود از سمت خود کناره 
گیرى کرد. افتخارى که در طى دوران فعالیتش در باشگاه 
اســتقالل همواره با انتقاداتى از سوى پیشکسوتان این 
باشــگاه مواجه بود در نهایت   استعفاى رسمى خود را به 
وزارت ورزش و جوانان فرستاد؛ استعفایى که البته قبل از 
سفر وى به ترکیه نوشته شــده بود و امروز به دست وزیر 
رسید. به نظر مى رسد اتفاقات روى داده طى یکى دو هفته 
اخیر، در نهایت مدیرعامل اســتقالل را بر آن داشت تا از 
ســمتش کناره گیرى کند تا البته بیش از این مورد انتقاد 
هواداران و پیشکسوتان باشگاه قرار نگیرد. با اینحال، 3 
دلیل اصلى را مى توان از مهمترین نکات براى استعفاى 
او در نظر گرفت؛ 3 نکته کلیدى که افتخارى را به درهاى 

خروج باشگاه نزدیک کرد.

ضعف در نقل و انتقاالت
مهمترین موضوعى که طى مدت اخیر متوجه عملکرد 
سیدرضا افتخارى در اســتقالل بود، عدم موفقیت این 
باشگاه در نگه داشتن ســتاره هاى تیم بود. با جدایى 
نورافکن و امید ابراهیمى از اســتقالل،  موج انتقادات 
شدت گرفت و افتخارى که به همراه توفیقى در تالش 
براى بستن لیست استقالل به بهترین نحو ممکن بودند 
نتوانستند به هیچ عنوان رضایت هواداران و پیشکسوتان 
را جلب کنند. این در حالى بود که پرســپولیس با وجود 
بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتى اش مهره هاى کلیدى 
و نامدارى را جذب کرد و این موضوع باعث شد انتقادات 
به اوج برســد. هواداران اســتقالل معتقد بودند چطور 
رقیب سنتى شان با وجود پنجره بسته نقل و انتقاالتى 
شان سروش رفیعى و مهدى ترابى جذب مى کنند اما 
استقالل حتى نمى تواند ستاره هاى کلیدى اش را در 
تیم نگــه دارد. پس از این اتفاقات بود که درخواســت 
مجید حسینى و روزبه چشمى براى جدایى، شدیدترین 
انتقادات را متوجه افتخــارى و توفیقى کرد تا جایى که 
حتى پیشکســوتان این تیم نظیر فرهــاد مجیدى هم 
صحبت هاى تندى را علیه آنهــا مطرح کرده و  معتقد 
بودند افتخارى و تیمش توانایى اداره باشگاه استقالل را 

ندارند و باید هرچه زودتر از این باشگاه بروند. او حتى در 
تمدید قرارداد تیام و جپاروف هم ناکام ماند تا وضعیت 
نهایى این دو بازیکن و اســتقالل هنوز در هاله اى از 

ابهام باشد.

اختالف با کادر پزشکى
اختالف نظر با کادرپزشکى موضوع دیگرى بود که باعث 
شد افتخارى و توفیقى مورد شــدیدترین انتقادات واقع 
شوند. عقد قرارداد نیمه شــبانه با بازیکنانى که یا تست 
پزشــکى نداده بودند یا مانند على کریمى با وجود تست 
پزشکى، مورد تایید پزشکى واقع نشدند دیگر موضوعى 

بود که باعث ایجاد اختالف در این روند شد.
با شــروع تمرینات تیم در فصل بدنســازى، ابتدا غیبت 
کادرپزشــکى در تمرینات نشــان داد که مشکالتى با 
مدیریت باشــگاه در این زمینه وجود دارد و  سپس عقد 
قرارداد بــا بازیکنان بدون انجام تســت پزشــکى. اما 
عجیب ترین اتفاقى که در این بین افتاد عقد قرارداد با على 
کریمى به عنوان جایگزین امید ابراهیمى بود. بعد از اصرار 
کادر پزشکى، باالخره على کریمى براى انجام تست راهى 
ایفمارك شد اما همین تست ها نشان داد او دیسک کمر 
دارد و براى همین دلیل باید هفته اى 3 روز در فیزیوتراپى 
تحت درمان باشــد. با این وجود استقالل با این بازیکن 
قرارداد یکساله بست و او راهى ترکیه شد تا امین نوروزى 
به عنوان معاونت پزشــکى باشگاه در مصاحبه اى تاکید 
کند همه موارد الزم را در نامه اى به مدیریت اعالم کرده 
و عواقب عقد قرارداد با بازیکنى چون کریمى مصدوم،بر 

عهده مدیریت باشگاه است.

باخت 3 بر صفر دربى و تمام
اما تیر خالص به مدیریت افتخارى، با اعالم خبر شکست 
3 بر صفر این تیم در دربى زده شــد. مسئوالن استقالل 
از چندى پیــش به دلیل عدم موافقت شــفر با برگزارى 
سوپرجام در تاریخ 29 تیر، پیگیر تعویق این دیدار بودند 
اما نامه افتخارى به ســازمان لیگ بــا این مضمون که 
اگر این بــازى به تعویق نیفتد مقابل پرســپولیس بازى 
نمى کنیم مسئوالن سازمان لیگ را بر آن داشت تا با توجه 
به نداشتن زمان براى برگزارى این دیدار در تاریخى دیگر، 

تهدید استقاللى ها را عملى کنند و با اعالم عدم شرکت 
استقالل در این دیدار، پرســپولیس را سه بر صفر برنده 
اعالم کنند تا این چنین به راحتى پرونده دربى 87 بسته 
شود. موضوعى که پس از آن با واکنش هاى مختلفى از 
سوى مسئوالن باشگاه همراه شد اما سازمان لیگ تصمیم 

نهایى را گرفت.

جانشین افتخارى چه کسى است؟
گفته مى شود امیرحســین فتحى عضو تازه وارد هیات 
مدیره استقالل شنبه به عنوان سرپرست جدید استقالل 
معرفى خواهد شد. فتحى از مدیران بازنشسته شهردارى 
بوده و رابطه نزدیکى با افتخارى مدیرعامل مســتعفى 
استقالل و ســلطانى فر وزیر ورزش دارد و از همین رو 
با پیشــنهاد افتخارى و موافقت وزیر به هیات مدیره آبى 

ها راه یافت.
نکته جالب اینکــه فتحى اخیرا با حکم حســن کریمى 
مدیرعامل جدید شــرکت توســعه و نگهدارى اماکن 
ورزشى بعنوان معاون این شرکت انتخاب شد و بعد از آن 
به عضویت هیات مدیره اســتقالل در آمد. وى در اولین 
اظهارنظر خود پس از انتخاب بعنوان عضو پنجم هیات 
مدیره علت اصلى انتخابش را حل و فصل مشکالت مالى 

این باشگاه دانست.
فتحى چندى پیش جایگزین دکتر قریب در هیات مدیره 
باشگاه استقالل شد. در ســابقه مدیریتى آقاى فتحى، 
54 ساله، معاونت حقوقى و بین الملل باشگاه استقالل، 
ریاســت کمیته انضباطى، کمیته حل اختالف و کمیته 
استیناف فدراســیون فوتبال، مدیرعاملى باشگاههاى 
فرهنگى - ورزشــى بهمن و عقاب و ریاســت هیات 
مدیره باشگاه برق تهران، عضو هیات مدیره، قائم مقام 
و معاونت ادارى و مالى شرکت توسعه و نگهدارى اماکن 
ورزشى، دبیر کمیته فنى فدراســیون فوتبال و معاونت 
حقوقى و بین الملل اتحادیه فوتبال باشــگاههاى ایران 

دیده مى شود.
امیرحسین فتحى فوق لیسانس حقوق قضایى از دانشگاه 
تهران است و با تصمیم مجمع عمومى باشگاه استقالل 
جایگزین دکتر قریب عضو مســتعفى هیات مدیره این 

باشگاه گردید.

در حاشیه کنار رفتن مدیرعامل باشگاه استقالل 

مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه سپاهان با بیان اینکه   افتخارى چگونه سقوط کرد؟
تمام شرایط براى اینکه یک تیم ادعاى قهرمانى کند 
فراهم است، گفت: از بودجه تا سرمربى و بازیکنان 
خوب همه را در اختیار تیم فوتبال سپاهان گذاشته ایم 

و از این تیم انتظار قهرمانى داریم.
بهرام سبحانى مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 

گفت وگو با ایمنا در مورد 
زمان بهره بردارى از طبقه 
دوم ورزشگاه نقش جهان، 
اظهار کرد: ورزشگاه نقش 
جهان قابل بهره بردارى 
اســت و در حــال حاضر 
در این ورزشــگاه بازى 
برگزار مى شــود اما زمان 
بهره بــردارى طبقه دوم 
ورزشــگاه نقش جهان را 
نمى دانم. وى تصریح کرد: 
برنامه ریزى در خصوص 

اضافه کردن رشته هاى غیرفوتبالى جدید بر عهده 
باشگاه سپاهان اســت، ما وارد ریز مسائل باشگاه 
نمى شویم و سیاســت ها و چهارچوب کلى را ارائه 
مى دهیم و باشگاه در مورد این مسائل برنامه ریزى 

مى کند. سبحانى اضافه کرد: فکر مى کنم باالترین 
بودجه را به باشــگاه تخصیص دادیم و محدودیتى 
نگذاشــته ایم و بقیه موارد به باشــگاه برمى گردد و 

همتى که آن ها انجام خواهند داد.
ســبحانى در مورد انتظارش از تیم فوتبال سپاهان، 
اظهار کرد: بــا هزینه هایى که بــراى تیم فوتبال 
سپاهان مى کنیم قطعًا از 
این تیــم انتظار قهرمانى 
داریــم. شــرایط براى 
کســب قهرمانى فراهم 
اســت و دلیلى براى عدم 
کســب عنوان قهرمانى 
وجود نــدارد. البته در این 
زمینه ها برخى موارد قابل 
پیش بینى نیســت، ما به 
تعهــدات و کارهایى که 
باید مى کردیــم از جمله 
در اختیار گذاشتن بودجه، 
سرمربى خوب و بازیکنان خوب عمل کردیم و همه 
شــرایط براى اینکه یک تیم ادعاى قهرمانى کند، 
فراهم است. اما کســب عنوان قهرمانى به شرایط 

زیادى بستگى دارد.

از سپاهان انتظار قهرمانى داریم

 ابتداى فصل گذشــته که پرسپولیسى ها با شوق و 
ذوق «گادوین منشا» را خریدند، به او لقب «الماس 
سیاه» دادند و منتظر بودند تا این بازیکن به ستاره خط 
حمله تیم شان تبدیل شود و جاى مهدى طارمى را 
در خط حمله پر کند، اما هر چه گذشت، منشا ضعیف 
و ضعیف تر ظاهر شد. او که اوایل در لیگ قهرمانان 
گل هاى خوب و مهمى زده بود، بعدتر دچار افول شد؛ 
تا جایى که از اواسط فصل گذشته عمال جایگاهش 

را در ترکیــب اصلــى 
سرخپوشان از دست داد. 
در مورد اینکه چرا منشــا 
به ایــن شــکل فاحش 
دچار افت شــد، حرف و 
حدیث هاى زیادى وجود 
دارد، اما عده اى معتقدند 
او «حاشــیه» دارد و این 
مسأله به فوتبالش آسیب 
زده اســت. هر چه هست 
شنیده مى شود شدت یأس 
و ناامیدى برانکو از منشا 

آن قدر بوده که این بازیکــن را براى فصل جدید در 
لیست مازاد تیمش قرار داده بود، اما فقط بسته ماندن 
پنجره نقل وانتقاالتى سرخپوشان باعث شد تا منشا 
در پرسپولیس ماندگار شود. منشا با پرسپولیس قرارداد 
دوساله دارد و باشگاه به دنبال آن بود تا با فروش او، 
هم از پرداخت دستمزد دالرى اش خالص شود و هم 

امکان جذب یک بازیکن دیگر را پیدا کند، اما باقى 
ماندن محرومیت پرسپولیس از پنجره نقل وانتقاالتى 
همه نقشــه هاى برانکو و مدیران باشگاه را نقش بر 
آب کرد. به این ترتیب آنها فعال به اجبار منشا را نگه 
داشته اند، اما شنیده مى شــود نقشه این است که در 
صورت ادامه افول گادوین، او بین دو نیم فصل لیگ 
هجدهم و بعد از پایان محرومیت پرسپولیس فروخته 
شــود. در آن زمان هنوز شــش ماه از قرارداد منشا 
باقى مانده و سرخپوشان 
مى توانند بــا فروش این 
بازیکن درآمدزایى داشته 
باشــند. یک نقشه دیگر 
قرمزهــا براى منشــا اما 
معاوضه او با یک ســتاره 
از تیم هاى دیگر اســت. 
با این اوصاف منشــا در 
حال حاضر یک نیم فصل 
فرصت اضافى پیدا کرده 
که نظر مسووالن باشگاه 
پرســپولیس را در مورد 
خودش عوض کند. او اخیــرا در مصاحبه هایش به 
دفعات وعده داد در فصل جدید نمایش هاى متفاوتى 
داشته باشد؛ هرچند شــواهد نشان مى دهد گادوین 
براى شروع فصل جایى در ترکیب اصلى پرسپولیس 
ندارد. حــاال باید دید او مى توانــد از آخرین بختش 

استفاده کند و در جمع قرمزها باقى بماند یا نه.

آخرین فرصت گادوین

نصف جهــان  براى آبى هاى تهران مساله فقط 
این نیســت که تکلیف مجید حسینى روشن 
نشــده یا تکلیف مامه تیام یا ســرور جباروف. 
مساله حتى این نیســت که چرا امید ابراهیمى 
و امیــد نورافکن رفته اند و روزبه چشــمى هم 
استقالل را با دردسر مواجه کرده. باید برگردیم 
به روزهایى که استقالل در کار خود آینده نگرى 
را فراموش کرده بود. قراردادهاى یکســاله یا 
قراردادهایى که بازیکنان استقالل را هر بار در 
آستانه جدایى قرار مى دهد دردسر اصلى باشگاه 

استقالل است.
در باشگاه استقالل همیشه نگاه ها روزمره است، 
آنچنان  که قراردادها را کوتاه مدت مى بندند، با 
این تلقى که دوره مدیریت خودشان هم شاید 
کوتاه باشــد اما با این شــیوه کار همیشه این 
باشگاه به چالش هایى مى رسد که امروز رسیده 
است. در گذشــته نیز بهتر از این نبود. همیشه 
این چالش ها وجود داشت، در دوران مدیریت 
على فتــح ا... زاده یا مدیران دیگر. اســتقالل 
براى اینکه با چنین بحران هایى در فصل نقل 
و انتقاالت مواجه نشــود، نیازمند بازنگرى در 

باشگاه است.
مدیرانى که همواره بــه عکس هاى یادگارى 
در نقــل و انتقاالت فکر مى کننــد، نمى توانند 
شــرایط بهترى را براى باشــگاه خود بسازند. 
عکس هاى یادگارى در نقل و انتقاالت اعتبار 
خبرى کوتاه مدتى را مى سازند اما فردایى هم 
از راه مى رسد که هوادار دیگر حوصله تماشاى 
آلبوم عکس مســوول نقل و انتقاالت باشگاه 
را ندارد و پرســش هاى هوادار شروع مى شود. 
مهم ترین پرســش اینکه چرا هرگــز به فکر 

آینده نیستید؟
استقالل همین حاال تن داده به قرارداد یکساله 
با على کریمى و همین لحظه منتظر پاسخ مجید 
حسینى اســت براى یک تمدید یکساله دیگر. 
در حالى که اگر اســتقالل برخورد و مدیریت 
حرفه اى با بازیکن را بلد بود، هرگز به طور مثال 
با مجید حسینى به اینجا نمى رسید. در استقالل 
مدیران صاحب این شــناخت نیستند که آینده 
بازیکن جوان و مستعدشان را پیش بینى کنند 
و به همین دلیل حتى گاهى قراردادهاى کوتاه 
مدت را زیرکى خود مى دانند. خیلى زود اما آینده 
فرا مى رســد و معلوم مى شود که قرارداد کوتاه 
مدت با یک بازیکن جــوان و متعهد نبودن در 

مقابل تعهدات چه عواقبى دارد.
اســتقالل به آســانى نمى تواند بحــران این 
روزهایش را برطرف کند. کار آسانى هم نیست، 
چون پشــت این بحران هزار و یک اشتباه در 
گذشته خوابیده است. زوج افتخارى و توفیقى در 
بسیارى از قراردادها بازنده بودند و براى فردا هم 
فکر تازه اى ندارند و همان روند پیشین را ادامه 
مى دهند. حتى اگر مجید حســینى با استقالل 
به توافق برســد، حتى اگر تیــام و جباروف به 
اســتقالل برگردند، باز هم مســاله استقالل 
حل نشــده باقى مانده و ســاختار این باشگاه 
اصالح نمى شود. فقط شــاید این تیم مدیریت 
باز هم در خبرها برنده بازى باشــند اما واقعیت 

یک زیان مالى بزرگ و غیرقابل جبران است.
آنها همیشه کارى مى کنند که با بازیکنان خود با 
دو برابر قیمت به یک توافق تازه مى رسند و این 
شکست کوچکى در نقل و انتقاالت یک باشگاه 
نیست. بعید است که هوادار استقالل فقط چند 
امضاى تازه پاى برگه قرارداد بازیکنان را انتظار 
بکشد. مساله مهم تر پایان این روند ویرانگر در 

باشگاهدارى است.

 استقالل
بازنده همیشگى 

قراردادها

در یکى دو روز گذشته شــایعات زیادى درباره علیرضا 
جهانبخش مطرح شده. اینکه او با لسترسیتى به توافق 
رسیده و حتى در تست پزشکى این باشگاه شرکت کرده، 
مدیر برنامه هاى او چنین موضوعــى را رد کرده. امیر 
هاشمى مقدم در واکنش به این موضوع گفته که او در 
حال حاضر در هلند به سر مى برد و اگر قرار بود علیرضا 

در تست پزشکى لستر شــرکت کند قطعا او راهى این 
کشور مى شد. هاشمى مقدم البته حاضر به هیچ توضیح 
اضافه درباره خبر توافق جهانبخش با لستر نشده و گفته 
از آنجایى که علیرضا یک هفته حیاتى را در پیش رو دارد 
ترجیح مى دهد با سکوتش به آقاى گل لیگ هلند کمک 
کند. هاشــمى مقدم البته درباره ادعاى مدیر ورزشــى 

باشــگاه آلکمار مبنى بر آنکه جهانبخش هیچ پیشنهاد 
رســمى اى ندارد صحبت کرده:« من صحبتهاى او را 
گوش کردم. منظور او این بود که علیرضا پیشــنهادى 
ندارد که مدیران آلکمار را براى مذاکره وسوســه کند و 
گرنه از نظر من پیشنهاد 2یورویى هم پیشنهاد محسوب 

مى شود»

جهانبخش در انگلیس؟  

هنوز  مدت زیادى از اعالم خبر قهرمانى پرسپولیس در 
سوپرجام نگذشته که استقاللى ها دوباره به خاطر انتشار 
یک خبر شوکه شــده اند. اینکه روزبه چشمى که اوایل 
هفته گفته بود اولویتش ماندن در استقالل است، احتماال 
از این تیم جدا خواهد شد. سایت مدال درباره این موضوع 
نوشته:« برخى منابع خبرى مدعى هستند مدافع تیم ملى 
روز  پنج شنبه با تیم جدیدش مذاکره مى کند تا با پرداخت 
400 هزار دالر از استقالل جدا شود! البته استقالل با چهار 
صد هزار دالر مى تواند مدافعى حدود سه میلیاردى جذب 

کند. چشمى با باشگاه مذاکره کرده اما از شنبه تا به امروز 
افتخارى که قرار بوده به وى جواب دهد هنوز پاســخى 
نداده. چشمى در کلینیک باشگاه تمرین مى کند و از این 
بى توجهى دلخور است. شاید پیشنهاد او متعارف نبوده 
که باشگاه هم پاسخى نداده. باید دید این ماجرا به کجا 
ختم مى شود.» به این نکته هم اشاره کنیم که شایعه شده 
باشگاه قطرى که روزبه را مى خواهد براى او بلیت گرفته 
تا این بازیکن فردا راهى دوحه شــده و با نمایندگان این 

باشگاه مذاکره کند.

            حاال کابوس جدایى چشمى
وز 
ى 
ن 
ده 
جا 
ده 
ته 
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 فرشاد احمدزاده، بازیکن فصل گذشته پرسپولیس 
از تیم هایى در بلژیک و ترکیه پیشــنهاد داشت اما 
بعد از مشورت با یکى از دوستانش - یا بهتر بگوییم 
میالد عبادى پور بازیکن تیم ملــى والیبال ایران - 
تصمیم گرفت به لهســتان بیاید و حضور در فوتبال 
این کشور را تجربه کند. او حاال عضو تیم شالسک 
وروتسواف لهستان است و به تازگى گفتگویى با یک 
سایت لهستانى انجام داده که بخش هاى مهم آن را 
برایتان نقل مى کنیم. اولین سئوال خبرنگار لهستانى 
احمدزاده درباره یک بازى کامپیوترى ایرانى به نام 
«شاهزاده ایرانى» است. فرشاد درباره این موضوع 
گفته:«مگر مى شــود من این بازى را انجام نداده 
باشم؟ در ایران همه عاشق این بازى هستند و چون 
من هم بازى کامپیوترى انجام مى دهم با این همه 
باورم نمى شد باشگاه جدیدم بخواهد براى معرفى 
اینترنتى من به هوادارانش از آهنگ این بازى استفاده 
کند و ســورپرایز شدم» فرشــاد درباره شهر محل 
تولدش یعنى ارومیه هم توضیح داده. شهرى که از 
دید خبرنگار لهستانى محل زندگى افراد غیرایرانى 
زیادى اســت. احمدزاده گفته:«پدر من کرد است و 
مادرم ترك. آنها در خانه به این دو زبان با من صحبت 
مى کردند. ارومیه شهر جالبى است چرا که مسجد 

و کلیســا در کنار هم قرار دارند و شما در این شهر با 
افرادى از مذاهب مختلف روبه رو مى شوید. مى توانم 
بگویم من  به زندگى در چهارراه فرهنگ ها عادت 
کرده ام و شاید این قضیه به من در تطبیق با محیط 

جدید زندگى ام کمک کند»
فرشــاد درباره اینکه چرا لهســتان را براى ادامه 
فوتبال انتخاب کرده، این پاســخ را داده:«من از 
تیم هایى در بلژیک و ترکیه پیشــنهاد داشتم اما 
وقتى با پیشنهاد شالســک مواجه شدم تصمیم 
گرفتم به لهســتان بیایم.  حتمًا میالد عبادى پور 
را مى شناسید. او در لیگ والیبال لهستان فعالیت 
مى کند و با من دوست است. وقتى با میالد درباره 
این پیشنهاد صحبت کردم به من گفت که لهستان 
ارزش تجربه کردن را دارد چرا که کشــور خوبى 
براى زندگى اســت. میالد نه تنها همشهرى من 
بوده بلکه هم محل من هم محسوب مى شود.»  
فرشــاد که عالقه خاصى به شــوخى کردن دارد 
در بخشــى از این گفتگو به حضورش در قسمتى 
از ســریال تلویزیونــى محکومیــن هم اشــاره 
کرده:«بازیگرى چالش بزرگى براى من بود اما از 
آن خوشم آمد. فکر کنم بعد از پایان دوران فوتبالم 

بتوانم بازیگر شوم.»

«شاهزاده ایرانى» را بازى کرده اى؟!
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کمبود ویتامین D شــرایطى شــایع اســت و برخى 
رژیم هاى غذایى مانند رژیم غذایى غربى حاوى مقدار 

اندکى از این ماده مغذى هستند.
جدا از رژیم غذایــى و روغن جگر ماهــى، تنها منبع 
طبیعى براى ویتامین D نور خورشید است، اما از آنجایى 
که افراد بسیارى در دنیاى امروز بیشتر وقت خود را در 
فضاهاى سرپوشیده سپرى مى کنند، چندان در معرض 

خورشید قرار نمى گیرند.
 در ادامه با نقشــى که ویتامین D در بدن ایفا مى کند 

بیشتر آشنا مى شوید.

محافظت از دندان ها
خوردن شیرینى هاى چســبنده مى تواند به پوسیدگى 
دندان منجر شــود. زمانى که آبنبات هاى شــیرین به 
دندان ها مى چسبند، باکترى هاى مضر از این ضیافت 

مضر لذت مى برند.
 اما نتایــج یک مطالعه درباره ســالمت دهان و دندان 
نشان داد که ویتامین D مى تواند به طور قابل توجهى 
احتمال ابتال به پوســیدگى دندان را کاهش دهد. این 
پژوهش نشــان داد که ویتامین D بــا کاهش تقریبًا 

50 درصدى بروز پوسیدگى دندان مرتبط است. 

کاهش ابتال به فیبروئید
فیبروئیدها تومورهاى غیرســرطانى رحم هستند. آنها 
اغلب موجــب درد و خونریزى در زنانى مى شــوند که 
در مرحله پیش از یائســگى قرار دارنــد و دلیل اصلى 
هیسترکتومى(برداشتن رحم) اســت. اما پژوهشگران 
دریافتند زنــان مى توانند با مصــرف ویتامین D خطر 
این مشکل دردناك را به میزان 30 درصد کاهش دهند.

کمک به تأمین انرژى
بیمارى کرون، یک بیمارى گوارشى است که به واسطه 

التهاب شــکل مى گیرد و مى توانــد ضعف عضالنى و 
خستگى را در پى داشــته و به طور کلى موجب اختالل 
در زندگى عادى شود. اما پژوهشگران کشف کردند که 
ویتامین D به احیاى سطوح انرژى و بازگشت به شرایط 

عادى زندگى کمک مى کند.

حفظ قدرت مغز
نتایج مطالعات نشــان داده اند کــه ویتامین D براى 
حفظ قــدرت مغز با افزایش ســن یک گزینه بســیار

 مهم است. 
بدون این ویتامین، خطر ابتال به بیمارى آلزایمر افزایش 
مى یابد و توانایى هاى تفکر انســان هرچه بیشتر افت 
مى کنند. همچنین مصرف ناکافى ویتامین D با خطر 

بیشتر ابتال به بیمارى آلزایمر پیوند خورده است.

به چه میزان ویتامین D نیاز داریم؟
ویتامیــن D تقریبــًا یــک مکمل معجزه آساســت. 
این ماده مغذى براى ســالمت اســتخوان، کمک به 
مبارزه با ســرطان و بهبود ســالمت قلبى عروقى نیاز

 است. 
ویتامین D با عالیم اسکلروز عضالنى، دیابت و آثار آن 
مبارزه مى کند، تولید انسولین را براى کمک به بیماران 
مبتال به دیابــت نوع یک افزایــش مى دهد، به درمان 
آرتریت روماتوئید، پسوریازیس و پیشگیرى از بیمارى 
آلزایمر کمک مى کند و این تنها گوشه اى از فواید این 

ویتامین کلیدى محسوب مى شود.
بیشتر افراد ویتامین D را از ســه منبع اصلى دریافت 
مى کنند. پوســت  انســان در مواجهه با نور خورشــید 
ویتامین D تولید مى کند. ایــن ویتامین را مى توان از 
طریق مواد غذایى تأمین کــرد، به ویژه اگر ماهى هاى 
چرب مصرف کنید و مکمل هــاى ویتامین D نیز در 

دسترس هستند.

آیا هرگز درد انتهاى ســتون فقرات یا همان استخوان 
دنبالچه راتجربه کرده اید؟ شاید به علت این درد، نشستن 

برایتان تبدیل به یک تجربه دردناك شده باشد.
درد دنبالچه  اغلب بــه دنبال افتادن روى اســتخوان 
دنبالچه، که در انتهاى ســتون فقرات یا به علت التهاب 
مزمن اســت که معموًال بر اثر نشســتن طوالنى ایجاد 
مى شود. وقتى استخوان دنبالچه، عضالت و رباط هاى 
اطراف آن آســیب دیده و تحت فشــار قرار مى گیرند، 
دنبالچه دردناك مى شود. انتهاى ستون فقرات از چندین 
مهره کوچک تشکیل شــده اســت که به آن دنبالچه 
مى گوینــد. درد دنبالچه یک درد موضعى اســت که با 
نشستن یا هرحرکتى که سبب ایجاد فشار روى قسمت 
تحتانى ستون فقرات شود ایجاد مى شود. این درد معموًال 
به علت واردآمدن ضربه به اســتخوان دنبالچه و بافت 
اطراف آن ایجاد مى شــود، مثل افتادن روى باســن یا 

به دنبال زایمان. بندرت ممکن اســت عفونت یا تومور 
سبب ایجاد درد دنبالچه شــود. در واقع با نشستن زیاد و 
محدودیت حرکت دنبالچه و به علت وارد آمدن فشار بر 
روى عضالت کف لگن، درد و ناراحتى بیشترى احساس 
مى شود و در موارد نادر در رفتگى مفصل انتهایى ساکروم 
و دنبالچه ایجاد مى شود. در بیشتر موارد، درد دنبالچه طى 
چند هفته یا چند ماه بهبود مى یابد، اما این درد مى تواند 
طوالنى تر شود و روى انجام کارهاى روزمره تأ ثیر بگذارد. 
براى کاهش درد مى توان از چندین راهکار استفاده کرد 
که شامل خم شدن به جلو در زمان نشستن، استفاده از 

بالش هاى V شکل و مصرف مسکن هاى ساده است.
اگر درد دنبالچه بهبود نیابد باید با پزشک مشورت کنید. 
چرا که ممکن است نیاز به معاینه، انجام رادیوگرافى ساده 
و انجام MRI براى رد شکستگى، آرتروز و در موارد نادر، 

رد تومورها داشته باشید.

یک متخصــص اطفال گفــت: کمبود آهــن آثار 
جبران ناپذیــرى بــراى کــودکان دارد، به همین 
دلیــل توصیه مى شــود کــودکان تا دو ســالگى 
و پس از آن تحت نظر پزشــک قطره آهن مصرف 

کنند.
احمدرضا فرسار درباره ضرورت مصرف قطره آهن در 
کودکان، گفت: تمام نوزادان باید تحت نظر پزشک 
تا دو ســالگى قطره آهن مصرف کنند، زیرا کمبود 
آهن در بــدن موجب بروز کم خونى، بى اشــتهایى، 
مختل شدن رشد و کاهش ســطح هوش کودکان 

مى شود.
این متخصص اطفال افزود: جبران کمبود آهن پس 
از ابتالى نوزاد یا کودك بــه فقر آهن موجب بهبود 
کم خونى، افزایش اشــتها و بهبود رشد مى شود، اما 
تغییرى در سطح هوش انجام نمى شود و بنابراین آثار 
کمبود آهن در کودکان تا پایان عمر برجاى مى ماند.

وى با اشــاره به باور برخى خانواده ها مبنى براینکه 
قطــره آهن بــه ســالمت دندان هاى کــودکان 
آســیب وارد مى کند، بنابراین نباید مورد اســتفاده 
قرار گیــرد، گفت: قطــره آهن به ســالمت دندان 
کودکان آســیب وارد نمى ســازد و صرفــًا موجب 
تغییــر رنگ آن مى شــود، البته والدیــن مى توانند 
براى جلوگیــرى از این عارضــه، بالفاصله پس از 
مصرف قطره توســط کودك، دندان هاى 
آنها را به خوبى شست شو 

دهند.
فرســار یادآور 
شــد: عالوه بر 
ایــن، والدین باید به 
خاطر داشــته باشند 
جبران ســیاه شــدن 
دندان هــاى شــیرى 
کم عارضه تــر از رفع 

کمبود آهن است. 

سبزیجات و میوه ها همیشه بهترین گزینه براى شارژ سالمتى هستند. بعضى از مواد مغذى مانند ویتامین C و فیبر، بیشتر در پوست 
و یا فقط زیر پوست میوه ها و سبزیجات متمرکز مى شوند، بنابراین با پوست کندن میوه ها و سبزیجات مزایاى تغذیه اى آنها را از بین 

مى بریم.
بعضى از قسمت هاى میوه ها و سبزیجاتى که دور انداخته مى شوند، معموًال حاوى ترکیباتى مثل فالونوئیدها و کاروتنوئیدها هستند 

که اثرات ضد التهابى و آنتى اکسیدانى دارند.
برگ سبز توت فرنگى را دور نریزید؛ در عوض در آب گرم بپزید تا نوعى چاى گیاهى ایجاد کنید.

برگ هاى ستاره اى شکلى که به باالى توت فرنگى متصل مى شــوند، منبع تغذیه اى مهمى از آنتى اکسیدان ها هستند. مطالعات 
نشان داده که برگ هاى توت فرنگى آنتى اکســیدانى نزدیک به آب انگور و فقط کمى پایین تر از چاى سبز دارند. آنتى اکسیدان ها، 

مولکول هاى مضر را به رادیکال هاى آزاد تبدیل مى کنند که براى محافظت از ما در برابر انوع آسیب هایى که مى توانند به سرطان و 
بیمارى هاى قلبى منجر شوند کمک مى کنند.

برگ هاى توت فرنگى شامل مقادیر زیادى از یک گروه از آنتى اکسیدان هایى هستند که با سالمت عروقى ما مرتبط هستند (مانند 
عروق خونى انعطاف پذیر و فشار خون سالم). در طب سنتى گیاهان، برگ هاى توت فرنگى نیز براى دردهاى آرتریت استفاده مى شوند، 

چرا که حاوى اسید کافئیک هستند که به نظر مى رسد ضد التهاب است .

7 دلیل تورم انگشت هاى دست
در برخى موارد، پف کردن انگشــتان دست، به 
ویژه هنگامى که با درد همراه اســت، مى تواند 
به مشکالت اساسى و جدى اشاره داشته باشد. 
در اینجا به برخى از دالیل تورم انگشتان دست 
اشاره خواهیم کرد و به شــما خواهیم گفت که 
چه زمانى نیاز است که با پزشک تماس بگیرید. 

 دماى هوا در بیــرون از خانه زیاد 
است

گرما، موجب انبســاط رگ هاى خونى مى شود 
که در نتیجه به گرما اجازه فرار از طریق پوست 
داده و موجب احساس خنکى مى شود. همانطور 
که رگ ها منبسط مى شوند، ممکن است برخى 
از مایعات درون آن به بافت نرم نشت پیدا کنند و 
موجب پف کردن شوند. این تورم، زمانى که شما 
با دستتان کارى را انجام بدهید و آن را براى زمانى 
ادامه دهید، از بین مى رود، اما اگر شما تنها متوجه 
تورم در دست و انگشتان دست (نه پاها) شدید 
که همراه با درد ضعیف و احساس چنگ زنى بود، 
فقط گرما نمى تواند دلیل آن باشد و باید با پزشک 

خود در این باره مشورت کنید.
وقتى مفاصل نزدیک به نوك انگشــتان دست، 
خود به خود بزرگ مى شوند، به طورى که نتوان 
حلقه را وارد انگشــت کرد، ممکن است بتوان 
اســتئوآرتریت را مقصر دانســت، به ویژه اگر 

انگشتان در هنگام صبح متورم شوند.

دچــار اُورُدز (افزایش بیش از حد) 
سدیم شده اید

مصرف زیاد مرغ ســوخارى، چیپس و یا به طور 
کلى هر چیزى که در روغن ســرخ شده است، 

مى تواند منجر به سوسیسى شکل شدن انگشتان 
دست شــود. بدن، تمایل دارد بین میزان آب و 
نمک تعادل برقرار کند. مصــرف زیاد نمک به 
این معنى اســت که بدن باید آب بیشترى را در 
خود حفظ کند که خود توجیحى براى تورم است.
به طور معمول، تورم خفیفى که توسط غذاهاى 
پرنمک به وجود مى آیــد، در عرض یک روز به 
خودى خود از بین مى رود، اگرچه ممکن اســت 
بســته به میزان نمک اضافى موجود در سیستم 
بدن شما، این حالت طول بکشد. اگر باوجود ترك 
مصرف زیاد نمک، تورم از بین نرفت، بهتر است 

از پزشکتان کمک بخواهید.
مفاصل شما تخریب شده اند

وقتى مفاصل نزدیک به نوك انگشــتان دست، 
خود به خود بزرگ مى شوند، به طورى که نتوان 
حلقه را وارد انگشــت کرد، ممکن است بتوان 
اســتئوآرتریت را مقصر دانســت، به ویژه اگر 
انگشــتان در هنگام صبح متورم شوند. این نوع 
آرتریت مرتبط با افزایش سن، ناشى از فرسایش 
بافت نرم انتهاى مفاصل اســت. استئوآرتریت 
اغلب، همراه با درد و سفتى اســت. بسیارى از 
انواع دیگر آرتریت نیز مى توانند باعث ایجاد تورم 

(چاقى) و درد انگشتان شوند.

دچار بیمارى تونل کارپال شده اید
هنگامى که عصبى که از ســاعد به سمت کف 
دســت مى رود در مچ دست فشــرده مى شود، 
بیمارى تونل کارپال رخ مى دهد. تورم ناشى از 
آن معموًال با درد، ســوزش، سوزن سوزن شدن 
و یا بى حسى در دســت و انگشتان، که اغلب به 
آرامى در طول زمان ایجاد مى شود، همراه است. 

تحقیقات نشان مى دهد که تونل کارپال در زنان 
سه برابر بیشتر از مردان اتفاق مى افتد.

در سیستم لنفاوى شــما انسداد 
رخ داده است

لنف اِدم، شرایطى است که اندام ها در آن متورم 
مى شــوند، زیرا مایع لنفاوى کــه باکترى ها و 
ویروس ها و زباله هــاى بــدن را از بدن خارج 
مى کنند، بــه اندازه کافى تخلیه نمى شــود. در 
این وضعیت، ممکن اســت انگشــتان دست و 

پا متورم شــوند و معموًال بازوها و ســاق پا ورم 
مى کنند. ممکن است احساس کشیدگى و ضخیم 
 شدن پوست تجربه شــود. لنف اِدم با جراحى و 
پرتودرمانى مربوط به سرطان سینه مرتبط است. 
در موارد نادر، لنف اِدم همچنین مى تواند ناشى از 

رشد غیرطبیعى سیستم لنفاوى باشد.

به بیمارى رینود مبتال هستید
رینود ناشــى از محدود شدن رگ هاى خونى به 

علت استرس یا سردى هوا ست. این تنگى عروق، 
خون رســانى را محدود مى کند. تورم و در کنار 
آن درد و ســوزش زمانى رخ مى دهد که جریان 
خون برگشت پیدا کند. این بیمارى شایع است و 
احتماًال در زنان بیشتر از مردان اتفاق مى افتد. اگر 
انگشتان و دستتان قبل از تورم کبود یا رنگ پریده 

شوند، این یکى از شاخص هاى رینود است.

ویتامین D براى بدن چه کار مى کند؟

برگ سبز توت فرنگى را دور نریزید

نشستن طوالنـــى
 و درد دنبالچه

استخوان یا همان انتهاى ســتون فقرات
ربه کرده اید؟ شاید به علت این درد، نشستن 

اش ناكش ک ل

اســت عفونت یا تومو بندرت ممکن به دنبال زایمان.
سبب ایجاد درد دنبالچه شــود. در واقع با نشستن زیاد
فشا آ ا ل ال ن ک

تغییــر رنگ آن مى شــود، البته والدیــن مى توانند
براى جلوگیــرى از این عارضــه، بالفاصله پسا
مصرف قطره توســط کودك، دندان هاى
آنها را به خوبى شست شو

دهند.
فرســار یادآو
شــد: عالوه بر
ایــن، والدین باید به
خاطر داشــته باشند
جبران ســیاه شــدن
دندان هــاى شــیرى
کم عارضه تــر از رفع

کمبود آهن است. 
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اسهال و استفراغ شایع ترین بیمارى گوارشــى فصل گرم سال محسوب 
مى شود. این بیمارى نه تنها آزاردهنده و ناخوشایند است، بلکه با ایجاد کم آبى 
در بدن و به دنبال آن برهم خوردن تعادل آب و امالح بدن مى تواند فرد مبتال 

را در شرایط خطرناکى قرار دهد.
اسهال و استفراغ در میان همه گروه هاى سنى دیده مى شود اما شیرخواران، 
کودکان، سالمندان و افراد داراى ضعف سیســتم ایمنى بیش از سایرین 
در معــرض خطر ابتال به ایــن بیمارى قــرار دارند. از ســوى دیگر، این 
بیمارى مسرى است و به ســرعت از فردى به فرد دیگر منتقل مى شود.

 از این رو آشــنایى با دالیل ایجاد و راه هاى پیشگیرى از آن مى تواند بسیار 
مفید باشد.

فریبا فشندکى، متخصص کودکان در توضیح بیمارى اسهال و استفراغ گفت: 
اسهال وضعیتى است که در آن فرد بیش از حد طبیعى دفع مدفوع روان دارد 
و عامل ایجاد این بیمارى معموًال ویروس یا باکترى است و معموًال پنج روز 
تا یک هفته فرد را درگیر مى کند و پس از آن عالیم بهبودى نمایان مى شود.

این متخصص کودکان تأکید کرد: این بیمارى معموًال در اثر رعایت نکردن 
بهداشت بروز مى کند. 

وى در ادامه افزود: اغلب میوه هاى فصل تابستان برخالف میوه هاى زمستانى 
با پوست مصرف مى شوند، از این رو شستن و ضدعفونى کردن این میوه ها 

بسیار مهم است.
این متخصص کودکان تأکید مى کند: شایع ترین دلیل ایجاد عفونت هاى 
گوارشى در فصل گرم سال، ویروس است، از این رو نباید براى درمان از آنتى 
بیوتیک استفاده کرد؛ درحقیقت آنتى بیوتیک هیچ تأثیرى در درمان یا کاهش 
دوره اسهال و استفراغ ندارد و تنها بدن را ضعیف تر مى کند. وى با تأکید بر 

اهمیت استفاده از آب و مایعات طى دوران بیمارى گفت: باید مایعات از دست 
رفته جبران شود و بهترین ماده براى جبران کم آبى بدن ك ORS است. 

وى ادامه داد: والدین مى توانند یک بسته از پودر ORS را در یک لیتر آب 
جوشیده سرد شده حل کنند و به ازاى هر نوبت اسهال، بنا به وزن کودك بین 

100 تا 250 سى سى به او بنوشانند.
وى افزود: در مورد بزرگساالن نیز بهتر است بعد از هر نوبت اسهال یک لیوان 
ORS استفاده شود، اما گاهى هم پیش مى آید که تحمل ORS براى بیمار 
امکان ندارد یا کودکان از نوشــیدن آن اجتناب مى کنند، در چنین شرایطى 
بهترین درمان خانگى براى آن دوغ بدون گاز است که نوع ترش و شیرین آن 
هم خیلى تفاوتى ندارد. فشندکى بیان کرد: در زمان بروز اسهال رژیم غذایى 

خاصى توصیه نمى شود، اما توصیه اکید خوردن ماست و دوغ بیشتر است.
وى افزود: در میان میوه ها هم موز پیشنهاد مى شود؛ البته بهتر است بدانید 
مواد غذایى شیرین مثل آبمیوه هاى صنعتى، نوشابه و نبات به علت داشتن 
قند باال باعث تشدید اسهال مى شوند، به همین دلیل  براى کاهش عوارض 
این بیمارى توصیه مى شود طى مدت بیمارى، این مواد خوراکى استفاده 

نشود.

اسهال و استفراغ یک روزه خوب نمى شود

قطره آهن موجب پوسیدگى 
دندان کودکان نمى شود
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سارق مسلحى که با فشنگ هاى مشقى وارد بانک ملى 
در محدوده نعمت آباد در تهران  شده بود با اقدام سریع 

پلیس قبل از فرار بازداشت شد.
سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیرى در جمع خبرنگاران با 
اشاره به دستگیرى سارق بانک گفت: ساعت 7و45دقیقه 
روز چهارشنبه سارق مســلح که از فرصت خلوتى بانک 
در صبح زود اســتفاده کرده بود، وارد بانک شــد و 
پس از زدن قفل به در بانک، اقدام به شــلیک تیر 

هوایى کرد.
سرهنگ منصور حمیدوند اظهار کرد: فرد مسلح 
بعد از تهدید مشترى ها و کارمندان در حالى که 
صورت خود را با ماســک بهداشتى و عینک 
آفتابى پوشــانده بود، خود را به گاوصندوق 
بانک نزدیک و اقدام به برداشت 70 میلیون 
تراول چک از بانک کرد. وى ادامه داد: این 
ســارق هنگامى که قصد خروج از بانک 
داشت نتوانست قفلى را که خود زده بود، باز 
کند لذا در بانک محبوس شد. او براى کنترل 

اوضاع به پاى یکى از کارمندان بانک نیز شلیک کرد، اما 
در نهایت کارمندان بانک به ســمت او یورش بردند و او 

را دستگیر کردند.
سرکالنتر پنجم پلیس پیشــگیرى افزود: بعد از تماس 
با پلیس 110 نیرو هاى کالنترى در سه دقیقه در محل 
حاضر شدند و متهم داخل بانک دستگیر شد. خوشبختانه 
ســرقت بدون هرگونه حادثه جانى و آســیب به پایان 
رسید. وى با اشاره به سالح کشف شده از سارق تصریح 
کرد: این ســالح جنگى و برخوردار از تکنولوژى جدید 
بــوده و تیر هاى آن برخالف ادعاى ســارق، کشــنده 

است.
ســرهنگ حمیدوند در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه 
بانک فاقد نگهبان بوده. ما به رؤســاى بانک ها توصیه 
مى کنیم تعامل الزم را با کالنترى هاى محل داشته باشند 
و با توجه به شرایط حســاس بانک ها حتمًا درخواست 
نگهبان کنند. وى در پایان گفت: این ســارق 51 ساله 
تاکنون براساس بررسى ها سابقه نداشته و علت سرقت از 

بانک را بدهى مالى عنوان کرده است.

رئیس پلیس راه استان گیالن گفت: بر اثر برخورد خودروى سواري پراید با خودروى شاسی بلند سورنتو، چهار نفر جان باختند.
سرهنگ حسین محمد پور اظهار کرد: یک دستگاه خودروى سواري پراید با چهار سرنشین در محور ضیابر به پونل از رو به رو با خودروى شاسی بلند سورنتو با یک سرنشین برخورد 
کرد. این مقام انتظامی با بیان اینکه در این حادثه چهار سرنشین سواري پراید به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کردند، افزود: علت وقوع حادثه از سوي کارشناسان تصادفات 

پلیس راه انحراف به چپ خودروى پراید اعالم شده است.

سارقانى که در استان خراسان رضوى اقدام به سرقت ده 
میلیارد ریال طال از گاوصندوق هاى خانگى کرده بودند 

در استان اصفهان به دام افتادند.
به گــزارش روزنامه «شــهرآرا»، مردى هراســان در 
تماس با پلیس 110اعالم کرد که از منزلش دزدى شده 
است. با حضور عوامل انتظامى در محل، فرد مالباخته با 
اعالم اینکه تمام زندگــى اش را دزدیده اند، مأموران را 
بر سر گاوصندوقى برد که ســارقان با تخریب قفل آن 

گاوصندوق محتویاتش را ربوده بودند.
پس از گذشــت چند روز از این شــکایت، مورد مشابه 
دیگرى گزارش شــد که پس از بررســى هاى پلیسى، 
مأموران متوجه شدند شگرد سارقان در هر دو  سرقت به 
یک شکل بوده است و اینکه سرقت ها از سوى یک گروه 

صورت گرفته باشد، محتمل بود.
با توجه به حساسیت موضوع و احتمال وقوع سرقت هاى 
بعدى، پرونده اى در پلیس آگاهى خراسان رضوى شکل 
گرفت و به دستور سرهنگ  بیات مختارى، رئیس پلیس 
آگاهى خراســان رضوى، گروهى از کارآگاهان عملیات 
ویژه این پلیــس تخصصى مأموریت یافتنــد تا راز این 

سرقت ها را کشف کنند.
کارآگاهــان در اولین فرصــت به ســراغ مالباختگان 
ومحل هاى ســرقت رفتند. بررســى ها نشــان داد که 
در این ســرقت، حدود ده میلیارد ریال طال به ســرقت 
رفته است و این موضوع که ســارقان از محتویات این 
گاوصندوق ها اطالع داشــته اند، مهمترین سرنخى بود 
که کارآگاهان را براى رســیدن به سارقان یک قدم جلو 

مى برد.
عملیاتى ضربتى با تمرکز بر روى داده هاى به  دست آمده 
از محل هاى ســرقت و اظهارات مالباختگان آغاز شد و 
کارآگاهان در پى نقاط مشــترك در اظهارات صاحبان 
گاوصندوق ها به سرنخ هایى رســیدند که به چهره زنى 

یک سارق حرفه اى منجر شد.

سفر کارآگاهان به اصفهان
در ادامه پیگیرى کارآگاهان مشخص شد این فرد اهل 
لرستان اســت، پس از ردزنى هاى گسترده و همکارى 
نیروى انتظامــى اصفهان مخفیگاه این فــرد در مرکز 

اصفهان ردزنى شد.

کارآگاهـــــان پلیـس آگاهى خراسان رضوى با دریافت 
نیابت قضائى، به اصفهان اعزام شدند و توانستند متهم 

اصلى پرونده را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
متهم که اصًال گمــان نمى کرد به ایــن راحتى به دام 
بیافتد، وقتى با دســت پر پلیس در ایــن پرونده مواجه 
شد، ناچار سه  همدستش را نیز معرفى کرد. با اعترافات 
این متهم، عملیات بــراى دســتگیرى دیگر متهمان 
ادامه یافــت و دو  نفر دیگــر نیز در اصفهان دســتگیر 

شدند.
اما متهم دیگر پرونده که متوجه این عملیات شده بود، به 
زادگاه خود در لرستان گریخته بود. کارآگاهان که متوجه 
این موضوع شده بودند، براى دستگیرى این فرد اقدامات 
الزم قضائى را انجام دادند و موفق به شناسایى مخفیگاه 

متهم در خرم آباد شدند.
چهارمین مهره این باند نیز در خرم آباد صید قانون شد و 

عملیات پیچیده کارآگاهان به پایان رسید.
با دســتور مقام قضائــى تحقیقــات دربــاره پرونده 
ادامــه همچنــان  طــال»  « گاوصندوق هــاى 

 دارد.

رد سارقان گاوصندوق چگونه به اصفهان رسید؟

ی ک زن خشــمگین زمانى که مأمور پلیــس از انجام 
درخواســت وى ســر باز زد، بــه صورت وى ســیلى

 زد. 
این زن شماره، آدرس و تصویر سارقى را به پلیس داد و از 
آنها خواست تا به سراغ سارق رفته و گوشى موبایلش را از 
وى بگیرند، اما مأموران پلیس جواب دادند که این کار را 
انجام نمى دهند و همین موضوع عامل اصلى عصبانیت 

این زن شد.
ماجرا از این قرار بود که یک زن 38 ساله به نام «ایزابال» 
به همراه دو پسر کوچک خود به تعطیالت و تفریح رفته 
بودند. ایزابال پیش از اینکه راهى سفر شوند یک برنامه 

ضدسرقت قدرتمند روى گوشى خود نصب مى کند.
زمانى که این خانواده در حال تفریح بودند، یک ســارق 

به اموال آنها نزدیک شــده و گوشــى ایزابال را سرقت 
مى کند. پس از چند ساعت به محض اینکه سارق قصد 
دارد قفل گوشى هوشمند را بازگشایى کند، تصویرى از 
وى به همراه آدرس و محل ســکونت وى براى ایزابال 

ارسال مى شود.
ایزابال نیز سراســیمه بــه نزد پلیس مــى رود و تمامى 
اطالعات سارق را به آنها مى دهد، اما مأمور پلیس به او 
مى گوید که آدرس مورد نظر یک شعاع صدمترى را شامل 
مى شود و ما نمى توانیم تمام آن را تفحص کنیم، به همین 
دلیل ایزابال نیز عصبانى شــده و به مأمور پلیس سیلى 
مى زند. گفتنى اســت، بعد از این اتفاق مأموران دیگر از 
ایزابال دلدارى کردند و قول پیدا شدن گوشى ظرف مدت 

یک هفته آینده را به وى دادند.

مرد میانسال پس از جروبحث در بنگاه امالك دچار حمله 
قلبى شد و جان باخت.

به گزارش تسنیم، حدود ســاعت 12 ظهر روز دوشنبه 
25 تیر ماه سال جارى مأموران کالنترى 161 ابوذر در 
تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند مرد 

میانسالى در بیمارستان ضیائیان فوت شده است.
بنابر اظهارات اولیه مأموران، ظاهراً متوفى در یک بنگاه 
امالك پس از درگیرى لفظى با یک مرد جوان، بیهوش 
و به بیمارستان منتقل شــده و در آنجا جان باخته است. 
علت اولیه مرگ نیز طبق نظر پزشکان ایست قلبى اعالم 

شده بود.

با دستور محسن مدیرروستا، بازپرس امور جنایى تهران 
جسد متوفى براى بررسى علت دقیق مرگ به پزشکى 
قانونى منتقل و یک متهم درباره این پرونده بازداشت شد.
متهم ایــن پرونده که پیش از ظهر روز ســه شــنبه به 
دادســراى امــور جنایى تهران منتقل شــده بــود، در 
اظهاراتش به بازپرس گفت: «دو سال قبل تصادف کردم 
و از آن به بعد در بنگاه امالك محل رفت وآمد داشــتم، 
متوفى نیز به آن بنگاه مى آمد؛ روز گذشته یک مشترى 
وارد بنگاه شد، سئوالى پرســید که من به جاى صاحب 
بنگاه جواب وى را دادم، همین موضوع متوفى را عصبانى 
کرد و به من گفت تو چه کاره اى و به تو چه ربطى دارد و 

گفت مشترى را مى پَرانم. وى حین عصبانیت یک ضربه 
هم به صورت من زد و در نهایت ما را جدا کردند تا اینکه 
حدود ده دقیقه بعد از این ماجرا، وى بدحال و بیهوش شد 

و ما با اورژانس تماس گرفتیم.»
وى افزود: «سرانجام متوفى را به بیمارستان بردند اما در 
بیمارستان جان خود را از دست داد، من به هیچ عنوان به 

متهم ضربه نزدم.»
پسر متوفى نیز با حضور در دادســرا اعالم کرد پدرش 
ناراحتى قلبى داشته و شکایتى ندارد، بدین ترتیب متهم 
با دستور محسن مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل پایتخت 

آزاد شد و تحقیقات ادامه دارد.

2 پسر نوجوان بخاطر برداشتن سهم خودشان از گردوهاى 
چیده شده از باغ دســت به یک درگیرى زدند و پسر 13 
ساله اى با ضربات چاقو به قتل رسید. شامگاه سه شنبه 26 
تیرماه امسال مأموران پلیس شهررى از مرگ خونین پسر 
13 ساله اى روى تخت بیمارستان با خبر شدند و تیمى از 

مأموران براى تحقیقات ویژه وارد عمل شدند.
 مأموران در تحقیقات ابتدایى پى بردند که پسر 13 ساله 

با ضربات چاقوى نوجوان 12 ســاله اى بــه کام مرگ 
فرو رفته است. همین کافى بود تا پسر نوجوان در عملیات 
پلیسى دستگیر شود و وى در همان ابتدا به قتل دوستش 

بخاطر اختالف بر سر گردوهاى چیده شده اعتراف کرد.
پسر 12 ســاله به مأموران گفت: «عصر سه شنبه همراه 
دوستم به یک باغ رفتیم و اقدام به گردوچینى کردیم و قرار 
گذاشتیم بعد از خوردن شام براى برداشتن سهم خودمان به 

باغ برویم.» وى افزود: «وقتى گردوها را شمارش کردیم بر 
سر برداشتن آنها با هم دچار اختالف شدیم که همین باعث 
درگیرى ما شد که من براى او چاقو کشیدم و چند ضربه 

زدم که روى زمین افتاد.»
بنا به ایــن گــزارش، پرونده ایــن قتل شــبانه براى 
بررسى هاى بیشتر به دادسراى اطفال و نوجوانان ارجاع 

شده است.

23 نفر بر اثر پرتاب شــدن یک توپ گدازه آتشفشانى 
به سوى کشــتى توریســتى در جزایر هاوایى مجروح

 شدند.
به گزارش ایســنا، این «بمب گدازه اى» که اندازه توپ 
بسکتبال بود به سمت کشتى توریستى پرتاب شد. این 

گلوله آتشین از آتشفشــان «کیالویا» در هاوایى پرتاب 
شده که در ماه ِمى فوران کرده بود.

به گزارش «اسپوتنیک» ، روى این کشتى 49 مسافر و 
سه خدمه حضور داشتند که بر اثر این حادثه 23 نفر از آنها 

زخمى شده اند.

سیلى زن جوان بر صورت مأمور پلیس مرگ مرد میانسال پس از درگیرى در بنگاه  

قتل رفیق بخاطر گردو!

برخورد بمب گدازه اى با کشتى گردشگران

اگر پراید را ناتوان فرض کردید با مشاهده این تصویر در افکارتان تجدیدنظر کنید!
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پراید که سهم بزرگى در تصادفات جاده اى 
کشــور دارد، خیلى وقت ها بیشتر از یک خودروى مســافرى مورد استفاده قرار 
مى گیرد. عکس هاى زیادى از حمل بار با پراید منتشر شده، اما عکسى که در زیر 

مى بینید در نوع خود بى نظیر است؛ حمل گوساله با پراید!

رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى اعالم کرد: اجساد جانباختگان سانحه تصادف اتوبوس 
سنندج-تهران با نفتکش، از سوى تیم دى وى آى تشــخیص هویت این پلیس شناسایى 

شدند.
 ســردارمحمدرضا مقیمى اظهــار کرد: با اعالم تصــادف دلخراش اتوبوس مســافربرى 
ســنندج-تهران با تانکر حمل نفت مازوت در یکى از بلوارهاى شهر ســنندج که به آتش 
گرفتن مسافران آن منجر شده بود، مأموران تشخیص هویت پلیس آگاهى استان پیگیرى 
 DVI موضوع را به صورت ویژه در دستور کارى خود قرار دادند. وى به اعزام دو اکیپ از تیم
و بررســى صحنه جرم اداره تشــخیص هویت با کلیه امکانات و تجهیزات به محل حادثه 
اشاره و بیان کرد: پس از هماهنگى الزم و انتقال اجساد، از 11 پیکر شامل دو زن، یک پسر 
بچه و هشت مرد توسط کارشناســان نمونه بردارى به منظور شناسایى هویت آنها صورت 

گرفت.
رئیس پلیس آگاهى ناجا، شدت ســوختگى قربانیان این حادثه را شدید عنوان و خاطرنشان 
کرد: کارشناســان تیم DVI پس از انجام آزمایشات و بررســى هاى الزم و نیز با توجه به 
عالیم و مشخصه هایى که از سوى خانواده هاى مســافران ارائه شد، تعداد ده نفر از اجساد 

را شناسایى کردند.
 سردار مقیمى با بیان اینکه با هماهنگى مقام قضائى پیکر جانباختگان به خانواده هاى آنها 
تحویل داده شد، گفت: یک نفر از اجســاد باقى مانده که احتماًال مربوط به راننده تریلى 
است از سوى خانواده وى شناسایى نشد که پس از جواب آزمایش DNA، هویت وى 

اعالم خواهد شد.

 اجساد «اتوبوس مرگ» سنندج شناسایى شدحمل گوساله با پراید! 

4 کشته بر اثر انحراف به چپ پراید 
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دادســتان عمومــى و انقالب شهرســتان 
اسالمشــهر گفت: مردى که همسر خود را 
در خیابان و به دلیل اختالف خانوادگى به قتل 

رسانده بود، دستگیر و روانه زندان شد.
 یونس اسدى مقدم در گفتگو با «میزان»، بیان 
کرد: چند روز گذشته در یکى از خیابان هاى 
این شهرســتان مــردى به دلیــل اختالف 
خانوادگى همسر خود را با ضربات چاقو به قتل 
رساند. دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
اسالمشــهر گفت: با قید فوریت دستورات 
قضائى صادر و متهم روز سه شنبه دستگیر و 
پس از تفهیم اتهام با قرار قانونى روانه زندان 
شد. اسدى مقدم افزود: متهم به جرم خود اقرار 

کرده و پرونده در حال رسیدگى است.

«عارف غفورى» شعبده باز ایرانى که در کشور 
ترکیه در حال برگزارى نمایش بود، ناگهان 
مورد حمله وحشتناك مار کبرى قرار گرفت 

و مصدوم شد.
براســاس گزارشــات منتشــر شــده در 
خبرگزارى هاى ترکیه، عارف غفورى، شعبده 
بازى از اهالى آذربایجان ایران ساکن ترکیه، 
ظهر روز دوشــنبه هنگام اجراى نمایش در 
آنتالیا هدف حمله مار کبراى خود قرار گرفت. 
وى بالفاصله به کمک همکارانش دست خود 
را از قسمت مچ با یک دستمال بست تا از انتقال 
زهر به سراسر بدن خود جلوگیرى کند.سپس 

به بیمارستان منتقل شد.
بیمارستان اعالم کرده است که عارف غفورى 
توسط یک آمبوالنس مخصوص هوایى، براى 
ادامه روند درمان، به مصر انتقال داده شد. این 
تصمیم به درخواست خود بیمار و به دلیل وجود 

پادزهر کبرى موجود در مصر صورت گرفت.
وضعیت بیمار و عالیم بدنى او پیش از انتقال 
بررسى و بى خطر اعالم شد؛ در هموگلوبین 
بیمار، بیموشیمى تثبیت شد. آزمایش کبد و 
کلیه کارکرد طبیعى را نشــان مى داد و سایر 
آزمایش هاى خون نیز حالت طبیعى را نشان 
دادند. تورم در خط پیشــانى و هیچ مردگى یا 

عفونتى هم در بدن یافت نشد.

 همسرکشى با 
ضربات چاقو در خیابان

مار کبرى،  شعبده باز 
را نیش زد 

اسلحه جنگى در دست سارق ناشى بانک
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 شرکت عمران شهر جدید مجلسى 
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مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه (ریال)

200971397000003
نگهدارى تأسیسات شهر 

جدید مجلسى و ساختمان هاى 
شرکت عمران مجلسى 

 4/728/000/000
مدت قرارداد: 

یک سال

 240/000/000
به صورت ضمانتنامه 

بانکى

تأکید صالحیت از اداره 
کار و امور اجتماعى با 
کد فعالیتى مرتبط

م الف: 205683

استان اصفهان مقام سوم مسابقات بسکتبال بانوان قهرمانى کارگران کشور در 
شهرستان شاهرود را کسب کرد.

تیم بسکتبال ســه نفره بانوان«توکا فول» در مسابقات قهرمانى کارگران کشور 
توانست با شکست تیم هاى مطرح در زمینه بسکتبال بانوان و تنها با یک شکست 

مقام سوم رقا بت هاى کشورى بانوان را کسب نماید.
این مســابقات به میزبانى استان سمنان و در شهرستان شــاهرود برگزار گردید 
و اســتان اصفهان بعد از تیم هاى تهران و مازندران مقام ســوم این رقابت ها را 

کسب کرد.
اعضاى تیم استان اصفهان در این مسابقات بهشید بهنیا،پریسا لک،پگاه پالیک، 

مهسا خزدوز، مربى شیرین عالم پیکرو سرپرست شهرزاد فوالدگر بودند.
شیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان پایین بودن 
عالقه بانوان اصفهانى خصوصا در شهرستان هاى استان ر،ا به عنوان یک معضل 
جدى در سالمت جسم و روح عنوان کرد و اظهار داشت: حضور زنان در رشته هاى 
ورزشى گوناگون و همچنین تمرین هاى مختلف ورزشى مى تواند باعث تقویت 
روحیه و اعتماد به نفس درآنها شود و در نتیجه قدرت انطباق با محیط اجتماعى را 

در بسیارى از زنان افزایش دهد. 
وى ادامه داد: این تقویت اعتماد به نفس از دیدگاه جامعه شناسانه مى تواند موجب 
توانمند کردن زنان در ســطح روابط اجتماعى شود و از ســوى دیگر به زدودن 
کلیشه هاى جنسیتى علیه زنان، از جمله افسانه مرد قوى و زن ضعیف کمک کند.

وى بیان داشت: زنان با حضورشان در ورزش هاى حرفه اى به خصوص در جوامع 
سنتى و مردساالرى که با محدودیت هاى بسیارى مواجه هستند، مى توانند توانایى 

نفوذ خود را در بستر جامعه و در روابط مختلف افزایش دهند.

■■■
عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش کارگرى کشور هم در این خصوص گفت: 
انجام ورزش خصوصا به صورت گروهى نشاطى را به همراه مى آورد که توأمان با 
تخلیه انرژى، از بین بردن انرژى هاى منفى، فراموشى مقطعى زندگى پرمشغله 

امروزى و شادى همراه است. 
وى افزود:هرچند نباید نکته بسیار مهم انجام یک فعالیت دسته جمعى و مشارکت با 
سایرین را نیز از خاطر برد. وى ادامه داد: اگرچه این نکته در دوران کودکى و نوجوانى 
اهمیت چند برابر پیدا مى کند اما در بعضى موارد براى سنین بزرگسال نیز آموزش 

در گروه زیستن ضرورى مى نماید.
■■■

 اربابان، مدیر ورزش کارخانجات توکا فوالد نیز کسب مقام سوم بانوان شرکت را 
به جامعه ورزش استان تبریک گفت.

این قهرمان سابق تنیس روى میز کشور با اعالم سازماندهى سه هزار و 116 نفرى 
ورزشکاران در کارخانجات توکا فوالد اظهار داشت: با تدابیر صورت گرفته شده در 
کارخانجات و شرکت هاى توکا، تمامى پرسنل و خانواده هایشان امکان استفاده 

از بهترین امکانات ورزش در سطح استان را دارا مى باشند.
وى اظهار داشت: 60 درصد کلیه هزینه هاى ورزش پرسنل توسط شرکت پرداخت 
مى شود.  اربابان برگزارى جشنواره ورزشى ساالنه گروه توکا فوالد در 9 رشته 
ورزشــى آقایان و هفت رشته ورزشــى بانوان را به عنوان یکى از فعالیت هاى 
ورزشى برتر این کارخانه نام برد و گفت: کارخانجات توکا فوالد در رشته تنیس 
روى میز استان به صورت حرفه اى شــرکت داشته و مقام اول تنیس روى میز 

مردان استان اصفهان را در فصل گذشته کسب نمود .

بانوان  اصفهان روى پله سوم 
مسابقات بسکتبال کارگران

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. 
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کشف 338 فشنگ شکارى 
غیرمجاز در اردستان

غالمرضا هاشــمى زاده، فرمانده انتظامى اردستان 
گفت: تعداد 338 فشنگ شــکارى، 10 کیلو ساچمه 
تفنگ شکارى، یک قبضه سالح شکارى، سه دستگاه 
تجهیزات دریافت امواج از ماهواره از سارقى حرفه اى 

در اردستان کشف شد.

دیدار رئیس آموزش و پرورش 
نایین با شهردار انارك

در دیدارى، نقوى، شــهردار انارك آمادگى مدیریت 
شــهرى را در زمینه انجام برنامه هاى مشترك در 

انارك در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى اعالم کرد.
 در ادامه نیز نعمتى، رئیس شــوراى اســالمى شهر 
انارك و بقایى نیا عضو شوراى شهر خواستار استفاده 
از دبیران مجرب در شــهر انارك و اســتفاده از تمام 
امکانات در جهــت پرورش و آمــوزش نونهاالن و 

فرزندان انارکى شدند.
مهدوى نژاد، رئیس آموزش و پرورش شهرستان نایین 
نیز از فضاسازى و نقاشــى دیوارهاى مدارس توسط 
شهردارى انارك تقدیر و تشکر کرد و اظهارداشت: در 
جهت به کار گیرى نیروهاى متخصص در انارك و 

چوپانان از هیچ کوششى فروگذار نخواهیم بود.

پرونده قربانیان اسیدپاشى هاى 
اصفهان مختومه شد

وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشــى هاى اصفهان از 
پرداخت دیه قربانیــان این حادثــه از صندوق دیه 

بیت المال خبر داد و گفت: پرونده مختومه شد.
حســین عباس علیزاده گفت: موکالنم مطالبه دیه 
کرده بودند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا 
متهمان پرونده، حکم به پرداخت دیه از محل صندوق 

دیه بیت المال داد.
وى افزود: این صندوق براســاس گزارش پزشکى 
قانونى مبنى بر جراحات وارده بــه موکالنم و رأى 
دادگاه و تالش هاى دادســتان دیه را پرداخت کرده 

است.
علیزاده با بیان اینکه وکیل مدافع چهار نفر از قربانیان 
این حادثه بوده اســت، گفت: البته اگر زمانى متهم 
یا عامالن این فاجعه شناســایى و دســتگیر شوند، 

رسیدگى قضائى انجام خواهد شد.

اجراى طرح نشاط معنوى در 
بقاع متبرکه تیران 

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و 
کرون گفت: طرح نشاط معنوى در بقاع متبرکه تیران 

و کرون برگزار مى شود.
اکبر صادقى اظهار کرد:این طرح با هدف غنى سازى 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و با محوریت ترویج 

سبک زندگى اسالمى برگزار مى شود.
وى تصریــح کــرد: در قالب این طــرح، دوره هاى 
آموزشى، قرآنى، علمى، هنرى، فرهنگى، ورزشى و...

براى سنین هشت تا 18 سال برگزار مى شود و طرح 
نشاط معنوى در امامزادگان احمد (ع)، احمدرضا (ع)، 
امامزاده عبدا... (ع) و امامزاده بى بى فاطمه (س) تا 

پایان مرداد ماه اجرا مى شود.

کارفرمایان همکار با کمیته 
امداد بسته تشویقى مى گیرند

کارفرمایان همکار با کمیته امداد استان بسته تشویقى 
دریافت مى کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت:کارفرمایانى که مددجویان تحت حمایت این 
نهاد را استخدام کنند، از خدمات پرداخت 100درصدى 
حق بیمه مددجویــان به مدت دو ســال و دریافت 

تسهیالت برخوردار مى شوند.
حمیدرضا شــیران میزان ارائه تســهیالت قرض 
الحسنه براى کارفرمایان شهرى را 200میلیون ریال 
عنوان کرد و افزود: این تسهیالت براى کارفرمایان 
مناطق محروم و روستایى به ازاى هر مددجو تا سقف 

500میلیون ریال  در نظر گرفته شده است.

خبر

مدیرکل رفاه دانشجویى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان از راه اندازى سامانه مشاوره غیرحضورى در این 

واحد دانشگاهى خبر داد.
محسن شــریعتى اظهار کرد: مرکز مشــاوره این واحد 
دانشگاهى از فعال ترین مراکز مشاوره دانشگاهى است 
که یکى از خدمات نوآورانه این مرکز، راه اندازى مشاوره 
غیرحضورى اینترنتى اســت که در این طرح عالوه بر 
دانشــجویان، مراجعان خارج از دانشــگاه نیز با مراجعه 
به سایت دانشگاه مى توانند در کمتر از 72 ساعت پاسخ 
پرســش هاى خود را دریافت کنند. وى در تشریح شیوه 
ارائه خدمات این سامانه گفت: نحوه کار مشاوره برخط 

یا مشاوره غیر حضورى، بدین ترتیب است که سئواالت 
مطرح به مشاوران ارجاع و پاسخ ها در سایت مشاوره در 
صورت عمومى بودن براى همــه مراجعان و در صورت 
خصوصى بودن، فقط بــراى فرد ســئوال کننده قابل 

مشاهده است.
وى تصریح کرد: ارتقاى ســالمت روانى دانشجویان، 
کمک به دانشجویان براى شــناخت توانایى هاى خود، 
پیشــگیرى از اختالالت رفتــارى و عاطفى، کمک به 
مراجعان در زمینه مســائل اعتقادى، مذهبى و حقوقى، 
درمان دارویى و مداخالت روانپزشکى از مهمترین اهداف 

و اقدامات برنامه ریزى شده در این مرکز است.

مدیر اداره منابع آب شهرستان آران و بیدگل با هشدار نسبت 
به روند افزایشــى میزان افت ســطح آب هاى زیر زمینى 
در این شهرســتان، از کاهش 42 درصدى سطح آب هاى 

زیرزمینى خبر داد.
جمال الدین صمصامى گفت: ساالنه 54 سانتیمتر بیش از 
سال 1396 به طور متوسط افت سطح آب هاى زیرزمینى 
در شهرستان آران و بیدگل بود. وى افزود: نزدیک به 52/8 
میلیون متر مکعــب آب از ذخایر اســتراتژیک زیرزمینى 
شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته برداشت شد که رقم 
بسیار قابل توجهى است و باید تمهیدى براى آن اندیشیده 
شود.وى بیان کرد: افت سطح آب هاى زیرزمینى مشکالتى 

مانند خشک شــدن چاه هاى آب، کاهش دبى رودخانه ها 
و آب دریاچه ها، پایین آمدن کیفیــت آب، افزایش هزینه 
پمپاژ، استحصال آب و نشســت زمین را به دنبال دارد. وى 
افزود: وضعیت نگران کننده آب و سفره هاى زیرزمینى آران 
و بیدگل واقعیت اســت و طرح تعادل بخشــى و مدیریت 
آب هاى زیر زمینى نیز تنهــا راه و آخرین فرصت براى احیا
مى باشد.صمصامى با بیان اینکه بخش کشاورزى نزدیک به 
88 درصد مصرف منابع آبى آران و بیدگل را به خود اختصاص 
داده، گفت: میــزان مصرف آب در بخش کشــاورزى این 
شهرستان نزدیک به 6000لیتر بر ثانیه بود که با اقدام هاى 
صورت گرفته در یکسال گذشته به 4500لیتر بر ثانیه رسید.

 افت آب هاى زیرزمینى 
در آران و بیدگل

 سامانه مشاوره غیرحضورى 
در دانشگاه آزاد اصفهان

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان گفت: رونق 
درصورتى ایجاد مى شود که بخش ساخت و ساز مسکن 
شروع به فعالیت کند و استقبال و تقاضاى خرید مسکن 

رشد یابد.
رســول جهانگیرى در خصوص وضعیت مسکن اظهار 
کرد: تالطم بازار ارز در قیمت مســکن تأثیرگذار است 
و امیــدوارم رونق بازار مســکن، جایگزیــن افزایش 

بى رویه قیمت آن شود.
وى افــزود: رونق درصورتى ایجاد مى شــود که بخش 
ساخت و ساز مسکن شــروع به فعالیت کند و استقبال و 

تقاضاى خرید مسکن رشد یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با بیان اینکه اگر 

نوسانات بازار ارز موجب تحرك بخش ساخت و ساز شود، 
مى توان به خروج بازار مسکن از رکود امیدوار شد، تأکید 
کرد: تالطم هاى اقتصادى اخیــر، افزایش غیرمنطقى 
قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم را به بار آورده و مردم 
را از بازار خرید و فروش مســکن به سمت رهن و اجاره 

ترغیب کرده است.
 وى گفت: در حال حاضر قیمت مســکن رشــد یافته، 
اما رونق بازار مسکن براســاس افزایش ساخت و سازها 

مدنظر است.
جهانگیرى ادامه داد: اگر تغییرات بازار ارز و رشد قیمت 
مسکن منجر به شروع ساخت و ســازها شود، مى توان 
انتظار چشم اندازى روشن را داشت، در غیر این صورت در 

بخش مسکن اتفاق خاصى رخ نخواهد داد.
وى با اشاره به اینکه در صورت نبود رونق در ساخت و 

ساز، در آینده نزدیک بخش مسکن دوباره دچار 
رکود مى شــود، افزود: میزان تقاضاى 

خرید مســکن نســبت به گذشته 
افزایش یافته و رشد تقاضا نیز در قیمت 

مسکن مؤثر بوده است.

 مسکن در آینده نزدیک، دوبــاره 
دچار رکود مى شود 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: در 
حال حاضر اطالعات 138 هــزار نفر از جمعیت 
شهرستان در سامانه خدمات جامع سالمت ثبت و 
پرونده الکترونیک سالمت 59 درصد از این افراد 

تهیه شده است.
حجت ا... تنهایى با اشــاره به کمبود متخصص 
اطفــال در بیمارســتان شــهرضا، تصریح کرد: 
افزایش دوره دستیارى متخصصان اطفال از سه 
به چهار سال باعث بروز مشکالتى در این زمینه 

شده است.
وى ادامه داد: در حال حاضر دوره طرح پزشکانى 
که از سالیان گذشته در بیمارستان شهرضا مشغول 
فعالیت بودند به اتمام رســیده و از سوى دیگر تا 
ســال آینده نیز امکان جذب متخصص جدیدى 

وجود ندارد.

مدیــرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان جمعیت ایثارگران زیر پوشــش خدمات 
بیمه اى سازمان تأمین اجتماعى در این استان را 

نزدیک به 300 هزار نفر اعالم کرد.
داریوش وکیلى بیان داشــت: بیش از 23 هزار و 
500 شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب 
اسالمى شــده و 50 هزار جانباز و سه هزار و 500 

آزاده نیز در استان اصفهان زندگى مى کنند.
وى در ادامه بر ضــرورت ترویــج فرهنگ ایثار 
و شــهادت تأکید کرد و گفت: اســتکبار جهانى 
همچون گذشته براى برهم زدن وحدت و آرامش 
جامعه اســالمى تالش مى کند که باید ما نیز به 
رغم وجود برخى محدودیــت ها خدمت بى منت 
را براى بى اثر کردن این توطئه ها در دســتور کار 

داشته باشیم. 

فصل تابســتان حتــى با وجــود گرما و خشکســالى
 کم ســابقه اش، رونق ســینماها را دوچنــدان کرده 

است.
در روزهاى پایانى تیرماه، سینماهاى اصفهان فیلم هاى 

جدیدى را بر روى پرده نقره اى برده اند.

پردیس سینمایى چهارباغ
 پردیس سینمایى چهارباغ با 10 فیلم سینمایى میزبان 

عالقه مندان به هنر هفتم در اصفهان است.
 «شماره 17 ســهیال»، «مرداد»، «دارکوب»، «خاله 
قورباغه»، «بــه وقت خمارى»، «هزارپا»، «دشــمن 
زن»، «فیلشاه» و «تگزاس» از سینماى بدنه و جریان 
اصلى و فیلِم متغیِر «آخرین کســى که آقاى کاف الف 
را دید» از گروه ســینمایى هنر و تجربــه، فیلم هایى 
هســتند که در ســانس هاى مختلف در ســالن هاى 
بزرگ و کوچــک این پردیس ســینمایى بــه اکران

در مى آیند.

سینما فلسطین
 ســینما فلســطین هنوز اکــران «به وقت شــام» و 
«التارى» را ادامه مى دهد تــا عالقه مندان به این دو 
فیلم که هنوز امکان تماشاى آن را پیدا نکرده اند، بتوانند 
در فرصــت باقیمانده ایــن دو فیلــم پرمخاطب را به

 تماشا بنشینند.

سینما سپاهان
 سینما ســپاهان نیز فیلم هاى «هزارپا» و «تگزاس» 
را در برنامه اکران خود قرار داده اســت؛ ســینما قدس 
اما فیلــم داراى مخاطب عام «هزارپــا» و فیلم هاى 
«شانه تخم مرغ»، «تگزاس» و «دشمن زن» را اکران 

کرده است.

پردیس سینمایى سیتى سنتر
 پردیس سینمایى سیتى سنتر که به نوعى رقیب پردیس 
چهارباغ محسوب مى شــود نیز با دست پر پا به چرخه 
اکران هاى سینمایى گذاشته است و عالوه بر فهرست 
فیلم هاى پردیس حوزه هنرى، «دلم مى خواد» از بهمن 

فرمان آرا را نیز اکران کرده است.

سینما قدس
ســینما قدس بــا قــراردادن فیلم هــاى «هزارپا»، 
«تگزاس» و «دشمن زن» در برنامه اکران خود میزبان 

عالقه مندان است.
 با فیلم هاى اکران شــده هنر و تجربــه در اصفهان، 
درمجموع 17 فیلم در چرخه اکران سینماهاى اصفهان 

قرار دارند.

برنامه سینماهاى اصفهان در روزهاى پایانى تیرماه

فرماندار نجف آبــاد با بیان این کــه نجف آباد رتبه دوم تلفات موتورســیکلت 
در اســتان اصفهــان را دارد، گفت: در ســه ماهه نخســت امســال درحدود

 15 موتورســوار به دلیل عدم اســتفاده از کاله ایمنى جان خود را از دســت 
داده اند.

مجتبى راعى دربــاره مهم ترین مقوالت ســالمت در شهرســتان نجف آباد 
خاطرنشــان کرد: از جمله آمار نگران کننده در نجف آباد، آمار باالى تصادفات 
موتورســیکلت اســت که در ســه ماهه نخســت امســال، درحدود 15 نفر 
تلفات داشــته اســت که اکثراً بر اثر عدم رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى و 
عدم استفاده از کاله ایمنى صورت گرفته است و رتبه دوم را در استان اصفهان 

داراست.
راعــى دیگــر مشــکل ســالمت شهرســتان را بیمارى هــاى قلبــى و

عروقى برشــمرد و اذعــان داشــت: گســترش بیمارى هایى نظیــر چاقى، 
دیابت و بیمارى هــاى قلبى و عروقى کــه درحدود 40 درصــد از مرگ ومیر

 نجف آباد را به خود اختصاص داده اســت، از بیمارى هاى شــایع در سطح این 
شهرستان است.

وى یادآور شد: تشویق و ترغیب تشــکل هاى مردمى، تشکیل مراکز مشاوره، 
اصالح سبک زندگى به سمت زندگى سالم، مهارت آموزى و تغذیه سالم، ورزش 
و تجهیز و تکمیل زیرساخت هاى بهداشتى و درمانى در رأس فعالیت هاى این 

مجمع است. 

نجف آباد رتبه دوم تلفات موتورسیکلت را دارد

 تشکیل پرونده الکترونیک 
سالمت براى 59 درصد

 از شهرضایى ها

300 هزار ایثارگر استان 
زیر پوشش تأمین اجتماعى 

هستند
معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان از برگزارى اولین 
نمایشگاه تخصصى بسته بندى صنایع دستى در گالرى 
نقش خانه هنرهاى ســنتى خبر داد و گفت: بسته بندى 
عالوه بر اینکه باعث حفاظت از محصول مى شــود، به 
نوع عرضه و مشترى مدارى نیز زیبایى خاصى مى دهد.

جعفر جعفرصالحى اظهار داشــت: اینکه صنایع دستى 
بدون لباس و پوشش مطرح شود شأنیت آن را مخدوش 
مى کند و به همین دلیل باید به این فکر کنیم که در فاز 
اول الزامًا و به اجبار چه مشترى بخواهد و چه نخواهد، 

صنایع دستى را با بسته بندى عرضه کنیم. 
وى ادامــه داد: در بحــث تجــارت، مشــترى ها و 
تقاضاى بازار، تعیین کننده هســتند؛ به عبارت دیگر، 
مشترى ها به سمت محصوالتى مى روند که بسته بندى 
داشته باشــند چرا که عالوه بر اینکه بسته بندى باعث 

حفاظت از محصول مى شــود، زیبایــى خاصى به نوع 
عرضه و مشــترى مدارى مى دهد و مشترى ها از آن 

استقبال مى کنند.
جعفرصالحى با بیــان اینکه در نمایشــگاه تخصصى 
بسته بندى صنایع دستى درحدود 500 اثر بسته بندى، 
همراه با اثر موجود در آن ارائه شــده، گفت: تفاوت این 
نمایشگاه با ســایر نمایشــگاه هاى صنایع دستى این 
اســت که بســته بندى همراه با اثر صنایع دستى ارائه 
شده است و خوشبختانه تاکنون به شدت مورد استقبال 
تولیدکنندگان و فروشــندگان صنایع دستى قرار گرفته 
است. گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى بازدید از اولین 
نمایشگاه تخصصى بسته بندى صنایع دستى مى توانند 
تا  فردا 29 تیرماه ساعت 10 تا 20 به گالرى نقش خانه 
هنرهاى سنتى، واقع در میدان نقش جهان، جنب مسجد 

شیخ لطف ا... مراجعه کنند.

حمیدرضا طباطبایى، معاون سیاسى، امنیتى استاندارى 
اصفهان درباره ویژگى هایى که براى انتخاب مدیران 
کل و فرمانداران در سطح اســتان اصفهان در نظر 
گرفته مى شود، اظهار کرد: نخستین شرط این است 
که مدیر باید تخصص و کارآیى مدیریتى در کارى که 
قرار است به او واگذار شود را داشته باشد و از این نظر 

در سطحى قابل قبول قرار داشته باشد.
وى داشتن سوابق کارى مؤثر و مناسب در رشته کارى 
را یکى از شاخصه هاى دیگر انتخاب مدیران در سطح 
استان معرفى کرد و افزود: همسویى با سیاست هاى 
دولت و جوانگرایى، دو شاخصه انتخاب مدیران عالى 
استان اســت و این چهار شــاخصه یعنى تخصص، 
سوابق کارى مؤثر، همســویى با سیاست هاى دولت 
و جوان گرایى چهار اصلى اســت که استاندار تعیین 
کرده اند.معاون سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان در 
پاسخ به این سئوال که چقدر در موضوع جوان گرایى 
موفق بوده اید، تصریح کرد: ما در معدل انتصاب هاى 
دو یا ســه ماه اخیر، نسبت به ســال گذشته ده سال 
کاهش داده ایم و این ادامه دارد و مــا امیدواریم که 

تا کامل شــدن فرآیند تغییرات فرمانداران و مدیران 
کل در استاندارى، بیش از ده سال کاهش سن داشته 
باشیم و به سمت جوانگرایى حرکت کنیم و ما در حال 
حاضر فرماندار 30 ساله داریم و برخى از فرمانداران 

باالى 35 سال بازنشست شده اند.
وى در پاسخ به این سئوال که برخى از منتقدان دولت 
مطرح مى کنند که مدیران باتجربه و کارى، توســط 
دولت و یا مدیران استانى کنار گذاشته مى شوند، گفت: 
نه؛ یکى از ایرادهایى که به دولت فعلى گرفته مى شد 
این بود که جوانگرا نیســت و بیشــتر به سمت افراد 
سالخورده مى رود، در حال حاضر این نگرش در استان 
کامًال تغییر کرده است و ما به سمت جوان گرایى در 

حال حرکت هستیم.
طباطبایى عنوان کرد: به نظر بنده، براى یک مدیریت 
میانى، بین پنج تا ده سال تجربه کافى است و نیازى 
به 40 سال تجربه نیست و اصوًال کسى بخواهد شکوفا 
شود، مى تواند در همان پنج سال ابتدایى شکوفا شود، 
البته باید مطالعات و تحصیالت خوب داشته باشد و 

بتواند از آن استفاده کند.

 برگزارى اولین نمایشگاه تخصصى بسته بندى صنایع دستى

ویژگى هاى مدیران و فرمانداران انتخابى استان 
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بزرگنمایى کاستى ها 
نفعى براى مردم ندارد

فرماندار شهرضا گفت: دیگر دوران تخریب جایگاه دولت 
و سیاه نمایى ها پایان یافته، اکنون زمان اتحاد براى رفع 

مشکالت مردم است.
على اصغر رفیعى نژاد با بیان اینکه اکنون زمان اتحاد است، 
تأکید کرد: در شرایط فعلى، کشور در حال جنگ اقتصادى 
با دشمنان انقالب است، پس باید نه تنها اتحاد خود را از 

بین نبریم، بلکه بیش از گذشته متحد شویم.
فرماندار شهرضا با بیان اینکه عملکرد مسئوالن باید شفاف 
باشد و به اطالع مردم برسد، تصریح کرد: نباید سخنانى بر 

زبان جارى کنیم که مردم نسبت به آینده ناامید شوند.
 

وضعیت جوى اصفهان 
پایدار مى ماند

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: جو به نسبت پایدارى تا پایان هفته جارى 

براى این منطقه پیش بینى مى شود.
حجت ا... على عسگریان افزود: تحلیل آخرین نقشه هاى 
پیش یابى هواشناسى در دوروز آینده بیانگر استقرار جو به 

نسبت پایدار بر استان خواهد بود. 
وى اظهارداشت: براین اســاس وضعیت جوى در بیشتر 
مناطق اســتان به صورت صاف تا قسمتى ابرى، گاهى 
افزایش ابر و وزش باد پیش بینى مى شود. وى براى هواى 
کالنشهر اصفهان طى امروز آسمانى صاف تا قسمتى ابرى 
و غبار صبحگاهى، گاهى وزش باد و براى روز جمعه، صاف 

تا کمى ابرى، گاهى وزش باد پیش بینى کرد.

معاون تحقیقــات و فناورى وزارت بهداشــت گفت: به 
منظور تجمیع هســته هاى دانش بنیان و تبدیل علم به 
صنعت، این پــارك تحقیقات و فناورى ســال آینده در 

اصفهان راه اندازى مى شود.
رضا ملک زاده با بیان اینکه فناورى و رفع مشــکالت
رشته هاى پزشــکى از اولویت هاى این معاونت است، 
گفت: این پارك فناورى ســالمت، ویژه دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان با هدف تجمیع هسته هاى دانش بنیان 
براى تبدیل علم به صنعت، تا سال آینده در محل پردیس 

جدید این دانشگاه راه اندازى مى شود.
معــاون تحقیقات و فناورى دانشــگاه علوم پزشــکى 

اصفهان هم در با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکى جزو 
دانشگاه هاى برتر کشور است، گفت: در حوزه تحقیقات 
علوم پزشکى 11هزار مقاله از اعضاى هیئت علمى چاپ 
شده که بیش از 80هزار بار مورد استفاده محققان جهان 

قرار گرفته است.
شــقایق حــق جــو جوانمــرد بــا اشــاره بــه

 اینکــه 40مرکــز تحقیقاتــى و 17نشــریه علمــى 
پژوهشــى در اســتان فعال اســت، افزود: 900عضو 
هیئت علمى و 30 دانشمند رده باالى تولید کننده علم، 
بخشــى از افتخارات دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان

 است.

بیمه تکمیلى 900 هزار راننده کامیون و خانواده هاى شان 
از اول مرداد اعمال مى شود.معاون وزیر راه و شهر سازى  
در اصفهان با بیان اینکــه موضوع قرار گرفتن رانندگان 
در ردیف مشاغل ســخت و زیان آور در مجلس در حال 
پیگیرى است، گفت:  از اول مرداد امسال 900 هزار راننده 
و خانواده هاى شان بیمه تکمیلى مى شوند که منابع مالى 

آن  را شرکت هاى صدور بارنامه تأمین کرده اند.
حسن نیا با بیان اینکه در اولین قدم افزایش 20 درصدى 
کرایه ها در 45 روز گذشته انجام شده، افزود: با نظارت 
بر شفاف سازى شــرکت ها، تاکنون به شکایت از 370 
شرکت صدور بارنامه رسیدگى شده  و 65 شرکت تعطیل 

شده اند.وى با اشــاره به اینکه سامانه  تلفنى 141 براى 
پاسخگویى به شکایات رانندگان راه اندازى شده، افزود: از 
نیمه خرداد تاکنون 12 هزار و 400 شکایت به این سامانه 
ارسال شده  که بیشتر این شکایات مربوط به استان هاى 
هرمزگان، تهران، اصفهان و خراسان رضوى بوده است.

حسن نیا در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشاره به 
اینکه  توزیع الســتیک داخلى و خارجى از دو روز پیش 
در استان هاى هرمزگان، خوزستان، اصفهان، فارس و 
مراکز استان هاى بزرگ در دستور کار قرار گرفته، گفت: 
بر اساس کارت هوشمند و پیمایش خودروها،  الستیک ها 

با قیمت مصوب در اختیار رانندگان قرار مى گیرد.

 نخستین پارك تحقیقات و 
فنا ورى سالمت در اصفهان

اعمال بیمه تکمیلى راننده هاى 
کامیون از اول مرداد

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 962801 
ج/6 له آقاى حیدر یزدانى و علیه آقاى محمدعلى حداد مبنى بر مطالبه مبلغ 2097741000 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که در اجراى تبصره ى ماده 34 ق اجراى کار مدنى خانم زهره کریم نژاد 
ملک خود را جهت پرداخت بدهى معرفى نموده است در تاریخ 97/05/20 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 60 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى 
پالك ثبتى شماره 854 فرعى از 2248 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده است ملکى زهره کریم نژاد و اکنون در تصرف مالکانه نامبرده و خانواده اش میباشد 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 فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد: معرفى واقع 
در جاده اصفهان- بهارستان، قبل از داروسازى فارابى، کوچه پپسى کوال، سمت چپ، پالك 854، جنب تراشکارى 
نعمتى (پالك هشتم) بازدید و معاینه نموده و نتیجه به شرح ذیل به استحضار عالى مى رسد. طبق اسناد مالکیت 
ارائه شده، این محل با شــماره ملک 854 فرعى از 2248 اصلى مفروز و مجزى شده از دو فرعى از اصلى مذکور 
در بخش 6 ثبت اصفهان با مساحت عرصه 371 مترمربع مندرج در دو برگ سند مالکیت سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت دارد و مشخصات آن به شرح جدول ذیل است: 1- شماره سند مالکیت 93- 447379/د شماره ثبت 3444 
دفتر 32 صفحه 577 متعلق به خانم زهره کریم نژاد اصفهانى میزان مالکیت 5 دانگ مشاع 2- شماره سند مالکیت 
93- 447380/د شماره ثبت 103562 دفتر 486 صفحه 480 متعلق به آقاى مرتضى حداد میزان مالکیت 1 دانگ 
مشاع حدود اربعه ملک به شرح ذیل تعریف گشته است: - شماًال به طول 14 متر به خیابان احداثى به عرض 12 
متر، شرقًا به طول 26/5 متر به پالك 855 فرعى، جنوباً به طول 14 متر به خیابان به عرض 5 متر، غرباً به طول 
26/5 متر به پالك 853 فرعى. ملک در زمان بازدید فاقد هرگونه دیوارکشى و اعیانى بوده و به صورت زمین است. 
عرض گذر شمالى 12 متر و عرض گذر جنوبى که در سند 5 مترى ذکر شده در قسمت مقابل پالك حدود 14 متر 
مى باشد؛ ضمناً طول پالك حدود نیم متر با سند مغایرت دارد. هر دو گذر خاکى هستند و این پالك هشتمین پالك 
از کنار جاده اصلى مى باشد. بنابراین با توجه به مشخصات ملک، ابعاد و اندازه ها، موقعیت محلى، ابعاد مناسبت، 
دو کله بودن، دارا بودن سند مالکیت و سایر عوامل موثر در قضیه ارزش 6 دانگ  ملک به صورت آزاد (بدون درنظر 
گرفتن وثایق و بازداشتها) مبلغ 2/400/000/000 ریال معادل دویست و چهل میلیون تومان براورد و اعالم نظر 
مى گردد. ضمناً کلیه مبالغ رهنیت و بازداشت و غیره از این مبلغ کسر مى شود. م الف: 7814 مدیر و دادورز اجراى 
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شعبه پنجم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده کالسه 6402/95 ش ج/ 5 له آقاى 
مهدى حق پرست علیه مسعود مهدى پور خرد مردى به آدرس اصفهان خیابان رکن الدوله سه راه پیروزى کوچه 
صبورى پالك 48 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 41/461/251 ریال اموال معرفى شــده توسط 
محکوم علیه جهت پرداخت بدهى به شرح ذیل مى باشد هشتاد و هفت (87) جفت کفش زنانه با مارك بالون مى 
باشد که عبارت است از 1- 25 جفت مدل جولى رنگ قهوه اى و زرشکى هر جفت 250/000 ریال جمعاً به مبلغ 
6/250/000 ریال 2- 12 جفت مدل ژابیر رنگ کرم (زیپى بغل) هر جفت 200/000 ریال جمعاً به مبلغ 2/400/000 
ریال 3- 6 جفت مدل کرین استار رنگ زرشکى (زیر سفید) هر جفت 200/000 ریال جمعاً به مبلغ 1/200/000 
ریال 4- 18 جفت مدل ورنا رنگ قهوه اى زرشکى (بندى) هر جفت 150/000 ریال جمعًا به مبلغ 2/700/000 
ریال 5- 6 جفت مدل تادى رنگ سرمه اى و مشکى (بند آبى) هر جفت 200/000 ریال جمعاً به مبلغ 1/200/000 
ریال 6- 8 جفت مدل بوفالو رنگ مشکى دو رنگ (مجلسى) هر جفت 250/000 ریال جمعاً به مبلغ 2/000/000 
ریال 7- 12 جفت مدل ریگى رنگ زرشکى (بند زیپ دار) هر جفت 250/000 ریال جمعاً به مبلغ 3000/000 ریال 
و 36 جفت کفش ورزشى زنانه به مبلغ 9000/000 ریال که جمعاً به مبلغ 27/750/000 ریال مى باشد که مورد 
اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ى مزایده اى در مورخ 97/5/16 در ساعت 10 تا 9 
صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبه روى پمپ بنزین- مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان  (مجتمع قضایى شهید محسن حججى) برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با 
واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاددهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ضمناً شماره حساب جهت پرداخت 2171350205001 
بانک ملى مى باشد. م الف: 203744 مقرون مفرد- مدیر اجراى احکام شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/545
ابالغ راى

شــماره ابالغنامه: 9710100352703950 شــماره پرونده: 9509980360101358 شــماره بایگانى شعبه: 
961077 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: ولى اله عمرانى به نشانى مجهول المکان – شــماره ابالغنامه: 
9710100352703949 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: حجت اله عمرانى به نشانى مجهول المکان پرونده 
کالسه 9509980360101358 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) تصمیم نهایى 
شماره 9709970352700724 شاکى: خانم ایران امینى زازرانى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ آتشگاه منارجنبان ك مهرگان ك توحید ك شهید عباس نصر متهمین: 1- آقاى حجت 
اله عمرانى 2- آقاى ولى اله عمرانى همگى به نشــانى مجهول المکان اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادى 
2- ورود به مسکن یا منزل دیگرى به عنف گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و اعالم ختم رسیدگى، به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان حجت اله و ولى اله شهرت عمرانى 
و فعال هر دو متوارى و بدون تامین و با مشخصات مذکور در کیفرخواست و به اتهام فحاشى توسط متهمان و ورود 
به عنف توسط آقاى حجت اله عمرانى، از توجه به شکایت شاکى خانم ایران امینى، از با توجه به اظهارات شهود 
تعرفه شده از سوى شاکى و با توجه به احراز درگیرى لفظى فیمابین ایشان و با توجه به عدم حضور متهمان و فرارى 
بودن ایشان و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان و با عنایت به قرار کیفرخواست و قرار مجرمیت صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان که متضمن تقاضاى مجازات براى ایشان است لهذا دادگاه وقوع بزه توسط 
متهمان را محرز دانسته مستندا به مواد 694 و 608 از قانون تعزیرات، هر کدام از متهمان را به پرداخت یک میلیون 
ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید و متهم ردیــف اول را بابت ورود به عنف به تحمل 3 
سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 203716 

میردامادى-  شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /4/546
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426795900080 شــماره پرونده: 9609986795900763 شــماره بایگانى شــعبه: 
960764 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096795900081 و شماره دادنامه مربوطه 

9609976795903244 محکوم علیه رحیم نفرى نوگوارانى نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 474689 مورخ 1396/5/23 و 
474677 مورخ 1396/9/31 1/492/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک 1396/5/23 و 1396/9/31 تا زمان اجراى احکام. مشخصات محکوم له: سید مرتضى هاشمى فشارکى 
فرزند حسین نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان جى- خیابان مهر- کوى شهید 
عباس بنى لوحى- کوى آزرم- بن بســت ولیعصر- پالك 13. 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 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 ا جراى محکومیت مالى 
1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

203723 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/547
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426795900079 شــماره پرونده: 9609986795900762 شــماره بایگانى شعبه: 
960763 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795900082 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976795903249 محکوم علیه حمیدرضا نفرى نوگوارانى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شــماره 171556/44 مورخ 1396/5/25 و 
1/455/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجراى حکم و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: سید مرتضى هاشمى فشارکى فرزند حسین نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان جى- خیابان مهر- کوى شهید عباس بنى لوحى- کوى 
آزرم- بن بست ولیعصر- پالك 13. 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 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- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 203722 شعبه 29 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم)/4/548
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960553 شماره دادنامه: 9609976794602705 – 96/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر صالح دستگردى به نشانى اصفهان، بلوار کشاورزى ، خ باغ فردوس، کوچه شهید 
ترکى، کوى میالد پ 99 خوانده: حسن دهقانى ناژوانى به نشانى مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
دعوى اکبر صالح دستگردى به طرفیت حسن دهقانى ناژوانى به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک 
شماره 325692- 89/11/20 عهده بانک ملى شعبه خ عباس آباد اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونى- با 
توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونى خوانده در 
جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/155/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه مى باشد. م الف: 203746 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/549

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976793900408 شماره پرونده: 9609986793901702 شماره بایگانى شعبه: 961715 
خواهان: سید فضل اله رضوى فرزند سید امراله با وکالت خانم مریم جهانبخش فرزند على به نشانى اصفهان- 
اصفهان- اصفهان چهارباغ باال خ نیک بخت جنب کوچه خدابنــده پالك 34 ط همکف زنگ 3 خوانده: محمد 
نادیان فرزند حسنعلى به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه بابت فاکتور عادى 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى سید فضل اله 
رضوى فرزند سید عبداله با وکالت خانم مریم جهانبخش به طرفیت آقاى محمد نادیان فرزند حسنعلى به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و بیست و نه هزار و چهارصد و نود و یک ریال بابت ضمانت تسهیالت دریافتى 
خوانده نزد بانک قوامین به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى خواهان 
که براساس آن خواهان مدعى هستند تسهیالت دریافتى خوانده به شماره 1129513 را نزد بانک قوامین به تاریخ 

84/06/15 ضمانت نموده که به دلیل عدم ایفاى تعهدات خوانده درخصوص تسهیالت دریافتى بانک مربوطه 
به کرات از حساب وى برداشت نموده که پس از اخذ استعالم از بانک قوامین شعبه بزرگمهر مبلغ کل کسورات از 
حساب خواهان در مجموع یکصد و شصت و هشت میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و چهارصد و نود و یک ریال 
اعالم گردیده و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى حاضر نشده و نسبت به دعوى 
مطروحه خواهان ایراد اعتراضى به عمل نیاورده بنابراین شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستندا 
به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و چهارصد و نود و یک ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و پانصد و بیست و 
یک هزار و ششصد و ده ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/12/23) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. ضمنا دعوى خواهان 
درخصوص قرار تامین خواسته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالى شورا با تکلیفى در این خصوص مواجه نمى 
باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م 
الف: 203742 ترنج مهرگان- قاضى  شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/550

ابالغ ماده 105 اصالحى
شماره: 139721702023001377- 97/3/2 آگهى تبصره یک ذیل ماده 105 اصالحى آیین نامه قانون ثبت- 
نظر به اینکه خدیجه راعى دهقى مالک ششدانگ پالك 359/5 واقع در بخش یک ثبت اصفهان درخواست حذف 
استثناء بهاى ربعیه اعیانى را از سند مالکیت خود نموده و مدعى است دسترسى به مالک آن را ندارد لذا مراتب آگهى 
و بدین وسیله به ذینفع خانم عصمت وزیرزاده اعالم مى گردد جهت دریافت بهاى اعیانى به مبلغ 25/000/000 
میلیون ریال که توسط کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان ارزیابى و به صندوق ثبت تودیع گردیده به منطقه 
اداره ثبت مرکزى اصفهان مراجعه نمایند و در صورتى که مدعى تضییع  حقى مى باشــد ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهى گواهى طرح دعوى را از دادگاه صالحه دریافت و به ثبت مربوطه تسلیم نماید در غیر اینصورت 
وفق مقررات استثناء بهاى اعیانى از سند مالکیت حذف خواهد شــد. م الف: 205763 صفایى- رییس اداره ثبت 

مرکزى اصفهان /4/560
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شماره آگهى: 139703902003000008 تاریخ آگهى: 1397/4/26 شماره پرونده: 139404002003000104 
آگهى مزایده پرونده به شماره بایگانى: 9400259 به موجب پرونده اجرایى کالسه 9400259 مقدار 14/4 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک مخروبه پالك 13457 به نام آقاى محمدعلى زارعى ثبت مى باشد و مقدار 7/8 
حبه از 39 حبه مشاع از 72 حبه یکباب منزل مسکونى پالك 13456 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقاى 
محمدعلى زارعى در جریان ثبت است به نشــانى اصفهان، خیابان ادیب، کوچه تختى (شماره 5)، کوچه شهید 
ابوالفضل زارعى- کوچه شهید عباس زارعى، پالك 171 که در قبال طلب خانم مهین پهلوانى نژاد بابت مهریه 
مندرج در سند نکاحیه 2286 مورخ 69/3/18 دفترخانه ازدواج شماره 144 اصفهان (پنجاه مثقال طالى ساخته 
شده و مبلغ یازده میلیون و دویست و شصت و دو ریال و نیم) و 0/05 اجرایى متعلقه توقیف شده و حدود، حقوق و 
مشخصات آن بدین شرح مى باشد: اول حدود ششدانگ مخروبه پالك 13457 اصلى واقع در بخش 5 اصفهان 
فوق: شماال و شرقا به دیوار اشتراکى با خانه 13458 جنوبا و غربا به شارع فاقد مساحت دوم حدود ششدانگ منزل 
مسکونى پالك 13456 اصلى واقع در بخش 5 اصفهان: به علت مشــهود نبودن تحدید حدود، تعیین حدود و 
مشخصات آن میسور نمى باشد. طبق نظر کارشناس رسمى مساحت پالك 13457 به میزان 60 مترمربع تعیین 
شده که با کسر قسمت در مسیر قرار گرفته 43/3 مترمربع داراى دیوارکشى بوده که در حال حاضر به صورت مخروبه 
اى مى باشد که حد آن با پالك شمالى نیز داراى مرز مشخصى نیست و مساحت پالك 13456، 276 مترمربع 
مى باشد که در حال حاضر به صورت منزل مسکونى داراى ساختمان 1/5 طبقه است و داراى اعیانى حدودى 165 
مترمربع به انضمام 33 مترمربع زیرزمین در قسمت شمال شرق پالك مى باشد. ساختمان با نماى سنگ در حیاط، 
کف حیاط موزاییک و قسمت داخلى دیوارها گچ و رنگ، کف ها مالت ماسه سیمان صیقلى و موزاییک، درب و 
پنجره هاى خارجى فلزى تک جداره و درب هاى داخلى چوبى، بدنه سرویس ها و آشپزخانه سرامیک و کابینت فلزى 
استفاده شده است و ساختمان داراى قدمت حدود 40 سال است. از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 97/5/23 
در شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقى چهاره حمزه اصفهانى 
ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه 
جمعا 1/083/000/000 ریال (مبلغ 970/000/000 ریال بابت مقدار 7/8 حبه مشاع از 39 حبه مشاع از 72 حبه 
پالك 13456 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و مبلغ 113/000/000 ریال بابت مقدار 14/4 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك 13457 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/4/28 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب 

اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.  م الف: 206930 اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /4/561
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بانک ملت 1-  طاهره شفیع زاده و 2- مراد شفیع زاده دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 91/97 ش4ح ثبت و براى روز دوشنبه 
مورخ 97/6/5 ساعت 6 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال 

وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 205537 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /4/562
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به آقاى محمدحســین آقازاده قرهبانى خواهان مهدى روشن ضمیر جزى 
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند خودروى سوارى در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما 
تقدیم که به  کالسه 271/97 ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 4/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده 
است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس  مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 205729 شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/563
احضار متهم 

نظر به اینکه درپرونده کالسه 970467 انقالب متهم محمد سرحدى به اتهام مشارکت در کالهبردارى به واسطه 
صدور 4 فقره چک جعلى و جعل امضاى 4 فقره چک موضوع شکایت سعید اکبرى فرزند بهرام مصطفى موسوى 
فرزند اسماعیل بهنام کیانى فرزند مرتضى نوید صادقى کرمعلى مجهوالمکان اعالم  گردیده است لذا در اجراي ماده 
344قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می گردد درتاریخ 97/6/26ساعت 9صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان 
حاضرو از خوددفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق 
به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف 419 غالمحسین ابراهیمى -رییس شعبه 

102دادگاه کیفرى دو فالورجان/4/552
ابالغ رأى

دادنامه- خواهان:بانک مهراقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى  با وکالت خانم ســپیده لطفــى فتح ابادى فرزند 
عبدالحسین به نشــانى اصفهان خ توحید میانى باالى بانک ملت موسسه حقوقى جم خواندگان:1- آقاى خالق 
باقرزاده فرزند ابوالقاســم 2-آقاى ذبیح اله باقرى فرزند غالمعلى همگى به نشانى فالورجان طادمحله ى ش 
مطهرى پ 7 خواسته ها :1- مطالبه خسارات دادرسى 2-مطالبه وجه بابت ..3..مطالبه حق الوکاله به درخواست 
وکیل 4.مطالبه خســارت تاخیرتادیه در تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه سوم دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان فالورجان به تصدى امضاکننده ذیل تشکیل وپرونده کالسه مورداشاره باال ازدفترواصل و تحت 
نظر قرار دارد .طرفین حضورندارند.دادگاه بابررسى اوراق پرونده ومحتویات انها ختم رسیدگى رااعالم وبه شرح 
ذیل مبادرت به صدورراى مینماید. راى دادگاه : .درخصوص دعوى بانک مهراقتصاد بامدریت اقاى علیرضا زمانى 
وباوکالت خانم سپیده لطفى به طرفیت اقایان خالق باقرزاده فرزندابوالقاسم وذبیح اهللا باقرى فرزندغالمعلى به 
خواسته مطالبه مبلغ هشتاد وچهارمیلیون و چهارصدوبیست ودوهزاروچهارصدوشانزده ریال وجه یک فقره چک 
باشماره 966672-1393/8/26عهده بانک تجارت ومطالبه کلیه خسارات دادرسى وتاخیر تادیه –با این توضیح 
که وکیل مدافع خواهان دردادخواست تقدیمى واظهارات خود بیان داشته اقاى باقرى مبادرت به اخذ تسهیالت 
کرده وجهت بازپرداخت ان چک موضوع خواسته راکه اقاى باقر زاده صادر ونیز آقاى باقرى ظهر ان را به عنوان 
ضامن امضا کرده به بانک خواهان تسلیم نموده واینکه پس از پرداخت قســمتى از اقساط از پرداخت مابقى ان 
خوددارى که حسب توافق صورت گرفته بانک مى تواند نسبت به مطالبه کلیه دیون به صورت یکجا ودفعتا واحده 
اقدام کند ولذا دادگاه با توجه به1- تصویر مصدق قراردادشماره 11/(بدون تاریخ)تنظیم شده بین بانک خواهان 
وخوانده ردیف دوم که بیانگر مسولیت تضامنى خوانندگان مى باشد 2-تصویر مصدق چک موصوف وگواهى عدم 
پرداخت آن با شماره 93001053-1393/8/26که داللت بر امضاى چک توسط خوانده ردیف اول به عنوان صادر 
کننده وخوانده ردیف دوم به عنوان ضامن واشتغال ذمه انها میکند 3- بقاى اصل چک وگواهى عدم پرداخت آن 
دردست خواهان 4-حاضر نشدن خواندگان در جلسه رسیدگى ونیز ارسال نکردن الیحه دفاعى خود (شخصا یابا 
معرفى وکیل دادگسترى )دعوى مطروح راوارد دانسته مستند به مواد 198-519قانون ایین دادرسى دادگاههاى 
عمومى وانقالب درامور مدنى مصوب 1379ومــواد 249-304-310-313-314-320-403قانون تجارت 
مصوب 1311وماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2قانون اصالحى موادى از قانون صدور چک مصوب 
1376-حکم محرومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ هشتادوچهارمیلیون وچهارصدوبیست ودوهزار وچهارصد 
وشانزده ریال بابت اصل خواسته –مبلغ دومیلیون ششصدبیست وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى-مبلغ پنج 
میلیون شصت وپنج هزار وسیصدوچهل وچهار ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان ونیز خسارت تاخیر تادیه  مبلغ 
چک ازتاریخ مندرج درچک لغایت زمان اجراى حکم که درزمان اجرا توسط اجراى احکام متناسب باشخص تورم 
محاسبه میشود رابه صورت تضامنى صادرواعالم میدارد.راى صادرشده درموردخواندگان غیابى بوده وظرف مدت 
بیست روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه بوده وظرف مدت بیست روز پس از انقضاى مدت واخواهى 
قابل تجدیدنظردرمحاکم وتجدید نظراستان اصفهان مى باشد0/ م الف 421 ریس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان فالورجان/4/553
ابالغ رأى

دادنامه- خواهان:بانک مهراقتصاد با وکالت آقاى علیرضا رضایى کلیشادى  فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان 
–فالورجان-فالورجان—بلوار بسیج-مجتمع ســجاد ط2 واحد2  خواندگان: 1- آقاى سعید امامى مهرگانى 
فرزند عزیزاله 2-آقاى محمدرضا کارگرى فر فرزند رحمت اله  همگى به نشانى اصفهان –فالورجان-کرسگان 
جنب بازرگانى على مختارى 3.آقاى وحید بازیارقمبوانى فرزند احمدرضا 4.آقاى منوچهر امامى فرزند امیر همگى 
به نشانى کرسگان نمایشگاه امامى خواسته ها : 1-مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت دادرسى دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده  ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید راي دادگاه: دعوى علیرضا 
رضایى به وکالت از بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به طرفیت سعید امامى ، محمدرضا کارگرى ، منوچهر امامى 
و وحید بازیار بخواسته مبلغ ششصد وسى وپنج میلیون ریال وجه چک شماره 572395-1394/7/20 عهده بانک 
ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى – باتوجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره 
از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانندگان دلیلى که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوى باشد اقامه و ابراز نداشته ، بردادگاه ثابت است لذا 
به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور 
چک و استفساریه راجع به ان حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى برابر 
تعرفه قانونى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه ان براساس نرخ اعالمى 
از سوى بانک مرکزى برعهده اجراى احکام مى باشد در مقابل دریافت الشه چک در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید . راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مدت 
بیست روز نیز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد./ م الف 407 ریس شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى فالورجان/4/554
اخطار اجرایى

شماره 982/96 به موجب راى شماره 1149 تاریخ 96/09/05 حوزه نهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید على جمالى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت ماهیانه 
مبلغ سیصد هزار تومان از تاریخ 94/01/01 الى 94/12/30 و نیز ماهیانه مبلغ سیصد و بیست هزار تومان از تاریخ 
95/01/01 الى 95/12/30 و نیز ماهیانه مبلغ  سیصدو چهل هزار تومان از تاریخ 96/01/01 الى 96/08/30 به 
عنوان نفقه و حق الوکاله وکیل و هزینه هاى دادرسى 78500تومان ومحکوم به نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم 
له: با وکالت خانم اکرم شاپورى نام و نام خانوادگى:معصومه لطفى به نشانى: نجف آباد-خ سعدى-بن بست محمد،  
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 205398/م الف-شعبه 9حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/4/564

مدیرکل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 
گفــت: تاکنون بــراى ایجــاد1800 هکتــار نیروگاه 
خورشیدى زمین اختصاص یافته است و در صورتى که 
سرمایه گذاران به زمین نیاز داشــته باشند، آن را تأمین 

خواهیم کرد.
محمد حسین شاملى اظهار کرد: با توجه به اهمیت توسعه 
کشت هاى گلخانه اى درشــرایط خشکسالى حاکم بر 
منطقه، اداره منابع طبیعى زمیــن  الزم را آماده و واگذار 

مى کند.
وى افزود: براى اجراى طرح هاى آبخیزدارى، اعتبارى 
بیش از 230 میلیارد ریال از محل صندوق توســعه ملى 
تخصیص یافته است که با توجه به برنامه ریزى در 14 
شهرستان، 16 پروژه تعریف شده و پس از تهیه اسناد و 
انتخاب پیمانکار واجد شــرایط در اواخر مرداد کلنگزنى 

خواهیم داشت.
مدیرکل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: تکمیل طرح کاداســتر و طــرح هادى 
روستاها از جمله برنامه هاى مورد توجه اداره کل منابع 
طبیعى است و هرکجا که دســتگاه هاى اجرایى نیاز به 
زمین داشــتند، براى واگذارى آن حاضــر به همکارى 

هستیم.

رئیس مرکز آسیب شناسى و سالمت فضاى تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان گفت: طرح «همیاران 
ملى فضاى مجازى» طرحى آموزشى مهارتى است که براى دانش آموزان پنج تا 15 سال در نظر گرفته 

شده است.
رامین سنمار اظهارداشت: همیار فضاى مجازى به کودکى گفته مى شود که عالوه بر تالش براى تحصیل 
علم و تربیت در مدرســه، به صورت داوطلبانه و با هماهنگى والدین، مسئوالن مدرسه براى آموزش و 

فرهنگسازى در خانواده خود این دوره را مى گذراند.
وى بیان کرد: در این طرح، اهداف اجتماعى و فرهنگى در اذهان کودکان با توجه به مؤلفه هاى مربوط به 
سن آنها در تمامى عرصه هاى مربوط به فضاى مجازى تبیین و سبب ارتقاى اعتماد به نفس و خودباورى 

با واگذارى مسئولیت و مدیریت استفاده صحیح از آن مى شود.

مدیر اجرایى کاروان زیرسایه خورشید گفت: کاروان زیرسایه خورشید از روز سه شنبه 26 تیرماه تا چهارم 
مردادماه سال جارى در اصفهان حضور دارد و در 50 برنامه شرکت مى کند.

حسام الدین همراه اظهارداشت: در ســال جارى دو گروه از  کاروان زیرسایه خورشید به استان اصفهان 
سفر مى کنند.

وى با اشاره به برنامه هاى گروه اول کاروان زیرسایه خورشید در اصفهان گفت: این گروه سه روز گذشته 
پس از تجدید میثاق با شهداى هشت سال دفاع مقدس، از زندان مرکزى بازدید کردند.

وى افزود: دیدار با مسئوالن دادگسترى، حضور در کمپ ترك اعتیاد گز، بازدید از آسایشگاه صادقیه، حضور 
در مسجد رضوى خمینى شهر، مالقات بیماران، شرکت در جشن امامزاده نرمى، دیدار با آیت ا... مظاهرى، 

بازدید از فوالد مبارکه و... از دیگر برنامه هاى گروه اول این کاروان در اصفهان است.
وى با اشاره به برنامه هاى گروه دوم کاروان زیرسایه خورشید در اصفهان اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا، 
حضور در جشن زنان ســرطانى، دیدار با آیت ا... مظاهرى، حضور در آسایشگاه جانبازان و جشن هیئت 
فدائیان، حضور در بنیاد شهید، شرکت در جشن کودکان سرطانى و عیادت بیماران صعب العالج و...   نیز از 

جمله برنامه هاى دومین گروه کاروان زیرسایه خورشید در این استان است.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان اعالم کرد:

واگذارى زمین براى توسعه نیروگاه 
خورشیدى در اصفهان

اجراى طرح «همیاران ملى فضاى مجازى»  
براى دانش آموزان

خادمان امام رضا (ع) 
در جشن کودکان و مادران سرطانى
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ثبت ملى درخت گردوى 
400ساله روستاى قوهک

درخت گردوى 400ساله روستاى قوهک فریدن ثبت 
ملى مى شـود. مسـئول نمایندگى میراث فرهنگى، 
صنایع دستى وگردشگرى فریدن گفت: در روستاى 
قوهک فریدن درخت گردویى به قطرسه و ارتفاع14 
مترشناسایى شده است که عمر آن بیش از400سال 
است.محمودسلیمى با اشاره به اینکه این درخت مالک 
خصوصى ندارد، افزود: براى ثبت این درخت به عنوان 
یک اثرطبیعى پرونده تشکیل شـده است و به زودى 

کار ثبت آن انجام مى شود.

کاهش30درصدى مصرف آب 
با کشت چغندر قند در برخوار

کشـاورزان شهرسـتان برخوار با تغییر زمان کشـت 
چغندر قند از بهار به پاییز، بحران کمبود آب را تا حدى 
جبـران کردند.مدیر جهـاد کشـارزى برخوارگفت: با 
تغییر زمان کشـت چغندر قند از بهار بـه پاییز، عالوه 
بر کاهش 30 درصدى مصـرف آب، مبارزه با آفات و 

علف هاى هرز نیز 50 درصد کاهش یافته است.
عبـاس نقـدى افـزود: بیـش از 15 هکتـار از مـزارع 
شهرسـتان برخـوار پاییز پارسـال زیر کشـت چغندر 
قند رفت و به طور میانگین از هر هکتار بیش از 50 تن 

چغندر قند برداشت مى شود.
وى گفـت :خریـد تضمینـى و خدمـات دهـى براى 
کشت این محصول اقدامى است که براى حمایت از 

کشاورزان چغندر قند انجام مى شود.

خبر

مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان گفت: با احداث دو 
پروژه، سیستم تصفیه تکمیلى پساب شاهین شهر و طرح 
انتقال پساب از شاهین شهر به اصفهان، مشکل آبیارى 

فضاهاى سبز مناطق شمالى شهر رفع مى شود.
على باقرى اظهارداشت: فاز نخست پروژه انتقال پساب 
تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر به اصفهان به طول 
هزار و 850 متر با هزینه اى بالغ بر هشت میلیارد و 400 
میلیون تومان در دست اجراست.وى افزود: پروژه سیستم 
تصفیه تکمیلى پساب فاضالب شاهین شهر نیز با متراژ 
ســه هزار و 610 متر مربع و با اعتبار دو میلیارد و 400 
میلیون تومان در دست اجرا اســت و تاکنون 85 درصد 

پیشرفت داشته است.مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان 
ادامه داد: با تکمیل این دو پروژه و انتقال پساب به شمال 
شهر اصفهان، مشــکل آبیارى فضاى سبز حل خواهد 
شد.باقرى با اشاره به دیگر پروژه هاى عمرانى این منطقه 
در ســال جارى گفت: عملیات احداث مجموعه توانمند 
سازى بانوان سرپرست خانوار در خیابان امین با هزینه اى
 بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان آغاز شده است.
وى اضافه کرد: این مرکز با مســاحت 316 مترمربع و 
زیربناى 660 متر، در مدت 11 ماه آینده تکمیل مى شود 
و قرار است در این مرکز دوره هاى آموزشى براى توانمند 

سازى و اشتغال زایى زنان سرپرست خانوار برگزار شود.

533 خانوار شهرى و روســتایى تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان با هزینه اى بیش از 13 میلیارد و 225 میلیون تومان 
خانه دار شدند.حمیدرضا شیران با بیان اینکه مسکن یکى از 
مهمترین نیازهاى جامعه تحت حمایت این نهاد است، اظهار 
داشت: در بسیارى از موارد، کمک به خانه دار شدن مددجویان، 
زمینه توانمندى اقتصادى و خروج آن ها از چرخه حمایتى را 
فراهم مى کند. وى خدمات ارائه شده توسط کمیته امداد در 
زمینه مسکن مددجویان را کمک به تأمین، احداث، تعمیر، 
بهسازى و تکمیل اعالم کرد و ادامه داد: در سال گذشته بیش 
از 13 میلیارد و 225 میلیون تومان در زمینه احداث، خرید و 
تکمیل مسکن نیازمندان شهرى و روستایى هزینه شد که به 

خانه دار شدن 533 خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان 
منجر شــد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان با بیان اینکه سه میلیارد و 960 میلیون تومان براى 
تعمیر و بازسازى منازل مددجویان هزینه شد، گفت: هزار و 
562 خانوار نیازمند در اســتان اصفهان از این خدمت کمیته 

امداد بهره مند شدند.
وى با اشــاره به گران بودن خدمت مسکن گفت: اعتبارات 
دولتى، منابع حاصل از صدقه و کمــک خیران از مهمترین 
منابع تأمین هزینه هاى کمک به مسکن نیازمندان اصفهانى 
است.شیران بیان داشت: امسال 27 درصد از صدقه در استان 

اصفهان به مسکن نیازمندان اختصاص یافته است.

533 خانوار مددجوى 
کمیته امداد، خانه دار شدند

مشکالت آبیارى فضاى سبز 
شمال اصفهان رفع مى شود

ابالغ رأى
پرونده کالسه9409983653500686شــعبه 1دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان (2 حقوقى 
سابق) تصمیم نهایى شــماره 9709973653400305 خواهان: مریم شبانى ســفید دشتى فرزند اصغر به 
نشانى کلیشاد خ مطهرى روستاى افجه شهرك زاگرس کروکى 10 واحد2 خوانده: آقاى محسن توکلى فرزند 
محمدرضا به نشانى اصفهان خ ارتش کوچه سجادیه 4 بن بست 6 پ27 طبقه دوم منزل محمدرضا توکلى 
خواسته : حضانت دادگاه با عیانت به محتویات پرونده و با وصول نظریه قاضى محترم مشاور ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید راى دادگاه : در خصوص دعوى خانم مریم شبانى سفید 
دشتى فرزند اصغر متولد 1362 به طرفیت آقاى محســن توکلى فرزند محمدرضا به خواسته سلب حضانت 
فرزند مشترك به نام حدیث متولد 1388/3/7 از خوانده و واگذارى حضانت وى به خواهان ، دادگاه با عنایت 
به مفاد دادخواست تقدیمى ، اظهارات خواهان در جلسه دادرسى 1397/3/2 ، مالحظه سند سجلى نامبرده 
به حاکى از ثبت نام یک فرزند مشترك به نام حدیث در سوابق سجلى طرفین مى باشد ، و اینکه برابر تصویر 
مصدق سند رسمى طالق به شرح مضبوط در پرونده ، خواهان در تاریخ 1395/4/31 به طالق خلع نوبت اول 
، خود را مطلقه نموده و فرزند مشترك نیز در حال حاظر نزد وى به سر مى برد و مضافا خوانده به رغم دعوت 
از طریق درج در جرائد ، در جلسات رسیدگى حضور نیافته و دلیل و مدرکى بر اثبات عدم صالحیت خواهان در 
حضانت از فرزند ارائه نداده است ، و فرزند مشترك به نام حدیث نیز باحضور در دادگاه ، تمایل خود را به حضور 
در کنار مادر (خواهان) اعالم داشته ، لذا نظر به مراتب فوق ، و لحاظ قراردادن مصلحت و غبطه صغیر و النهایه 
نظریه موافق مشاور محترم ، دعوى معنونه را وارد و ثبات تشــخیص ، مستندا به مواد 1169 قانون مدنى و 
45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم بر واگذارى حضانت فرزند مشترك به نام حدیث متولد 
1388/3/7 به خواهان (مادر) صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف همین مدت نیز قابل تجدید نظر استان اصفهان میباشد ./ م الف 

420 حسین زراعتى –رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان  /4/555
ابالغ رأى

دادنامــه- خواهان:بانک مهراقتصاد بــا وکالت رضا عــرب زاده فرزند محمودبه نشــانى نایین بلواربعثت 
جنب آموزش وپرورش ساختمان دارالقران کدپســتى8391869587 خواندگان:1- آقاى محسن اکبرى 
فرزندمرتضى به نشانى اصفهان –فالورجان پیربکران پاوا ك حقیقت پ 131، 2-آقاى اقاى منوچهر وزیریه 
فرزندرحمت اهللا بهنشانى اصفهان بلوارکشاورزخ سید عظیم کوچه شهیدجواد محمدى پالك 36 خواسته 
ها :1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل3- مطالبه خسارات دادرسى 
4- مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم رســیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به 
صدور راي مینماید راي قاضی شورا: دعوى رضا عرب زاده به وکالت ازبانک مهراقتصاد بطرفیت محسن اکبرى 
پاوایى فرزند مرتضى ومنوچهر وزیریه لنجانى فرزند رحمت اهللا بخواسته مطالبه مبلغ سیصددونودوچهارمیلیون 
ریال وجه چک شماره  شماره 1415/352307/28-1395/16 عهده بانک ملت پیربکران به انضمام مطلق 
خســارات قانونى –باتوجه به بقا ى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانندگان و استحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته داردواینکه 
خوانندگان دلیلى که حکایت از پرداخت دین یا تطالن دعوى باشد اقامه وابراز نداشته بردادگاه ثابت است لذابه 
استناد مواد310و313قانون تجارت و198-519-522قانون ایین دادرسى مدنى وتبصره ماده 2قانونى وهم 
چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه انبر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى برعهده اجراى احکام مى باشد درمقابل دریافت الشه چک درحق خواهان صادرواعالم مینماید راى 
صادره غیابى وظرف مدت بیست روزقابل تجدید نظر در احکام تجدید نظراستان اصفهان مى باشد0/ م الف 

424 ریس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/4/556
ابالغ رأى

دادنامه - پرونده کالســه 9609983655100256 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرســتان فالورجان 
(103جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709973654100506 شــاکى: آقاى میالد انصارى بختیارى 
وندى فرزند سیف اله با وکالت خانم زینب شکرى فرزند جمعلى به نشانى اصفهان – اصفهان-اصفهان-خ 
مقداد(آتش سابق) بعد بانک صادران ساختمان زیتون ط1متهمین: 1-آقاى مسعود بدرى فرزند حیدر به نشانى 
مجهول المکان 2-آقاى محمدرضا سلیمانى فرزند قاسم به نشانى مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت راى 
دادگاه: در خصوص اتهام اقایان 1-محمدرضا سلیمانى فرزند قاسم 2-مسعود بدرى قرزند حیدر  دایر مشارکت 
در خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس مدل1390 به شماره انتظامى 82ه23-616 
در تاریخ 94/12/28 موضوع شکایت آقاى میالد انصارى بختیاروندفرزند سیف اله با وکالت خانم زینب شکرى 
باتوجه به محتویات پرونده شکایت شاکى اظهارات در مراحل تحقیقات قولنامه عادى 94/5/25 و دیگر قرائن 
و امارات موجود در پرونده و با این وصف که متهمین در هیچ یک از مراحل تحقیقات ودر دادگاه حاضر نشده و

دفاعى نکرده بزه منتسب نامبردگان را محرز تشخیص داده و به اســتناد ماده 674 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375بخش تعزیرات هریک را به تحمل یکسال حبس محکوم مى کند راي صادر شده غیابی است و 
ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظراستان اصفهان است . م الف413 سید رسول سادات_رئیس شعبه 103دادگاه 

کیفرى دو فالورجان/4/557
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 2088/96 دادنامه177/97 مرجع رسیدگى شعبه 
پنجم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف اباد-خیابان 
امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حســن-ك پ 8518634583  خوانده:اقاى 
خیراله صادقى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه چک، گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى به 
طرفیت خیراله صادقى به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 771363 مورخه 
95/04/14 عهده بانک تجارت بانضمام هزینه هاى دادرســى و خســارات تاخیرتادیه. نظر به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت 
تلقى و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه عمومى و انقالب درامور 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصدو 
چهل وچهار هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى وخسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/04/14 
لغایت اجراى حکم. درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 205390/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه پنجم شهرستان نجف آباد/4/565

 مزایده
شماره نامه: 9710113731400292 شماره پرونده: 9509983730300370 شماره بایگانى شعبه: 970620، 
در پرونده کالســه 970620 اجرایى و به موجب دادنامه 1125-95 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمد سورانى فرزند اسفندیار محکوم است به پرداخت  198 عدد سکه تمام 
بهارآزادى و 20 مثقال طالى ساخته شــده 18 عیار و مبلغ 220/000 تومان هزینه ى دادرسى و بابت اصل 
خواسته به در حق محکوم له فرزانه سورانى و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى حسین پور قیصرى  به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى پراید به شماره انتظامى ایران 53-249 ن 
11 مدل 1394 به رنگ سفید- توررفتگى جزئى روى درب جلوى راست وجود دارد- اثار تصادف روى گلگیر 
عقب چپ و درب  عقب چپ وجود دارد- پنل ضبط صوت ندارد- الستیک زاپاس ندارد و با در نظر گرفتن جمیع 
جهات موثر به مبلغ 15/000/000 تومان ارزیابى گردیده است.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/05/20 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 204793/م الف مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى نجف آباد/4/566

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 2087/96 دادنامه 97/02/22- 212/97 مرجع 
رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف 
اباد-خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مســجد امام حسن-ك پ 8518634583  
خوانده: سید مصطفى باقرى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى 
به طرفیت آقاى سید مصطفى باقرى به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
579215 مورخه 87/03/04 عهده بانک کشاورزى بانضمام هزینههاى دادرسى و خسارت در تادیه  نظر به 
بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على 
رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون 
به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ یکصدو چهل و هفت هزار تومان  به عنوان هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 87/03/04 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 205389/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه پنجم 

شهرستان نجف آباد /4/567
 مزایده اموال غیر منقول

شماره :971201  - اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
971201  اجرائى موضوع علیه صادق مرادى فرتخونى فرزند رحمن  وله  الهه بکرانى باالنى فرزند رجبعلى در 
تاریخ 22//97/05 به منظور فروش 1- 291/60 مترمربع مشاع ار 1500 متر یک قعطه زمین مزروعى واقع در 
صحراى معروف به شتى فرتخون با حدود اربعه مشخص در پرونده 2- 97/22 متر مربع مشاع از 500 متر یک 
قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى معروف به مرغها فرتخون با حدود اربعه مشخص در پرونده 3- 194/44 
مترمربع شاع از 1000 متر یک قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى قلعه کهنه فرتخون با حدود اربعه مشخص 
در پرونده ملکى آقاى صادق مرادى فرتخونى فرزند حسین (سهم ارث محکوم علیه از زمین هاى موروثى 
که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 170/123/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى 
شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را  به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت 
انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الــف : 449 اجراى احکام جقوقى 

فالورجان /4/568
ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1348/96 دادنامه 97/02/18-173  مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: 
نجف اباد-خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك پ 8518634583  
خوانده: رضا چراغى اله وردى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره هاى 
961559(13/500/000 ریال) و 961560(3/000/000ریال)  جمعا به مبلغ 16/500/000 ریال، گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى به طرفیت آقاى رضا چراغى اله وردى به خواســته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال، 16/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 335000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/09/01-96/09/15 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 

و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 205388/م 
الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد /4/569

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1200/96 دادنامه 97/02/29- 136 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف اباد-

خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك پ 8518634583  خوانده: 
آقاى عباس سورانى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 9219/964946 
– 95/05/25 جمعا به مبلغ 10/000/000 ریال، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى به 
طرفیت آقاى عباس سورانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 220/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 95/05/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 205381/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 

شهرستان نجف آباد /4/570
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1201/96 دادنامه 97/03/09 -173 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف 
اباد-خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مســجد امام حسن-ك پ 8518634583  
خوانده: آقاى مهرداد صالحى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 507423- 
94/05/15 جمعا به مبلغ 9/000/000 ریال، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى به طرفیت 
آقاى مهرداد صالحى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 207/500 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 94/05/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 205379/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 

شهرستان نجف آباد/4/571
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1199/96 دادنامه 97/03/09-187 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف اباد-

خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك پ 8518634583  خوانده: 
آقاى رسول نظرى   نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 449/813922- 
93/10/10 جمعا به مبلغ 3/800/000 ریال، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى به 
طرفیت آقاى رسول نظرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/800/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 142/500ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک  93/10/10 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 205354/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد /4/572
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1402/96 دادنامه 97/03/03-244 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف اباد-
خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مسجد امام حسن-ك پ 8518634583  خوانده: 
آقاى منوچهر کریمى کلیشاد نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاى 
54340 و 54339  جمعا به مبلغ 9/800/000 ریال، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى به 
طرفیت آقاى منوچهر کریمى کلیشاد به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/800/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 800/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 93/04/04 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 205351/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد/4/573
ابالغ رأى

 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1401/96 دادنامه 97/02/28-184  مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: محمد ملک محمدى نشانى: نجف 
اباد-خیابان امام غربى-چهارباغ-مقابل تاالر چهارباغ-جنب مســجد امام حسن-ك پ 8518634583  
خوانده:آقاى ذبیح فرجى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چک به شماره 2387/232700 جمعا 
به مبلغ 22/000/000ریال، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد ملک محمدى به طرفیت آقاى ذبیح فرجى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
600/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 96/06/05 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 205344/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد /4/574
 مزایده

در پرونده کالسه 698/97 اجرایى 1 و به موجب دادنامه 700  مورخه 96/07/16 صادره از شعبه 2 شوراى  
حل اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى احمدپور پیرعلى محکوم است به پرداخت مبلغ 13374000 
تومان بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 60000 تومان نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى سرهنگ پور قیصر به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک دستگاه خودرو به شــماره انتظامى 45ج241ایران23 که اتاق وبدنه جلو پنجره شکسته-گلگیر 
جلوراست- درب عقب راست- گلگیر عقب راست- رکاب چپ و گلگیر جلو آثار تصادف دارد تودوزى پاره 
است امکان آزمایش فنى مقدور نشد- الستیکها بر اثر مرور زمان فرسوده شده اند- بیمه شخص ثالث رویت 
نشد براساس داشتن موتور سالم و گیربکس سالم به مبلغ هشت میلیون تومان ارزیابى گردید. باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 97/05/23 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام حقوقى میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 205341/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/4/575
 حصروراثت 

آقاى على محمدرضائیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 259 به شرح دادخواست به کالسه 471/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه فاضلى بشناسنامه 
327 در تاریخ 97/01/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. کبرى رضائیان نجف آبادى ش ش 22230 ، 2. ســکینه رضائیان نجف آبادى ش ش 983 ، 3. على 
محمد رضائیان نجف آبادى ش ش 259 ، 4. رقیه رضائیان نجف آبادى ش ش 763 (فرزندان متوفى)،متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 205339/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/576
 اخطار اجرایى

شماره 1454/96 به موجب راى شــماره 180 تاریخ 97/02/22 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ناصر هنرمند به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال 20/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1351250ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیت ونیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 95/06/01 لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم له: محمد افروغ به 
نشانى: نجف آباد-کوى آزادگان- بلوار بسیج آزادگان پ 15،  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 205335/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/577

قطعى و جابجایى بار در شبکه توزیع برق اصفهان تا نیمه مرداد ادامه دارد.
مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با بیان اینکه شبکه توزیع برق 
اصفهان در ساعات اوج مصرف دچار ناپایدارى مى شود، گفت: مردم مى توانند  با صرفه جویى 

10درصدى در مصرف برق به خصوص از ساعت 12 تا 16 به پایدار بودن شبکه کمک کنند.
محمد على اکبرى با اشاره به اینکه جدول خاموشــى ها به صورت منظم، زمانبندى شده و 
هفتگى بر روى سایت این شرکت به نشــانى www.eepdc.ir یا پیام رسان سروش به 
نشانى sapp.ir/eepdc_ir بار گذارى شده است، گفت:مشترکان مى توانند به سه روش 
از طریق وارد کردن رمز رایانه اى، ارائه بخشــى از آدرس محل سکونت و یا مشخص کردن 
محل سکونت یا کار بر روى نقشه رنگ بندى شده، از زمان خاموشى بر روى سایت شرکت 

توزیع برق شهرستان مطلع شوند.
على اکبرى گفت: مشترکان از ماشین لباسشویى، جاروبرقى، ماشین ظرفشویى و اتو در اواخر 

شب یا صبح روزهاى تعطیل استفاده کنند تا با این جابجایى، به پایدارى شبکه کمک شود. 

مجرى خط دوم قطار شهرى اصفهان گفت:براى امسال 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروختیم 
و امیدواریم با مشکل مالى روبه رو نباشیم.محسن واعظى فر با اشاره به ویژگى هاى خط2قطار شهرى 

اظهار داشت:این خط به طول 24 کیلومتر است که 14 کیلومتر و600متر از آن در دستور کار است.
وى افزود:از ایستگاه امام حسین(ع) در خیابان شهید آیت ا... غفارى تا ایستگاه مدرس در اول خیابان 
کهندژ را شامل مى شود.مجرى خط 2قطار شهرى اصفهان با اشاره به دارا بودن 23 ایستگاه در این خط 
بیان داشت: از این تعداد، 16 ایستگاه در دستور کار ما قرار دارد وایستگاه  امام حسین(ع) تقاطعى است.

واعظى فر با اشاره به پیشرفت کار ایستگاه اول گفت:کارایستگاه امام حسین(ع) تا حدودى انجام شده و 
آماده ورود دستگاه حفارى است و به محض تعمیر قطعات، روند کار ادامه مى یابد.

وى در مورد ایستگاه دوم واقع در زینبیه اظهارداشت:این ایستگاه در حال اجراست و شمع زیر آن به 
اتمام رسیده و در حال حفارى هاى پایین تر هستیم و درحدود30 تا 35 درصد کار انجام شده است.

مجرى خط دوم قطار شهرى اصفهان با اشاره به ایستگاه سوم عنوان کرد:ایستگاه سوم که ایستگاه 
عاشق اصفهانى است در زیر چهارراه عاشق اصفهانى،تا بداوون قسمت شمالى آن در حال اجراست.

وى با اشاره به کمبود اعتبارات اظهارداشت:با محدودیت هاى مالى پیش آمده،پیشرفت هر سه ایستگاه 
به کندى صورت مى گیرد و درحدود 20 درصد کار انجام گرفته است. 

ادامه قطعى برق تا اواسط مرداد در اصفهان

500میلیارد تومان اوراق مشارکت
راهگشاى خط2قطار شهرى

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هزینه بازسازى و اصالح شبکه 
فاضالب شهر اصفهان را بالغ برسه  هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

هاشم امینى افزود: طول شبکه فاضالب شهر اصفهان به بیش از سه هزار و 600 
کیلومتر مى رسد که درحدود 50 درصد آن نیازمند اصالح و بازسازى است.

وى با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت دولت، بودجه 200 میلیون یورویى بازسازى 
شبکه فاضالب اصفهان طى چهار مرحله در اختیار مسئوالن آب و فاضالب این 
اســتان قرار مى گیرد، افزود: هم اینک یک چهارم از این بودجه تخصیص داده 

شده است.
امینى افزود: تاکنون 100 کیلومتر از شبکه هاى فرسوده که اصالح آن ضرورى و 
فوریت دارند، شناسایى شده و 360 کیلومتر دیگر از این شبکه نیز در 36 ماه آینده 

بازرسى و 25 کیلومتر بازسازى مى  شود.
وى خاطرنشــان کرد: همچنین مرحله اول بازسازى شبکه فاضالب اصفهان با 
هزار و 770 میلیارد ریال فاینانس خارجى و با بهره  مندى از دانش و فناورى هاى 

جدید انجام مى شود .
وى قدمت شــبکه فاضالب اصفهان را  بیش از نیم قرن عنوان کرد و گفت: در 
سال هاى اخیر فرسودگى این شبکه به بروز حادثه در خیابان هاى مشتاق ، نظر ، 

میر و چمران منجر شده است.
مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان افزود: شهر اصفهان بیشترین برخوردارى 
درحوزه شــبکه هاى فاضالب کشــور را دارد، اما به جهت قدمت با خوردگى  و 

ریزش هاى فاضالبى مواجه است.
امینى تأکید کرد: لوله هاى فاضالب شهراصفهان از جنس بتن بوده و در اثر گاز 
فاضالب دچار آسیب شده و هزینه هاى اصالح شبکه فاضالب بسیار سنگین است 
و درصدد هستیم که با اســتفاده از فاینانس خارجى، عملیات بازرسى و بازسازى 

خطوط اصلى و نیمه  اصلى شبکه فاضالب شهر اصفهان انجام شود.

نیاز 3000میلیاردى اصفهان 
براى بازسازى شبکه فاضالب
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رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: ساخت پالتوى تئاتر 
اصفهان به دلیل کمبود اعتبار بــه تاخیر افتاده بود، اما با 
توجه به قول ســاخت آن به هنرمندان، اکنون در حال 
تکمیل فازهاى نهایى هستیم.مهدى احمدى فر با بیان 
اینکه پس از چند ســال رکود در زمینه تئاتر، به تازگى 
این زمینه هنرى را فعال کرده ایم، اظهار داشت: امسال 
دو جشــنواره تئاتر در اصفهان خواهیم داشت که یکى 
«جشنواره تئاتر سوره» و دیگرى «جشنواره تئاتر جوان» 
است.وى با بیان اینکه جشنواره تئاتر جوان بیشتر مختص 
گروه هایى است که آماتور هستند، افزود: جشنواره تئاتر 
ســوره نیز تمامى گروه هاى هنرمند باسابقه تئاتر را دور 

خود جمع مى کند تا از میان آنهــا گروه هاى منتخب را 
براى جشنواره سوره سراسرى اعزام کنیم.

رئیس حوزه هنرى اصفهان بیان داشــت: از هم اکنون 
واحد تئاتر حوزه هنرى در این زمینه فعالیت داشته و کار 

فراخوان را نیز آماده کرده است.
وى با بیان اینکه از ســوى دیگر حوزه هنرى دو سالن 
سعدى و خانه هنرمندان را به شــکل گسترده در اختیار 
گروه هاى تئاترى قرار داده است، ابراز داشت: همچنین 
ساخت پالتوى تئاتر به دلیل کمبود اعتبار به تاخیر افتاده 
بود که در حال حاضر در حال تکمیل فازهاى نهایى  آن 

هستیم.

پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: تابستان بدلیل گرمى هوا و 
حضور بیشتر شهروندان در خارج از منازل و همچنین تاثیرات 
فیزیکى بر روى بدن انسان، مى تواند در افزایش و بروز برخى 
جرایم موثر باشد.سعید سلیمیان افزود: به عنوان نمونه مى توان 
به جرایمى شامل سرقت طالجات کودکان، موتورسیکلت، 
لوازم داخل خــودرو، کیف قاپــى، کالهبــردارى در قالب 
کالس هاى تابستانى و نزاع و درگیرى اشاره کرد.وى افزود: 
در فصل تابستان مردم بیشتر به پارك ها و تفرجگاه ها مراجعه 
کرده و کودکان خود را با گوشواره، گردنبند یا دستبند طال رها 
مى کنند و از آن ها غافل مى شوند و همین کار آنها براى معتادان 
و ســارقان ایجاد انگیزه مى کند تا دست به سرقت طالجات 

کودکان بزنند.سلیمیان همچنین یکى دیگر از جرایمى که 
در فصل تابستان رخ مى دهد را سرقت موتورسیکلت عنوان 
کرد و گفت: با توجه به اینکه در فصل تابستان خیلى از افراد 
به دلیل گرمى هوا از موتورسیکلت استفاده مى کنند، سارقان 
نیز مترصد این هستند تا از غفلت و سهل انگارى مالکان این 
نوع وسیله نقلیه بهره بردارى کنند. رئیس پلیس آگاهى استان 
اصفهان همچنین سرقت از لوازم داخل خودرو را نیز یکى دیگر 
از جرایمى برشمرد که درفصل تابستان رخ مى  دهد و گفت: 
در این فصل بیشتر شهروندان و مسافران خودروهاى خود را 
در کنار حاشیه پل هاى تاریخى یا پارك ها و تفرجگاه ها پارك

 مى کنند که همین موضوع باعث وقوع سرقت مى شود.

تکمیل فازهاى نهایى پالتوى 
تئاتر اصفهان

مراقب جرایم
 در تابستان باشید

انتصاب سرپرست اداره کل 
پست استان 

طى حکمى از ســوى مدیرعامل شــرکت پســت 
جمهورى اســالمى، «حمیــد باقرى» بــه عنوان 
سرپرست اداره کل پست اســتان اصفهان منصوب 

شد. 

اجراى 11طرح آبرسانى در 
مناطق روستایى کاشان 

مدیر امور آب و فاضالب روستایى کاشان از اجراى 
11 طرح در مناطق روستایى این شهرستان با هدف 

بهبود روند آبرسانى خبر داد.
علیرضا صبــورى گفت: طرح هاى در دســت اجرا 
شامل سه مجتمع آبرسانى، پنج اصالح شبکه و حفر 

سه حلقه چاه آب مى باشد.
وى بدون اشاره به پیشــرفت فیزیکى این طرح ها 
افزود: 175 میلیارد ریال تاکنون از محل اعتبارهاى 
ملى، تملک دارایى ها و صندوق توســعه ملى براى 

اجراى آنها هزینه شده است. 

دولت در قبال تقسیم ظالمانه 
آب زاینده رود سکوت مى کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: چرا هم اکنون که تقسیم ظالمانه آب در منطقه 
زاینده رود در حال انجام است، دولت سکوت مى کند؟ 
دولت هیچ برنامه اى براى جلوگیرى از برداشت هاى 
بى رویه و تقســیم ظالمانه آب این رودخانه ندارد و 

اقدام عملى در این خصوص نمى کند.
حیدرعلــى عابــدى افــزود: چــرا در مدیریــت 
زاینــده رود اراده اى وجود ندارد و چــرا دولت دهم 
نتوانســت در زاینده رود مدیریت صحیحى اعمال 
کند و چــرا هم اکنــون کــه تقســیم ظالمانه آب 
در منطقه زاینــده رود در حال انجام اســت، دولت 

سکوت مى کند؟  

برگزارى همایش بین المللى 
ایمپلنت هاى دندانى

چهارمین همایش بین المللى ایمپلنت هاى دندانى 
با هدف ارائه آخرین دســتاوردها و تکنولوژى ها در 
زمینه درمان ایمپلنت هاى دندانى مرداد امسال در 

اصفهان برگزار مى شود.
رئیس دانشــکده دندانپزشــکى دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: این همایــش با تمرکز بر 
روش هاى نوین در درمان ایمپلنت، تشــخیص و 
درمان در کامپلیکیشن هاى ایمپلنت، اخالق مدارى 
در درمان ایمپلنت هاى دندانى و دندانپزشکى مبتنى 
بر دیجیتال، زیبایى در درمان ایمپلنت سوم تا پنجم 

مرداد ماه امسال برگزار مى شود.
عباســعلى خادمــى تأکید کــرد: ایــن همایش 
ظرفیــت هــاى جدیــدى را بــراى توســعه 
پژوهش هاى بنیادین و ارائه راهکارهاى حل مسائل 
و چالش هاى فرآروى دندانپزشکان و متخصصین 

ایجاد مى کند. 

سمپاشى 10 هزار رأس دام 
سبک و سنگین در برخوار

رئیس شــبکه دامپزشــکى برخوار گفــت: بدنبال 
پیشگیرى از شیوع تب کریمه کنگو، 270 لیتر سم 
براى 10 هزار راس دام ســبک و سنگین در برخوار 

توزیع شد.
مجید فلســفى منش اظهار داشــت: در این طرح 
حدود 270 لیتر ســم براى 10 هزار رأس دام سبک 
و ســنگین و 100 هزار متر مربع جایگاه دام در نظر 
گرفته شــده اســت که با اولویت مناطق محروم 
روستایى و واحدهاى داراى آلودگى بیشتر حشرات 

ناقل انجام مى شود.
وى بیان داشــت: با توجه به گســتردگى ســطح 
اماکن دامى روســتائى در شهرستان و حجم باالى 
جمعیت دام سنتى، این میزان سم کفاف نمى دهد و 
امیدواریم میزان تخصیص سهم به شهرستان ها به 

اندازه مورد نیاز آنها باشد. 

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باید در حوزه کیفیت بخشى به رفتار دانشجویان 
دانشگاه فرهنگیان که معلمان آینده هســتند، برنامه ریزى بهترى صورت گیرد تا نتایج آن را در 

تربیت دانش آموزان شاهد باشیم.
على اکبر کمالى با بیان اینکه معلمان به دلیل اینکه نور علم و دانش را در سطح جامعه گسترش 
مى دهند، از اهمیت باالیى برخوردار هستند، اظهار داشــت: معلمان مى بایست کالم اهل بیت 
را سرلوحه کارشــان قرار دهند تا با فضایل اخالق نیک بتوانند در فضاى علم و دانش به تعلیم و 

تربیت بپردازند.
وى افزود: مى طلبد که بر روى کیفیت بخشى رفتار دانشــجویان تربیت معلم که معلمان آینده 

هستند، برنامه ریزى بهترى صورت گیرد تا نتایج آن را در تربیت دانش آموزان شاهد باشیم.

توزیع الستیک با نرخ دولتى به کامیون داران استان آغاز شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: بر اساس توافق 
با سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، توزیع الســتیک مورد نیاز رانندگان به صورت انبوه، 

همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد.
علیرضا جعفرى با اشاره به اینکه این الستیک ها شامل الســتیک هاى وارداتى و داخلى است، 
افزود: کامیون داران استان براى دریافت الســتیک بانرخ دولتى مى توانند از طریق صنف حوزه 

خود اقدام کنند.
وى گفت: کمبود الستیک در بازار و افزایش نرخ دالر از عوامل افزایش قیمت الستیک و فروش 

این محصول بانرخ آزاد در چند هفته اخیر بوده است. 

مرحله استانى چهل و یکمین دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم امروز در اصفهان آغاز شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: در این مرحله 570 نفر باهم رقابت مى کنند.

حجت االسالم رضا صادقى افزود: در مرحله استانى، 293 نفر از بانوان در رشته هاى حفظ پنج جزء، 
10 جزء،20 جزء و حفظ کل قرآن کریم، قرائت، ترتیل و دعاخوانى و آقایان نیز در همین رشته ها 
به اضافه رشته اذان به رقابت مى پردازند.وى ادامه داد:  14 نفر مسابقات بانوان و 15 نفر مسابقات 
آقایان را داورى مى کنند.وى گفت: مرحله شهرستانى این مسابقات 15 تیر با حضور 34 هزار نفر 

در 15 رشته برگزار شد و 570 نفر به مرحله استانى راه یافتند.
حجت االسالم صادقى افزود: مرحله اختتامیه این مسابقات امروز انجام مى شود و در هر رشته سه 

نفر برتر به مرحله کشورى راه پیدا مى کنند.

«در حال حاضر 400 پروژه ســرمایه گــذارى در بخش 
گردشــگرى همچون اقامتگاه هاى بومى، روستایى و... 
در استان اصفهان در حال اجراســت و به 90 هتل براى 
احداث، مجوز داده شده اســت که هر کدام بین 5 تا 95 

درصد پیشرفت فیزیکى دارند.»
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهــان در دومیــن همایش اســتانى نقش 
مهمانپذیرى و هتلدارى در صنعت گردشگرى اصفهان 
(وضعیت کنونى و چشــم انــداز) که بــه همت جهاد 
دانشــگاهى اصفهان در تاالر دکتر شــریعتى دانشگاه 
اصفهان برگزار شده بود با بیان این مطلب، گفت: از آغاز 
فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون ظرفیت اقامتگاه هاى
 اســتان اصفهان به 2/5 برابر افزایش یافته و از ده هزار 
نفرروز به 25 هزار نفرروز رســیده اســت، این درحالى 
اســت که در ابتداى دولت یازدهم بومگــردى فقط در 
شهرستان هاى خور و بیابانک، کاشان و نایین انجام مى 
شــد که امروز 300 واحد بومگردى با پراکندگى در 24 

شهرستان، این فعالیت ها را انجام مى دهند. 
فریدون اللهیارى با بیان اینکه بسیارى از شهرستان هاى

 اســتان اصفهان جاذبه گردشــگرى دارند، اظهار کرد: 
اصفهان بــه لحاظ گردشــگرى فرهنگــى- تاریخى 
رتبه اول را در کشــور داشــته و جایگاه ویژه اى دارند. 
به گونه اى که در برخى از شــهرهاى اســتان همچون 
روســتاهاى خور و بیابانک، ســرمایه هاى مردم ارزش 
داده شده و حتى موجب مهاجرت معکوس شده که مى 
تواند در توسعه گردشگرى، الگو باشد. وى افزود: با نگاه 
به گردشــگرى، مى توان دیگر بخش هــا را به حرکت 
درآورد و اقتصاد را رونق داد و اشتغال ایجاد کرد. البته باید 
واقعیت ها را هم دید و براساس آنها برنامه ریزى کرد تا 

گردشگرى جایگاه خود در اقتصاد را بیابد. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: ما کار سختى در بازاریابى 
گردشــگرى داریم که امکانات و هتل یکــى از ابعاد آن 
اســت و باید در این راســتا بیش از پیش فعالیت شود. 
اللهیارى بخشى از بازاریابى گردشگرى را تابع دیپلماسى 
گردشگرى دانست و افزود: امروز سفر در دیپلماسى بسیار 
مهم و موجب دوستى و نزدیکى بین ملت ها و فرهنگ 
هاست و ما باید ذهنیت ایران هراسى را که دشمن ایجاد 
کرده از طریق گردشــگرى و با ابزارهاى مختلف از بین 
ببریم و در حقیقت امروز گردشــگرى در دیپلماسى باید 

براى ما یک فرصت تلقى شــود و از آن در عرصه هاى 
اقتصادى، اجتماعى و... بهره گیریم. 

وى با طرح این سئوال که متولى اصلى گردشگرى کیست 
آن را از مسائل جدى در گردشگرى دانست و گفت: باید در 
حوزه گردشگرى استان یک پالن مدیریتى داشته باشیم و 
دستگاه هایى که مى توانند تأثیرگذار در گردشگرى باشند 
در چارچوب یک برنامه، سهم و وظیفه خود را اجرایى کنند 
و در حقیقت براى این کار نقشه راه و برنامه جامع داشته 

باشیم که رکن اصلى آن نیز بخش خصوصى است. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى با 
بیان اینکه هیچکس نمــى تواند کار بخش خصوصى را 
در این زمینه انجام دهد و ما نیز بسترســاز هستیم گفت: 
حمایت هاى دولتــى براى تســهیالت، محدود کردن 
بروکراسى و توانمندســازى بخش خصوصى از وظایف 
دستگاه هاى دولتى اســت. این درحالى است که بخش 
خصوصى خــود در زمینه هاى گردشــگرى باید داراى 

تخصص هاى الزم نیز باشد تا موفقیت حاصل شود. 
 ***

شهردار اصفهان هم گردشــگرى را از نیازهاى حیاتى 
اصفهان برشــمرد و گفت: اصفهان شهر جهانى، خالق 
و داراى آثار متعــدد فرهنگى و تاریخى اســت و از نظر 

گردشگرى داراى اهمیت خاصى است. 
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: اگر گردشگرى در اصفهان 
به درستى ساماندهى شود مى تواند در اقتصاد و رفاه شهر 
مؤثر باشــد. ما در ابتداى فعالیت، هفت محور را مدنظر 
داشتیم که اولین محور فعالیت ما در اصفهان گردشگرى 

بود و باید ادامه یابد. 
وى بــا بیان اینکــه در داخــل و خارج کشــور تاکنون 
فعالیــت هاى خوبى در گردشــگرى را دنبــال کردیم، 
برگزارى هفته فرهنگــى اصفهان در پاریــس را از آن 
جمله برشمرد و افزود: براى اولین بار در کشور و در تاریخ 
شــهردارى ها، ما توانســتیم در پاریس توانمندى هاى 
مختلف اصفهان از جمله گردشــگرى را بیان کنیم ولى 
معتقدم اصفهان علیرغم همه ظرفیت ها و زیرساخت ها، 
با جاذبه هاى گردشگرى منطبق نیست که باید براى آن 

چاره اندیشى شود. 

شهردار اصفهان تأکید کرد: زیرساخت ها نه تنها به لحاظ 
اقامتگاه و هتل، بلکه از نظر فرهنگى آماده نبوده است. 

نوروزى با بیــان اینکه 11 درصد شــهر اصفهان بافت 
فرسوده است که 23 درصد این بافت فرسوده تاریخى- 
فرهنگى اســت گفت: این ظرفیت بسیار بزرگ و خوب 
براى گردشگران خارجى اســت که اگر سرمایه گذارى 

شود توجیه اقتصادى خواهد داشت. 
وى آمادگى شهردارى اصفهان براى سرمایه گذارانى که 
در اصفهان هتل بسازند را اعالم و اذعان کرد: شهردارى 
پروانه و تسهیالت رایگان در اختیار آنان براى ساخت هتل 

در اصفهان قرار مى دهد. 
شــهردار اصفهان، تبدیل چهارباغ به گــذر فرهنگى و 
تبدیل میدان امام حسین(ع) به پیاده راه را از برنامه هاى 
شهردارى اصفهان در آینده نزدیک دانست و گفت: براى 
این اقدامات مشــارکت مردم از ارکان اساســى است. 
نوروزى با اشاره به عدم اســتقبال مردم از میدان عتیق 
اصفهان هم گفت: 14 سال پیش میدان عتیق تخریب شد 
و میدان جدیدى ایجاد شد که زیرساخت هاى آن آماده 

نبود و مردم هم این تغییر را نمى خواستند و امروز شکستن 
تحریم عدم استقبال از این میدان کار مشکلى است که ما 
سعى داریم با تشکیل کمیته اى، بى اعتمادى مردم را کم 

کنیم و آنها را مشارکت دهیم. 
وى اضافه کرد: پیاده راه چهارباغ قبل از برگزارى جشنواره 
کودك در اصفهان آماده خواهد شد اگر کسبه همکارى 
کنند و مردم مشارکت داشته باشــند که مطمئن هستم 

انسجام و وحدت وجود خواهد داشت. 
شهردار اصفهان اظهار کرد: در انجام این کار اگر باندى 
اندیشه نکنیم و پیشرفت شــهر را پیشرفت همه بدانیم 
موفق خواهیم شد. بنابراین نباید از تبعات فکرى دیگران 
ترسید چراکه اینگونه اقدامات فرهنگى در چهارباغ منشأ 

شور و نشاط خواهد بود. 
 ***

یکى از کارآفرینان و سرمایه گذاران اصفهان هم در این 
همایش گفت: باید گذشته را فراموش کرد و همه با هم 
با وحدت، امروز را براى پیشــرفت فرداى ما و نسل هاى 

آینده مهیا سازیم. 
مسعود صرامى با بیان اینکه جامعه ناامید نمى تواند موفق 
باشد و فرداى بهترى بسازد افزود: امروز از اخالقى که در 
گذشته به آن مى بالیدیم چیزى باقى نمانده است و شعار 
اینکه ما همه جا اول هســتیم بیهوده است. این درحالى 
اســت که مهمانپذیرى جزئى از آداب و رسوم ما بوده که 
به علت مشکالت جامعه، خشــم ما به مهمانان انتقال 

داده مى شود. 
وى با تأکید بر اینکه ابتدا باید نیروهاى جوان را ک ه ناامید 
هستند امیدوار کرد گفت: در سال 89 براساس مصوبه اى 
در تهران قرار شد 50 میلیارد تومان وام براى ساخت هتل 
5 ستاره در اصفهان در اختیارم قرار دهند. با پیگیرى هاى 
اداره کل میراث فرهنگى اصفهان باالخره این وام به 30 
میلیارد تومان رســید که به زور گرفتم. بنابراین معتقدم 
میراث فرهنگى بــه تنهایى قادر به انجام کار نیســت و 
تا زمانى که دولت، یک مســئول خطاکار را توبیخ نکند 

مطمئناً این کشور درست نمى شود. 
صرامى از احداث بزرگ ترین هتل اســتاندارد در شــهر 
اصفهان با سرمایه گذارى 370 میلیارد تومان با حمایت 
شهرداران قبلى و کنونى در اصفهان خبر داد و گفت: این 
هتل قرار است تا سال آینده در اصفهان به بهره بردارى 

برسد.
وى گفت: توسعه بدون آموزش نتیجه نمى دهد و امروز 
نیز همه ما باید دســت به دست هم دهند و علیرغم همه 
مخالفت ها وحدت داشته باشیم تا در کارها موفق باشیم. 

ساسان اکبرزاده

کیفیت بخشى  رفتار معلمان ضرورى استآغاز توزیع الستیک با نرخ دولتى در استان آغاز اختتامیه مسابقات سراسرى قرآن کریم

در همایش استانى نقش مهمانپذیرى و هتلدارى در صنعت گردشگرى  عنوان شد

90 هتل در اصفهان مجوز ساخت گرفته است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: هفته آینده هشت خط جدید اتوبوسرانى در سطح 
شهر اصفهان به صورت رسمى به بهره بردارى مى رسد.

قدرت افتخارى اظهارداشت: افتتاح سامانه اتوبوس تندرو 
خیابان شــیخ بهایى-جهاد به طول 1/5 کیلومتر، خط 
ویژه 26 میدان امام حسین(ع)_ آتشگاه -پایانه شهداى 
درچه با 20 دستگاه اتوبوس بازسازى شده و خط سامانه 
تندرو میدان جمهورى اسالمى _ میدان استقالل با 20 
دســتگاه اتوبوس جدید از مهمترین خطوطى است که 
هفته آینده به صورت رســمى در اختیار شهروندان قرار 

مى گیرد.  
وى افزود: خط 74 پل شــیرى_ پایانه قدس (شهرك 
کوثر)، خط 45 میدان جمهورى _ پایانه قدس (شهرك 
کوثر)، خط 8 میدان شــهید علیخانــى _ پایانه قدس 
(شــهرك کوثر)، خط 152پایانه باقوشخانه _ارزنان_

حصه شمالى و خط 120 میرزا طاهر _ خیابان بابک _ 
میدان جمهورى نیز هفته آینده افتتاح مى شود. 

بهره بردارى رسمى از
 8 خط جدید اتوبوسرانى

معاون وزیر راه و شهرسازى و رئیس سازمان 
و حمل و نقل جاده اى کشور از اجرایى شدن 
پروژه ورودى شهرستان فالورجان تا دو ماه 

آینده خبر داد.
عبدالهاشم حسن نیا در شهرستان فالورجان 
اظهار داشت: دو ســال است که این پروژه 
در حال طراحى و تدوین اســت و به بودجه 
ســنگینى نیاز ندارد، این پــروژه در قالب 
ورودى شــهرهاى مختلف شهرستان و به 
صورت تقاطع غیرهمسطح بر روى اتوبان 
ذوب آهن طراحى شــده و نقشه اجرایى آن 

نهایى شده است.
تــا هســتیم  امیــدوار  گفــت:  وى 

 دو مــاه آینده عملیات اجرایــى این پروژه 
آغاز مى شود. 

نخستین دستگاه کارت خوان با استفاده از ویژگى اثر انگشت در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شهر طراحى و تولید شد.

مهدى مارانى، دانشجوى کارشناســى ارشد مکاترونیک دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شهر موفق به طراحى و تولید دســتگاه کارت خوانى شده که کاربر آن مى تواند با 

استفاده از ویژگى اثرانگشت خود به حساب بانکى متصل و از آن برداشت کند.
در این دستگاه پس از ثبت اثر انگشت، خریدار مى تواند به حساب بانکى خود دست یافته 

و شماره رمز آن را وارد کند و بقیه مراحل آن همانند دستگاه هاى کارتخوان فعلى است
با ساخت این دستگاه که قیمت آن به دلیل استفاده از قطعات قابل تأمین در داخل کشور 
بسیار نازل برآورد شده، همه اشکاالت قبلى برطرف و این دستگاه با اطمینان و امنیت باال، 

خیال خریداران و فروشندگان را در انجام فرآیند خرید و فروش راحت مى کند.
آتا جهانگیر مشیدى، استاد راهنماى این طرح پژوهشى با بیان اینکه همه چرخه فعالیت 
این دستگاه در داخل کشور طراحى و اجرا شده گفت: تعداد قطعات کمتر به کار رفته در 
طراحى این دستگاه و تعمیر و نگهدارى آسان آن منجر به کاهش هزینه تولید آن شده 

است.
وى افزود: نحوه کار این دستگاه به ســادگى و با ثبت اثر انگشت منحصر به فرد خریدار 

خواهد بود.

وى ادامه داد: پس از ثبت اثر انگشــت، خریدار مى تواند به حســاب بانکى خود دست 
یافته و شــماره رمز آن را وارد کند و بقیــه مراحل آن همانند دســتگاه هاى کارتخوان 

فعلى است.
مشیدى اظهارداشت: قیمت این دستگاه یک دهم قیمت دستگاه هاى کارت خوان فعلى 
است و براى نخستین بار در کشور تولید شده و نحوه کار و فناورى آن در مدت هشت ماه 

کار مداوم در دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر انجام شده است. 

پروژه ورودى فالورجان طراحى دستگاه کارتخوان ایمن در دانشگاه آزاد خمینى شهر 
تا 2 ماه آینده

 آغاز مى شـــود


